Zápis z 6. zasedání OR FEK ZČU v Plzni, 16. 11. 2012

Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne 16. listopadu 2012
Přítomni:
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
prof. Ing. Jan Macek, CSc.
prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Omluveni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
Ing. Václav Liška, CSc.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o proběhlé evaluaci DSP a následném prodloužení akreditace DSP;
Výroční hodnocení průběhu DSP za rok 2011/2012;
Schválení rozšíření akreditace DSP v anglickém jazyce;
Schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací;
Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací a školitelů DSP pro
akademický rok 2013 /2014;
6. Informace o změnách Studijního a zkušebního řádu ZČU související s doktorským studiem;
7. Různé (Příloha č. 1).
Jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR) zahájil předseda OR doc. Vacík.
V úvodu jednání byl schválen program OR FEK a zápis z minulého zasedání. Bylo
konstatováno, že OR FEK je usnášeníschopná (9 členů přítomno, 3 členové omluveni).
1) Informace o proběhlé evaluaci DSP a následném prodloužení akreditace DSP
Doc. Plevný informoval přítomné členy o výsledcích hodnocení kvality doktorského studijního
programu (dále jen DSP) Podniková ekonomika a management na FEK ZČU v Plzni.
Hodnocení prováděla v květnu 2012 účelová pracovní skupina jmenovaná Akreditační komisí
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MŠMT. Na základě tohoto hodnocení byla prodloužena akreditace DSP na další čtyři roky do
roku 2016.
.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
2) Výroční hodnocení průběhu DSP za rok 2011/2012
K 31. 10. 2012 studuje na FEK celkem 49 studentů. (prezenční: 15, kombinovaní: 34,
přerušené studium: 6), do 1. ročníku bylo nově přijato 18 studentů (7 prezenční forma, 11
kombinovaná).
V souvislosti s auditem, který probíhá za účasti doc. Plevného, doc. Vacíka a studentů DSP
zpravidla začátkem akademického roku a je zaměřený na hodnocení studijní kázně při plnění
úkolů vyplývajících z pokynu č. 7PP/2010 proděkana pro výzkum a vývoj „Organizace studia
v doktorském studijním programu“, je patrný trend snižování délky studia, nedochází již k tak
častému přesunu studentů od školitele ke školiteli, snižuje se i počet studentů, kteří žádají o
přerušení. Postupně se zkvalitňuje i publikační činnost doktorandů a spolupráce doktorandů se
školiteli.
Vedením FEK bylo rozhodnuto pořádat pravidelné workshopy doktorandů v rámci fakulty.
Budou zaměřeny na prezentaci jejich rešeršní a publikační činnosti. Měly by se konat 2x
ročně za povinné spoluúčasti školitelů, ale budou otevřeny i dalším akademickým
pracovníkům FEK. Cílem pořádání výše uvedených workshopů má být stimulace
kvalitativního rozvoje doktorandů a zvýšení osobní angažovanosti školitelů při efektivním
využití standardní doby studia.
V září 2012 se uskutečnilo setkání školitelů, na kterém byl seznam doktorandů a školitelů
doplněn o jednoznačné přiřazení doktorandů a školitelů ke katedrám. S přiřazením byli
seznámeni vedoucí kateder na kolegiu děkana dne 7. 11. 2012.
Nadále však přetrvává problém s nedostatečným počtem školitelů a tím dochází k převýšení
doporučeného počtu 5 doktorandů na jednoho školitele.
Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc ukončil na vlastní žádost působení ve funkci školitele na
FEK.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
3) Schválení rozšíření akreditace DSP v anglickém jazyce
Členové OR byli seznámeni s podklady pro rozšíření akreditace DSP, který je svou náplní a
obsahem totožný se studijním programem a oborem v češtině. Žádost předkládá rektorka ZČU
v Plzni formou dopisu, v němž se zaručí, že jsou splněny níže uvedené požadavky:
1. Obsah studijního programu v cizím jazyce je totožný s příslušným akreditovaným
studijním programem v češtině. Vzhledem k tomu, že jsou všechny předměty, tedy i
předměty DSP na FEK připraveny pro akreditaci dle standardů ECTS, jsou sylaby
předmětů připraveny v anglickém jazyce. V anglickém jazyce je i schéma studijního
programu.
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2. Jsou zajištěny případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy ve vztahu k výuce
studijního programu v cizím jazyce. Zásadní charakter studijních vyhlášek a pokynů pro
českou a anglickou podobu studijního programu není odlišný. Proto jsou hlavní studijní
předpisy (pokyn č. 7PP/2010 proděkana pro výzkum a vývoj „Organizace studia
v doktorském studijním programu“, Směrnice č. 2 DS/2011 děkana FEK, zaměřená na
dodržování standardní doby studia ze strany studentů i školitelů). Připravuje se i anglický
překlad Vyhlášky děkana FEK č. 1DV/2013 týkající se přijímacího řízení k doktorskému
studijnímu programu v příslušném akademickém roce. Je zpracováno přehledné schéma
DSP v anglickém jazyce. Všechny výše zmíněné dokumenty mohou být okamžitě po
schválení rozšíření akreditace umístěny na webové stránky FEK. Vnitřní předpisy
Západočeské univerzity i Fakulty ekonomické umožňují výuku studijního programu
v cizím jazyce.
3. Jsou vytvořeny specifické podmínky pro přijímání ke studiu. Přijímací řízení u DSP se
koná za podmínek stanovených vyhláškou děkana FEK. Tato vyhláška bude připravena jak
v českém, tak i v anglickém jazyce. Vlastní přijímání ke studiu v anglickém jazyce bude
konáno dle stejného schématu odděleně od přijímacího řízení v českém jazyce. Materiály
dokládající odbornou způsobilost pro přijetí budou přijímány v anglickém jazyce.
4. Je zajištěna odborná praxe v cizím jazyce. Odborná praxe není součástí doktorského
studijního programu. Předpokládá se, že předepsané odborné stáže a pobyty na
výzkumných pracovištích budou probíhat v cizině. Tento záměr byl již předběžně
projednán u partnerských vysokých škol, zejména v SRN, v případě faktického rozšíření
akreditace bude obsah těchto jednání konkretizován.
5. Jsou zajištěny zkoušky, státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky v cizím
jazyce. Předměty DSP jsou již nyní zajištěny odbornou anglickou literaturou. Garanti
předmětů a dostatečný počet odborníků pro SDZ a obhajoby disertačních prací navržených
ke schválení VR FEK, jsou renomovaní, mezinárodně uznávaní odborníci s dobrými
jazykovými znalostmi k zajištění zkoušek, státních doktorských zkoušek i obhajob
doktorských disertačních prací v anglickém jazyce.
6. Kvalifikační práce budou v cizím jazyce včetně zajištění oponentských posudků v cizím
jazyce. Kromě českých školitelů, kteří budou splňovat stanovené kompetence pro výuku
v cizím jazyce, se počítá i s postupným etablováním zahraničních odborníků v oboru
Podniková ekonomika a management ve funkcích školitelů a oponentů disertačních prací.
Kromě růstu kvality celého DSP tak bude i tento bod naplněn bezezbytku.
7. Jsou zajištěny informace o studijních dokladech, evidencí a další administrativě
studujících v cizím jazyce. Na ZČU je funkční systém administrativního řízení a organizace
doktorského studia v cizím jazyce. FEK využije tento systém a doplní jej o překlad
specifických formulářů do angličtiny. Lze závazně potvrdit, že zvládnutí tohoto úkolu
v rychlém čase nebude překážkou. Kromě toho FEK disponuje administrativními
pracovnicemi ovládajícími komunikaci s cizinci.
8. Je zajištěno zveřejňování přehledu přednášek v cizím jazyce. Kromě zpracovaných sylabů
obsahů přednášek ve formě ppt. prezentací, zajištění kontaktní výuky v anglickém jazyce,
je možné použít i e-learningovou podporu systému LMS Unifor, kterým FEK disponuje.
Dále jsou informace o předmětech ze studijní agendy spolu s informacemi vyučujících
dostupné v českém i anglickém jazyce na webovém portále ZČU „Courseware“, který bude
pro tyto účely standardně využíván.
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9. Přednášející a další vyučující, kteří se budou podílet na zajištění přednášek, seminářů a
dalších forem výuky v cizím jazyce, jsou vybaveni dostatečnými jazykovými schopnostmi.
Přednášející a další vyučující participující na DSP složili státní jazykovou zkoušku,
absolvovali dlouhodobé zahraniční pobyty, přednášejí a aktivně se účastní konferencí
v příslušném jazyce, účastní se mezinárodních projektů a mezinárodní vědecké spolupráce.
Jak bylo uvedeno výše, předpokládá se i přímá participace zahraničních odborníků.
10. Je zajištěno jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných odborných
útvarech fakulty. Se studenty studijních programů v cizím jazyce na ZČU v Plzni úzce
spolupracuje oddělení zahraničních vztahů ZČU, které jim zajišťuje nejdůležitější servis.
FEK má referentku DSP, která je patřičně jazykově vybavena, dále jsou na SMA FEK
pracovnice, které jsou odborně profilovány ve výuce a jednání v cizích jazycích.
11. Je zajištěn odpovídající software u výpočetní techniky. Na FEK vybudováno technické
zázemí pro zahraniční studenty programu ERASMUS. Jsou zde specializované počítačové
laboratoře se základním programovým vybavením v angličtině. V budovách je rozveden
internet, bezdrátová síť Eduroam s přístupem pro studenty a učitele. Řada učeben je
vybavena audiovizuální technikou a PC, katedry disponují notebooky a přenosnými
dataprojektory. Další PC pro přístup k internetu jsou v knihovně a studovnách, existuje
provoz otevřených či částečně otevřených učeben s PC.
12. Je zajištěna odborná literatura v angličtině. Základní odborná literatura v anglickém
jazyce je zajištěna. Další tituly podporující výuku předmětů DSP jsou doplňovány
z rozvojového projektu a dalších zdrojů fakulty. K dispozici je přístup do celé řady
světových citačních i fulltextových databází s odbornými literárními zdroji v anglickém
jazyce.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje a podporuje předložit předložené dokumenty Akreditační komisi
MŠMT.
4) Schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací
Oborové radě byl předložen návrh jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací. Předložený návrh byl projednán a po drobných úpravách doporučen
předložit VR FEK ke schválení.
Upravený seznam odborníků v Příloze č. 1.
Usnesení OR FEK:
OR FEK doporučuje předložit jmenný seznam odborníků ke schválení VR FEK.
5) Projednání a schválení tématických okruhů disertačních prací (DisP) a školitelů DSP pro
akademický rok 2013 /2014
Členům OR byl předložen návrh tématických okruhů DisP včetně školitelů.
Prof. Dvořáková, prof. Mach a doc. Vacík nebudou z kapacitních důvodů vypisovat pro příští
akademický rok žádná témata. U ostatních školitelů byla navrhovaná témata projednána a
4
Plzeň, Husova 11, PSČ306 14, tel.: (+420) 377 633 008; e-mail: trojanow@fek.zcu.cz; www.fek.zcu.cz

Zápis z 6. zasedání OR FEK ZČU v Plzni dne 16. 11. 2012
upravena. Seznam okruhů a školitelů bude součástí Vyhlášky č. 1DV/2013 děkana Fakulty
ekonomické ZČU v Plzni Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208
Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V086 Podniková ekonomika a management
jako příloha.
Schválený seznam tématických okruhů a školitelů v Příloze č. 2.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje tématické okruhy DisP a školitele DSP pro akademický rok 2013/2014
6) Informace o změnách Studijního a zkušebního řádu ZČU související s doktorským
studiem.
Od 1. 9. 2012 platí na ZČU nový studijní a zkušební řád (dále jen SZŘ). V jeho obsahu došlo
k několika zásadním změnám, které ovlivňují průběh DSP na FEK. Jednou z nejzávažnějších je
požadavek jmenovat zkušební komise pro SDZ ze seznamu osob schválených vědeckou radou
fakulty pro zkoušení SDZ příslušného oboru, případně z osob jmenovaných MŠMT. Obdobně
jsou děkanem jmenováni i členové komisí pro obhajoby disertačních prací studentů
doktorského studia (viz bod. č. 4)
Bližší informace o novém SZŘ naleznete na:
http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/vnitrni_predpisy.html
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
7) Různé
Členové OR byli seznámeni s aktuálním plnění studijních povinností studentů DSP (viz Příloha
č. 3.)
Žádost Ing. Vladimíra Sirotka (1R/P, školitel doc. Lukáš) o změnu formy studia z důvodu roční
pracovní stáže byla schválena.
Druhá žádost Ing. Lenky Čechurové (2.R/P, školitel doc. Cimler) o upřesnění tématu disertační
práce ze současného: Možnosti využití procesního řízení pro zvýšení výkonnosti firem
působících v logistice, obchodu a službách na nový: Možnosti využití managementu portfolia
projektů pro dosažení konkurenční výhody u firem působících ve službách byla schválena, další
žádost o změnu povinně volitelného předmětu ze současného KPM/DMVP na nový
KMO/DMLS z důvodu zaměření pedagogické činnosti na předměty týkající se logistiky
KMO/ORO a KEM/VLS bude projednána se školitelem, který byl z tohoto jednání omluven.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené žádosti.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda Oborové rady FEK
V Plzni dne 26. listopadu 2012
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
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Příloha č. 1. Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních
prací – návrh
Příloha č. 2. Tématická zaměření disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika
a management, studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický
rok 2013/2014
Příloha č. 3 Seznam doktorandů podle školitele k 31. 10. 2012
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Příloha č. 1

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob
disertačních prací - návrh
Jméno

Pracoviště

Cimler Petr, doc. Ing., CSc.
Beck Jiří, doc. Ing., CSc
Boučková Jana, doc. Ing., CSc.
Dlouhý Martin, doc. Ing. Mgr. Dr., MSc.
Dvořák Jiří, prof. Ing., DrSc.
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.
Edl Milan, doc. Ing., Ph.D.
Eger Ludvík, doc. PaedDr., CSc.
Fárek Jiří, prof. Ing., CSc.
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing.
Fischer Jakub, doc. Ing., Ph.D.
Fotr Jiří, prof. Ing., CSc.
Freiberg František, prof. Ing., CSc.
Hančlová Jana, doc. Ing., CSc.
Horejc Jan, doc. Ing. ,Ph.D.
Horváth Gejza, doc. Ing., CSc.
Hrdý Milan, doc. Ing., Ph.D.
Jáč Ivan, prof. Ing., CSc.
Jakubíková Dagmar, doc. Ing., Ph.D.
Ježek Jiří, doc. RNDr., Ph.D.
Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc.
Kleibl Jiří, prof. Ing., CSc.
Kodera Jan, prof. Ing. RNDr., CSc.
Leeder Edvard, prof. Ing., CSc.
Lenort Radim, doc. Ing. Ph.D.
Mach Miloš, prof. Ing., CSc.
Mach Pavel, doc. Ing., CSc.
Macík Karel, prof. Ing., CSc.
Mainzová Eva, doc. Ing., CSc.
Makovec Jaromír, doc. Ing., CSc.
Mentlík Václav, prof. Ing., CSc.
Mertlík Pavel, doc. Ing., CSc.
Milková Eva, prof. RNDr., Ph.D.
Mikoláš Zdeněk, prof. Ing., CSc.
Němec Otakar, doc. Ing., CSc.
Pánková Václava, prof. RNDr., CSc.
Peková Jitka, doc. Ing., CSc.
Plevný Miroslav, doc. Dr. Ing.
Poulová Petra, doc. RNDr., Ph.D.
Přibová Marie doc. Ing., CSc.
Simová Jozefína, doc. Ing., Ph.D.
Skalický Jiří, doc. Ing. CSc.
Srpová Jitka, doc. Ing., CSc.
Stoličný Peter, doc. Mgr., ArtD.
Šaroch Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
Šimon Michal, doc. Ing., Ph.D.
Turčáni, Milan prof. Ing., CSc.
Ulrych Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Urbánek Jan, doc. Ing., CSc.
Vacek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

FEK ZČU
VŠMIE
FPH VŠE
FIS VŠE
VŠMIE
FEK ZČU
FST ZČU
FF ZČU
EF TUL
Ostravská univerzita v Ostravě
FIS VŠE
FPH VŠE
ČVUT
EF VŠB TU Ostrava
FST ZČU
UJEP
SVŠE Znojmo
EF TUL
VŠH
FEK ZČU
FPH VŠE
FPH VŠE
FFU VŠE
FST ZČU
VŠB Ostrava
FEK ZČU
FEL ČVUT
ČVUT
Odborník z praxe
VŠMIE
FEL ZČU
Bankovní institut
UHK
VŠP, a. s. Ostrava
FPH VŠE
FIS VŠE
NF VŠE
FEK ZČU
UHK
FMV VŠE
EF TUL
FEK ZČU
FPH VŠE
VŠOH v Brně
ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola
FST ZČU
FPV UKF v Nitre
FST ZČU
FEL ČVUT
FEK ZČU
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Vacík Emil, doc. Ing., Ph.D.
Valenčík Radim, doc. Ing., CSc.
Valder Antonín, doc. Ing., CSc.
Vomáčková Helena, doc. Ing., CSc.
Vošvrda Miloslav, prof. Ing., CSc.
Žižka Miroslav, doc. Ing., Ph.D.

FEK ZČU
VŠFS
ČZU
UJEP
IEA FSV UK
EF TUL
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Zápis OR FEK 16. 11. 2012 - Příloha č. 2

Tématická zaměření disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika a
management, studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok
2013/2014
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (KMO)
• Vliv
logistických
řešení
na
konkurenceschopnost/výkonnost
obchodní
firmy/dodavatelsko-odběratelského řetězce.
• Vliv globalizace a ekonomických změn na chování obchodních firem a zákazníků na
vnitřním trhu.
• Výzkum chování zákazníka/návštěvníka v podnicích obchodu, služeb a kreativního
průmyslu.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (KMO)
• Uplatnění konceptu diverzity managementu v rozvoji lidských zdrojů.
• Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody podniku.
• Uplatnění talent managementu v podnicích v České republice.
.
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. (SVŠE/KFU)
• Nové nástroje řízení kapitálové struktury podniku.
• Oceňování podniků a organizací v globálním prostředí.
• Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizika investičních projektů v rámci globální
ekonomiky.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KPM)
• Marketingové strategie v podnikové praxi.
• Přístupy k vytváření výhody podniku v globální ekonomice.
• Využití metod a nástrojů podpory prodeje na zvýšení objemu tržeb.
doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
• Regionální inovační systémy pro podporu podnikání v České republice.
• Dopady ekonomické krize na malé a střední podnikání v České republice.
• Specifika živnostenského podnikání v České republice ve vazbě na vývoj
hospodářských cyklů.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)
• Modelování stochastických procesů v podnikové ekonomii a financích.
• Složitější modely teorie zásob.
• Modelování procesů na finančních trzích.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (KEM)
• Limitující faktory pro využívání exaktních metod v podnikovém managementu.
• Efektivní aplikace metod pro podporu rozhodování v řídicích systémech podniků.
• Modelování a optimalizace podnikových procesů.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (KPM)
• Corporate Governance.
• Management inovací ve znalostní ekonomice.
• Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich vliv na okolí podniku.
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Seznam doktorandů podle školitele k 31. 10. 2012
Školitel/katedra
prof. Ing. Lilia
Dvořáková, CSc./KFU
(7)

doc. Ing. Petr Cimler,
CSc./KMO (3)

doc. PaedDr. Ludvík
Eger, CSc. (2)
doc. Ing. Milan Hrdý,
Ph.D. (4)

Student DSP/katedra
Burešová Veronika/KFU

Ročník/
Forma
1/P

Hruška Zdeněk/KFU

Téma DisP

Kolokvi
um

SDZ

Stav
2012/13

Vliv metod a nástrojů kreativního účetnictví a
fraud managementu na účetní systém podniku

S

2/P

Rozvoj účetní a finanční teorie a praxe z
interdisciplinárního hlediska.

S

Komorousová Veronika/KFU

2/K

Měření a řízení výkonnosti podnikových procesů v
podmínkách 21. století

S

Lukeš Jan/KFU

1/P

S

Macková Marie/KFU

1/K

Vallišová Lucie/KFU

3/K

Zborková Jitka/KFU

6/K

Rozvoj účetní a finanční teorie a praxe z
interdisciplinárního hlediska.
Modely ekonomického a finančního řízení zaměřené na
neziskové nevládní organizace občanského charakteru
v mezinárodním kontextu.
Vliv účetních systémů na měření a řízení výkonnosti
podniků
Účetnictví udržitelného rozvoje a jeho vliv na řízení
výkonnosti firmy

Čechurová Lenka/KMO

2/P

Možnosti využití procesního řízení pro zvýšení výkonnosti
firem působících v logistice, obchodu a službách

S

Nový Miloš/KEM

3/K

S

Vostrý Aleš/KMO

5/K

Petrtyl Jan/KMO

3/P

Jiřincová Milena/KPM

2/P

Fikr Zdeněk/ KFU

1/K

Hrouda Pavel/ KFU

5/K

Vztahy subjektů trhu a otázky jejich regulace a
autoregulace
Význam moderních technologií pro rozvoj
globalizovaného obchodu se zaměřením na technologie
podpory obchodních procesů
Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody
podniku
Diverzity management - trendy a aplikace v podnikové
praxi v ČR
Řízení pracovního kapitálu v závislosti na oboru
podnikání
Implementace kvality do technologických procesů
podniku
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doc. Ing. Dagmar
Jakubíková,
Ph.D./KPM (4)

RNDr. Jiří Ježek,
Ph.D./KMO (4)

doc. RNDr. Ladislav
Lukáš, CSc./KEM (5)

Mašínová Andrea/KEM

2/K

Šimek Bohuslav/KPM

7/K

Výzkum ekonomické efektivity přímo řízených
organizací v oblasti zdravotnictví
Vybrané problémy oceňování podniku

Kasík Vladimír/KPM

2/K

Green marketing a udržitelný rozvoj v cestovním ruchu

prof. Ing. Miloš Mach,
CSc. (5)

Rozhodnutí o ukončení studia,
odvolací lhůta vyprší 9.11.2012
Podána žádost o přerušení

Kočvara Jaroslav/KPM
Klatová Eliška/KPM

1/K
5/K

Nigrinová Alena/KPM

1/K

Park Min Wo/KGE

3/K

Kaňka Lukáš/KGE
Stuchlík Jaroslav/KGE
Švajgl Josef/KGE

2/P
1/K
2/K

Chmelíčková Kateřina/KEM

3/K

Aplikace teorie firmy v regionálním školství
Spokojenost zákazníka - předpoklad efektivního řízení
podniku cestovního ruchu
Konkurenceschopnost lázeňských subjektů v prostředí
substitutů
Korejsko-české podnikatelské vztahy (podpůrné a
brzdící faktory)
Strategický management v rozvoji regionů a měst
Podnikání v kultuře na malých městech
Strategický management v rozvoji regionů a měst modely regionálního managementu v České republice a
vybraných zemích EU
Aplikace matematických metod v ekonomii

S-recykl.
S
Zatím S, pravděpodobně ukončí
ze zdravotních důvodů

S
S
S
Podána žádost o přerušení

P do
30.11.

Pešík Jiří/KEM
Sirotek Vladimír/KEM

prof. Ing. Jan Macek,
CSc./KEM (1)

S

1/P
1/P

Svoboda Milan/KEM

5/K

Špidlen Jakub/KEM
Divišová Pavla/KEM

2/K
7/K

Pitrová Kateřina/KEM
Babuněk Ondřej/KEM

7/K
1/P

Köhlerová Martina/KEM

1K

Modelování rozhodování podniků
Výzkum faktorů ovlivňujících úvěrová rizika v
podnicích
Oceňování podniku finančními trhy – výzkum predikce
pohybu jeho akcií
Analýza efektů a jejich dopadů ve složitých
Diagnostika podnikových rizik a příčiny selhání firem.
Možnosti predikce krize firmy
Selhání podniků - jeho příčiny a predikce
Komplexní analýza faktorů ovlivňujících příliv
přímých zahraničních investic v globální ekonomice
Účinky měnového kurzu na hosp. výsledek firem
v podm. akcelerující globalizace hospodářského života
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doc. PhDr. Jaroslav
Mužík, DrSc. - ukončil
doc. Dr. Ing. Miroslav
Plevný/KEM (2)
prof. Ing. Petr
Semeniuk, CSc./KMO
(2)
prof. JUDr. Zdeněk
Souček, DrSc. (1)
doc. Ing. Jiří Vacek,
Ph.D./KPM (6)

doc. Ing. Emil Vacík,
Ph.D./KPM (8)

Vliv rozhodovacích procesů firem na hospodářský
cyklus
Koncepty hodnocení výkonnosti firem prizmatem
obecné ekonomické teorie
Rozhodování bankovní firmy a jeho makroekonomické
důsledky
Profesiografie jako nástroj analýzy fungování
pracovníků podniku
Modelování procesů a řízení výkonnosti podniku

Martinčík David/KEM

3/K

Polívka Martin/KEM

1/P

Vyskočil Jan/KEM

2/P

Vronský Jiří/KPM

2/K

Edl Václav/KEM

1/K

Krejčí Ivo/KEM

1/K

Možnosti zhodnocení volných podnikových finančních
prostředků

Mastný Jan/KMO

5/K

Marketingové a ekonomickéh možnosti virtuálního
prostředí v systému 2ndlife

ano

Součková Radka/KFU

4/K

Přerušeno od 1. 9. 2012

Žejdlová Andrea/???

7/K

Bultas Miloslav/KPM

1/K

Tržní výkonnost firmy v podmínkách globalizovaného
obchodu
Systémy strategického řízení zdravotnických zařízení a
jejich rozvoj
Risk management v současných podnicích

Černá Marie/KFU
Kovardinská Andrea/KPM

1/K
2/K

S-recykl.
Přerušeno od 1. 9. 2012

Kumar Alok/KPM

2/K

Riedlová Petra/KPM

1/K

Tuček Jiří/KPM
Dezort Martin/KPM

2/K
3/K

Jelínková Eva/KPM

1/P

Kracík Lukáš/KPM

4/K

Křížová Vladislava/KPM

3/K

Analýza informačních rizik podnikatelské sféry
Inovace v terciálním vzdělávání pro zvýšení
konkurenceschopnosti firem
Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich
vlivu na okolí podniku
Interakce projektového, procesního a znalostního
managementu
Strukturování a hodnocení inovačních procesů
Výzkum dopadů systémů úhrad zdravotního pojištění
do komplexní ekonomiky zdravotnických zařízení
Řízení kapitálové struktury s ohledem na růst hodnoty
firmy
Řízení portfolia s ohledem na riziko a disponibilní
zdroje společnosti
Vliv ekonomické krize na výkonnost firem
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Leicherová Veronika/KPM

2/P

Lišková Jitka/KPM
Mašín Petr/KPM
Zahradníčková Lenka/KPM

1/P
2/K
4/K

Zvyšování výkonnosti firem a organizací komplexními
manažerskými metodami.
Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech
Risk management v současných podnicích
Sledování a predikce výkonnosti podnikových procesů

Forma studia: P = prezenční
Stav:
K = kombinovaná
S = studuje
S - recykl. = studuje (opakované přijetí po předchozím ukončení studia)
P = přerušeno
Celkem (včetně přerušených): 55 doktorandů
Studuje:
Přerušeno:

49 doktorandů (15 prezenční forma, 34 kombinovaná forma)
6 doktorandů

V Plzni dne 7. 11. 2012
Zpracovala: Ing. Barbaraq Trojanowská
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