FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis ze 8. zasedání Vědecké rady FEK dne 15. 11. 2013
Přítomni:

prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. (VZÚ Plzeň s.r.o.)
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK)
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (FEK) – od 5. bodu jednání
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK)
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK)
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. (FPH VŠE)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (FPH VŠE)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Holding, a. s.)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (FEK)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (FIM UHK)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:

prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠBT – TU)
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (FF UK)
Ing. Hana Kunešová (FEK)
prof. Ing. Jan Macek, CSc. (FEK)

Hosté:

(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Projednání podkladů k reakreditaci navazujícího magisterského oboru 6209T015
„Informační management“;
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FEK ZČU pro rok 2014;
4. Informace o závěrech z jednání OR FEK ZČU;
5. Schválení členů komisí pro SZZ a komisí pro SDZ a obhajoby disertačního prací;
6. Různé.
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1.

Zahájení

Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání a
přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že VR je usnášeníschopná (přítomno 19 členů VR),
seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání VR a následně nechal o návrhu
hlasovat.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0

2.

Program byl přijat.

Projednání podkladů k reakreditaci navazující magisterského oboru 6209 „Informační
management“

Děkan informoval přítomné, že akreditační komise (dále AK) přerušila projednávání žádosti o
prodloužení akreditace, protože v ní chyběly některé podkladové materiály nebo vykazovaly
formální chyby, např. nebyly předem prodlouženy smlouvy na dobu určitou u některých
pedagogů. Akreditační komise si vyžádala osobní listy G vyučujících, kteří vedou cvičení a
doporučila změnu názvu oboru z Informační management na Systémové inženýrství. Děkan
v doplněné žádosti zdůvodnil nutnost zachování současného názvu oboru.
AK na jednání v září prodloužila akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru
Informační management pouze do 30. 4. 2014 a vyžádala si podrobné požadavky na přijímací
řízení v oblasti informatiky.
Děkan rovněž zmínil, že u navazujícího studijního oboru Podniková ekonomika a management
byla akreditace prodloužena do roku 2021, a to bez připomínek.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
projednala předložený materiál;
schvaluje předložený materiál k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru 6209T015 Informační management.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0

3.

Usnesení bylo přijato.

Aktualizace Dlouhodobého záměru FEK ZČU pro rok 2014

Doc. Plevný informoval členy VR, že v části 3.2 je chybný název Priorita 2 – Absolventi 2014 a
předal slovo doc. Vacíkovi jako autorovi tohoto dokumentu. Doc. Vacík krátce představil
předložený dokument, zmínil 12 hlavních bodů – priorit. Pan děkan doplnil informaci o
výkonnosti pracovníků FEK v oblasti publikační činnosti, zdůraznil nutnost kvalifikačního růstu
pracovníků (dostupnost doktorského studia, ale problémy s habilitačními a jmenovacími
řízeními). Dále vysvětlil, že rozdíly v počtu plánovaných uchazečů jsou dány směrnými čísly ZČU.
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Diskuse:
Doc. Fischer vyjádřil názor, že metodika hodnocení RIV, konkrétně přepočtený počet RIV bodů
na 1 pracovníka není šťastná, je tam velké zpoždění, metodika je špatná, zvyšování počtu RIV
bodů vede ke zvyšování finančních prostředků „1311“, není ale jisté, zda to vede ke zlepšení
vědeckovýzkumné činnosti fakulty. Některé konference, které jsou ve Web of Science,
nevykazují velkou kvalitu. Nicméně konstatoval, že fakultu již dlouho sleduje a že její vývoj má
dobrý směr, proto zdůraznil, že tento jeho názor nebude mít vliv na schválení přeloženého
dokumentu jako takového.
Doc. Fotr podpořil tento názor doc. Fischera, uvedl, že někteří jeho kolegové jsou zaměřeni na
pedagogickou činnost a jsou v ní dobří.
Prof. Kislingerová zmínila nové hodnocení TAČRu – nová pravidla jsou složitá, odborné publikace
mohou získat 0 – 130 bodů, budou fyzicky hodnoceny komisemi.
Prof. Dvořáková namítla, že některé konference jsou dobré pro navazování vztahů a setkání se
s kolegy ze stejného oboru. Tento systém vyprovokoval pracovníky katedry obecně k publikační
činnosti, do té doby nebyly žádné výsledky.
Doc. Eger uvedl, že dojde k přehodnocení metodiky.
Prof. Milková uvedla, že tzv. multi-konference nepřinesou nic, cíleně plánovaná konference má
lepší využití.
Prof. Mach uvedl, že hlavní osobou je profesor, který zajišťuje výuku, bohužel kvantita
nezaručuje kvalitu (v publikacích i výuce).
Ing. Mužík uvedl, že sice není akademikem, ale že se pohybuje v tomto prostředí (člen minitýmu
v Senátu ČR, je v kontaktu s členy Akademie věd, emeritními rektory) a všichni zastávají názor,
že je těžké stanovit, jak ocenit kvalitu práce akademických pracovníků. Systém je dobrý
k udržení aktivity a pracovních vztahů.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
projednala předložený materiál;
schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru FEK ZČU pro rok 2014.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0
4.

Usnesení bylo přijato.

Informace o závěrech z jednání OR FEK ZČU

Doc. Vacík informoval přítomné o závěrech z jednání oborové rady.
Trend aktivity doktorského studia (DSP) je rostoucí, stále je rezerva ve větší spolupráci mezi
studenty a školiteli, je snaha ukončovat studium ve standardní době studia. Snižuje se počet
zájemců o doktorské studium. Projednávala se možnost internacionalizace DSP.
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Po diskusi k podkladovému materiálu týkajícího se tematických změření disertačních prací
v doktorském studijním programu došla VR k závěru, že budou vyškrtnuta tato témata:
Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizika investičních projektů v rámci globální
ekonomiky (školitel doc. Hrdý)
Corporate Governance
Podrobný zápis z tohoto jednání je k dispozici na: www.fek.zcu.cz/orfek
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
bere na vědomí informace o závěrech z jednání Oborové rady FEK ZČU;
schvaluje tematické okruhy disertačního prací a jejich školitelů pro přijímací řízení DSP
pro akademický rok 2014/2015.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0
Na jednání VR se dostavil doc. Dokoupil.
5.

Usnesení bylo přijato.

Schválení členů komisí pro SZZ a komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací

Členové VR obdrželi návrh na schválení členů zkušební komise pro státní zkoušku z ekonomie ve
studijních oborech 6208T086 Podniková ekonomika a management a 6209T015 Informační
management:
Ing. Jitka Zborková, Ph. D. - odborná asistentka na katedře financí a účetnictví FEK ZČU, v říjnu
2013 obhájila disertační práci.
Dále doc. Plevný představil návrh na doplnění seznamu odborníků pro sestavení komisí SDZ a
obhajob disertačních prací o následující členy:

Jméno

Pracoviště

Antlová Klára, doc. Dr. Ing.
Rydvalová Petra, doc. Ing.

Proděkanka pro vědu a výzkum EF TUL
Zástupce vedoucího katedry podnikové ekonomiky
EF TUL
Zástupce vedoucího katedry manažmentu Fakulty
ekonomiky a manažmentu, Slovenská
polnohospodářská univerzita v Nitre

Ubrežiová Iveta, prof. Dr. Ing.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
schvaluje navrženého člena státní zkušební komise pro SZZ;
schvaluje doplnění seznamu osob pro zkoušení SDK a pro členství v komisích pro
obhajoby disertačních prací o uvedené členy.
Pro 20, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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6.

Různé

Doc. Plevný uvedl, že je to poslední zasedání VR v tomto volebním období děkana, a poděkoval
členům VR za členství, připomínky, názory a spolupráci.
V Plzni, dne 29. listopadu 2013

Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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