Zápis z 8. zasedání OR FEK ZČU v Plzni, 15. 11. 2013

Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne 15. listopadu 2013
Přítomni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
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.
Omluven:
Ing. Václav Liška, CSc.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení;
Hodnocení průběhu DSP za rok 2012/2013;
Doplnění jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací;
Kontrola plnění studijních povinností studentů DSP, projednání změn školitelů a
rámcových témat;
5. Koncepce výuky DSP v anglickém jazyce;
6. Různé.

1) Zahájení
Jednání Oborové rady FEK ZČU (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 (10 členů přítomno, 1 člen omluven).
2) Hodnocení průběhu DSP za rok 2012/2013
K 31. 10. 2013 studuje DSP na FEK celkem 44 studentů, z toho 14 v prezenční formě studia,
30 v kombinované formě studia. 9 studentů má studium přerušeno.
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Na podzim 2013 proběhl u studentů DSP audit zaměřený na hodnocení jejich studijní kázně při
plnění úkolů vyplývajících z pokynu č. 7PP/2010 proděkana pro výzkum a vývoj. Výstupy
z tohoto auditu byly analyzovány a byly zjištěny následující nedostatky, na které je zapotřebí se
v následujícím období zaměřit:
• i přes další zlepšení publikačních výstupů doktorandů není doposud jejich vědecká a
publikační činnost rozvíjena uspokojivě;
• je zapotřebí i nadále věnovat pozornost těsnější spolupráci studentů DSP s jejich školiteli;
• je žádoucí vyvíjet tlak na ukončení studia DSP ve standardní době.
Znepokojivým trendem je v poslední době pokles zájemců o studium DSP na FEK. Do prvního
ročníku bylo přijato a skutečně nastoupilo celkem 8 studentů (3 prezenční, 5 kombinovaných).
Jedna studentka nastoupila opakovaně po ukončení předchozího studia. V této souvislosti je
třeba zvýšit propagaci studia DSP především u nadprůměrných studentů prezenčního
navazujícího magisterského studia., věnovat se více pomocným vědeckým silám. Podobný
problém řešili i v Liberci, kde se dosáhli nárůst zájemců o DSP zvýšením stipendia.
Dále se diskutovalo o tom, zda prodloužit řádnou dobu doktorského studia z 3 na 4 roky.
V Liberci byla tato doba při reakreditaci prodloužena z důvodu povinné zahraniční mobility,
která je zařazena do 3. ročníku studia po SDZ. Toto bude pro FEK aktuální při další akreditaci
DSP v roce 2016.
Je potřebné aktivně získávat perspektivní studenty DSP pro akademickou profesní kariéru.
Doporučení OR:
•

dodržet stávající akreditovaný časový rámec doktorského studia, rozvrhnout plnění dílčích
úkolů efektivně, klást větší důraz na spolupráci školitele a doktoranda v úvodních fázích
studia;

•

využít možnost progresivního růstu stipendií při dodržení harmonogramu standardní doby
studia, zvýšit kontrolní prvky ze strany školitele.

Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
3) Doplnění jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací
Do jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací byly
navrženy:
- doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
Výše jmenovaná je proděkankou pro vědu a výzkum Ekonomické fakulty Technické univerzity
v Liberci. Těžiště její vědecké činnosti je v projektovém řízení a exaktních metodách
v ekonomických aplikacích.
- doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
Výše jmenovaná je zástupkyní vedoucího Katedry podnikové ekonomiky Technické univerzity
v Liberci. Těžiště její vědecké činnosti spočívá v aplikovaných inovacích a metodách
projektového řízení.
- prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
2
Plzeň, Husova 11, PSČ306 14, tel.: (+420) 377 633 008; e-mail: trojanow@fek.zcu.cz; www.fek.zcu.cz

Zápis z 8. zasedání OR FEK ZČU v Plzni dne 15. 11. 2013
Výše jmenovaná je zástupkyní vedoucího Katedry manažmentu Fakulty ekonomiky a
manažmentu, Slovenské polnohospodárske univerzity v Nitre. Vyučuje a publikuje v oblasti
zaměření na mezinárodní management a podnikový management.
Návrh byl přijat bez připomínek. Doplněný seznam odborníků v příloze.
Usnesení OR FEK:
OR FEK doporučuje předložit jmenný seznam odborníků ke schválení VR FEK.
4) Kontrola plnění studijních povinností studentů DSP, projednání změn školitelů a
rámcových témat
Na základě tabulky Seznam doktorandů podle školitele k 31. 10. 2013 (viz Podkladový materiál
pro jednání OR FEK k bodu č. 4) bylo navrženo ukončení studia pro neplnění povinností
stanovenými Individuálním studijním plánem u těchto studentů:
1. Fikr Zdeněk (2R/K, školitel doc. Hrdý)
2. Kasík Vladimír (3.R/K, školitelka doc. Jakubíková)
3. Vostrý Aleš (6.R/K, školitel doc. Cimler).
Dalším problémovějším studentům bude zaslána zatím pouze výstraha. Pokud svoje povinnosti
nesplní do jarního zasedání OR, bude jim studium rovněž ukončeno. Jedná se o tyto studenty:
1. Lukeš Jan (2.R/K, školitelka prof. Dvořáková)
2. Macková Marie (2.R/K, školitelka prof. Dvořáková)
3. Mašín Petr (3.R/K, školitel doc. Vacík)
4. Mašínová Andrea (3.R/K, školitel doc. Hrdý)
5. Sirotek Vladimír (2.R/K, školitel doc. Lukáš)
6. Vildová (Klatová) Eliška (6.R/K, školitelka doc. Jakubíková)
U studentů školitelky doc. Jakubíkové (Janeček Petr, Shnayder Maria, Šimrová Jana ) a
školitele doc. Lukáše (Pešík Jiří) je třeba upravit téma disertační práce.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
5) Koncepce výuky DSP v anglickém jazyce
Na základě udělení rozšíření akreditace DSP o výuku v cizím (anglickém) jazyce jsou na FEK
vytvořeny formální předpoklady pro zahájení výuky v anglickém jazyce. V lednu budou
zahájena jednání se zástupci Technische Hochschule München. Ze strany profesorů těchto škol
byl rovněž vyjádřen zájem na výuce participovat, a to ať již z pozice externích školitelů nebo i
externích přednášejících.
V současné době probíhá překlad oficiálních studijních předpisů DSP do anglického jazyka.
Stávající školitelé budou vyzváni k participaci vypsáním témat pro disertační práce vedené
v angličtině
Přijetí prvních zájemců o studium v angličtině se předpokládá v prvním čtvrtletí 2014.
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Informace o DSP v anglickém jazyce budou umístěny na anglickou verzi webových stránek
fakulty.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
OR doporučuje zapojit zahraniční profesory do DSP jako konzultanty.
6) Různé
Žádost Ing. Miloslava Bultase (1R/K, školitel doc. Vacek) o přerušení studia do konce srpna
2014 z důvodu pracovního vytížení byla schválena.
Žádost Ing. Martina Polívky (2.R/P, školitel prof. Mach) o změnu volitelného předmětu ze
současného KPM/DPM na nový KEM/DKME, neboť se během dosavadního studia ukázalo, že
výzkum studovaného tématu bude probíhat především prostřednictvím experimentů a analýz
dat z finančních trhů. Pro tyto účely jsou nástroje z předmětu KEM/DKME vhodnější než
obsah předmětu KPM/DPM.
Žádost Ing. Jana Mastného o změnu školitele byla vzhledem k velmi vážným zdravotním
problémům současného školitele prof. Semeniuka schválena. Novým školitelem bude doc.
Vacík.
OR dále projednala návrh doc. Egera zapojit perspektivní akademické pracovníky
s potenciálem zahájit habilitační řízení jako školitele DSP. Členové OR doporučují uplatnění
těchto pracovníků v pozicích pomocných konzultantů.

Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené žádosti.

V Plzni dne 1. prosince 2013
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská

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

4
Plzeň, Husova 11, PSČ306 14, tel.: (+420) 377 633 008; e-mail: trojanow@fek.zcu.cz; www.fek.zcu.cz

