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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Zahájení;
Informace z Oborové rady FEK ZČU;
Schválení témat disertačních prací (jedná se o upravená či konkretizovaná témata);
Projednání Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2020;
Informace o vědeckých týmech na FEK ZČU;
Různé.

Zahájení

Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání
Vědecké rady FEK (VR) a přivítal všechny přítomné. Přítomno bylo 14 členů VR, děkan
konstatoval, že VR je usnášeníschopná. Dále uvedl, že všichni členové VR obdrželi materiály
předem (zejména DZ FEK), seznámil přítomné s navrhovaným programem a dotázal se, zda má
někdo návrh na doplnění či úpravu programu.
Následně nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Pro 14, proti 0, zdržel se 0

2.

Program byl přijat.

Informace z Oborové rady FEK ZČU

Děkan předal slovo proděkanovi doc. Egerovi. Ten uvedl, že z důvodu ukončení pracovního
poměru doc. Vacíka došlo ke změně předsedy OR. Novou předsedkyní OR byla na zasedání OR
zvolena prof. Dvořáková. Doc. Eger poděkoval doc. Vacíkovi za dlouhodobé vedení OR a
poblahopřál prof. Dvořákové ke zvolení do funkce.
Doc. Eger krátce informoval o programu a průběhu jednání Oborové rady.
Informoval o počtu studentů v DSP (celkem 36 studentů - v rozdělení na 6 prezenčních a 30
v kombinované formě), 4 studenti úspěšně složili SDZ, 1 studentka úspěšně obhájila disertační
práci.
OR schválila nové formuláře pro SDZ a obhajobu disertačních prací.
Dále informoval o přípravě přechodu DSP na FEK na kreditní systém při reakreditaci studia.
K bodu nebyla další diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU bere na vědomí informace z Oborové rady FEK ZČU.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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3.

Schválení tematických zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management,
studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2016/2017
v českém a anglickém jazyce

Děkan předal slovo doc. Egerovi, který uvedl 3 témata disertačních prací, která byla dodatečně
upřesněna. Studenti si na začátku studia vybírají pouze rámcová témata, která je třeba při
zpracovávání konkretizovat. Jedná se o tato témata:
Ing. Hana Kunešová: Vývoj e-commerce v ČR a komparace se zeměmi Evropské unie
Ing. Michal Mičík: Využití online nástrojů pro talent management v podnikové praxi v České
republice
Ing. Naděžda Petrů: Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva
Dále doc. Eger představil nová témata v českém a anglickém jazyce pro přijímací řízení
2016/2017. (viz příloha)
Diskuse:

Doc. Vacík uvedl poznámku o změně legislativy ohledně terminologie podnikání (podnik x
výrobní závod). Prof. Dvořáková poznamenala, že je třeba uvažovat i v kontextu mezinárodním a
zahraniční terminologie se nezměnila. To podpořil i Ing. Mužík.
Prof. Dvořáková vznesla otázku, zda může student v českém DSP odevzdat práci v angličtině?
Děkan odpověděl, že je to možné po schválení děkanem na žádost studenta.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje tematická zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management,
studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2016/2017
v českém a anglickém jazyce,
 schvaluje upravená či konkretizovaná témata disertačních prací.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

4.

Usnesení bylo přijato.

Dlouhodobý záměr FEK ZČU do roku 2020

Děkan představil předkládaný dokument po jednotlivých kapitolách, okomentoval stanovené
cíle na další období, upozornil na trend vývoje publikační činnosti.
Konstatoval, že dokument byl projednán v kolegiu děkana, VR se k němu vyjadřuje, schvaluje ho
AS FEK.
Diskuse:
Doc. Horejc uvedl drobné připomínky ke konkrétnosti cílů, doporučil je dopracovat i s tím,
že předpokládá, že bude upřesňováno v každoroční aktualizaci DZ.
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Doc. Vacík podpořil názor doc. Horejce, uvedl, že je třeba vymezit cílový stav za stanovených
podmínek a doporučil vložit stručný souhrn těchto podmínek za analytickou část dokumentu.
Prof. Dvořáková také uvedla, že pro měřitelnost výsledků, musejí být stanoveny konkrétní cíle.
Doc. Eger uvedl, že je obtížné některé cíle kvantifikovat, protože bude přijat nový VŠ zákon,
bude změna metodika hodnocení vědy a na rok 2016 se předpokládá pokles financování VŠ a
nikdo nezná výhled na další roky. Tyto podstatné faktory, neovlivnitelné ze strany fakulty, mají
významný dopad na cíle DZ.
Doc. Žižka uvedl, že TUL musela při tvorbě DZ dodržet osnovu MŠMT, která je velmi
komplikovaná. Předkládaný dokument zhodnotil jako poměrně zdařilý.
Prof. Turčáni uvedl, že je třeba vycházet z reálného stavu, v dokumentu je vidět progres, cílový
stav musí být vždy vyšší. Uvedl, že VR neschvaluje tento dokument, ale je nad věcí, představuje
nezávislý názor.
Ing. Kratochvíl podpořil internacionalizaci studia a vyzdvihl mezinárodní zkušenosti absolventů
při uplatnění v praxi.
Ing. Mužík pozitivně hodnotil plánovanou spolupráci s FST a FEL, doporučil konkretizovat spolupráci s JU – projekt Cíl EÚS – síťování.
Děkan fakulty doc. Plevný pro VR uvedl, že před předáním dokumentu AS FEK bude doplněn
odstavec souhrnu za analytickou část a tam, kde je to možné, budou konkretizovány výstupy ve
formulovaných cílech.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Projednala předložený materiál Dlouhodobý záměr FEK ZČU do roku 2020 a po
zapracování připomínek ho doporučuje ke schválení.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

5.

Usnesení bylo přijato.

Informace o vědeckých týmech FEK ZČU

Doc. Eger představil nově vytvořené vědecké týmy na FEK. Materiál měli členové VR k dispozici.
Tým A1:
Tým A2:
Týmy B:

Aplikace nových přístupů managementu
Kvantitativní metody v ekonomii
Ekonomická a regionální geografie a cestovní ruch
Rozvoj teorie a praxe finančního řízení
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Tým C:

Zaměření na Česko-Německou přeshraniční spolupráci

Z jednání odešel Ing. Kratochvíl.
Diskuse:
Doc. Dokoupil upozornil na rozdílnost důležitosti praktických aplikací v porovnání s vědeckým
hodnocením.
Doc. Eger upozornil na to, že dle požadavků ZČU výzkumné týmy mají určitý počet pracovníků,
jsou napojené na doktorské studium a dosahují výstupy hodnocené v 1. Q. To splňují týmy
označené A nyní i tým B: Rozvoj teorie a praxe finančního řízení, ostatní je vnitřní pracovní
členění FEK, viz i DZ.
Děkan poděkoval za připomínky.
Prof. Dvořáková upozornila na nebezpečí tlaku na mladé akademiky publikovat pouze ve WoS a
Scopus, neboť jejich myšlení pak může být dosti pokřivené, brání to vzájemné spolupráci a
komunikaci.
Děkan odpověděl, že je to provázané, pokud akademik ustrne, nebude úspěšný ani ve WoS a
Scopus.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí informace o vědeckých týmech FEK ZČU.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

6.

Usnesení bylo přijato.

Různé

Doc. Eger požádal o schválení nových členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních
prací:
Doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph. D., PEF MENDELU
Výše jmenovaná je vědecko-výzkumnou pracovnicí Ústavu marketingu a obchodu a vedoucí
Ústavu managementu, Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci
vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice kvality služeb v cestovním ruchu,
hodnocení kvality a atraktivity destinace a destinačnímu managementu.
Doc Ing. Ján Orieška, Ph.D., EF UMB v Bánskej Bystrici
Výše jmenovaný je docentem na Katedře cestovního ruchu a společného stravování, EF,
UMB v Banské Bystrici. Je garantem studijního programu bakalářského studia studijního
oboru cestovní ruch a garantem několika předmětů v oblasti cestovního ruchu. Je autorem
mnoha významných publikací z oblasti cestovního ruchu. Rovněž jeho vědecko-výzkumná
činnost je bohatá.
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Schvaluje doplnění jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací o uvedené pracovníky.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Děkan dále uvedl, že v souvislosti s odchodem doc. Vacíka je třeba změnit garanta programu
Ekonomika a management.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU schvaluje odvolání doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. z funkcí:
 garanta studijního programu B6208 Ekonomika a management,
 garanta studijního oboru 6208R086 Podniková ekonomika a management,
 garanta studijního programu N6208 Ekonomika a management,
 garanta studijního oboru 6208T086 Podniková ekonomika a management.
Vědecká rada FEK ZČU schvaluje jmenování prof. Ing. Lilie Dvořákové, CSc. do funkcí:
 garanta studijního programu B6208 Ekonomika a management,
 garanta studijního oboru 6208R086 Podniková ekonomika a management,
 garanta studijního programu N6208 Ekonomika a management,
 garanta studijního oboru 6208T086 Podniková ekonomika a management.

Pro 12, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Děkan poděkoval za účast a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání VR FEK: 14. dubna 2016
Termín podzimního zasedání VR FEK: 11. listopadu 2016 (v době konání konference TVP)
Děkan pozval členy VR na konferenci Trendy v podnikání, kterou FEK pořádá ve dnech
10. - 11. listopadu 2016.

V Plzni, dne 20. listopadu 2015
Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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Příloha k zápisu z VR 12. 11. 2015

Tematická zaměření disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika a
management, studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok
2016/2017
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FST ČVUT)
 Model oceňování vnitropodnikových výkonů ve výrobním podniku.
 Řízení nákladů vnitropodnikových útvarů a výkonů výrobního závodu.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, CSc. (KGE)
 Inovace v podnikatelském prostředí jako faktor lokálního a regionálního rozvoje.
 Regionální aspekty vzniku rozvojových podnikatelských zón.
 Prostorové interakce českých a bavorských firem.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KFU)
 Měření a řízení výkonnosti podnikových procesů v podmínkách 21. století.
 Měření přidané hodnoty v ekonomickém, environmentálním a sociálním kontextu.
 Rozvoj účetní a finanční teorie a praxe z interdisciplinárního hlediska.
 Rozvoj metod a nástrojů v oblasti Treasury Management.
 Modelování, simulace a optimalizace podnikových ekonomických procesů
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (KMO)
 Vliv logistických řešení na konkurenceschopnost/výkonnost obchodní firmy dodavatelskoodběratelského řetězce.
 Vliv globalizace a ekonomických změn na chování obchodních firem a zákazníků na vnitřním trhu.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (KMO)
 Diverzity management a jeho aplikace v podnikové praxi.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KPM) beze změny
 Marketing v praxi řízení podniků.
 Segmentace trhu – klíč strategického marketingu podniku.
 Vliv médií na chápání obsahu marketingu v podnicích v ČR.
 Proměny trhů – dopad na řízení a ekonomiku podniků.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
 Nástroje podpory malého a středního podnikání a jejich efektivita.
 Rodinné podnikání a jeho problémy (nástupnictví, inovace apod.).
 Komunitní/ sociální podnikání a jeho problémy.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)
 Modelování stochastických procesů v podnikové ekonomice a financích.
 Složitější modely teorie zásob.
 Modelování procesů na finančních trzích.
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doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. (KGE)
 Podnikání v rurálním prostoru (analyzovat specifika podnikání na venkově, historický přehled
vývoje a současné trendy podnikání na venkově, postavení podnikatelů v zemědělství mezi
podnikateli v rurálním prostoru).
 Metody zobrazování a analýzy prostorových informací pro management ekonomického subjektu
(jak využívat geografické informační systémy pro řízení a rozvoj malého, středně velkého a
velkého podniku)
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) drobná úprava
 Management inovací ve znalostní ekonomice.
 Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a vliv okolí podniku.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (VŠE)
 Řízení výkonnosti firem a organizací nástroji strategického řízení.
 Risk management v současných podnicích
 Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech.

General Topics of Dissertations for the Academic Year 2016/2017
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FST ČVUT)



Integration of information systems for managerial decision.
The model of aggregation of mezzo-economic indicators.

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KFU)





Measurement and management of business processes performance in the condition of 21st
century.
Measurement of value added in economic, environmental and social context.
Development of accounting and financial theory and praxis from cross-disciplinary view.
Development of methods and tools in the area Treasury Management.

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (KMO)



Diversity Management
Talent Management for Competitive Advantage (Consultant – Dana Egerová)

doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KMO)
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Implementation barriers for marketing in management.
Destination management organizations in selected European countries.

doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)



Small and medium-sized family companies and their problems.
Community-based entrepreneurship and their problems.

doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)



Application of stochastic processes in business economics and finance.
Modelling of financial market processes and their links to corporate finance.

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, (KEM)




Limiting factors to make use of exact methods in business management.
Efficient application of decision making methods in company management system.
Business process modelling and optimization.

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (KPM)





Innovation management in knowledge economy.
Relationships and interactions of project, process and knowledge management.
Knowledge transfer, the triple helix.
Intellectual capital - creation, protection, competitiveness.

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.





Performance improvement by use of value management tools.
Process optimization on strategic tactic and operational level.
Modern methodology of risk estimation and treatment.
Hard and soft factors in strategic management

9

