FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis z 6. zasedání Vědecké rady FEK dne 11. listopadu 2016
Přítomni:

doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU)
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (FEK ZČU)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK ZČU)
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK ZČU)
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. (FEK ZČU)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK ZČU)
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST ZČU)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Investment, a. s.)
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. (FPM Bratislava)
doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. (FEK ZČU)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK ZČU)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, M. S., Ph.D. (FEM SPU Nitra)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK ZČU)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (ESF MU)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK ZČU)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JČU)
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. (FPH VŠE)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FPH ZČU)

Hosté:

Ing. Hana Kunešová (FEK ZČU)

(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
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Program jednání:
1. Zahájení;
2. Informace z Oborové rady FEK ZČU;
3. Schválení tematických zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management,
studijní obor Ekonomika a management;
4. Informace o výsledcích akreditačního řízení;
5. Projednání Plánu realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2017;
6. Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky – oborů bakalářského a navazujícího studia;
7. Různé.

1.

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 19 členů VR, z celkového
počtu 24 členů VR. Děkan konstatoval, že VR je usnášeníschopná. Dále uvedl, že všichni členové
VR obdrželi materiály předem, seznámil přítomné s navrhovaným programem a dotázal se, zda
má někdo návrh na doplnění či úpravu programu. Omluvil se, že byl program dodatečně
doplněn o realizaci strategického záměru, a uvedl, že v bodu 7. Různé má ještě další informace.
Děkan konstatoval, že prof. Milková požádala o zrušení svého členství ve VR z důvodu
pracovního vytížení. AS FEK schválil návrh děkana na jmenování nové členky VR - doc. Dany
Egerové, která je vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu.
Dále děkan informoval VR, že doc. Eger rezignoval k 30. 9. 2016 na funkci proděkana pro výzkum
a vývoj.
Následně nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0

2.

Program byl přijat.

Informace z Oborové rady FEK ZČU (OR)

Děkan předal slovo předsedkyni OR prof. Dvořákové. Ta uvedla stěžejní záležitosti, které byly na
jednání OR projednány a schváleny. OR diskutovala akreditační zaměření FEK, práci výzkumných
týmů, hlavním bodem byla diskuse ke stanovisku AK o reakreditaci DSP na FEK.
Dále OR projednávala návrhy tematických zaměření disertačních prací, ty bude VR projednávat
v samostatném bodě. Nakonec prof. Dvořáková informovala o počtech studentů DSP na FEK:
v prezenční formě 10 studentů, v kombinované formě 23 studentů, v roce 2016 bylo k dnešnímu
dni šesti studentům studium ukončeno, tři studium zanechali a tři studenti studium úspěšně
dokončili.
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K bodu nebyla další diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí informace z Oborové rady FEK ZČU.
Pro 19, proti 0, zdržel se 0

3.

Usnesení bylo přijato.

Schválení tematických zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management,
studijní obor Ekonomika a management

Děkan opět požádal prof. Dvořákovou, aby vysvětlila některé změny navrhovaných témat
v kontextu zaměření DSP – Ekonomika a management, které vzešly z dnešního jednání OR. Poté
děkan vyzval k diskusi.
Diskuse:
Ing. Mužík připomínkoval některé formální chyby v navržených tématech.
Poté se Ing. Mužík dotázal prof. Dvořákové na její názor na návrh změny terminologie z Průmysl 4.0 na
Společnost 4.0, a o tom, že se v odborných kruzích hovoří o Socio-ekonomických změnách … (v kontextu
jejích témat disertačních prací).
Prof. Dvořáková odpověděla, že téma zadala nadčasově, zatím není pokrok v rozvoji terminologie
z ministerstva ani Vlády.
Na jednání se dostavil prof. Žižka.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
schvaluje tematická zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management, studijní
obor Ekonomika a management - s předloženými změnami.
Pro 20, proti 0, zdržel se 0

4.

Usnesení bylo přijato.

Informace o výsledcích akreditačního řízení

Děkan připomněl, že na jarním jednání VR byly projednány a poté předloženy žádosti o
akreditace a reakreditace studijních oborů FEK a zhodnotil, že FEK nebyla příliš úspěšná.
Výtky Akreditační komise (dále je AK) se týkaly následujících problémů:
Doktorský studijní program – nový obor: Ekonomika a management – byl akreditován na 4 roky
s podmínkou dodání kontrolní zprávy v roce 2018 – výhrada se týkala vyprofilování vědecké,
výzkumné a publikační činnosti pracoviště.
Habilitační řízení – nebylo akreditováno - výhrada se týkala vyprofilování vědecké, výzkumné a
publikační činnosti pracoviště, řešení projektů, které nesouvisí s odborným zaměřením
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pracoviště a také toho, že významné externí projekty řeší vyučující působící na fakultě pouze na
částečný pracovní úvazek.
Navazující magisterské studium: Ekonomická a regionální geografie – nebylo akreditováno –
výhrada se týkala obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky a publikační činnosti garanta
studijního oboru.
Navazující magisterské studium: Správa a rozvoj nemovitostí – bylo připraveno ve spolupráci
s Fakultou aplikovaných věd – nebylo akreditováno – výhrada se týkala neodpovídající skladby
studijních předmětů, která podle názoru AK neodpovídá názvu studijního programu, chybějícím
předmětům z oblasti matematiky, modelů a softwarového inženýrství, absence řešení externího
výzkumného projektu a odpovídající publikační činnosti garanta.
Závěr: Děkan uvedl, že do budoucna je nutné věnovat velkou pozornost vykazované publikační
činnosti a vykazování řešených projektů, tak aby úzce souvisely s profilací studijních oborů.
Poté děkan vyzval k diskusi.
K bodu nebyla diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
bere na vědomí informace o výsledcích akreditačního řízení.
Pro 20, proti 0, zdržel se 0

5.

Usnesení bylo přijato.

Projednání Plánu realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2017

Děkan představil návrh, který byl zpracován v posledních týdnech. Tento materiál nahradil dříve
používaný termín Aktualizace dlouhodobého záměru na daný rok. Podle novely Zákona o VŠ
musí Plán realizace strategického záměru FEK ZČU projednat VR. Děkan velmi podrobně
okomentoval jednotlivé části dokumentu, poté vyzval k diskusi.
Diskuse:
Prof. Žižka požádal o vysvětlení zkratky MOČ.
Doc. Horejc se kladně vyjádřil ke zpracování dokumentu.
Ing. Mužík – k bodu 3.6 měl připomínku na úzké pojetí „z podnikatelské sféry“ a navrhl přidat
„z veřejnoprávní sféry, nevládních neziskových organizací.“ Dále doporučil jednat s novým
vedením Karlovarského kraje ohledně podpory studia a studentů v chebské části fakulty.
Prof. Jáč se vyjádřil k činnosti „poboček“ EF TUL - založili tři, ale nebylo to udržitelné.
Doc. Horejc se taktéž vyjádřil skepticky ke zřizování nových poboček – FST zřídila pobočku
v Sokolově a v současné době nenaplní kapacitu.
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Děkan odpověděl, že chebská část fakulty není pobočkou, má dlouhou tradici, a že je určitě
dobře jednat s vedením Karlovarského kraje ohledně dalšího působení ZČU v regionu.
Doc. Egerová navrhla v části 3.2 doplnit 5. Indikátor - realizované aktivity dle plánu PR.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a bere na vědomí předložený materiál s připomínkami.
Pro 20, proti 0, zdržel se 0

6.

Usnesení bylo přijato.

Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro SZZ bakalářského a
navazujícího studia

Děkan uvedl, že materiál k tomuto bodu měli členové VR k dispozici předem. K bodu nebyla
diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
schvaluje nově navrženého předsedu a člena státních zkušebních komisí pro státní závěrečné
zkoušky bakalářského a navazujícího studia na FEK ZČU dle podkladového materiálu k tomuto
bodu.
Pro 20, proti 0, zdržel se 0

7.

Usnesení bylo přijato.

Různé – Změna garanta studijního oboru Podniková ekonomika a management na
bakalářském a navazujícím stupni studia

Děkan uvedl, že žádost vyplývá z novely zákona o VŠ, kdy garant může garantovat pouze
2 stupně studia. V současnosti garantuje všechny 3 stupně studia prof. Dvořáková. Děkan
navrhuje doc. Egerovou jako garantku bakalářského a navazujícího stupně studia.
K bodu nebyla diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
schvaluje doc. PaedDr. Danu Egerovou, Ph.D. za garanta studijních oborů 6208R086 Podniková
ekonomika a management a 6208T086 Podniková ekonomika a management.
Pro 19, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Děkan poděkoval za účast a ukončil jednání.
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Navržený termín dalšího zasedání VR FEK: 20. 4. 2017

V Plzni, dne 30. listopadu 2016

Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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Příloha k zápisu z VR 11. 11. 2016

Tematická zaměření disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika a
management, studijní obor: Ekonomika a management pro akademický rok 2017/2018

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)
 Dopady ekonomických procesů na rozvoj vybraného území.
 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.
 Cirkulární ekonomika v teorii a praxi.
 Ekonomické změny a důsledky koncepce Průmysl 4.0.
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (KMO)
 Vliv logistických řešení na konkurenceschopnost/výkonnost obchodní firmy resp.
dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 Vliv globalizace a ekonomických změn na chování obchodních firem a zákazníků na
vnitřním trhu.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. (KPM)
 Talent management v organizaci.
 Koncept Employer Branding v organizacích v České republice.
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (KEM)
 Prediktivní trh jako nástroj managementu.
 Data mining jako součást Business Intelligence v manažerském informačním systému.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KPM)
 Marketing v praxi řízení podniků.
 Proměny trhů – dopad na řízení a ekonomiku podniků.
doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
 Strategické plánování měst a regionů v teorii a praxi.
 Inovativní přístupy v rozvojovém managementu měst a regionů.
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Destinační management: modely, problémy, faktory úspěšnosti.

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. RNDr. Marie Novotná, CSc. (KGE)
 Výzkum dostupnosti služeb pro podnikání ve venkovských oblastech.
 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)
 Management inovací ve znalostní ekonomice.
 Interakce řízení projektů, procesů a znalostí.
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