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Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FEK ZČU ze dne 16. 11. 2018
Přítomni:
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Ing. Michal Daňsa
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ing. Zdeněk Mužík
Ing. Zdeněk Novotný
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Omluven:
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Informace z Oborové rady (OR) FEK ZČU, změny v OR FEK ZČU.
3. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise státních doktorských
zkoušek a obhajob disertačních prací, projednání návrhů nových tematických okruhů
pro akademický rok 2019/2020.
4. Projednání Plánu realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2019.
5. Hodnocení výzkumné a publikační činnosti na FEK ZČU.
6. Různé.
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1. Zahájení, představení a předání jmenovacích dekretů členům VR FEK ZČU.
Jednání zahájila děkanka FEK doc. Krechovská (dále jen děkanka). Přivítala členy
VR a předala jmenovací dekrety prof. Majdúchové a doc. Horejcovi.
Děkanka konstatovala, že VR FEK je usnášeníschopná (23 členů přítomno,
2 omluveni) a seznámila přítomné s navrhovaným programem. Dotázala se, zda má
někdo návrh na doplnění či úpravu programu. K programu nebyly vzneseny žádné
námitky, program byl přijat.
Pro 23, proti 0, zdržel se 0

Program byl přijat.

2. Informace z Oborové rady (OR) FEK ZČU, změny v OR FEK ZČU
Doc. Vacík informoval členy VR FEK o změně předsedy OR FEK. Stávající
předsedkyně prof. Dvořáková požádala děkanku o uvolnění z funkce, novým
předsedou OR FEK se od září 2018 stal doc. Vacík. Byly vydány dva nové vnitřní
předpisy:
 Směrnice č. 1DS/2018 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Organizace studia
v doktorském studijním programu P6208, oboru 6208V007 Ekonomika a
management
 Vyhláška č. 6DV/2018 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Výše stipendií pro
studenty v prezenční formě studia v doktorském studijním programu P6208, oboru
6208V007 Ekonomika a management
Na základě změny ve Sbírce zákonů ze dne 16. 8. 2018 a Technické novely zákona o
vysokých školách ve věcech akreditací/přijímacího řízení, jsou studijní programy,
kterým končila platnost v rozmezí 31. 8. 2016 – 31. 8. 2019 akreditovány do 31. 12.
2024. Vztahuje se i na doktorský studijní program P6208 Ekonomika a management,
obor 6208V086 Podniková ekonomika a management.
Diskuse:
Doc. Fischer – dotázal se na výši stipendia. Děkanka reagovala, že základní výše
stipendia pro studenty prezenční formy studia je 10 000 Kč a je navyšována o 500 Kč
za každých 30 získaných kreditů, aby byla zajištěna motivační složka.
Doc. Popesko – dotázal se, zda jsou na fakultě studenti DSP oceňováni i za
publikační výstupy. Děkanka odpověděla, že studenti jsou odměňováni v rámci
motivačního systému zavedeného na fakultě, který platí pro akademické pracovníky i
pro doktorandy. Mimo to jsou doktorandi zapojeni a podporováni z projektů SGS.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Bere na vědomí informace z OR FEK ZČU a změnu předsedy OR FEK
ZČU.
Pro 23, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise státních doktorských
zkoušek a obhajob disertačních prací, projednání návrhů nových tematických okruhů
pro akademický rok 2019/2020
Doc. Vacík představil návrh na doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků
pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací.
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Podklady k tomuto bodu jednání byly zaslány členům VR a byly k dispozici též na
webových stránkách vědecké rady.
Diskuse:
Doc. Čadil – vznesl dotaz, zda se jmenný seznam odborníků i zužuje, např.
s ohledem na zdravotní stav jmenovaných. Doc. Vacík uvedl, že se odborníci ze
seznamu vyřazují obvykle na jejich vlastní žádost.
Doc. Popesko – doporučil, aby tematické okruhy prací korelovaly se zaměřením
výzkumných týmů.
Doc. Eger – upozornil v souvislosti s blížícím se termínem podání žádosti o akreditaci
doktorského studijního programu na minimální publikační činnost (impakt, scopus) u
některých školitelů za posledních 5 let. Mohlo by to ohrozit udělení akreditace.
Doc. Vacík – bude ošetřeno.
Doc. Čadil – navrhuje stanovit minimální parametry (kritéria), které by měl školitel
splňovat.
Prof. Dvořáková – souhlasí s doc. Egerem.
Doc. Plevný – navrhuje zařadit tento bod na příští jednání OR.
Ing. Mužík, Ing. Novotný – požadují upřesnění témat disertačních prací, témata by
měla reagovat na aktuální vývojové trendy.
Ing. Novotný – poukázal na problém zaměstnanosti v Plzeňském kraji a ČR a uvedl
příklad Německa, jak je situace řešena.
Doc. Eger – podle zkušenosti z výuky povinného předmětu Metodologie vědy vidí
problém napsat design výzkumu na příliš široká témata. Témata by bylo vhodné zúžit.
Děkanka - předseda OR FEK svolá v prosinci, nebo nejpozději začátkem ledna 2019
mimořádné zasedání OR FEK, kde budou projednáni školitelé a aktualizace
tematických zaměření disertačních prací.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Schvaluje nově navržené odborníky pro zkoušení státních doktorských
zkoušek a pro členství v komisích pro obhajoby disertačních prací
v doktorském studijním programu na FEK ZČU.
Pro 23, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Vědecká rada FEK ZČU
 Doporučuje aktualizovat tematická zaměření disertačních prací
s ohledem na minimální kritéria na školitele a vše předložit k projednání
OR FEK a následně VR FEK.
Pro 22, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

4. Projednání plánu realizace strategického záměru FEK ZČU na rok 2019.
Děkanka stručně uvedla Plán realizace strategického záměru Fakulty ekonomické na
rok 2019, který vychází ze základních priorit Dlouhodobého záměru FEK do 2020.
V dokumentu je nejprve zhodnoceno plnění taktických priorit za rok 2018, dále
následuje rozvedení plánovaných priorit pro rok 2019. Specifikované cíle jsou
rozvedeny do měřitelných indikátorů a jsou zde uvedeny postupy a metodiky vedoucí

3

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni,
16. 11. 2018
k jejich naplnění. Děkanka konstatovala, že cíle za rok 2018 byly vesměs plněny
v souladu se strategickým záměrem. Některé cíle byly plněny částečně i ve vazbě na
plnění cílů na úrovni ZČU. V plánu na rok 2019 byly strategické priority zachovány
s přihlédnutím k aktuálnímu stavu. Strategické priority FEK pro rok 2019 budou
ufinancovatelné.
Podkladový materiál k tomuto bodu jednání byl zaslán členům VR a byl k dispozici
též na webových stránkách vědecké rady.
Diskuse:
Doc. Fischer – zeptal se, jaké jsou 3 klíčové cíle fakulty pro rok 2019.
Děkanka – hlavním cílem je získání akreditací. Vedení ZČU se rozhodlo podat žádost
o institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání, včetně oblasti
Ekonomické obory. FEK se zapojí v případě, že bude dodržen stanovený
harmonogram přípravy záměru žádosti o institucionální akreditaci. Pokud nebude
žádost ZČU úspěšná, nebo pokud dojde ze strany ZČU k posunutí termínů podání,
bude FEK nucena podat si individuální žádosti o akreditace (Podniková ekonomika a
management pro všechny typy studia). Druhým cílem jsou výzkumné týmy, kdy bude
kladen důraz na zvyšování kvality výstupů výzkumných týmů a jejich orientaci. Třetím
cílem je rozvoj internacionalizace. Jeden double degree program FEK již realizuje a
dva double degree programy budou připravovány s OTH Amberg – Weiden a HAMK
University. Spolupráce s praxí je další významnou prioritou fakulty.
Doc. Horejc – ocenil kvalitu připraveného dokumentu, ale zároveň upozornil na
množství cílů a indikátorů pro rok 2019, které bude nutno sledovat a naplnit. Dále se
dotázal, zda se nevyskytla nějaká nová priorita, nový prostor. Dále uvedl, že je třeba
od poloviny roku 2019 přemýšlet nad dlouhodobým strategickým plánem na příštích 5
let.
Doc. Vacík - ano, větší rozvinutí internacionalizace (zařadit do výuky povinně i
německý jazyk) a větší otevřenost vůči externím spolupracovníkům.
Děkanka – vidí nový prostor v akreditaci DSP i v anglickém jazyce.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a bere na vědomí předložený materiál.
Pro 22, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

5. Hodnocení výzkumné a publikační činnosti na FEK ZČU
S tímto bodem seznámil přítomné doc. Vacík.
V průběhu roku 2018 bylo ze strany FEK podáno 15 projektů VaV, z toho 2 projekty
GAČR, 1 Visegrad Fund, 1 mezinárodní projekt v programu GenderNet Plus, 7
projektů TAČR Éta, 2 projekty TAČR Zeta a 2 projekty TAČR Beta.
K termínu konání VR bylo úspěšně získáno 5 projektů TAČR Éta. O
přidělení/zamítnutí ostatních podaných projektů nebylo k danému termínu
rozhodnuto.
Ve stadiu implementace se v roce 2018 na FEK nacházely 4 výzkumné projekty (1
GAČR a 3 TAČR). Celkově lze hodnotit aktivity FEK v oblasti projektů VaV za
úspěšné. Je ale zapotřebí počítat s tím, že v období 2019 – 2021 bude realizace
výzkumných projektů vázat personální kapacity FEK. Pro toto období se proto FEK
bude zaměřovat především na kvalitu projektů, o které se bude ucházet.
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V oblasti publikační činnosti bylo v roce 2018 publikováno, resp. přijato k publikování
14 odborných článků v časopisech Jimp a 7 článků v časopisech JSC. Je zde je patný
nárůst oproti předchozímu roku. Pro nadcházející období se FEK zaměří na podporu
růstu excelence v segmentu Business and Economics. V souladu s metodikou M17+
bude FEK stimulovat umisťování článků do časopisů kvalitativních pásem Q1 – Q2.
Významnou podporu v rozvoji výzkumné a publikační činnosti spatřuje FEK v aktivní
činnosti výzkumných týmů. Je pozitivní, že ze 41 doktorandů je do práce výzkumných
týmů zapojeno 27 doktorandů.
Slabou stránkou rychlejšího rozvoje FEK v oblasti VaV je dlouhodobý nedostatek
docentů a profesorů ekonomie. FEK bude nadále usilovat tento problém řešit a
odstranit.
Diskuse:
Prof. Žižka – vznesl dotaz ohledně celkového počtu akademických pracovníků na
fakultě. Po odpovědi děkanky, že na fakultě je celkem 42 přepočtených
akademických pracovníků, konstatoval, že s ohledem na počet pracovníků, jsou
v oblasti výzkumné a publikační činnosti vykazovány velmi dobré výsledky.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Bere na vědomí předložené informace.
Pro 22, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

6. Různé
Diskuse:
Ing. Mužík – informoval o aktivitách v souvislosti se Společností 4.0 a vzniklé
platformě Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje. V této souvislosti jednal s rektorem
ZČU a nabídl možnost uzavření partnerství s jednotlivými fakultami.
Termín příštího jednání VR FEK: 25. 4. 2019

Plzeň 26. 11. 2018
Zapsala:

Ing. Barbara Trojanowská

Příloha č. 1 - Jmenný seznam odborníků pro komise SDZ a obhajob DisP
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