Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni,
11. 1. 2019

Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady Fakulty ekonomické ZČU
Členové VR FEK hlasovali elektronicky o níže uvedených bodech v době od 4. – 11. 1. 2019:
1. Schválení nových školitelů pro doktorský studijní program Ekonomika a management, kteří byli
navrženi na mimořádném zasedání OR FEK dne 3. 1. 2019 ke schválení
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Docent na katedře podnikání, FPH VŠE, habilitace v oboru Podniková ekonomika a
management. Vyučuje předměty Inovace a podnikání, Modern trends in innovation
management, Investment decision-making, Finanční řízení, Finanční analýza a Měření firemní
výkonnosti. Specializuje se na management inovací, investiční rozhodování a portfolio
management a finanční řízení. Jeho výzkumná a publikační činnost je zaměřena na výzkum
vlivu inovací na finanční výkonnost podniku a strategické řízení inovací v kontextu Industry 4.0.
Spolupracuje s podnikovou praxí a státní sférou v rámci projektově orientovaného výzkumu.
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Docent na katedře strategie, FPH VŠE, habilitace v oboru Podniková ekonomika a
management. Vyučuje předměty v oblasti podnikové strategie a manažerské ekonomiky.
Specializuje se na ekonomiku a řízení zemědělských a potravinářských podniků. Jeho
výzkumná a publikační činnost je zaměřena zejména v oblasti podnikové ekonomiky, analýzy a
řízení rizik nefinančních podniků a evaluace dopadů investičních podpor z veřejných zdrojů.
Spolupracuje s podnikovou praxí na bázi smluvního výzkumu a se státní správou (Ministerstvo
zemědělství).
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
Docentka na katedře podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické ZČU a
vedoucí Centra podnikání. Profesně se věnuje oblasti podnikání, podpoře podnikání,
podnikatelskému vzdělání, CSR managementu, udržitelnému rozvoji a dalším vybraným
oblastem z podnikové ekonomiky. V roce 2018 zahájila a úspěšně dokončila habilitační řízení
v oboru Podniková ekonomika a management.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Schvaluje nově navržené školitele pro doktorský studijní program Ekonomika a
management.
Pro 22, proti 0, zdržel se 3
Usnesení bylo přijato.
2. Schválení návrhu tematických zaměření disertačních prací pro akademický rok 2019/2020
včetně školitelů (viz příloha).
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 Schvaluje nově navržená tematická zaměření disertačních prací v doktorském
studijním programu Ekonomika a management, obor Ekonomika a management pro
akademický rok 2019/2020.
Pro 22, proti 0, zdržel se 3
Usnesení bylo přijato.
Plzeň 11. 1. 2019
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
Příloha: Tematická zaměření disertačních prací pro akademický rok 2019/2020 včetně školitelů
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