Zápis č. 18/2019 z 18. jednání AS FEK ZČU
ze dne 23. 1. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; PhDr. Čestmír Jarý;
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; Ondřej Moša; Bc. Jan Pokorný; doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.;
Ing. Václav Sova Martinovský; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.;
Omluvení senátoři: Bc. Kateřina Klailová; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Bc. Hana Tučková;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
(dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 13 senátorů (12 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro ak. rok
2019/2020
2. Různé
Místopředseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 18. jednání AS FEK.
Následně místopředseda jmenoval skrutátory – senátora Janečka a senátora Svobodu.
Předkladatel návrhu usnesení:

Místopředseda AS FEK Ing. Marek Čech

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 18. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro
ak. rok 2019/2020
Děkanka Krechovská seznámila senátory s Vyhláškou o přijímání ke studiu do doktorského
studijního programu pro akademický rok 2019/2020 a představila změny proti minulé
vyhlášce. Jedná se o výjimku při doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 u cizích státních
příslušníků, která se netýká občanů Slovenské republiky.
Dále se jedná o rozšíření příjímací zkoušky, která se navíc skládá z prověření jazykových
schopností studenta v anglickém jazyce v rámci ústní rozpravy. Přílohou vyhlášky jsou školitelé
a témata zaměření disertačních prací.
Senátor Jarý se zeptal na témata disertačních prací, zda již nejsou preferována témata
zaměřená na podnikovou ekonomiku. Děkanka Krechovská uvedla, že se jedná o doktorský
program Ekonomika a management, na rozdíl od předchozího studijního programu, který se
jmenoval Podniková ekonomika a management, zde tedy není nutný požadavek na zaměření
v oblasti podnikové ekonomiky.
Senátor Tlučhoř se dotázal, jakým způsobem budou fungovat externí školitelé v rámci interní
struktury, aby zde nedocházelo k problémům v komunikaci mezi školitelem a doktorandem.
Následovala debata, během níž děkanka Krechovská uvedla, že doktorand bude spadat pod
katedru dle tématu a konzultace s doktorandem se bude spíše odehrávat na pracovišti
školitele. Senátorka Egerová podotkla, že je zde vůbec otázka zájmu o externí školitele, a dále,
že zde bude záležet na nově získaných zkušenostech. Senátor Gangur uvedl, že se jedná o téma
spadající především do působnosti Oborové rady.
V průběhu bodu přišel senátor Sova Martinovský.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Vyhlášku č. 1DV/2019 děkanky Fakulty ekonomické ZČU „Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208 Ekonomika a management ve
studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management v akademickém roce 2019/2020 na FEK
ZČU.“
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2

2. Různé
Místopředseda Čech informoval, že příští jednání je plánováno na 27. února 2019, dále
poděkoval přítomným za účast na 18. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 29. ledna 2019.

Zapsala: Bc. Jan Pokorný
Doplnil a schválil: Ing. Marek Čech

3

PŘEHLED USNESENÍ:
18/1

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 18. jednání AS FEK.

18/2

Akademický senát FEK ZČU schvaluje Vyhlášku č. 1DV/2019 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU - „Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208
Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika
a management v akademickém roce 2019/2020 na FEK ZČU.“
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