FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FEK dne 14. dubna 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)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK ZČU)
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST ZČU)
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. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JČU)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK ZČU)
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. (FPH VŠE)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (ESF MU)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK ZČU)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FPH ZČU)
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (PřF UHK)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)

Hosté:

(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)

1

Program jednání:
1. Zahájení;
2. Informace z Oborové rady FEK ZČU, změny v Oborové radě FEK ZČU;
3. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací;
4. Žádost o reakreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management,
studijní obor Ekonomika a management;
5. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, obor Ekonomika a management;
6. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Systémové inženýrství a
informatika, studijní obor Správa a rozvoj nemovitostí;
7. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Geografie, studijní obor
Ekonomická a regionální geografie;
8. Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky – oborů bakalářského a navazujícího studia;
9. Výroční zpráva FEK za rok 2015 a Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2015;
10. 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, 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.
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), změny v Oborové radě FEK ZČU

Děkan předal slovo předsedkyni OR prof. Dvořákové. Ta uvedla stěžejní záležitosti, které byly na
jednání projednány a schváleny. Hlavním bodem byla diskuse k žádosti o reakreditaci DSP,
všichni členové žádost odsouhlasili.
Dále OR projednávala doplnění seznamu odborníků k státním závěrečným zkouškám, kontrolu
plnění studijních povinností studentů DSP, odsouhlasila také nový způsob hodnocení
doktoranda školitelem již v průběhu ak. roku.
Děkan dále informoval členy VR, že navrhl jmenovat členy OR nově jmenované docenty – doc.
Egerovou a doc. Gangura, což OR podpořila.
K bodu nebyla další diskuse.
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí informace z Oborové rady FEK ZČU,
 souhlasí se jmenováním nových členů OR FEK ZČU – doc. Egerové, doc. Gangura.

Pro 19, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Na jednání se dostavila prof. Majdúchová.

3.

Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací

Děkan stručně odůvodnil žádost o doplnění jmenného seznamu odborníků, jejichž stručné
představení měli členové VR k dispozici. Jedná se o tyto odborníky:
prof. Ing. Josef Basl, CSc. - proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy a statutární zástupce děkanky
Fakulty zdravotnických studií, pracovník Katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty
strojní.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. - vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu Fakulty
ekonomické ZČU.
doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. - pracovnice katedry evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava.
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. - pracovník Katedry ekonomie a kvantitativních metod Fakulty
ekonomické ZČU.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a
správní, z. ú. v Praze.
doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. - pracovnice Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze.
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. - vedoucí oddělení ekonomických studií Masarykova ústavu
vyšších studií při Českém vysokém učení technickém.
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - pracovník Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. - ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení
technického v Praze.
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Diskuse:
Prof. Majdúchová a doc. Smrčka podpořili jmenování doc. Scholleové, která má matematické vzdělání a
může pomoci v oblasti zpracování dat do 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 oboru na FEK ZČU.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

4.

Usnesení bylo přijato.

Žádost o reakreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management,
studijní obor Ekonomika a management

Děkan představil členům VR důvody k podání žádosti o reakreditaci DSP. Současná akreditace
má platnost do 31. 12. 2016, FEK by mohla využít automatické prodloužení akreditace o 3 roky,
která je avizována v souvislosti s ukončením činnosti akreditační komise (AK) – do doby zřízení
nového akreditačního úřadu.
Avšak z důvodu podstatné změny, které chce FEK realizovat v DSP se rozhodla požádat o
reakreditaci na posledním jednání AK. Jedná se o prodloužení studia z 3 na 4 roky, o zavedení
kreditního systému a o změnu názvu oboru na Ekonomika a management, který je obecnější
tudíž je do něj možno zařadit širší spektrum témat disertačních prací.
Diskuse:
Prof. Žižka kladně hodnotil zpracování dokumentu, podpořil jeho předložení.
Doc. Eger uvedl, že fakulta využila zkušeností, které mají jiné ekonomické fakulty, se kterými
spolupracuje, jsou tam větší nároky na školitele, přísnější je kreditní systém.
Doc. Rolínek také dokument podpořil, okomentoval slova pana děkana a Egera.
Prof. Majdúchová podpořila prodloužení studia na 4 roky, protože studenti často časově
nezvládnou zejména požadavky na publikování, příspěvek do kvalitního časopisu může čekat na
přijetí k publikování i přes půl roku.
Doc. Matušková vznesla dotaz, zda je to reakreditace, když bude změněn název oboru?
Proděkan Eger odpověděl, že žádost je zpracována přesně podle požadavků AK s označením
změny názvu oboru.
Prof. Žižka se tázal, zda současní studenti dostudují v novém oboru? Děkan odpověděl, že bude
určité přechodné období.
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál,
 schvaluje předložený materiál Žádost o reakreditaci doktorského studijního programu
Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika a management.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

5.

Usnesení bylo přijato.

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, obor Ekonomika a management

Doc. Plevný představil návrh, uvedl, že kromě 3 ekonomických fakult, mají všechny ekonomické
fakulty v ČR práva habilitačního řízení. Výzkumná činnost na FEK se za poslední 4 roky významně
posílila, FEK získala projekty GAČR, TAČR, mezinárodní projekty – IVF, zpracovávala smluvní
výzkum – inovační vouchery. Všechny činnosti jsou realizovány v oboru Ekonomika a
management. Dále se FEK účastnila i interních grantů ZČU. Žádost by měla mít šanci na úspěch.
FEK se rozhodla k podání žádosti také z důvodu, že v tuto chvíli není jasný proces udělování
akreditací v dalších letech. Děkan také uvedl, že minimální kritéria FEK splňuje – 1 profesor
v oboru, 3 docenti v oboru.
Diskuse:
Prof. Dvořáková uvedla, že na fakultě proběhla diskuse k podání žádosti, úsilí vedení fakulty
podpořila a domnívá se, že je správný čas žádost podat.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál,
 schvaluje předložený materiál Žádost o akreditaci habilitačního řízení, obor Ekonomika
a management.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

6.

Usnesení bylo přijato.

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Systémové inženýrství a
informatika, studijní obor Správa a rozvoj nemovitostí

Doc. Plevný stručně představil historii jednání o tomto oboru, jednání začala před cca 2 roky,
také na Fakultě aplikovaných věd. Podnět vyvstal ze soukromé sféry, od firmy Intercora. Byl
podpořen také bývalým i současným vedením ZČU. Jedná se o mezioborové studium, podílí se
na něm Fakulta aplikovaných věd i další součásti ZČU.
5

Diskuse:
Ing. Mužík podpořil tento návrh, dlouhodobě působí v tomto oboru, nabídl zkušenosti v této
oblasti. Obor patří jednoznačně na ekonomickou fakultu.
Prof. Majdúchová uvedla, že na její fakultě je také tento typ studia, je oblíbený, zvětšuje
konkurenceschopnost fakulty, také ho podpořila.
Doc. Horejc obor podporuje, zeptal se na stanovisko jiných fakult ZČU a doporučil začlenit do
připravovaných předmětů problematiku „chytrých staveb – smart buildings“.
Děkan odpověděl, že se jedná o mezioborové studium, připustil, že některé názory jsou
poměrně kontroverzní.
Prof. Dvořáková reagovala, že diskuse vyvolala disonanční odezvu – nová myšlenka, největší
otázkou bylo, pod jakou fakultou bude obor akreditován, na čemž dle jejího názoru nezáleží,
problém je jen formální, nikoliv věcný.
Doc. Eger uvedl, že praxe něco chce, ale uvidíme, co na to AK, je to dobře připravené, je za tím
hodně práce, tak to vyzkoušíme.
Doc. Gangur zpracoval průzkum, jak je to na jiných školách, některé podobné obory existují, ale
je to na technických fakultách, tento obor je více manažerský a opravdu nový, tím je to také
rizikové.
Doc. Vacík se ptal na požadavky zahraničního sponzora. Děkan odpověděl, že jediný požadavek
je, aby to byl akreditovaný studijní obor.
Prof. Žižka se zamyslel nad tím, jak bude uvažovat AK? Pošlou to zřejmě do obou komisí – což je
jisté riziko. Doporučil sepsat společnou deklaraci obou fakult, že budou spolupracovat a
podporovat tento obor.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál,
 schvaluje předložený materiál Žádost o akreditaci navazujícího magisterského
programu Systémové řízení a informatika, studijní obor Správa a rozvoj nemovitostí.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

7.

Usnesení bylo přijato.

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Geografie, studijní obor
Ekonomická a regionální geografie

Doc. Plevný uvedl, že žádost připravili pracovníci KGE. Navazuje na bakalářský studijní obor.
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Doc. Matušková představila potřebu nového oboru, od doby přechodu katedry z Fakulty
pedagogické na Fakultu ekonomickou byl bakalářský obor více propojen s ekonomickými
disciplínami a totéž je připraveno i v navazujícím studiu. V ČR se jedná o výjimečný obor.
Diskuse:
Doc. Vacík se zeptal na počet studentů, při kterém bude obor rentabilní. Doc. Dokoupil (garant
oboru) odpověděl, že propočítal udržitelnost při cca 20 – 25 studentech.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál,
 schvaluje předložený materiál Žádost o akreditaci navazujícího magisterského
programu Geografie, studijní obor Ekonomická a regionální geografie.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

8.

Usnesení bylo přijato.

Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky – oborů bakalářského a navazujícího studia

Doc. Plevný uvedl, že materiály byly k dispozici předem. Vyzval k připomínkám.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
schvaluje nově navržené předsedy/místopředsedy/členy státních zkušebních komisí pro státní
závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího studia na FEK ZČU.

Pro 19, proti 0, zdržel se 0
Hlasování se nezúčastnil doc. Dokoupil.

9.

Usnesení bylo přijato.

Výroční zpráva FEK za rok 2015 a Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2015

Děkan uvedl, že materiály byly k dispozici.
Další dotazy nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zpráva FEK za rok 2015;
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2015.

Pro 20, proti 0, zdržel se 0

10.

Usnesení bylo přijato.

Různé

Ing. Mužík zmínil novou iniciativu - Průmysl 4.0. Členové VR k tomuto bodu krátce diskutovali a
shodli se na tom, že je třeba věnovat pozornost nejen jejím technickým, ale i socioekonomickým
aspektům.

Děkan poděkoval za účast a ukončil jednání.
Termín dalšího 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 Plzeňském Prazdroji.

V Plzni, dne 14. dubna 2016
Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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