Zápis z 1. zasedání Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni,
19. 4. 2018

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FEK ZČU ze dne 19. 4. 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. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
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. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Omluveni:
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
prof. Ing. Helena Majdúchová
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
Program zasedání:
1. Zahájení, představení a předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady (VR)
Fakulty ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).
2. Představení a schválení členů Oborové rady (OR) FEK ZČU.
3. Priority rozvoje FEK ZČU v období 2018 – 2022.
4. Projednání a schválení záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Marketingové řízení.
5. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Ekonomická a regionální geografie.
6. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Projektové řízení.
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7. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Projektové a procesní řízení.
8. Projednání anotace záměru bakalářského studijního programu Podniková ekonomika
a management.
9. Projednání anotace záměru navazujícího magisterského studijního programu
Podniková ekonomika a management.
10. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise státních doktorských
zkoušek a obhajob disertačních prací a schválení nových školitelů doktorského
studijního programu Ekonomika a management.
11. Doplnění a schválení členů/předsedů komisí pro SZZ oborů bakalářského a
navazujícího studia.
12. Projednání Výroční zprávy FEK ZČU za rok 2017 a Výroční zprávy o hospodaření
FEK ZČU za rok 2017.
1. Zahájení, představení a předání jmenovacích dekretů členům VR FEK ZČU.
Jednání zahájila děkanka FEK doc. Krechovská (dále jen děkanka). Přivítala členy
nově jmenované VR a předala všem přítomným jmenovací dekrety.
Děkanka konstatovala, že VR FEK je usnášeníschopná (22 členů přítomno, 3
členové omluveni) a seznámila přítomné s navrhovaným programem. Dotázala se,
zda má někdo návrh na doplnění či úpravu programu. Podklady k jednotlivým bodům
programu byly před jednáním k dispozici na webových stránkách fakulty. K programu
nebyly vzneseny žádné námitky, program byl schválen.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Program byl přijat.

2. Představení a schválení členů Oborové rady (OR) FEK ZČU
Navrhovaní členové OR FEK – externí:
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Navrhovaní členové OR FEK – interní:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
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Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu a navržení členové
s nominací souhlasí. Děkanka vyzvala přítomné k diskusi a následně nechala o tomto
bodu hlasovat.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje členy Oborové rady Fakulty ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Priority rozvoje FEK ZČU v období 2018 – 2022
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka a představila hlavní priority rozvoje
fakulty:
1. FEK jako kvalitní vzdělávací instituce
Cílem je stát se silnou regionální vzdělávací institucí, která rozvíjí svoji
excelenci a kooperuje s předními fakultami podobného zaměření. Být první
přirozenou volbou pro zájemce o ekonomické vzdělání v Plzeňském
a Karlovarském kraji a atraktivní volbou pro uchazeče z jiných krajů. K tomu
musíme budovat moderní studijní programy, které budou odpovídat
současným a budoucím požadavků praxe.
2. Doktorský studijní program
Upevnění akreditace DSP Ekonomika a management je nezbytnou
podmínkou pro kontinuální rozvoj vědecké a výzkumné práce na fakultě.
Bohužel, DSP byl vystaven kritickému posouzení ze strany AK a NAU. Je
třeba zlepšit profily garantů, aby odpovídaly zaměření programu Ekonomika a
management (publikace, projekty, kvalifikace), zvýšit kvalitu doktorských
prací, zvýšit míru internacionalizace, DSP je nutné v následujícím období
otevřít více ke spolupráci s partnerskými institucemi v ČR i zahraničí. Po
upevnění stávajícího programu Ekonomika a management ve všech stupních
vzdělávání je možné připravit akreditaci 2. doktorského studijního programu
v oblasti projektového řízení a tím si připravit výchozí pozici pro ucházení se
o habilitační řízení.
3. Výzkum a vývoj
V oblasti výzkumu a vývoje je cílem, aby fakulta dosahovala alespoň
průměrný vědecký výkon v rámci ekonomických fakult na veřejných VŠ v ČR,
k tomu je zapotřebí vytvářet podmínky pro zvyšování výzkumného výkonu
fakulty a zvyšování kvality. Důležitá je role funkčních výzkumných týmů.
V současnosti probíhá analýza práce existujících výzkumných týmů, kdy
důraz bude kladen nikoliv na kvantitu, ale na kvalitu výstupů.
4. Internacionalizace a otevřenost
FEK bude otevřená pro aktivní spolupráci s tuzemskými i zahraničními
školami podobného zaměření, výuka bude internacionalizována. Aktivní
spolupráci je nutno rozvíjet ve všech oblastech činností, tj. hledání synergií
v dílčích předmětech i v rámci výukových programů, respektování
mezinárodních standardů ve výuce, na této platformě rozvíjet akademické a
studentské mobility. Je žádoucí podporovat a rozšiřovat rozvoj Double Degree
programů.
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5. Spolupráce s jinými subjekty
V rámci této priority bude rozvíjen program spolupráce s významnými
zaměstnavateli Plzeňského a Karlovarského kraje, program spolupráce se
středními školami v Plzeňském i Karlovarském kraji. Dalším bodem je
efektivní propagace za účelem vytváření pozitivního obrazu FEK.
Hlavní úkoly na r. 2018
1. Předložit akreditace studijních programů a připravit další akreditační materiály
(viz akreditační záměr FEK)
2. Priorita – doktorský studijní program
3. Podpora činnosti výzkumných týmů a kvalifikačního růstu pracovníků
4. Rámcové smlouvy o spolupráci s významnými zaměstnavateli a středními
školami v Plzeňském a Karlovarském kraji
FEK uvítá ze strany vědecké rady konstruktivní a kritické názory.
Diskuse:
Ing. Mužík a Ing. Novotný - informovali o již existujícím projektu – projekt je
orientovaný na společnost 4.0 na úrovni centrální (ministerstvo). Bude možnost
získávat data i z Německa a Rakouska. Spolupráce s ÚP a HK umožní sledovat
aktuální zaměstnanost absolventů FEK. Fakulta může snadněji vstoupit do přímého
kontaktu se zaměstnavateli.
Prof. Turčáni – program dalšího vývoje fakulty je velmi zajímavý, široký vědecký
a publikační rozměr. Fakulta nebude zajímavá jen svými studijními programy. Vlastní
habilitační řízení znamená obrovskou motivaci pro kvalifikační růst akademických
pracovníků. Je třeba vyčlenit část prostředků na publikační a vědeckou činnost.
Doporučuje pojem „průměrný vědecký výkon“ nahradit „porovnatelný vědecký výkon“.
Prof. Dvořáková – požaduje navrhnout reálný termín zahájení procesu získání
habilitačního řízení.
Doc. Popesko – velmi zajímavá myšlenka na pořádání interních research workshopů.
Kritéria se velmi zpřísňují – jádrem úspěchu je naučit se „dělat“ reálně a kvalitně vědu
– velmi důležité.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí informaci – Priority rozvoje FEK ZČU v období 2018 2022
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Projednání a schválení záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Marketingové řízení
Děkanka stručně seznámila přítomné se záměrem žádosti, který byl schválen Radou
pro oblast vzdělávání (dále jen ROV) Ekonomické obory 3. 4. 2018, akademickým
senátem (dále jen AS) fakulty 4. 4. 2018, v případě schválení vědeckou radou bude
záměr žádosti dále zkontrolován a předán úsekem prorektora pro studijní a
pedagogické záležitosti (dále jen PR-P) k projednání Radě pro vnitřní hodnocení
(dále jen RVH). Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Doc. Kraftová – rozpor v podkladech u Double Degree uvedena standardní doba
studia, ve smlouvě se hovoří o 4 letech – bylo by dobré vysvětlit, proč ten rozdíl. Doc.
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Plevný odpověděl, že je to proto, že naše studium je tříleté, v Německu čtyřleté.
Připomínka bude zapracována.
Prof. Žižka – formální připomínka, která se týká všech akreditačních materiálů –
sjednotit strukturu ve formuláři C-I. U některých předmětů zkontrolovat raději
aktuálnost literatury. Neuvádět učební materiály do C-I. V sebehodnotící zprávě
u garantky SP více rozvinout její odborný profil a uvést reálný předpoklad habilitace.
Ing. Mužík – zdůraznit internacionalizaci - významná vazba na německého partnera
(Double Degree).
Prof. Dvořáková – upozornila na riziko, že garantka má pouze Ph.D.
Doc. Dokoupil - jako člen ROV informoval, že na jednání ROV bylo téma garanta
velmi pečlivě prodiskutováno, rada garantku schválila.
Doc. Scholleová – pokud není garant habilitován, musí být výrazně dobrý
v oblastech, ve kterých pracuje. Je třeba zdůraznit vše, v čem garant vyniká,
především v tomto případě mezinárodní zkušenosti garanta.
Doc. Čadil – je velmi důležité vymezit, zda jde o profesní nebo akademický program.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a schválila záměr žádosti o akreditaci bakalářského
studijního programu Marketingové řízení s připomínkami na upřesnění
doby studia u Double Degree a přesného vymezení publikačních výstupů
ve formulářích
C-I. Dále bude upřesněn odborný profil garantky
studijního programu. Schválený záměr bude postoupen prostřednictvím
rektora k projednání a schválení RVH.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Ekonomická a regionální geografie
S tímto bodem seznámil přítomné doc. Dokoupil jako garant. Tento SP patří 30%
mezi ekonomické obory a 70% mezi obory Věda o zemi, navazuje na bakalářský SP.
Záměr žádosti byl schválen oběma ROV 3. 4. a 17. 4. 2018, AS FEK 19. 4. 2018,
v případě schválení vědeckou radou bude záměr žádosti dále zkontrolován a předán
PR-P k projednání RVH. Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Žádná.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a schválila záměr žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Ekonomická a regionální geografie,
schválený záměr bude postoupen prostřednictvím rektora k projednání
a schválení RVH.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

6. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Projektové řízení
S tímto bodem seznámil přítomné doc. Plevný jako garant. SP navazuje na stávající
bakalářský SP Systémy projektového řízení (dále jen SPŘ), 80 % patří mezi
ekonomické obory, 20 % mezi strojírenské obory (zajišťuje KPV FST). Byl schválen
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oběma ROV 3. 4. a 11. 4. 2018, AS FEK 19. 4. 2018, v případě schválení vědeckou
radou bude záměr žádosti dále zkontrolován a předán PR-P k projednání RVH.
Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Doc. Vacík: Je dobré měnit současný název Systémy projektového řízení na
Projektové řízení? Nevzniká tím určité riziko, že nám program spadne ryze do
ekonomických oborů?
Doc. Kraftová - na KEN se již nepřihlíží. Název Projektové řízení vyhovuje.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a schválila záměr žádosti o akreditaci bakalářského
studijního programu Projektové řízení, schválený záměr bude
postoupen prostřednictvím rektora k projednání a schválení RVH.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Projednání a následné schválení záměru žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Projektové a procesní řízení
S tímto bodem seznámil přítomné doc. Plevný jako garant. Projektové a procesní
řízení navazuje na bakalářský SP Projektové řízení, nahrazuje SPŘ. Byl schválen
oběma ROV 3. 4. a 11. 4. 2018, AS FEK 19. 4. 2018, v případě schválení vědeckou
radou bude záměr žádosti dále zkontrolován a předán PR-P k projednání RVH.
Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Doc. Eger – názvy se trochu liší, nebude problém s garantováním?
Doc. Plevný – nebude, obory jsou příbuzné.
Ing. Mužík – je zde přirozená orientace na FST. Navrhuje, že by bylo vhodné
spolupracovat ještě s další fakultou, např. FAV.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a schválila záměr žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Projektové a procesní řízení,
schválený záměr bude postoupen prostřednictvím rektora k projednání
a schválení RVH.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

8. Projednání anotace záměru bakalářského studijního programu Podniková ekonomika
a management
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka. Současný bakalářský studijní obor
Podniková ekonomika a management, ze kterého projednávaný SP vychází, má
platnou akreditaci do 31. 12. 2020. Předpokládá se 180 – 200 přijímaných uchazečů
do 1. ročníku. Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Žádná.
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a bere na vědomí anotaci záměru bakalářského studijního
programu Podniková ekonomika a management, anotace bude následně
předložena rektorovi.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Projednání anotace záměru navazujícího magisterského programu Podniková
ekonomika a management
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka. Současný navazující studijní obor
Podniková ekonomika a management, ze kterého projednávaný SP vychází, má
platnou akreditaci do 1. 11. 2021. Předpokládá se cca 100 přijímaných uchazečů do
1. ročníku. Podklady byly předem rozeslány a zveřejněny na webu.
Diskuse:
Prof. Turčáni – ocenil interdisciplinaritu navrhovaných oborů, nikdo není dnes čistý
ekonom, ani technik atd. Bylo by vhodné zařadit alespoň do volitelných předmětů
předměty informatiky. Velmi důležité. Studijní plán postavit tak, aby byli absolventi
uplatnitelní v praxi (SAP, Cloudy, Data Mining atd.).
Ing. Mužík – zaměstnavatelé v dnešní době úplně rezignovali na to, že budou
absolventi hned uchopitelní pro praxi. Proto se bude nyní vyžadovat, aby měli
absolventi kvalitní a široký základ pro praxi.
Prof. Dvořáková – poznámka k anotaci - Absolventi využitelní ve společnosti 4.0.
Doc. Popesko – je třeba věnovat zvýšenou pozornost publikační úrovni garantů
jednotlivých předmětů (typu publikace).
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala a bere na vědomí anotaci záměru navazujícího magisterského
studijního programu Podniková ekonomika a management, anotace
bude následně předložena rektorovi.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

10. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací a schválení nových školitelů doktorského studijního programu
Ekonomika a management
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka. Materiál je předkládán na základě
požadavků vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a na základě
Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni. Podklady byly předem
rozeslány a zveřejněny na webu. Děkanka doplnila jmenný seznam o doc. Kraftovou,
která s tím souhlasila.
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.
 schvaluje nově navržené školitele doktorského studijního programu
Ekonomika a management
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Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

11. Doplnění a schválení členů/předsedů komisí pro SZZ oborů bakalářského
a navazujícího studia
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka. Materiál je předkládán na základě
požadavků vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a na základě
Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni. Podklady byly předem
rozeslány a zveřejněny na webu.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje nově navržené předsedy, místopředsedy a členy státních
zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a
navazujícího studia na FEK ZČU.
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

12. Výroční zpráva FEK za rok 2017
Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2017
S tímto bodem seznámila přítomné děkanka. Podklady byly předem zveřejněny na
webu.
Diskuse:
Kvalifikační struktura – problémem fakulty, nedostatek akademických pracovníků
s titulem doc., prof.
Snaha získat další profesory z řad vlastních pracovníků i zvenčí:
-

doc. Vacík – jmenovací řízení probíhá úspěšně; doc. Plevný – výhled 2020; doc.
Eger – výhled 2020.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zprava FEK za rok 2017
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zpráva o hospodaření FEK
za rok 2017
Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

13. Různé
Děkanka navrhla změnu garanta doktorského studijního programu P6208, obor
6208V086 Podniková ekonomika a management. Změna v obsazení funkce garanta
ze stávajícího garanta doc. Ježka na nového garanta doc. Vacíka se předkládá na
základě rozhodnutí NAÚ č.j. NAU-61/2018-6 ze dne 8. 3. 2018, kdy Rada NAÚ
konstatovala nedostatky v garanci studijního programu a vyzvala VŠ k jejich
odstranění. Navrhovaná změna garanta byla schválena ROV dne 19. 4. 2018.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje nového garanta doktorského studijního programu P6208 obor
6208V086 Podniková ekonomika a management
Pro 21, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.
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Byl projednán návrh na upřesnění témat disertačních prací doktorandů, jejichž
školitelem je doc. Eger:
Ing. Karolína Ptáčková
Z původního tématu: Vývoj OOH (Out of Home) reklamy v ČR po roce 1989 jako nové
příležitosti v podnikání
na:
Vývoj instore marketingu v České republice po roce 1989 jako nové příležitosti
v podnikání.
Ing. David Prantl
Z původního širokého tématu: Změny v podnikání v důsledku nástupu sociálních sítí
na:
Příležitosti v podnikání v důsledku nástupu sociálních médií v komunikaci se
zákazníky.
VR FEK schválila návrh na upřesnění témat disertačních prací doktorandů.
Plzeň 15. 5. 2018
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
Schválila: doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
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