Zápis z 2. zasedání VR FEK ZČU v Plzni

děkan

Zápis z jednání Vědecké rady FEK ZČU v Plzni dne 2. prosince 2010
Přítomni:

prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. (Škoda Výzkum, s.r.o )
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FST)
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK)
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. ( FPH VŠE)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Jan Horejc, PhD. (FST)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (FEK)
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠBT – TU)
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.(FSV UK)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
doc. Ing. Milan Šulák, CSc. (FEK)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (PF UKF Nitra)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:

prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (FPH VŠE)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Holding, a.s.)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (FIM UHK)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK)

Hosté:

prof. Ing. Jan Macek, CSc. (FEK)

Program jednání:
1. Informace děkana FEK o proběhlých organizačních a personálních změnách;
2. Změna ve složení VR;
3. Informace o proběhlé reakreditaci studijního oboru;
4. Schválení změn ve studijních plánech pro akademický rok 2011/2012;
5. Schválení členů komisí (doplnění) pro SZZ – oborů bakalářského studia;
6. Schválení členů komise (doplnění) pro SZZ – oborů navazujícího studia;
7. Informace o závěrech z jednání oborové rady;
8. Různé.
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Zahájení, představení členů vědecké rady
Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 17 členů vědecké rady (dále jen VR) a 7 členů je omluveno. VR FEK je
usnášeníschopná. Současně požádal členy VR o projednání bodu 2 programu hned v úvodu.
Poté informoval přítomné o změně ve složení VR. Na místo odvolaného doc. Ing. Milana Hrdého,
PhD. představil přítomným nového člena VR prof. Ing. Zdeňka Mikoláše, CSc. Novému členovi a
dalším členům VR, kteří nebyli přítomni na minulém jednání, byly předány jmenovací dekrety.
1. Informace děkana FEK o proběhlých organizačních změnách
Doc. Plevný v rámci své prezentace podrobně informoval členy VR o organizačních změnách na
fakultě a důvodech, které k tomu vedly. Celkově byl počet kateder FEK snížen z šesti na pět. Na
nově vzniklých katedrách byly pozice vedoucích kateder obsazeny na základě výběrového řízení a
jednotliví vedoucí byli přítomným představeni.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí informaci o proběhlých organizačních a
personálních změnách proběhlých v roce 2010.
Pro 17, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Změna ve složení VR FEK
Viz. úvod zápisu
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí odvolání doc. Ing. Milana Hrdého, Ph.D. a
jmenování prof. Ing. Zdeňka Mikoláše, CSc. členem VR FEK.
Pro 17, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Informace o proběhlé reakreditaci studijního oboru
Proděkan pro studijní záležitosti doc. Eger informoval přítomné o závěrech akreditační komise k
reakreditaci bakalářského studijního oboru 6208R086 Podniková ekonomika a management a o
prodloužení akreditace oboru na další čtyři roky do listopadu 2014. V souladu se zprávou AK
zdůraznil nutnost věnovat se v budoucím období především personálnímu zajištění oboru a kvalitě
opor pro kombinované studium.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí závěry akreditační komise k reakreditací
bakalářského studijního oboru 6208R086 Podniková ekonomika a management v prezenční a
kombinované formě studia.
Pro 17, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Schválení změn ve studijních plánech pro akademický rok 2011/2012
Doc. Eger okomentoval předložené materiály s návrhem úprav ve studijních plánech jednotlivých
oborů. Navrhované změny jsou jednak důsledkem provedených organizačních změn na FEK, dále
souvisí s průběžným inovováním studijních oborů. Současně byly v návrhu respektovány
požadavky vyplývající ze zavedení systému ECTS na ZČU v Plzni. Fakulta se bude plně věnovat
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kmenovým studijním oborům Podniková ekonomika a management a nebude usilovat o
reakreditaci studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Veřejná ekonomika. Dále
uvedl, že v programech oproti minulosti není tak velký prostor pro předměty typu C což souvisí
především s přizpůsobením studijních plánů požadavkům systému ECTS, ale limit platný na ZČU
v Plzni je splněn. Studijní plány budou i nadále průběžně upravovány v souladu s profily
akreditovaných oborů.
Diskuse:
Diskutované otázky :
-

požadavky teorie versus praxe, jak promítnout do náplně Bc. a Mgr. studia (doc. Šulák)

-

unifikace studentů způsobená finančními důvody oproti možnosti volby podle zájmu
a zaměření studenta (doc. Plevný)

-

výhoda interfakultní spolupráce – v rámci ZČU v Plzni (FAV, FST) (prof. Fotr, doc.
Plevný)

-

zařazení a rozsah předmětů společného základu v návaznosti na odborné předměty
(doc.Cimler, doc. Plevný, doc. Fischer)

-

bakalářské studium a jeho zaměření pro potřeby praxe v kontrastu s nároky na úroveň
znalostí u navazujícího studia (doc. Fischer, doc. Plevný, prof. Turčáni, prof. Fotr)

-

prostupnost vysokoškolského studia s respektováním odbornosti studijních programů (prof.
Turčáni)

-

paralelnost výchovy studentů na VOŠ a na profesně zaměřených bakalářských studijních
programech, které respektují univerzitní linii výuky (doc. Vacík, prof. Mach)

-

finanční tlaky MŠMT na VŠ na změnu poměru bakalářských (Bc.) a navazujících
magisterských (Mgr.) programů ve prospěch Bc. (doc. Horejc)

-

diferenciace bakalářských oborů - profesní zaměření s důrazem na potřeby praxe a příprava
na následující Mgr. studium (doc. Horejc, doc. Žižka)

Doc. Plevný poděkoval za podněty a shrnul diskuzi následovně:
Shrnutí poznatků z diskuse a následné doporučení VR:
a) neomezovat předměty společného základu a spíše diferencovat jednotlivé obory
b) nastavit přísněji vstupní podmínky pro navazující magisterské studium
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje předložené úpravy studijních plánů na
akademický rok 2011/2012.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2

Usnesení bylo přijato.

5. Schválení členů komisí (doplnění) pro SZZ – oborů bakalářského studia
Doc. Plevný uvedl, že potřeba doplnění komisí vyplynula z personálních a organizačních změn
FEK ZČU v Plzni. Bylo zdůrazněno, že se jedná pouze o doplnění již schválených komisí.
• Ing. Lenka Zahradníčková
• Ing. Petra Taušl Procházková
• Ing. Martin Januška
• Ing. Miloslav Bultas
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Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje doplnění členů komisí pro SZZ – oborů
bakalářského studia.
Pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení bylo přijato.

6. Schválení členů komise (doplnění) pro SZZ – oborů navazujícího studia
Všichni uvedení v bodě 5.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje doplnění členů komisí pro SZZ – oborů
magisterského studia.
Pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení bylo přijato.

7. Informace o závěrech z jednání oborové rady
Doc. Vacík - proděkan pro výzkum a vývoj a předseda ORFEK seznámil přítomné s obsahem a
závěry jednání Oborové rady FEK (dále jen OR), která předcházela jednání VR. Podrobný zápis z
tohoto jednání je k dispozici na: www.fek.zcu.cz/orfek a bude součástí zápisu VR jako příloha.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí informace o závěrech z jednání Oborové
rady FEK ZČU v Plzni a schvaluje navržené komise k státní doktorské zkoušce.
Pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Usnesení bylo přijato.

8. Různé
-

informace o projektu OPVK „Inovace předmětů navazujícího magisterského studia“ , který řeší
KPM ve spolupráci s členy dalších kateder FEK (doc. Vacík)

-

problematika financování VŠ v budoucím roce (doc. Fischer)

-

dopady krácení financí pro VŠ do rozpočtu ZČU (doc. Horejc)

-

možná varianta řešení finančních problémů je spojení několika vysokých škol v regionu (prof.
Mikuláš)

-

snaha FEK o posílení V a V a publikačních aktivit (doc. Plevný)

Závěrem doc. Plevný poděkoval všem členům VR za aktivní účast na jednání VR a pozval
přítomné na společný oběd.
V Plzni, dne 20. prosince 2010
Zapsala: Ing. Venuše Fišerová
tajemnice FEK
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