Zápis ze 4. zasedání OR FEK ZČU v Plzni, 1. 12. 2011

Zápis z Oborové rady DSP Ekonomika a management studijního oboru
Podniková ekonomika a management ze dne 1. prosince 2011
Přítomni:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
prof. Ing. Jan Macek, CSc.
prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Omluveni:
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Ing. Václav Liška, CSc.
(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola závěrů ze 3. Jednání OR FEK;
Zpráva o průběhu doktorského studijního programu (DSP) v akademickém roce 2010/2011;
Organizační změny DSP;
Kontrola témat disertačních prací (DisP) a vytíženosti školitelů v DSP;
Připravenost FEK k hodnocení DSP akreditační komisí MŠMT;
Projednání návrhů komisí pro SDZ a obhajoby DisP;
Projednání a schválení tématických okruhů DisP a školitelů DSP: Ekonomika a management,
obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2012 /2013;
8. Různé.
1) Kontrola závěrů ze 3. jednání OR FEK
Jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR) zahájil předseda OR doc. Vacík.
V úvodu jednání byl schválen program OR FEK a zápis z minulého zasedání. Prof. JUDr.
Zdeněk Souček, DrSc. byl potvrzen jako školitel Ing. Andrey Žejdlové, která má v současné
době přerušené studium. Bylo konstatováno, že OR FEK je usnášeníschopná (9 členů
přítomno, 3 členové omluveni).
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2) Zpráva o průběhu DSP v akademickém roce 2010/11
V průběhu září 2011 proběhl u stávajících studentů DSP audit vedený děkanem fakulty doc.
Plevným. Tento audit ukázal na některé nedostatky. Doktorandům chybí dostatečná publikační
činnost, zapojení do projektů, mobility, často vázne spolupráce školitel – doktorand – vedoucí
katedry.
Tato kontrolní jednání se studenty budou probíhat pravidelně za přítomnosti školitele.
Větší pozornost by se měla u nastupujících doktorandů věnovat sestavování individuálního
studijního plánu. Tento plán by měl být sestaven v úzké spolupráci se školitelem. V průběhu
studia by nemělo docházet ke změnám v zapsaných předmětech studijního plánu! Struktura
předmětů by měla být nápomocna při psaní disertační práce.
Prof. Macek vystoupil s návrhem na změnu struktury povinných předmětů. Tato změna může
být provedena v rámci podávání žádosti o prodloužení akreditace DSP. Vzhledem k tomu, že
doba platnosti současné akreditace DSP je do 30. 11. 2012, bude tento návrh projednáván na
příštím zasedání OR v dubnu 2012.
Dále bylo navrženo vyzvat všechny současné školitele k podání písemné zprávy o tom, kteří
doktorandi mají reálnou šanci studium DSP v maximální době studia dokončit a u kterých je
vhodné podat návrh na vyloučení.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí a schvaluje návrhy.
3) Organizační změny DSP
Z důvodu zkvalitnění doktorského studia a z důvodu odstranění nedostatků, na které poukázal
provedený audit, byly navrženy dva dokumenty.
•

Prvním z nich je Dodatek pokynu č. 1 k Pokynu č.7PP/2010 proděkana pro výzkum a vývoj
Fakulty ekonomické ZČU (příloha č. 1)
Dodatek doplňuje publikační povinnosti doktorandů. Podmínkou pro podání žádosti o
obhajobu disertační práce bude povinnost uveřejnění příspěvku v časopise s impact
faktorem nebo časopise evidovaném ve světové databázi WoS. Platnost tohoto ustanovení
je od 1. 12. 2011. V přechodném období od prosince 2011 do března 2012 budou u studentů
ukončujících studium tolerovány určité výjimky.

•

Druhým dokumentem je Směrnice č. 2DS/2011 děkana Fakulty ekonomické ZČU, která
řeší otázku hodnocení školitelů a odměn oponentům DSP (příloha č. 2).
Tato směrnice by měla motivovat školitele jako osobu, která má rozvíjet profil studenta,
stanovit podmínky komunikace mezi školitelem a doktorandem.
Oba dokumenty jsou součástí zápisu v příloze č. 1 a č. 2.

Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené dokumenty.
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4) Kontrola témat disertačních prací (DisP) a vytíženosti školitelů v DSP
Doc. Vacík informoval přítomné členy OR o ohlášené návštěvě akreditační komise MŠMT.
Z tohoto důvodu byla zvýšená pozornost věnována zejména tématickým zaměřením
disertačních prací (dále jen DisP) a jejich úpravám. U řady témat bylo navrženo zpřesnění
rámcového tématu tak, aby co nejpřesněji odpovídalo akreditovanému studijnímu oboru
Podniková ekonomika a management.
Všechny provedené změny rámcový témat DisP jsou zaznamenány v tabulce, která je součástí
zápisu jako příloha č. 3.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere informaci doc. Vacíka na vědomí.
5) Připravenost FEK k hodnocení DSP akreditační komisí MŠMT
V souvislosti s ohlášenou návštěvou akreditační komise bude pravděpodobně svoláno
mimořádné zasedání OR FEK.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
6) Projednání návrhů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací
Oborová rada navrhla ke schválení VR FEK komisi pro:
SDZ JUDr. Ing. Davida Martinčíka
téma písemné práce k SDZ: Vliv rozhodovacích procesů firem na hospodářský cyklus
předseda komise: prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. (FFÚ VŠE v Praze)
místopředseda:
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
členové:
doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
prof. Ing. Jan Macek, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
školitel:
prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
oponent:
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. ;
a komisi pro:
obhajobu DisP Ing. Petry Taušl Procházkové
název DisP: Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání
předseda komise:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TU Liberec)
místopředseda komise: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. (FST ZČU)
členové:
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (FST ZČU)
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.
školitel:
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
oponent:
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. (VŠE v Praze)
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oponent:

doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST ZČU)

Další návrhy komisí pro státní doktorské zkoušky Ing. Hroudy a Ing. Mastného budou
projednány na jarním zasedání OR FEK v dubnu 2012.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje předložené návrhy komise pro SDZ JUDr. Ing. Davida Martinčíka a
obhajoby disertační prace Ing. Petry Taušl Procházkové.
7) Projednání a schválení tématických okruhů DisP a školitelů DSP: Ekonomika a
management, obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2012
/2013
Členům OR byl předložen návrh tématických okruhů DisP včetně školitelů. Proti tomuto
návrhu nebyly žádné připomínky. Seznam okruhů a školitelů bude součástí Vyhlášky č. 1/DV
děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Přijímací řízení k doktorskému studijnímu
programu P-6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V086 Podniková
ekonomika a management jako příloha.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje tématické okruhy DisP a školitele DSP pro akademický rok
2012/2013
8) Různé
U doktorandů Ing. Kaňky (školitel doc. Ježek), Ing. Vallišové (školitelka prof. Dvořáková) a
Ing. Vyskočila (školitel prof. Mach) bude prověřeno, zda doktorandi v plném rozsahu plní
povinnosti stanovené pro prezenční formu studia. Pokud ne, bude navržena změna formy
studia.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda oborové rady
V Plzni dne 1. prosince 2011
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 k Pokynu č. 7PP/2010
Příloha č. 2 Směrnice č. 2DS/2011 Hodnocení školitelů a odměny oponentů DSP
Příloha č. 3 Disertační práce řešené v současné době
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