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FAKULTA EKONOMICKÁ

proděkan pro výzkum a vývoj

Zápis z Oborové rady FEK ZČU v Plzni ze dne 10. prosince 2009
Přítomni:

doc. Ing. Jaromír Horák, CSc., doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., prof. Ing. Eva
Kislingerová, CSc., prof. Ing. Karel Křikač, DrSc., prof. Ing. Jan Macek, CSc.,
prof. Ing. Miloš Mach, CSc., prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc., doc. Ing. Jiří
Skalický, CSc., doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Omluveni:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

(dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí)

Program Oborové rady FEK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod – zahájení
Projednání výročních hodnocení, plánů studia 1. ročníků a žádostí studentů DSP
Výroční hodnocení DSP v akademickém roce 2008/2009
Schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací
v letním semestru 2009/2010
Schválení tématických okruhů disertačních prací pro akademický rok 2010/2011
Schválení okruhů otázek k přijímacímu řízení a tématických okruhů otázek k SDZ
Informace předsedy OR o podaném projektu ESF
Diskuse k organizaci DSP na FEK – návrh změn
Různé

1) Úvod - zahájení
Předseda Oborové rady FEK ZČU v Plzni (dále jen OR FEK) doc. Vacík přivítal členy
OR FEK na jarním zasedání.
Nejprve byl schválen program OR FEK a poté zápis z minulého zasedání. Bylo
konstatováno, že OR FEK je usnášeníschopná (9 členů přítomno, 1 člen omluven).
2) Projednání výročních hodnocení, plánů studia 1. ročníků a žádostí studentů DSP
Předseda OR FEK doc. Vacík seznámil přítomné členy s aktuálním průběhem
doktorského studia.
Výroční hodnocení byla u většiny studentů zpracována a předložena včas.
Studijní plány studentů doktorského studijního programu jsou vesměs plněny, jeden
student (Ing. Hrouda) přesunul po dohodě se školitelem termín konání zkoušky, jeden
student (Ing. Vostrý) vykazuje nedostatečnou publikační činnost. Problémy s plněním
povinností studijního programu vykazují trvale dva studenti (Ing. Brožová, Ing. Petričko).
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V jejich případě se doporučuje školitelům sjednat a stanovit závazný harmonogram plnění
požadovaných aktivit pro celý akademický rok 2009/2010 a průběžně kontrolovat přístup
doktorandů ke studiu. U studenta prezenčního studia Ing. Petrička se nedoporučuje přiznat
navýšení stipendia z důvodů nesplnění studijních povinností příslušejících danému
ročníku studia.
V DSP jsou studenti, kteří doposud nepředložili ani po vyzvání svá výroční hodnocení.
Lze se domnívat, že tito studenti s FEK nekomunikují a je proto zapotřebí vyzvat jejich
školitele, aby se vyjádřili návrhu na vyloučení podle čl. 28, odst. 2, písm. b) – neplnění
požadavků. Týká se to jmenovitě následujících devíti studentů:
Ing. Toth Štefan – komb. (KIP, školitel doc. Vacík), Ing. Zahradníčková Lucie – komb.
(KIP, školitel doc. Vacík), Ing. Toth Daniel – komb. (KIP, školitel doc. Skalický), Ing.
Soukupová Kateřina – prez. (KEF, školitel prof. Mach), Ing. Dohnalová Veronika –
komb. (KEF, školitel prof. Mach), Ing. RNDr. Kočvara Jaroslav – komb. (KEF, školitel
doc. Beck), Ing. Alena Motyčková – komb. (KSO, školitel doc. Lukáš), Ing. Vehrle
Jaroslav (KSO, školitel doc. Lukáš), Ing. Jitka Singerová – komb. (KEU, školitel doc.
Hrdý).
Plány studia u studentů prvních ročníků jsou bez závad.
Tři studenti – Ing. Jarmila Ircingová, Ing. Pavlína Hejduková a Ing. Jan Tlučhoř požádali
o změnu formy studia z prezenční na kombinovanou. Jejich žádosti byly doporučeny
školiteli i předsedou OR ke kladnému vyřízení.
Šest studentů – Ing. Jarmila Ircingová, Ing. Pavlína Hejduková, Ing. Jan Tlučhoř, Ing.
Julie Brožová, Ing. Patrik Just a JUDr. Ing. Pavel Šašek požádali o prodloužení standardní
doby studia. Po posouzení jejich studijních výsledků, rozpracovanosti disertačních prací a
přínosů pro FEK a na základě doporučujících stanovisek školitelů bylo předsedou OR
doporučeno prodloužit dobu studia nejpozději do 31. 8. 2010.
Jeden student kombinované formy studia – Ing. Viktor Rybáček – požádal o ukončení
studia z pracovních důvodů. Žádosti bylo vyhověno.
Jedna studentka kombinované formy studia – Ing. Květuše Paichlová – požádala v září
2009 o přerušení studia z vážných rodinných důvodů. Přerušení bylo schváleno na 1
akademický rok.

Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje žádosti studentů a informace o aktuálním průběhu DSP bere na
vědomí.

3) Výroční hodnocení DSP v akademickém roce 2008/2009
Doktorský studijní program Podniková ekonomika a management na FEK ZČU
v Plzni završil pátý rok své existence a úspěšně vstupuje do dalšího roku. Podmínkou
proto bylo úspěšně zvládnuté řízení na MŠMT a prodloužení akreditace DSP.
Ke studiu DSP Podniková ekonomika a management v období 2004 – 2009 bylo přijato
70 studentů, 18 do prezenční formy studia, 52 do kombinované formy studia. Za tuto
dobu 14 studentům bylo studium ukončeno, 8 doktorandů úspěšně studia absolvovalo a
získalo vědecký titul Ph.D.

2

Zápis z Oborové rady FEK ZČU ze dne 10.prosince 2009

K 30. 10. 2009 studuje 13 studentů v prezenčním studiu, 31 studentů v kombinované
formě studia, 2 studenti mají svá studia přerušena.
V červnu 2009 proběhly přijímací pohovory do DSP. Bylo přijato a skutečně nastoupilo
do studia celkem 7 studentů/-tek, z toho 2 v prezenční formě studia.
Pět studentů – Ing. Jarmila Ircingová, Ing. Pavlína Hejduková, Ing. Vendula Mašátová,
Ing. Jan Tlučhoř a JUDr. Ing. Pavel Šašek úspěšně vykonali státní doktorskou zkoušku a
připravují se na obhajobu disertační práce. Reálný termín je akademický rok 2009/2010.
Čtyři studenti – Ing. Denisa Plachá, Ing Martina Kuncová, Mgr. Ing Marcel Prošek a Ing.
Jiří Doubravský, MBA úspěšně vykonali obhajoby svých disertačních prací.
Současný stav školitelů DSP je 17.
Opatření přijatá v akademickém roce 2008/2009 pro zlepšení studijní kázně doktorandů,
byla postupně realizována. Dopad opatření přinesl pozitivní výsledky u většiny studentů.
Je nyní zapotřebí klást ještě větší důraz na školitele a posílit i komunikaci s vedoucími
kateder.
Přesto jsou v DSP studenti, kteří doposud nepředložili ani po vyzvání svá výroční
hodnocení. Lze se domnívat, že tito studenti s FEK nekomunikují a je proto zapotřebí
vyzvat jejich školitele, aby se vyjádřili návrhu na vyloučení podle čl. 28, odst. 2, písm. b)
– neplnění požadavků. Týká se to jmenovitě následujících osmi studentů:
Ing. Toth Štefan – komb. (KIP, školitel doc. Vacík), Ing. Zahradníčková Lucie – komb.
(KIP, školitel doc. Vacík), Ing. Toth Daniel – komb. (KIP, školitel doc. Skalický), Ing.
Soukupová Kateřina – prez. (KEF, školitel prof. Mach), Ing. Dohnalová Veronika –
komb. (KEF, školitel prof. Mach), Ing. Kočvara – komb. (KEF, školitel doc. Beck), Ing.
Alena Motyčková – komb. (KSO, školitel doc. Lukáš), Ing. Jitka Singerová – komb.
(KEU, školitel doc. Hrdý)
Na základě provedené kontroly výročních hodnocení lze konstatovat následující:
Od minulého akademického roku je patrný pokles uchazečů o DSP, především z řad
studentů prezenčního studia. Protože je snahou FEK budovat svůj DSP pouze na
kvalitních absolventech, není řešením snížit požadavky pro přijímání do DSP. Současný
stav, jakož i zjištěné vývojové trendy musí být pozorně analyzovány a diskutovány
průběžně na jednáních OR FEK. S výsledky musí být aktuálně seznamováno vedení FEK.
V následujícím období je zapotřebí zaměřit se v organizaci DSP především na:
• neustálý růst kvality studentů a absolventů. Tento indikátor je důležitý mimo jiné i
v celkovém kontextu aktuálního dění na ZČU. Měřítkem růstu kvality studentů DSP
je:
o dodržení doby studia stanovené Studijním a zkušebním řádem ZČU v platném
znění;
o počet oslovených a participujících významných odborníků při zpracování
disertačních prací;
o výsledná hodnocení SDZ;
o publikační činnost doktorandů;
o hodnocení disertačních prací.
• propagaci DSP akreditovaného na FEK ZČU jako možnosti završit nejvyšší formu
vysokoškolského vzdělání v médiích a na stránkách FEK.
• podchycení nadaných a nejlepších studentů navazujícího studia (červený diplom,
oceněné diplomové práce). Možné je například přijetí těchto studentů do DSP bez
přijímacích pohovorů.
• rozšíření nabízených témat těsnější spoluprací s externími školiteli například z řad OR,
VR, případně i dalších.
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•
•

podporu provedení inovace DSP v mezidobí platnosti akreditace (viz podaný projekt
ESF).
aktivní stimulaci profesního růstu školitelů v produktivním věku a potenciálních
školitelů z řad pracovníků FEK. Protože v dohledné době nebude mít FEK ZČU
vlastní habilitační a jmenovací řízení, je zapotřebí těsněji spolupracovat s univerzitami
a fakultami, které již vlastní habilitační a jmenovací řízení v příbuzných oborech mají
akreditované.

Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.
4) Schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací
v letním semestru 2009/2010
V akademickém roce 2009/2010 se plánuje vykonání jedné SDZ doktorandky Ing.
Kateřiny Pitrové a u dvou doktorandů je reálný termín obhajoby do dubna 2010 ( JUDr.
Ing. Šašek a Ing. Mašátová).
OR FEK schválila návrhy jednotlivých komisí v tomto složení:
Zkušební komise pro obhajobu SDZ Ing. Kateřiny Pitrové
Předseda:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Místopředseda:

doc. Ing. Milan Šulák, CSc.

Členové komise: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
Školitel:

prof. Ing. Jan Macek, CSc

Oponent:

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Zkušební komise pro obhajobu disertační práce JUDr. Ing. Pavla Šaška
Předseda:

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Místopředseda:

doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D

Členové komise: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
doc. Ing. Otakar Němec, CSc
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Oponenti:

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.

Školitel:

doc. Ing. Milan Šulák, CSc.

Zkušební komise pro obhajobu disertační práce Ing. Venduly Mašátové
Předseda:

prof. Ing. Karel Křikač, DrSc.
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Místopředseda:

prof. Ing. Jan Macek, CSc.

Členové komise: prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
doc. Ing. Otakar Němec, CSc
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Oponenti:

doc. Ing. Stanislav Šaroch, CSc.
doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

Školitel:

prof. Ing. Miloš Mach, CSc.

Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje návrhy všech zkušebních komisí.

5) Schválení tématických okruhů disertačních prací pro akademický rok 2010/2011
Členům OR FEK byl předložen návrh tématických okruhů disertačních prací, které budou
součástí vyhlášky upravující přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2010/2011.
Tématické okruhy včetně školitelů buou součástí zápisu jako Příloha č. 1.
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje tématické okruhy disertačních prací pro akademický rok
2010/2011.

6) Schválení okruhů otázek k přijímacímu řízení a tématických okruhů otázek k SDZ
Usnesení OR FEK:
OR FEK schvaluje návrhy všech zkušebních komisí.

7) Informace předsedy OR o podaném projektu ESF
Doc. Vacík informoval přítomné členy OR o podaném projektu ESF „Inovace
doktorského studijního programu ve spolupráci vysokých škol“. Spoluřešiteli tohoto
projektu je TU Liberec a ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí
8) Diskuse k organizaci DSP na FEK – návrh změn
Na základě provedené kontroly výročních hodnocení lze konstatovat následující:
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Od minulého akademického roku je patrný pokles uchazečů o DSP, především z řad studentů
prezenčního studia. Protože je snahou FEK budovat svůj DSP pouze na kvalitních
absolventech, není řešením snížit požadavky pro přijímání do DSP. Současný stav, jakož i
zjištěné vývojové trendy musí být pozorně analyzovány a diskutovány průběžně na jednáních
OR FEK. S výsledky musí být aktuálně seznamováno vedení FEK. V následujícím období je
zapotřebí zaměřit se v organizaci DSP především na:
• neustálý růst kvality studentů a absolventů. Tento indikátor je důležitý mimo jiné i
v celkovém kontextu aktuálního dění na ZČU. Měřítkem růstu kvality studentů DSP
je:
o dodržení doby studia stanovené Studijním a zkušebním řádem ZČU v platném
znění;
o počet oslovených a participujících významných odborníků při zpracování
disertačních prací;
o výsledná hodnocení SDZ;
o publikační činnost doktorandů;
o hodnocení disertačních prací.
• propagaci DSP akreditovaného na FEK ZČU jako možnosti završit nejvyšší formu
vysokoškolského vzdělání v médiích a na stránkách FEK.
• podchycení nadaných a nejlepších studentů navazujícího studia (červený diplom,
oceněné diplomové práce). Možné je například přijetí těchto studentů do DSP bez
přijímacích pohovorů.
• rozšíření nabízených témat těsnější spoluprací s externími školiteli například z řad OR,
VR, případně i dalších.
• podporu provedení inovace DSP v mezidobí platnosti akreditace (viz podaný projekt
ESF).
• aktivní stimulaci profesního růstu školitelů v produktivním věku a potenciálních
školitelů z řad pracovníků FEK. Protože v dohledné době nebude mít FEK ZČU
vlastní habilitační a jmenovací řízení, je zapotřebí těsněji spolupracovat s univerzitami
a fakultami, které již vlastní habilitační a jmenovací řízení v příbuzných oborech mají
akreditované.
Usnesení OR FEK:
OR FEK bere na vědomí.

9) Různé
Doc. Vacík poděkoval všem přítomným členům O FEK za jejich aktivní účast.

……………………………………………..
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
předseda OR FEK
V Plzni dne 10. prosince 2009
Zapsala: Ing. Barbara Trojanowská
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