FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FEK dne 26. 4. 2012
Přítomni:

prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. (AV ČR)
doc. Petr Cimler, CSc. (FEK)
doc. PaeDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK)
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. (FPH VŠE)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (FEK)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
doc. Ing. Milan Šulák, CSc. (ŠKODA Transformation, s. r. o.)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK)
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
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. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠBT – TU)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (FIM UHK)
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (FF UK)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK)

Hosté:

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

(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
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Program jednání:
1. Zahájení;
2. Projednání a schválení podkladů k reakreditaci doktorského studijního programu
„Ekonomika a management“;
3. Projednání a schválení podkladů k reakreditaci bakalářského studijního oboru „Veřejná
ekonomika“;
4. Projednání a schválení podkladů k rozšíření navazujícího studijního programu
„Systémové inženýrství a informatika“ o obor „Systémy projektového řízení“;
5. Schválení členů komisí pro SZZ – oborů bakalářského a navazujícího studia;
6. Informace o závěrech z jednání oborové rady;
7. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2011 a Zpráva o hospodaření FEK za rok 2011;
8. Různé
1.

Zahájení

Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání,
přivítal všechny přítomné a konstatoval, že VR FEK je usnášeníschopná (přítomno 14 členů VR).
Dále seznámil přítomné s navrhovaným programem zasedání VR a následně nechal o návrhu
hlasovat.
Program byl přijat.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0
2.

Projednání a schválení podkladů k reakreditaci doktorského studijního programu
„Ekonomika a management“

Doc. Plevný uvedl, že je třeba požádat o prodloužení 6 měsíců před skončením akreditace, po
dnešním schválení hned zítra odešleme podklady na MŠMT. Předal slovo doc. Vacíkovi.
Doc. Vacík řekl, že na podzim obdržel děkan dopis od pí. prof. Vladimíry Dvořákové, že máme
předložit podklady k reakreditaci v termínu 31. 12. 2011. Začátkem března obdržel znovu stejný
dopis s tím, že máme vytvořit evaluační zprávu. Zprávu jsme tedy o 3 měsíce aktualizovali. Nyní
jsou na webových stránkách 2 sebehodnotící zprávy. Dále doc. Vacík uvedl, že prvně byl studijní
program akreditován v roce 2004 a reakreditován v roce 2008. V současnosti máme 15 školitelů.
Studium je transparentní, má standardy, motivační prvky, vychází z VŠ zákona a studijního a
zkušebního řádu ZČU.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• projednala předložený materiál,
• schvaluje studijní plány pro účely akreditaci doktorského studijního programu
„Ekonomika a management“.
Usnesení bylo přijato.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0
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3.

Projednání a schválení podkladů k reakreditaci bakalářského studijního oboru „Veřejná
ekonomika“

Doc. Plevný uvedl, že materiál je zpracován ve stručné podobě, studijní obor jen dobíhá
v kombinované formě, do 2 až 3 let musí studenti dostudovat.
Diskuse:
Prof. Balda: Do prvního a druhého ročníku se nepřijímá, tj. studenti jsou ve třetím ročníku, a vy
žádáte o akreditaci na další 3 roky?
Doc. Plevný: Jde o zvláštní případ, neboť se jedná o kombinované studium, do kterého mohou
přecházet studenti celoživotního vzdělání, a ti mají možnost studovat 1. ročník 2 roky, poté
přejdou do 2. ročníku kombinovaného studia a dále mohou využít standardní i prodlouženou
dobu studia. Jedná se ovšem zhruba o tři desítky studentů.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• projednala předložený materiál pro účely dostudování bakalářského studijního oboru
„Veřejná ekonomika“.
Usnesení bylo přijato.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0

4.

Projednání a schválení podkladů k rozšíření navazujícího studijního programu
„Systémové inženýrství a informatika“ o obor „Systémy projektového řízení“

Doc. Vacík informoval, že byl dopracován plán o rozšíření tohoto oboru i o navazující studium,
proběhla jednání s Fakultou strojní (FST) ZČU o spoluúčasti se na tomto oboru (na výuce 22
kreditů kooperuje Katedra průmyslového inženýrství a managementu), záměr byl projednán na
Kolegiu rektorky a ve vedení FEK a FST.
Doc. Vacík vysvětlil, že zavedením tohoto oboru naplníme požadavky podnikatelské praxe, která
požaduje, aby absolventi zvládli problematiku projektového řízení, ale i techniky modelování,
práce v projektových týmech, jeden světový jazyk, v kterém máme odborné předměty a další.
Profil vyučujících splňuje podmínky Akreditační komise, na výuce se podílí kombinace odborníků
z praxe a akademických pracovníků, kteří mají zázemí. Rozsah ekonomické teorie jsme shrnuli
do 1 předmětu (oproti ostatním ekonomickým oborům) z důvodu menších nároků na tuto oblast
od budoucích zaměstnavatelů.
Diskuse:
Ing. Mužík: Zaměstnavatelé tyto obory vítají, v současné době průmysl směřuje od hromadné a
sériové výroby k tomu, že se bude dělat zakázka od zakázky, i na úrovni MSP, důraz je kladen na
etapové plnění věcí. Vyučující mají dlouhodobější vazbu na praxi, a to potvrzuje, že bude
studium prakticky (aplikačně) zaměřeno. Náš region bude začleněn do Euroregionu DunajVltava a z 8 priorit se jedna týká zaměření VŠ na typ vzdělanostního trojmezí – MSP pro tendry,
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navázané na výstupy vědy a výzkumu a získání prostředků na vybavení vědecko-výzkumných
center.
Doc. Vacík: Jsme si vědomi, že trh je saturován absolventy ekonomiky a managementu a veřejné
správy.
Doc. Fotr: Jste v tomto oboru před VŠE. V přehledu jsou 3 předměty s podobným názvem –
praktika z projektování, podnikový projektový management a řízení podnikatelských projektů,
jaký je mezi nimi rozdíl?
Doc. Šulák: Podnikový projektový management je zaměřen na tvorbu portfolií, strategie.
Řízení podnikových projektů na komunikaci, kontakty mezi týmy, poznání z hodnotového řízení,
výkonnost.
Ing. Mužík: Jde o to, dnes využít best practise z informačních sítí, což je výhoda pro MSP – mít
tyto dovednosti, umět pracovat v týmech.
Doc. Skalický: kompetence projektového managera se student naučí na bakalářském stupni, vč.
technických i soft skills, v navazujícím studiu propojí řízení projektů se strategií.
V průběhu jednání se omluvil doc. Cimler a odešel.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• projednala předložený materiál,
• schvaluje podklady k rozšíření navazujícího studijního programu „Systémové
inženýrství a informatika“ o obor „Systémy projektového řízení“.
Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0
5.

Schválení členů komisí pro SZZ – oborů bakalářského a navazujícího studia;

Členové VR obdrželi návrhy na jmenování nových členů zkušebních komisí pro státní bakalářské
zkoušky a pro státní zkoušky. Doc. Plevný požádal o jejich schválení. Jedná se o tyto pracovníky
FEK:
Pro studijní obor Podniková ekonomika a management – bakalářské studium
Člen zkušební komise:
Ing. Veronika Leicherová (KPM)
Ing. Martina Kotková, Ph.D. (KFU)
Ing. Veronika Komorousová (KFU)
Ing. Zdeněk Hruška (KFU)
Pro studijní obor Systémy projektového řízení – bakalářské studium
Předseda zkušební komise:
doc. Ing. Zdeňka Ulrycha, Ph. D. (FST)
Pro studijní obor Management obchodních činností – bakalářské studium
Člen zkušební komise:
Ing. Lenka Čechurová (KMO)
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Pro studijní obor Podniková ekonomika a management – navazující magisterské studium
Členové zkušební komise:
Ing. Martina Kotková, Ph.D. (KFU)
Ing. Veronika Komorousová (KFU)
Ing. Veronika Leicherová (KPM)
Diskuse:
Turčáni: Je problematické jmenovat členem komise pracovníky bez titulu Ph.D.
Vacík: Jsou to studentky DSP, které jsou v pracovním poměru na FEK, v komisi budou jako
zapisovatelky z důvodu malé kapacity pracovníků FEK.
Turčáni: Pokud je to studentka DSP, není dobré je využívat pro zkoušení, zapisovatel je
administrativní práce. Při evaluacích se můžete dostat do problémů.
Plevný: Nemáme zvlášť pozici tajemníka zkušební komise, tzn. musí to být akademik.
Po krátké diskusi byl shledán konsenzus, že je možné schválit pracovníky bez Ph.D. pouze pro
bakalářské státní zkoušky.
Turčáni: Doporučuji na přechodnou dobu (než vystudují doktorské studium), využívat odborníky
z praxe.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje předložený seznam členů komisí pro SZZ – oborů
bakalářského a navazujícího studia takto:
Pro studijní obor Podniková ekonomika a management – bakalářské studium
Člen zkušební komise:
Ing. Veronika Leicherová (KPM)
Ing. Martina Kotková, Ph.D. (KFU)
Ing. Veronika Komorousová (KFU)
Ing. Zdeněk Hruška (KFU)
Pro studijní obor Systémy projektového řízení – bakalářské studium
Předseda zkušební komise:
doc. Ing. Zdeňka Ulrycha, Ph. D. (FST)
Pro studijní obor Management obchodních činností – bakalářské studium
Člen zkušební komise:
Ing. Lenka Čechurová (KMO)
Pro studijní obor Podniková ekonomika a management – navazující magisterské studium
Členové zkušební komise:
Ing. Martina Kotková, Ph.D. (KFU)

Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0
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6.

Informace o závěrech z jednání oborové rady

Doc. Vacík informoval přítomné o závěrech z jednání oborové rady. Uvedl, že sebehodnotící
zpráva je zveřejněna na webových stránkách FEK.
Dále oborová rada projednala návrhy složení komisí pro SDZ Ing. Pavly Divišové, Ing. Pavla
Hroudy a Ing. Jana Mastného. Doc. Plevný upřesnil, že u doktorandů Ing. Hroudy a Ing.
Mastného byli schváleni 2 oponenti v každé komisi, protože se oborová rada obává kvality prací
těchto doktorandů.
Oborová rada se také zabývala sestavením komisí pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok
2012/2013. Jako předsedové komise byli navrženi prof. Macek, prof. Mach a prof. Dvořáková,
dalšími členy komise jsou doc. Ing. Petr Cimler, CSc., doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., doc. RNDr.
Ing. Ladislav Lukáš, CSc., doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Doplňující členové
komise budou určeni podle uchazečů o DSP.
Podrobný zápis z tohoto jednání je k dispozici na: www.fek.zcu.cz/orfek

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• bere na vědomí informace o závěrech z jednání Oborové rady FEK ZČU v Plzni;
• schvaluje podklady k reakreditaci doktorského studijního programu;
• schvaluje komise pro Státní doktorské zkoušky;
• schvaluje komise pro přijímací řízení v roce 2012/2013.
Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

7.

Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2011 a Zpráva o hospodaření FEK za rok 2011

Doc. Vacík uvedl, že oba materiály byly schváleny na jednání AS FEK a byly členům VR k dispozici.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Fakulty ekonomické ZČU v Plzni za rok 2011;
• bere na vědomí Zprávu o hospodaření Fakulty ekonomické ZČU v Plzni za rok 2011.
Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0
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8.

Různé

Doc. Eger informoval členy VR o neplnění povinností studentů 1. ročníku DSP v předmětu
Metodologie vědy.
Doc. Vacík navrhl další termín zasedání vědecké rady na 16. 11. 2012 v dopoledních hodinách,
protože se ve dnech 15. – 16. 11. 2012 na FEK koná konference Trendy v podnikání. Členové
oborové a vědecké rady jsou zváni na konferenci a reprezentační ples ZČU.

V Plzni, dne 22. května 2012
Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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