FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FEK dne 25. 4. 2013

Přítomni:

prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng. (AV ČR)
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK)
doc. PaeDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (FEK)
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. (FPH VŠE)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (FPH VŠE)
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (FF UK)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Omluveni:
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK)
doc. PaeDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK)
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Holding, a. s.)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (FEK)
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (VŠBT – TU)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (FIM UHK)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK)

Hosté:

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 navazujícího magisterského studijního
programu „Ekonomika a management“, obor „Podniková ekonomika a management“;
3. Projednání a schválení podkladů k reakreditaci navazujícího magisterského studijního
programu „Systémové inženýrství a informatika“, obor „Informační management“;
4. Informace o rozhodnutí AK z února 2013 – rozšíření akreditace DSP v anglickém jazyce;
5. Doplnění a schválení členů komisí pro SZZ a SZ z ekonomie;
6. Informace z jednání OR FEK;
7. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací;
8. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2012 a Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok
2012;
9. Různé.

1.

Zahájení

Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání a
přivítal všechny přítomné. V úvodu oznámil smutnou zprávu, že nás 21. 11. 2012 opustil kolega
doc. Šulák, a proto požádal přítomné, aby na něj zavzpomínali minutou ticha. Dále děkan
konstatoval, že dle statutu FEK má mít Vědecká rada FEK (dále jen VR) předepsaný počet členů.
Proto byl za nového člena VR FEK navržen a Akademickým senátem FEK schválen doc. PaeDr.
Jaroslav Dokoupil, Ph.D, kterému byl na jednání děkanem zároveň předán jmenovací dekret.
Dále děkan konstatoval, že VR je usnášeníschopná (přítomno 15 členů VR), seznámil přítomné
s navrhovaným programem zasedání VR a následně nechal o návrhu hlasovat.
Program byl přijat.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

2.

Projednání a schválení podkladů k reakreditaci navazujícího magisterského studijního
programu „Ekonomika a management“, obor „Podniková ekonomika a management“

Podkladové materiály členové VR obdrželi. Děkan uvedl, že je dodržen předepsaný podíl, tj. 70 %
přednášejících jsou docenti a profesoři. Oproti minulému období došlo k dílčím změnám, počet
předmětů je menší, došlo k jejich sloučení a ke kreditovému posílení, dochází tím ke snížení
počtu zkoušek, což může být považováno za výhodu pro studenty.
Diskuse:
doc. Žižka: V tabulce C jsou předměty uvedeny jako povinně volitelné (pro prezenční studium),
ale student je musí splnit všechny.
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Doc. Plevný: Jsou tam 2 bloky, student si vždy vybírá jeden blok předmětů, z kterého pak musí
splnit všechny předměty. Volitelný je tedy celý blok.
Doc. Kislingerová: Jak vypadají materiály pro kombinované studium?
Doc. Plevný promítl materiál k výuce kombinovaného studia (dále KS) a vysvětlil organizaci
výuky KS, k dispozici jsou výukové opory, bloková výuka se koná v sobotu, studenti mají možnost
konzultací, komunikace je možná i emailem, mají možnost konat SZZ dvakrát ročně.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
• Projednala předložený materiál;
• Schvaluje studijní plány pro účely reakreditace navazujícího magisterského studijního
oboru 6208T086 Podniková ekonomika a management – prezenční a kombinovaná
forma.
Usnesení bylo přijato.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

3.

Projednání a schválení podkladů k reakreditaci navazujícího magisterského studijního
programu „Systémové inženýrství a informatika“, obor „Informační management“

Děkan informoval přítomné, že podstatnou změnou v tomto návrhu je vynechání státní zkoušky
z ekonomie. Předměty Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2 byly nahrazeny jediným
předmětem Ekonomická analýza a prognóza, čímž bude umožněna prostupnost bakalářů
z fakulty strojní ZČU. FEK se tímto postupem snaží diverzifikovat 2 hlavní studijní obory – PEM a
SPŘ.
Diskuse:
Diskuse se vedla na téma obsahu a zaměření oboru Informační management (dále IM). Zda
témata kvalifikačních prací souvisí s informačním managementem a s profilem absolventa (prof.
Fotr). Dále padla připomínka k podobnosti dvou oborů na ZČU – Finanční management na FAV a
Informační management na FEK (doc. Horejc). Podle prof. Kislingerové vyučované předměty
spíše odpovídají zaměření na Finance.
Doc. Plevný na dotazy odpověděl, že FEK spolupracuje spíše s FST, že se nejedná o
„manažerskou informatiku“, ale základem je management s doplňujícími předměty
z informatiky. Na FAV je obor spíše finanční matematikou. Dr. Gangur doplnil, že garantem
tohoto oboru je katedra ekonomie a kvantitativních metod, a obsahem jsou tedy zejména
kvantitativní metody. Navazuje na bakalářský obor stejného názvu, tj. předpokládají se znalosti
z bakalářského studia.
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Prof. Turčáni uvedl, že rozumí tomu, že absolventi nebudou programovat, ale rozhodovat o tom,
jak to udělat, doporučil, aby předměty měly pro akreditaci jasnější názvy. Prof. Fotr zase navrhl
název oboru – Informační systémy v managementu.
Na to reagoval doc. Plevný, že se jedná o reakreditaci a že předměty se učí i pro jiné obory, které
studuje mnohem větší počet studentů. V oboru IM je pouze několik studentů.
Nakonec ještě prof. Hájek doporučil vysvětlit obsah předmětu Ekonomická analýza a prognóza,
který nahrazuje předměty Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2.
Závěr diskuse: Je třeba upravit témata diplomových prací, aby odpovídaly oboru IM, změnit a
upravit profil absolventa, vysvětlit obsah předmětu Ekonomická analýza a prognóza.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
• Projednala předložený materiál;
• Schvaluje studijní plány pro účely reakreditace navazujícího magisterského studijního
oboru 6209T015 Informační management;
• Oproti předloženým materiálům budou doplněna témata DP, bude upřesněn význam
předmětu Ekonomická analýza a prognóza a bude upraven profil absolventa.
Usnesení bylo přijato.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

4.

Informace o rozhodnutí AK z února 2013 – rozšíření akreditace DSP v anglickém jazyce

Doc. Plevný informoval členy VR, že FEK obdržela rozhodnutí AK o rozšíření akreditace DSP
v anglickém jazyce, jejíž platnost je stejná jako u české verze.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
• bere na vědomí informace o rozhodnutí Akreditační komise ze dne 21. února 2013.
Usnesení bylo přijato.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

5.

Doplnění a schválení členů komisí pro SZZ a SZ z ekonomie

Členové VR obdrželi návrhy na schválení členů zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky a
státní zkoušku z ekonomie.
Navržení jsou tito pracovníci:
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Pro bakalářskou státní zkoušky – Obchod a služby (KMO/SBZOS)
Navrhovaný předseda zkušební komise:
Ing. Jan Tlučhoř, Ph. D. – akademický pracovník FEK ZČU (Katedra marketingu, obchodu a služeb)
Navrhovaní členové zkušební komise:
Ing. Eliška Klatová – vedoucí marketingového oddělení, Lázně Františkovy Lázně, a. s. a
doktorandka FEK ZČU
Ing. Milan Postler, Ph. D. – akademický pracovník VŠE v Praze
Pro státní zkoušky z ekonomie (KEM/SZEK)
Navrhovaní členové zkušební komise:
JUDr. Ing. David Martinčík – akademický pracovník a externí doktorand FEK ZČU (Katedra
ekonomie a kvantitativních metod)
Ing. Miroslav Pavlák, Ph. D. – akademický pracovník FEK ZČU
Ing. Petra Skálová, Ph. D. – akademická pracovnice FEK ZČU
Pro bakalářské státní zkoušky z ekonomie (KEM/SBZEK)
Navrhovaná členka zkušební komise:
Ing. Milena Jiřincová – akademická pracovnice a interní doktorandka FEK ZČU

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU schvaluje navržené členy a předsedu státní zkušební komise pro
bakalářskou státní zkoušku Obchod a služby (KMO/SBZOS), členy státní zkušební komise pro
státní zkoušku z ekonomie (KEM/SZEK) a členku státní zkušební komise pro bakalářskou státní
zkoušku z ekonomie (KEM/SBZEK).
Usnesení bylo přijato.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Po skončení bodu 5. se z jednání VR omluvil doc. Doukoupil a prof. Kislingerová.

6.

Informace z jednání OR FEK

Doc. Plevný vedl OR místo nemocného doc. Vacíka, informoval přítomné o závěrech z jednání
oborové rady.
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Oborová rada projednala stav studia některých studentů, kteří neplní studijní plán a další
povinnosti, po konzultaci s jejich školiteli bude zváženo ukončení studia. Polovina externích
doktorandů má problémy s plněním povinností.
Ve 3 případech byla na žádost studentů schválena změna tématu disertační práce .
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.
Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

7.

Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací

Doc. Plevný představil návrh na doplnění seznamu odborníků pro sestavení komisí SDZ a
obhajob disertačních prací o následující členy:

Jméno

Pracoviště

Hasprová Olga, doc. Dr. Ing.
Lukáš Ladislav, doc. RNDr. Ing., CSc.
Pavelková Drahomíra, prof. Dr. Ing.
Skořepa Ladislav, doc. Ing., Ph. D.
Sucháček Jan, doc. Ing., Ph. D.

EF TUL
FEK ZČU
FAME UTB
JU v Českých Budějovicích
VŠB-TU v Ostravě

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 oboru 6208V086
Podniková ekonomika a management na FEK ZČU.
Usnesení bylo přijato.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

8.

Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2012 a Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok
2012

Doc. Plevný se omluvil za chybu, že členům VR FEK nebyl k tomuto bodu zaslán pokladový
materiál. Vzhledem k obsáhlosti projednávaného dokumentu nemůže být tento bod projednán.
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Materiály budou následující den po konání VR doplněny do úložiště dokumentů a následně
proběhne hlasování per rollam. Všichni členové vyjádřili souhlas s navrhovaným postupem.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni
• bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Fakulty ekonomické ZČU v Plzni za rok 2012;
• bere na vědomí Zprávu o hospodaření Fakulty ekonomické ZČU v Plzni za rok 2012.
Hlasování per rollam bylo uzavřeno dne 13. 5. 2013 s následujícím výsledkem hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro 15, proti 0, zdržel se 9

V Plzni, dne 21. května 2013

Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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