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1 Složení rady studijního programu N6208 Ekonomika a management
Předseda: doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Studijní obor: 6208T086 – Podniková ekonomika a management
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Platnost akreditace: do 1. 11. 2021 (akreditace byla prodloužena rozhodnutím MŠMT ze dne 14. 10. 2013).

2 Činnost rady
Rada programu v roce 2013 v souladu s přípravou žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Podniková
ekonomika a management sledovala přípravu a náběh nové verze studijního plánu uvedeného oboru. Souběžně bylo
nutno ošetřit paralelnost se stávající verzí studijního plánu a zajistit průchodnost a návaznost dílčích předmětů u
studentů, kteří překročí standardní dobu studia a změna verze studijního plánu je zasáhne v průběhu studia.

3 Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
Připravované změny ve studijním plánu byly uvedené v žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru
Podniková ekonomika a management, která byla předána Akreditační komisi ČR v dubnu 2013. V akademickém
roce 2013/2014 probíhala paaralelní výuka podle dobíhající verze studijního plánu a výuka podle nové verze
studijního plánu schválené Akreditační komisí ČR. Paralelnost studijních plánů umožnila souběžně přednášet
předměty se stejným obsahem, ale různými názvy (KPM/PE3 a KPM/OMP), přičemž cvičení respektovala obsah
vymezený sylaby předmětů. Předmět KPM/SMP byl přednášen paralelně s předmětem KPM/SMA, změny
v rozsahu i obsahu přednášek a cvičení byly respektovány, oba předměty byly zkoušeny odděleně a stejně tak
probíhala výuka na cvičeních včetně zpracování projektů dle sylabů. Tento postup se předpokládá použít i
v akademickém roce při výuce předmětů 2. ročníku, tj. předmětů KPM/PMA a KPM/TMP, resp. předmětů
KPM/PPS a KPM/TMP. Zkušenosti z předmětů KPM/SMA a KPM/SMP budou využity u předmětu KPM/RMP. Při
přípravě a náběhu ostatních nových předmětů nebylo nutné organizovat a provádět žádné další změny.

4 Hodnocení provádění studijního programu
Dle závěrů průběžných analýz i dle hodnocení studentů a vyučujících se v provádění výuky podle obou verzí
studijních plánů v zimním semestru ak. roku 2013/2014 nevyskytly žádné formální nedostatky. V předmětu
KMO/MRF byly shledány nedostatky způsobené odchodem vyučující na mateřskou dovolenou. Tyto nedostatky
byly operativně vyřešeny za spoluúčasti vedení FEK.

5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu prezentovala novou podobu studijního programu a novou verzi studijního plánu na
jednání VR v dubnu 2013. Současně předložila návrh na aktualizaci a doplnění členů komisí pro obhajobu
diplomových prací a státních závěrečných zkoušek.
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