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Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení materiálů pro reakreditaci a rozšíření akreditace bakalářského studijního
oboru Management obchodních činností
3. Schválení materiálů pro reakreditaci bakalářského studijního oboru Ekonomická a
regionální geografie
4. Doplnění a schválení nových školitelů a členů Oborové rady Fakulty ekonomické
Západočeské univerzity v Plzni a schválení tematických zaměření doktorského studijního
programu
5. Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky – oborů bakalářského a navazujícího studia
6. Různé

1.

Zahájení

Děkan Fakulty ekonomické (dále jen FEK) doc. Miroslav Plevný (dále jen děkan) zahájil jednání
Vědecké rady FEK (VR) a přivítal všechny přítomné. Přítomno bylo 18 členů VR, děkan
konstatoval, že VR je usnášeníschopná. Poté omluvil zpoždění pana prof. Jáče, který je na cestě
a dorazí na jednání později, a předal jmenovací dekrety těm členům VR, kteří se nezúčastnili
minulého jednání VR (prof. Dvořáková, prof. Milková, prof. Pokrivčák), prof. Jáčovi bude dekret
předán po jednání. Dále uvedl, že všichni členové VR obdrželi materiály předem, seznámil
přítomné s navrhovaným programem a dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění či úpravu
programu.
Pro 18, proti 0, zdržel se 0

2.

Program byl přijat.

Schválení materiálů pro reakreditaci a rozšíření akreditace bakalářského studijního
oboru Management obchodních činností

Děkan na úvod uvedl, že při přípravě reakreditace tohoto studijního oboru došlo k posílení
praktických předmětů na úkor kvantitativních předmětů, které byly přeřazeny mezi předměty
volitelné. Předkládaný materiál není kompletní, ale jsou tam hlavní informace, studijní plán,
soupis předmětů, vyučujících – je zaručeno, že ve více než 40 % předmětů je přednášeno
habilitovaným akademikem. Rozšíření akreditace se týká kombinované formy studia. Podpory
pro kombinované studium budou připraveny, mohou se využívat již existující pro obor PEM, dále
budou připraveny i na nové předměty.
2

Diskuse:
Doc. Cimler jako garant oboru doplnil, že kvantitativní předměty jsou zařazeny jako volitelné,
resp. povinně volitelné, což je důležité pro možnost absolventů MOČ pokračovat v navazujícím
studium na FEK v jiném oboru (PEM, SPŘ).
Ing. Kunešová uvedla, že pro kombinovanou formu studia jsou připraveny metodické návody, elearningové kurzy, tj. že návrh splňuje požadavky akreditační komise (AK).
Členové VR nevznesli žádné dotazy, proto děkan vyzval k hlasování.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál;
 schvaluje předložený materiál pro reakreditaci a rozšíření akreditace bakalářského
studijního oboru Management obchodních činností.
Pro 18, proti 0, zdržel se 0

3.

Usnesení bylo přijato.

Schválení materiálů pro reakreditaci bakalářského studijního oboru Ekonomická a
regionální geografie

Děkan konstatoval, že materiály měli členové VR k dispozici předem a vyzval k diskusi.
Diskuse:
Doc. Cimler vyjádřil zásadní problém s návrhem reakreditace tohoto studijního oboru, neboť
absolvováním student ukončí Fakultu ekonomickou, ale ekonomické předměty jsou na úrovni,
které učíme pro jiné „neekonomické“ fakulty ZČU, uvedl, zda by se fakulta neměla jmenovat
ekonomická a přírodovědná, některé předměty by měly být zařazeny spíše do volitelných
předmětů, problém má s Geologií, Geovědou, Kartografií atp.
Citoval ze sylabu předmětu Geovědy 2, Základy geologie, Fyzická geografie světa (výrazně
přírodovědné předměty), které se ani nepřibližují k ekonomické geografii.
Dále uvedl, že počet doporučených volitelných předmětů v plánu je malý, postrádá možnost
studenta, aby si volil.
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Děkan reagoval, že do akreditace se neuvádějí volitelné předměty, ale budou tam doplněny, že
je to studijní program v číselné řadě 1301 – přírodovědecký program, tj. AK je bude posuzovat
jako přírodovědecký, proto tam musejí být příslušné předměty. Absolvent toho oboru nebude
ekonom, ale geograf s ekonomickými znalostmi.
Dále se vyjádřil doc. Dokoupil, garant oboru – jedná se o geografický obor, půjde do části komise
– Geovědy, při přechodu katedry geografie z FPE na FEK bylo mezi fakultami dohodnuto, že
fyzická geografie zůstává na FPE, my jsme významně posílili ekonomické předměty.
Další reakce členů VR:
prof. Dvořáková – podporuje reakreditaci bc. oboru ERG, na fakultu jsme přijali tento obor,
zahraniční univerzity ho také mají pod ekonomickými fakultami, zatím je to začátek dalšího
rozvoje tohoto oboru;
doc. Matušková informovala na oborové radě o GIS, zatím bude vyučován pouze pro bc., může
být i pro navazující studium. Je to startovní čára, postupně se může propojovat dále;
doc. Smrčka – je to mezidisciplinární obor, otázkou je, zda bude dost studentů;
doc. Vacík – jedná se o obor s KEN 1,65, je třeba diskutovat, zda se absolventi uplatní;
Ing. Mužík – globalizace, přesun pracovní sil do oblasti služeb, bylo by vhodné propojit
s cestovním ruchem, souhlasí s prof. Dvořákovou, je to začátek;
Děkan – volitelné předměty budou zařazeny - cestovní ruch, oblast služeb;
doc. Dokoupil – je zařazen předmět geografie cestovního ruchu ;
doc. Suchánek – chápe názor doc. Cimlera, jedná se o mezioborové studium, geograf
s ekonomickým vzděláváním;
Děkan – není to přímo mezioborové studium, je to obor geografický, orientován na ekonomii
v rámci možností, v AK půjde do podkomise Geovědy; mohl by se změnit na ekonomický, ale to
by byla zásadní změna, kterou v současné době neuvažujeme;
prof. Dvořáková – tento obor má i výzkumný potenciál, např. podnikání na venkově;
doc. Matušková – geografie má část fyzickou, sociologickou a ekonomickou – např. udržitelný
rozvoj, ochrana životního prostředí;
Ing. Mužík – projekty do 2020, přeshraniční mezimetropolitní region Dunaj – Vltava se zabývá
venkovem, tento obor může využít;
doc. Vacík vznesl otázku na další pokračování oboru ERG;
doc. Dokoupil - katedra má záměr akreditovat i navazující obor, v současné době studenti
pokračují na UK. Na závěr ještě doc. Dokoupil uvedl, že když se na FPE rozhodoval, na kterou
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fakultu ZČU mají přestoupit, oslovil prof. Majera z Bayrethu, který mu jednoznačně doporučil
Fakultu ekonomickou.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 projednala předložený materiál;
 schvaluje předložený materiál pro reakreditaci a rozšíření akreditace bakalářského
studijního oboru Ekonomická a regionální geografie

Pro 18, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Na jednání VR se dostavil prof. Jáč.

4.

Doplnění a schválení nových školitelů a členů Oborové rady FEK ZČU a schválení
tematických zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management, studijní
obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2015/2016 v českém a
anglickém jazyce

Jako noví školitelé a členové Oborové rady FEK ZČU jsou navrženi:
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. – ZČU, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, ZČU,
Fakulta ekonomická
doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. – ZČU, Fakulta ekonomická
Děkan uvedl, že v navrhovaných tematických zaměřeních disertačních prací jsou zařazena i
témata nově navržených školitelů.

Navržená tematická zaměření disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika
a management, studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok
2015/2016
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FST ČVUT)
 Model oceňování vnitropodnikových výkonů ve výrobním podniku.
 Řízení nákladů vnitropodnikových útvarů a výkonů výrobního závodu.
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doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE)
 Inovace v podnikatelském prostředí jako faktor lokálního a regionálního rozvoje.
 Regionální aspekty vzniku rozvojových podnikatelských zón.
 Prostorové interakce českých a bavorských firem.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KFU)
 Měření a řízení výkonnosti podnikových procesů v podmínkách 21. století.
 Měření přidané hodnoty v ekonomickém, environmentálním a sociálním kontextu.
 Rozvoj účetní a finanční teorie a praxe z interdisciplinárního hlediska.
 Rozvoj metod a nástrojů v oblasti Treasury Management.
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (KMO)
 Vliv
logistických
řešení
na
konkurenceschopnost/výkonnost
obchodní
firmy/dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 Vliv globalizace a ekonomických změn na chování obchodních firem a zákazníků na
vnitřním trhu.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (KMO)
 Uplatnění talent managementu v podnicích v České republice.
 Přístupy k rozvoji různých generací pracovníků v podnikové praxi.
 Trendy ve využívání reklamy podniky v České republice.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KPM)
 Marketing v praxi řízení podniků.
 Segmentace trhu – klíč strategického marketingu podniku.
 Vliv médií na chápání obsahu marketingu v podnicích ČR
 Proměny trhů – dopad na řízení a ekonomiku podniků
doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
 Nástroje podpory malého a středního podnikání a jejich efektivita.
 Rodinné podnikání a jeho problémy (nástupnictví, inovace apod.).
 Komunitní/ sociální podnikání a jeho problémy.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)
 Modelování stochastických procesů v podnikové ekonomii a financích.
 Složitější modely teorie zásob.
 Modelování procesů na finančních trzích.
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (KEM)
 Účinky měnového kursu na hospodářský výsledek firem v podmínkách akcelerující
globalizace hospodářského života.
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doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. (KGE)
 Podnikání v rurálním prostoru (analyzovat specifika podnikání na venkově, historický
přehled vývoje a současné trendy podnikání na venkově, postavení podnikatelů v
zemědělství mezi podnikateli v rurálním prostoru).
 Metody zobrazování a analýzy prostorových informací pro management ekonomického
subjektu (jak využívat geografické informační systémy pro řízení a rozvoj malého,
středně velkého a velkého podniku)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (KEM)
 Limitující faktory pro využívání exaktních metod v podnikovém managementu.
 Efektivní aplikace metod pro podporu rozhodování v řídicích systémech podniků.
 Modelování a optimalizace podnikových procesů.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (KPM)
 Management inovací ve znalostní ekonomice.
 Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich vliv na okolí podniku.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (KPM)
 Řízení výkonnosti v organizacích veřejné správy.
 Řízení výkonnosti firem a organizací nástroji strategického řízení.
 Strategický management, řízení podnikatelských projektů.
 Risk management v současných podnicích
 Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech.

General Topics of Dissertations for the Academic Year 2015/2016
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FST ČVUT)
 Integration of information systems for managerial decision.
 The model of aggregation of mezzo-economic indicators.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KFU)
 Measurement and management of business processes performance in the condition of
21st century.
 Measurement of value added in economic, environmental and social context.
 Development of accounting and financial theory and praxis from cross-disciplinary view.
 Development of methods and tools in the area Treasury Management.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (KMO)
 Talent management for competitive advantage. (Consultant – PaedDr. Dana
Egerová, Ph.D.)
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KMO)
 Implementation barriers for marketing in management.
 Destination management organizations in selected European countries.
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doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
 Small and medium-sized family companies and their problems.
 Community-based entrepreneurship and their problems.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)
 Application of stochastic processes in business economics and finance.
 Modelling of financial market processes and their links to corporate finance.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, (KEM)
 Limiting factors to make use of exact methods in business management.
 Efficient application of decision making methods in company management system.
 Business process modelling and optimization.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (KPM)
 Innovation management in knowledge economy.
 Relationships and interactions of project, process and knowledge management.
 Knowledge transfer, the triple helix.
 Intellectual capital - creation, protection, competitiveness.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
 Performance improvement by use of value management tools.
 Process optimization on strategic tactic and operational level.
 Modern methodology of risk estimation and treatment.
 Hard and soft factors in strategic management.

Diskuse:
Prof. Jáč upozornil, že u témat disertačních prací doporučuje přísně dodržovat zaměření do
podnikové ekonomiky a managementu – dochází k několikeré kontrole.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje nově navržené školitele a členy Oborové rady Fakulty ekonomické ZČU;
 schvaluje tematická zaměření disertačních prací v DSP Ekonomika a management,
studijní obor: Podniková ekonomika a management pro akademický rok 2015/2016
v českém a anglickém jazyce

Pro 19, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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5.

Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro SZZ bakalářského a
navazujícího studia

Děkan informoval členy VR, že se jedná o doplnění seznamu předsedů/místopředsedů/členů
komisí, které byly schváleny na minulém jednání VR. Seznamy byly členům VR k dispozici
předem.
Podniková ekonomika a management – navazující magisterské studium
Státní oborová zkouška
předseda zkušební komise pro SZZ:
doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. - VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů
prof. Ing. František Frieberg, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. - VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. – JČU, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. - Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. - VŠE Praha , Fakulta podnikohospodářská
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. - UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
místopředseda zkušební komise pro SZZ:
PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ing. Martin Januška, Ph.D.
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. - UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Ing. Milena Jiřincová, Ph.D.

Systémy projektového řízení – navazující magisterské studium
Státní oborová zkouška
předseda zkušební komise pro SZZ:
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci
doc. Ing. Dana Mešťanová, CSc. – ČVUT v Praze, Fakulta stavební
místopředseda zkušební komise pro SZZ:
PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
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Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ing. Martin Januška, Ph.D.
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Milena Jiřincová, Ph.D.

Podniková ekonomika a management a Informační management
navazující magisterské studium
Státní zkouška z ekonomie
předseda zkušební komise pro SZZ:
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Podniková ekonomika a management – bakalářské studium
Bakalářská státní zkouška odborná
a
Státní bakalářská zkouška z ekonomie
předseda zkušební komise pro SZZ:
prof. Ing. František Freiberg, CSc. - ČVUT v Praze, Fakulta strojní
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. - UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
místopředseda zkušební komise pro SZZ:
Ing. Dana Bárková, Ph.D.
Ing. Jana Hinke, Ph.D.
Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. - UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.
Ing. Jitka Zborková, Ph.D.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda
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Systémy projektového řízení – bakalářské studium
Bakalářská státní zkouška odborná
a
Státní bakalářská zkouška z ekonomie
místopředseda zkušební komise pro SZZ:
PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ing. Martin Januška, Ph.D.
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda

Informační management – bakalářské studium
Bakalářská státní zkouška odborná
a
Bakalářská státní zkouška z ekonomie

člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda

Management obchodních činností – bakalářské studium
Bakalářská státní zkouška odborná
a
Bakalářská státní zkouška z ekonomie

člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje navržené členy/místopředsedy/předsedy státních zkušebních komisí pro
státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího studia na FEK ZČU

Pro 19, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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6.

Různé

Na základě usnesení OR předložil děkan VR návrh na schválení doplnění jmenného seznamu
odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních prací o 5 nových členů:
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. – ZČU, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, ZČU,
Fakulta ekonomická
doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. – ZČU, Fakulta ekonomická
doc. Ing. Petr Řehoř, CSc. – JU, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – VŠE, Fakulta podnikohospodářská
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 schvaluje navržené členy/místopředsedy/předsedy státních zkušebních komisí pro
státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího studia na FEK ZČU

Pro 18, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Další diskuse:
Prof. Jáč vznesl otázku, jak je na tom FEK se zájmem o doktorské studium. Uvedl, že na TUL mají
problém s malým zájmem.
Děkan odpověděl, že jsme do letošního ak. roku přijali 10 studentů, z tohoto 4 prezenční
(celkový počet zájemců byl cca dvojnásobný), celkový počet studentů v DSP je cca 40. Limit
placených studentů je 9, ale mohli bychom přijmout až cca 15 studentů. DSP na FEK zatím
nepodléhá kreditnímu systému.
Doc. Suchánek reagoval, že také mají se zájmem o doktorské studium problém.
Děkan reagoval, že může být problém s výší stipendia a nároky mladého člověka na ohodnocení,
např. oproti Slovensku.
Děkan poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Plzni, dne 5. prosince 2014
Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK

Termín dalšího zasedání VR FEK: 23. dubna 2015
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