FAKULTA EKONOMICKÁ

děkan

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015
Přítomni:

doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU)
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (FEK ZČU)
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (FEK ZČU)
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (FEK)
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. (FIM UHK)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (FST ZČU)
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. (FPM Bratislava)
doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. (FEK ZČU)
Ing. Zdeněk Mužík (KHK Plzeň)
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (FEK)
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. (FPH VŠE)
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (ESF MU)
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. (UKF Nitra)
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (FEK ZČU)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. (FEK ZČU)

Omluveni:

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE)
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. (EF TUL)
Ing. Miloš Kratochvíl (Škoda Investment, a. s.)
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. (PřF UHK)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, M. S., Ph.D. (FEM SPU Nitra)
doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. (FEK)
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JUČ)
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL)

Hosté:

doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FS ČVUT)

(Dále v textu zápisu bez celých titulů a funkcí.)
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Program jednání:
1. Zahájení;
2. Informace o výsledku hlasování per-rollam (v termínu 27. 2. – 6. 3. 2015) – reakreditace
bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, studijní obor
Informační management;
3. Informace z Oborové rady FEK ZČU;
4. Doplnění a schválení jmenného seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby
disertačních prací;
5. Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky – oborů bakalářského a navazujícího studia;
6. Výroční zpráva FEK za rok 2014 a Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2014;
7. 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 15 členů VR, děkan
konstatoval, že VR je usnášeníschopná. Poté předal jmenovací dekret paní prof. Majdúchové,
která se nezúčastnila minulých jednání VR. 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.
Následně nechal hlasovat o předloženém návrhu programu.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

2.

Program byl přijat.

Informace o výsledku hlasování per-rollam (v termínu 27. 2. – 6. 3. 2015) –
reakreditace bakalářské studijního programu Systémové inženýrství a informatika,
studijní obor Informační management.

Děkan se na úvod omluvil za nepředložení materiálů k reakreditaci tohoto oboru na minulém
jednání VR. Z důvodu nutnosti předložit návrh reakreditace Akreditační komisi včas požádal o
hlasování per-rollam. Všichni členové VR hlasovali a všichni byli pro návrh (24 členů).
Poté nechal děkan hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU bere na vědomí informaci o výsledku hlasování per-rollam (v termínu
27. 2. až 6. 3. 2015) týkajícího se reakreditace bakalářského studijního programu Systémové
inženýrství a informatika, studijní obor Informační management.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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3.

Informace z Oborové rady FEK ZČU

Děkan předal slovo předsedovi Oborové rady doc. Vacíkovi, který krátce informoval o programu
a průběhu jednání Oborové rady.
OR projednala návrh na doplnění seznamu odborníků pro komise SDZ a obhajoby disertačních
prací – oba nové návrhy odborníků doporučila. Dále provedla zevrubnou kontrolu studijních
povinností studentů DSP, se zaměřením na plnění studijních a publikačních povinností. Poté
schválila návrh členů komisí pro SDZ, obhajoby disertačních prací a pro přijímací zkoušku.
K bodu nebyla další diskuse.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU bere na vědomí informace z Oborové rady FEK ZČU.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0

4.

Usnesení bylo přijato.

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

Děkan uvedl, že návrh projednala OR, neboť se týká doktorského studia, a doporučila VR ke
schválení. Dále krátce představil oba navrhované kandidáty.
Nově navržení odborníci pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací:
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. – NF VŠE
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. – EF TUL
Na jednání se dostavil prof. Hájek.
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.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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5.

Doplnění a schválení předsedů/místopředsedů/členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky oborů bakalářského a navazujícího studia

Děkan informoval členy VR, že se jedná o doplnění seznamu předsedů/místopředsedů/členů
komisí, které byly schváleny na minulých jednání VR. Seznamy byly členům VR k dispozici
předem.

Podniková ekonomika a management – navazující magisterské studium
Státní oborová zkouška
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Informační management – navazující magisterské studium
Státní oborová zkouška
předseda zkušební komise pro SZZ:
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

Podniková ekonomika a management a Informační management
navazující magisterské studium
Státní zkouška z ekonomie
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

Podniková ekonomika a management – bakalářské studium
Státní bakalářská zkouška odborná a Státní bakalářská zkouška z ekonomie
místopředseda zkušební komise pro SZZ:
Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.
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Informační management – bakalářské studium
Státní bakalářská zkouška odborná a Státní bakalářská zkouška z ekonomie
předseda zkušební komise pro SZZ:
doc. Ing. RNDr. Ladislav Lukáš, CSc.
člen zkušební komise pro SZZ:
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

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

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

6.

Usnesení bylo přijato.

Výroční zpráva FEK za rok 2014, Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2014

Materiály byly členům VR poskytnuty předem, tj. byla možnost se s nimi seznámit.
Výroční zpráva o činnosti
Děkan upozornil, že na včerejším jednání AS FEK byly zjištěny chyby, některé jen drobné
formální (překlepy, chybné formátování), některé podstatnější – např. tabulka č. 16 je ve znění
roku 2013, tj. bude dodatečně aktualizována na rok 2014.
Dále byla vedena rozsáhlá diskuse.
Diskuse:
Doc. Dokoupil upozornil na obsah kapitol 7 a 8, kdy mezinárodní spolupráce je skryta v kapitole
7, i když se jedná o partnerství s mezinárodními subjekty (náplň kapitoly 8).
Prof. Turčáni vznesl připomínku k tabulce č. 17 - Publikační činnost (zvlášť jsou uvedeny
publikace na Slovensku), preferoval by rozdělení publikací dle kvalitativního kritéria.
Členové VR doporučují, aby Výroční zpráva prošla formální a jazykovou korekturou.
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Výroční zpráva o hospodaření
Děkan zmínil, že poklesla dotace na vzdělávací činnost meziročně o cca 10 %.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zpráva FEK za rok 2014 s připomínkami;
 bere na vědomí předložený materiál Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2014.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0

7.

Usnesení bylo přijato.

Různé

Doc. Eger uvedl, že vedení FEK intenzivně sleduje proces změny VŠ zákona, důležité budou i další
navazující předpisy.
Děkan seznámil členy VR s návrhem dokumentu Vymezení oblastí vzdělávání č. 5 Ekonomické
obory, který zpracovává MŠMT a který má připomínkovat. Požádal členy VR o vyjádření.
O dokumentu se dále vedla diskuse.
Děkan poděkoval za účast a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání VR FEK: 12. listopadu 2015

V Plzni, dne 27. dubna 2015
Zapsala:

Ing. Mgr. Radka Součková
tajemnice FEK
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