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1 Složení rady studijního programu N6208
Předseda: doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

2 Činnost rady
Rada programu v roce 2014 sledovala náběh nové podoby studijního plánu oboru Podniková ekonomika
a management a jeho soulad s podobou schváleno Akreditační komisí ČR. Byly vytvořeny nové okruhy otázek pro
SZZ, které korespondují s obsahovými změnami studijních plánů. Zároveň je řešeno zakončení studia podle
stávajících studijních plánů u studentů překračujících standardní dobu studia tak, aby byly zajištěny srovnatelné
studijní podmínky podle Studijního a zkušebního řádu ZČU.

3 Projednané změny ve studijním programu a doporučených studijních plánech
V podobě dobíhající i nové verze studijního programu nedošlo k takovým změnám, které by byly v rozporu
s akreditovaným obsahem. Paralelnost výuky podle obou studijních plánů umožnila souběžně přednášet předměty se
stejným obsahem, ale různými názvy (KPM/PPS, KPM/PMA a KPM/TMP), přičemž cvičení respektovala obsah
vymezený sylaby předmětů. Nový předmět KPM/SMP byl nadále přednášen paralelně s dobíhajícím 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. Předmět KPM/RVF byl
přednášen a cvičen v blocích vzhledem k malému počtu studentů, kteří jej nestihli absolvovat v předchozím ak. roce
(vesměs z důvodu výjezdů na zahraniční studijní pobyty). Při 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 nevyskytly žádné formální nedostatky. V předmětu KPM/SMP došlo ke zvýšení podílu studentů,
kteří splnili podmínky pro udělení zápočtu.

5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu předložila na jednání VR 14. 11. 2014 návrh na aktualizaci a doplnění členů komisí pro
státní závěrečné zkoušk, který byl VR schválen. SZZ probíhaly v lednu, červnu a září 2014 na katedrách KPM
a KFU bez problémů a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU.

