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

2 Činnost rady
Rada programu v roce 2015 průběžně analyzovala a hodnotila provádění studijního programu:
N6208 Ekonomika a management - prezenční forma
studijní obor:
 6208T086 Podniková ekonomika a management
N6208 Ekonomika a management – kombinovaná forma
studijní obor:
 6208T086 Podniková ekonomika a management

Rada programu v roce 2015 sledovala realizaci nové podoby studijního plánu oboru Podniková
ekonomika a management a jeho soulad se strukturou a obsahem schválenými Akreditační
komisí ČR. Byly aktualizovány a hodnoceny nové okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku,
které korespondují s obsahovými změnami studijního plánu. Zároveň bylo vyřešeno 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 roce 2015 rada studijního programu neprojednávala žádné změny ve studijním programu
a studijním plánu (předměty A a B).
Studijní plán vyžaduje, aby garanti jednotlivých předmětů prováděli průběžnou aktualizaci
obsahu učiva v jednotlivých předmětech v kontextu legislativních změn v České republice,
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s důrazem na praktické aplikace a osvojování ekonomických dovedností a vytváření
ekonomického myšlení studentů navazujícího magisterského studia.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2015 probíhala výuka v souladu se stávajícím studijním plánem.
Rada programu v roce 2015 pozitivně hodnotila provádění studijního programu a dodržování
zásad kreditního systému studia. Dle závěrů průběžných analýz, dle hodnocení studentů
a vyučujících jednotlivých předmětů se v realizaci výuky nevyskytly žádné obsahové
a strukturální nedostatky.
V roce 2015 proběhlo setkání předsedkyně rady prof. Ing. Lilii Dvořákové, CSc. se studenty
studijního programu N6208 Ekonomika a management s cílem zjistit připomínky studentů ke
struktuře, obsahu a kvalitě výuky ve studijním programu a s cílem zahájit průběžnou diskusi se
studenty za účelem zlepšování struktury a obsahu studijního oboru.
Státní závěrečné zkoušky probíhaly v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v lednu,
červnu a září 2015.

5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu předložila v roce 2015 Vědecké radě FEK návrh na aktualizaci
a doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výroční zprávu zpracovala dne 31. 01. 2016: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
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