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1 Složení rady studijního programu N6208 v roce 2016
Předseda: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Členové:
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

(garant studijního oboru 6208T086)
(externí člen)
(externí člen)

2 Činnost rady
Rada studijního programu (dále pouze „rada“) v roce 2016 průběžně analyzovala a hodnotila
provádění studijních programů:
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

V první polovině roku 2016 rada dohlížela na ukončení dobíhající verze studijního plánu.
Rada sledovala a zhodnotila výsledky studentského hodnocení kvality výuky za zimní a letní
semestr akademického roku 2015/2016, při hodnocení nebyly zjištěny žádné závažné problémy.
Rada průběžně sledovala a vyhodnocovala situaci v předmětech KPM/SMP a KPM/TMP, které
se v předchozích letech vyznačovaly vysokou neúspěšností, a konstatovala významné zlepšení
výsledků v obou předmětech.
Předsedkyně rady v září 2016 svolala jednání garantů všech povinných a povinně volitelných
předmětů zařazených do studijního plánu oboru Podniková ekonomika a management. Při
jednání byly zkontrolovány a porovnány požadavky na studenty uvedené v sylabech předmětů
pro akademický rok 2016/2017. Sledovaná byla zejména časová zátěž studentů a rozvržení
požadavků na studenty v průběhu akademického roku, zejména termíny pro odevzdání
projektů a seminárních prací z profilových předmětů.
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Bylo shledáno, že:
- všechny předměty mají v sylabech předmětů uvedeny konkrétní požadavky na studenta,
- požadavky na studenty jsou v souladu s kreditovým ohodnocením předmětů,
- v žádném ročníku nedochází k nadměrné kumulaci studijních povinností do stejného týdne
výuky.
Předsedkyně rady jednala s děkanem fakulty o změně v obsazení funkce garanta studijního
oboru 6208T086 a garanta studijního programu z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 137/2016
Sb. (novela zákona č. 111/1998 Sb.) a doporučila děkanovi provést i další změny ve složení rady.
Děkan fakulty v listopadu 2016 předložil Vědecké radě FEK návrh na změnu garanta studijního
oboru 6208T086 a studijního programu: byla navržena a Vědeckou radou FEK schválena doc.
PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. V prosinci 2016 byla žádost o schválení změny garanta studijního
oboru 6208T086 zaslaná na Národní akreditační úřad.

3 Projednané změny ve studijním programu a doporučených studijních plánech
V listopadu 2016 rada ve spolupráci s vedoucími kateder KPM, KFU a KMO jednala o rozšíření
nabídky povinně volitelných odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích o předměty:
KFU/AFIM - Finanční informace pro management v angličtině
KPM/NPEM - Personální management v němčině
Tyto předměty katedry v závěru roku připravily pro předložení akreditační komisi ZČU. Plánuje
se jejich zařazení do nabídky povinně volitelných odborných předmětů v cizím jazyce pro
prezenční formu studia od akademického roku 2017/2018.

4 Hodnocení provádění studijního programu
Studijní program se v roce 2016 prováděl v souladu s platnou akreditací a studijním a zkušební
řádem ZČU, při jeho provádění byly dodrženy všechny vnitřní normy ZČU a FEK. V první polovině
roku 2016 byla ukončena dobíhající verze studijní plánu, v procesu ukončení nedošlo k žádným
problémům.
Celkový počet studentů ve studijním programu je stabilní, k 31.12. 2016 ve studijním programu
studovalo 260 studentů, což je o 5 více než na počátku roku 2016. V proběhu roku 2016 se snížil
počet studentů v prezenční formě o 17 a vzrostl počet studentů v kombinované formě o 22. Při
analýze výsledků přijímacího řízení byl zjištěn růstoucí zájem o kombinovanou formu studia ze
strany absolventů bakalářského studia v prezenční formě.
Státní závěrečné zkoušky se uskutečnily v lednu, červnu a září 2016 a proběhly v souladu se
studijním a zkušební řádem ZČU a vnitřními normami FEK. Studium absolvovalo celkem 76
studentů (viz tabulka 1).
Tabulka 1: Počet studentů a absolventů ve stud. programu N6208 v roce 2016
Obor
6208T086
Prezenční forma
6208T086
Kombinovaná forma
Celkem

Počet studentů
k 1.1. 2016

Počet studentů
k 31. 12. 2016

Počet absolventů
v roce 2016

201

184

76

54

76

21

255

260

97

 Počet studentů ve stavu „studuje“ (bez započítání zahraničních studentů na krátkodobé mobilitě)
Zdroj: STAG
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Jinak než absolvováním ukončilo své studium v roce 2016 celkem 26 studentů, což je o 43
studentů méně než v roce 2015 (zdroj: INIS). Podle hodnocení studentů a vyučujících
jednotlivých předmětů se v při výuce a kontrole studia nevyskytly žádné závažné problémy.

5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu předložila v roce 2016 Vědecké radě FEK návrh na aktualizaci
a doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky. Návrh byl schválen.

Výroční zprávu zpracovala dne 31. 01. 2017: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
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