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Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 10. října 2012 
 

Přítomni: 

viz prezenční listina (uložena v dokumentačním středisku fakulty a v příloze této zprávy) 
 
 
Program: 

 

1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Projednání návrhů re-akreditací: 

- bakalářský a navazující magisterský studijní program – obor „Arts management“ – 

doc. Patočka, prof. Riedlbauch 

- doktorský studijní program oboru „Podniková ekonomika a management“ a oboru 

„Ekonomie“ – prof. Nový 

- habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor „Podniková ekonomika a 

management – prof. Nový 

3. Návrhy na zahájení habilitačního řízení – předkládá prof. Nový: 

- Ing. Jiří Strouhal, PhD 

- Ing. Tomáš Pavelka, PhD 

4. Jmenování nových členů – předkládá prof. Nový: 

-  do komisí pro obhajoby vedlejších specializací  

-  do komisí pro obhajoby disertačních prací  

5. Informace o výzkumném projektu NAKI – prof. Dostál 

6. Různé  

 

 

 

 
Ad 1) Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal v prostorách rektorské zasedací místnosti Vysoké školy 

ekonomické v Praze děkan fakulty a seznámil je s programem zasedání.  

 
Ad 2) Re-akreditace 

Re-akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Arts management 

Oba návrhy uvedl vedoucí katedry Arts managementu doc. Patočka a jeho úvodní informace 

dále konkretizoval prof. Riedelbauch, v diskusi vystoupili doc. Jarošová, prof. Fotr. 

Návrh re-akreditačních materiálů vychází z šestiletých zkušeností s výukou tohoto studijního 

oboru na fakultě a z níže uvedených záměrů: 

Vyšší stupeň integrace do odborného profilu fakulty  

Cílem je vybavit absolventa základní kvalifikací v oboru managementu se specializací 

na oblast kultury. Základním rámcem jeho kvalifikace je tedy ekonomika kultury. 

Praktická orientace oboru  

Obor Arts management v rámci dlouhodobé a smluvně zajištěné spolupráce se státní 

správou, soukromým sektorem i orgány a kulturními institucemi využívá ve značné 

míře zapojení odborníků z praxe jak do výuky, tak do formulace témat závěrečných 

prací a procesu jejich oponentur. 

Vazba na rozvoj vědy a výzkumu v oblasti ekonomiky kultury  

Fakulta řeší základní výzkumný projekt v rámci Národního výzkumu kulturní identity 

MK ČR (zkr. NAKI) a větší množství prakticky orientovaných výzkumných zadání. 
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Fakulta je tak expertizním pracovištěm pro uplatňování výsledků vědy a výzkumu 

v kulturní praxi. 

Internacionalizace výuky  

Návrh vychází z benchmarkingu příbuzných oborů na významných zahraničních 

univerzitách, reaguje na zkušenosti studentů Arts managementu vysílaných ke studiu 

na zahraniční univerzity. Je v něm rozšířena jazyková výbava absolventů, zejména 

v oblasti románských jazyků.  

Integrace odborných předmětů  

Studijní obor je důsledně členěn do třech základních tematických proudů (ekonomika 

hmotné kultury, ekonomika památkové péče, ekonomika a management živé kultury) 

umožňujících individuální odbornou profilaci studentů. 

Zvýšení objemu volitelných předmětů v českém i anglickém jazyce  

Rozšiřuje se možnost dotváření vlastního, profesně zacíleného odborného profilu 

absolventa. 

Závěr: 

Vědecká rada má celkem 37 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně 

19 hlasů. Přítomno bylo 29 členů VR. 

Návrh schválila vědecká rada všemi 29 hlasy přítomných.  

 

Re-akreditace doktorského studijního programu – studijní obor „Podniková ekonomika a 
management“ a studijní obor „Ekonomie“  

V úvodním slovu k předloženému návrhu re-akreditace prof. Nový informoval o všech 

podstatných změnách, kterými materiál prošel ve srovnání s dosud platnou, končící akreditací.  

Za klíčovou změnu označil zakomponování opatření děkana fakulty č. 7/2009 o dalších 

povinnostech doktorandů, které se stává integrální součástí re-akreditačního spisu.  

Závěr: 

Po krátké diskusi vědecká rada všemi hlasy návrh schválila. (Přítomno 31 členů VR, 

opožděně se dostavili Ing. Pelc a Karel Vágner). 

 

Re-akreditace - habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor „Podniková 
ekonomika a management 

Návrh prezentoval prof. Nový. Stručně představil změny předkládaného návrhu, ty zejména 

vyplývají z přirozených změn v personálním složení fakulty (úmrtí, odchody do důchodů, 

nově jmenovaní docenti a profesoři). 

V r. 2009 došlo na VŠE k výraznému zpřísnění podmínek pro habilitační a jmenovací řízení. 

To vedlo k jistému zbrzdění počtu habilitovaných docentů a v počtu úspěšně proběhlých 

profesorských řízení. Až v letošním roce dochází k obratu, zejména ve skupině návrhů na 

zahajování habilitačních řízení. 

Závěr: 

Po krátké diskusi vědecká rada všemi 31 hlasy návrh schválila. 

 

Ad 3) Návrhy na zahájení habilitačního řízení 

Prof. Nový představil návrhy na zahájení habilitačního řízení a předložil následující návrhy na 

složení habilitačních komisí: 

 Žadatel:  Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - odborný asistent, katedra podnikové ekonomiky 

VŠE v Praze – obor: Podniková ekonomika a management: 

 

Předseda:           prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.  

                                 VŠE v Praze, Katedra podnikové ekonomiky              
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            Členové:  prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová 

                                   VŠB -TU Ostrava, děkanka Ekonomické fakulty 

                                    prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková 

                                    Universita Tomáše Bati ve Zlíně, děkanka Fakulty managementu a  

                                    ekonomiky 

                                    prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 

                                    předsedkyně Českého statistického úřadu 

                                    Ing. Alena Mrkvičková, MBA 

                                    auditorka, daňová poradkyně 

Závěr:   

Vědecká rada jednomyslně návrh schválila a zvolila jako téma habilitační přednášky 

„Globalizace účetního výkaznictví: zjednodušení nebo administrativní břemeno pro podniky? 

 

 Žadatel:  Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D - odborný asistent, katedra mikroekonomie, VŠE    

            v Praze – obor Ekonomie: 

             

            Předseda:       prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

                                    rektor VŠEM                  

            Členové:         prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.    

                                    Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava                                                   

                                    prof. Jindřich Soukup, CSc.  

    Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, vedoucí katedry                 

                                    mikroekonomie 

                                    prof. Ing. Miloš Mach, CSc.  

                                    Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň, katedra ekonomie a kvantitativních  

                                    metod 

                                   doc. Ing. Jitka Koderová, CSc., Fakulta financí a účetnictví, VŠE v   

                                   Praze, katedra měnové teorie a politiky 

Závěr:   

Vědecká rada jednomyslně návrh schválila a zvolila jako téma habilitační přednášky: „Vývoj 

ekonomické aktivity cizích státních příslušníků v ČR.“ 

 
Ad 4) Jmenování nových členů státních komisí 

 

Děkan fakulty představil návrhy na jmenování nových členů 

 do komise pro obhajoby diplomových prací ve vedlejší specializaci  

za KPSŘ 

ing. Martina Fisherová 

ing. Kateřina Púbalová 

ing. Šárka Vostárková 

ing. Michal Ander 

za KLOG 

ing. Jan Jindra 

za KP 

ing. Andrea Sovová 

za KMIE 

ing. Mgr. Vítězslav Bican 

ing. Nikolay Kulbakov 

ing. Petr Makovský 
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za KM 

Ing. Aleš Kubíček 

Ing. Karel Koliš 

Ing. Kateřina Jiřinová 

Ing. David Kula, MBA 

 

 školitelé doktorandů a členové státních komisí pro  doktorské zkoušky a obhajoby 
doktorských prací 

doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.- obor Podniková ekonomika a management 

doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D – obor Ekonomie 

 

Závěr:   

Vědecká rada výše uvedené návrhy jednomyslně schválila. 

 
Ad 5) Informace o řešení výzkumného projektu NAKI 
 

Prof. Dostál, vedoucí řešitelského projektu NAKI - Efektivní metodiky podpory malých a 

středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky, informoval 

členy VR o více jak ročním postupu řešení projektu na fakultě. Představil dílčí výzkumné 

týmy a dosavadní i připravované výstupy.  

 

Závěr:   

Vědecká rada po krátké diskusi vzala informaci na vědomí. 

 
Ad 6) Různé 

Děkan fakulty informoval o: 

- zahájení společného studijního programu v Moskvě, 

- získání akreditace pro výuku bakalářského studijního programu Ekonomika a 

management v angličtině. 

Ing. Kulovaný doporučil fakultě zapojení do soutěže zaměřené na projektové řízení. 

Prof. Kislingerová informovala o připravované konferenci „Faktory prosperity podniku 

v lokálním a globálním prostředí,“  která se uskuteční 26. 10. 2012 v prostorách VŠE. 

Ing. Švecová informovala o aktivitách katedry managementu zaměřených na spolupráci 

s praxí.  

 

Na závěr zasedání vědecké rady děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast a 

informoval, že příští zasedání VR se uskuteční 12. 12. 2012 v 10 hod. 

 

Zapsal: J.Veber 

 
 


