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Zápis ze zasedání Vědecké rady 
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 15. června 2010 

Program: 

Pracovní část jednání VR: 

1. Zahájení  

       -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Zpráva o vědecko-výzkumné činnosti realizované v rámci řešení fakultního výzkumného 

záměru v r. 2009 

      -   prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

3. Návrh na schválení nových členů státních zkušebních komisí 

      Návrh na schválení doc. Chalupského školitelem doktorandů 

      -   prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  

4. Různé a závěr  

      -  prof.. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

Slavnostní část jednání VR 

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské na období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2014 

 

Pracovní část jednání VR: 

 

Ad 1)  Zahájení 

Děkan fakulty prof. Veber přivítal přítomné. Zdůvodnil, že pro jednání VR byl zvolen 

„Zelený salonek“ Kolovratského paláce s ohledem na následné konání mezinárodní fakultní 

konference „Jak dál po krizi. “ Konference naváže od 14 hodin na jednání vědecké rady a 

proběhne v prostorách Valdštejnského paláce a všichni členové vědecké rady jsou na 

konferenci vítáni.  

 

Ad 2)  Projednání zprávy o řešení výzkumného záměru fakulty „Nová teorie ekonomiky  

           a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ 

Vedoucí výzkumného týmu prof. Kislingerová informovala o řešitelských aktivitách v r. 

2009: bylo uskutečněno sedm workshopů, jedna vědecká konference, mezinárodní kolokvium 

i jedna pracovní cesta do Itálie. Dále prof. Kislingerová zdůraznila, že řešitelský tým logicky 

musel reagovat na projevy celosvětové finanční krize, v dotazníkovém šetření zkoumal, jak se 

krize projevila v čs. podnikatelských kruzích i jak se dotkla neziskových organizací. Soudobé 

teoretické poznatky byly díky výstupům výzkumného záměru obohaceny ve směru risk 

managementu, postauditů investičních projektů, doporučení pro implementací klíčových 

principů firemní ekonomiky ve fungování neziskových organizací apod. 

V závěru svého vystoupení informovala prof. Kislingerová, kam směřuje zaměření vědecko-

výzkumných aktivit v letošním roce.   



 

Zápis z vědecké rady 
                     Z – VR/ F3 - 01/10 

 

Strana 2/ 3 

 

 

Závěr: 

Po krátké diskusi VR předloženou zprávu o řešení fakultního výzkumného záměru v r. 2009 

vzala na vědomí.   

 

Ad 3)  Návrh na schválení nových členů státních zkušebních komisí a nového školitele  

          doktorandů   

Tento bod uvedl prof. Nový. Informoval, že v souvislosti s přechodem oboru Arts 

managementu do třetího ročníku je třeba rozšířit počet zkoušejících zejména na bakalářském 

stupni studia, ale v blízké budoucnosti stoupnou počty i studentů ukončujících magisterské 

studium, proto je předložen návrh zkoušejících z řad externích vyučujících s bohatou praxí 

v oblasti kultury, živého umění apod.  Dále v návrhu jsou i další zkoušející z jiných kateder, 

v tomto směru návrhy reagují na aktuální personální změny na katedrách. 

Dále prof. Nový předložil a zdůvodnil návrh, aby doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., externí 

pracovník katedry marketingu, se stal školitelem doktorandů.  

Závěr: 

- VR jednomyslně schválila předložené návrhy na členy státních zkušebních komisí na FPH.  

   Seznam schválených členů je uveden v příloze č. 1.  

- VR jednomyslně schválila návrh na jmenování doc. Chalupského školitelem doktorandů.  

 

Ad 3)  Různé a závěr pracovní části jednání VR   

Prof. Veber poděkoval všem členem VR za jejich čtyřleté působení ve vědecké radě Fakulty 

podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a předal jim děkovný dopis. 

Informoval, že v blízké době nové vedení fakulty rozhodne o složení vědecké rady fakulty na 

nové čtyřleté funkční období děkana fakulty.  

Slavnostní část jednání VR: 

Za účasti rektora Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hindlse, prorektorů doc. Fišera, 

doc. Makovcové, prof. Soukupa, prof. Hronové, kvestora Ing. Svobody a významných hostů: 

prof. Gluščenka, rektora Moskevské městské státní university managementu, doc. Marka, 

děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a dále za účasti členů akademického 

senátu FPH a dalších členů fakulty, před vědeckou radou FPH proběhla inaugurace děkana 

fakulty na období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2014.  

Bc. Michal Bobek, předseda volební komise pro volbu děkana FPH, informoval, že senát FPH 

na svém jednání 14. 4. 2010 se usnesl šestnácti ze sedmnácti hlasů navrhnout rektorovi VŠE 

jmenovat na funkci děkana prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc.  

Následně předal rektor prof. Hindls prof. Veberovi jmenovací dekret a řetěz děkana.  

Nově inaugurovaný děkan poděkoval za jmenování a ve stručnosti naznačil své záměry pro 

nadcházející funkční období.  

 

Zapsal: Veber  
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Příloha č. 1 

Seznam akademických pracovníků podle kateder navržených VR 

FPH ke schválení jako členové státních zkušebních komisí 

 

Katedra ARTS management 

PhDr. Zuzana Malcová 

PhDr. Irena Tyslová 

Ing. Zdeněk Novák 

 

Katedra podnikové ekonomiky 

Mgr. Jiří Kotáb 

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 

Mgr. Petr Zámečník 

Ing. Jiří Špička 

Ing. Jaroslav Schonfeld 

 

Katedra marketingu 

Mgr. Marek Novinský 

Ing. Monika Ryšavá 

 

Katedra personalistiky 

Dr.Ing. Jan Campbell, Ph.D. 

 

Katedra managementu 

Ing. Pavel Bartoš, Ph.D. 

Ing. Igor Kukliš 

Ing. Felipe Martinez 

 


