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Zápis ze zasedání Vědecké rady 
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 27. října 2010 

Přítomní:  

Všichni členové Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze (dále VR) mimo pp. 

S. Adamce, M. Diviše a F. Piškanina.  

Program: 

1. Zahájení  

     -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Stručná prezentace fakulty a úlohy vědecké rady ve smyslu zákona o vysokých školách 

      -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

3. Představení členů Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze a předání 

jmenovacích dekretů 

      -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

4. Dlouhodobý záměr fakulty 

      -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

5. Projednání a schválení členů státních zkušebních komisí z řad pracovníků fakulty (mimo 

kategorii doc. a  prof.) a zástupců v komisích pro doktorské studium 

      -  doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

6. Informace o mezinárodním ocenění fakulty 

     -  doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. 

7.  Různé a závěr 

     -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

Materiály k projednávaným bodům obdrželi členové vědecké rady v předstihu společně 

s pozvánkou na jednání, k bodu ad 5) operativně při jednání VR. 

Vlastní jednání se uskutečnilo od 10 do 12.15 hod. v zasedací místnosti nové budovy 

Národního muzea (dřívější budova Federálního shromáždění).  

Ad 1)  Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal děkan fakulty prof. Veber a v úvodním slovu poděkoval M. 

Lukešovi řediteli Národního muzea za nabídku uskutečnit první jednání VR, v druhém 

funkčním období vedení fakulty, v reprezentačních prostorách Národního muzea. 

Ad 2)   Stručná prezentace fakulty a úlohy vědecké rady 

Děkan fakulty přítomné, zejména pak externí členy VR, stručně seznámil s fakultou a úlohou 

vědecké rady ve smyslu ustanovení zákona o VŠ, zejména §§ 29 a 30.  

Ad 3)  Předání jmenovacích dekretů členů VR 

Dále následovalo stručné představení jednotlivých členů VR a předání jmenovacích dekretů. 
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Ad 4)  Dlouhodobý záměr fakulty 

Děkan fakulty v úvodním slovu informoval členy VR, že Dlouhodobý záměr vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činností fakulty (dále DZ) představuje 

v podstatě strategický dokument určující strategické záměry fakulty na nadcházející pětileté 

období. Vychází z doporučení MŠMT a Dlouhodobého záměru VŠE v Praze. Dále upozornil 

na klíčové rysy DZ: důraz na kvalitu, nezvyšovat počty přijímaných studentů, rozšiřování 

výuky v cizích jazycích, změny „výzkumné kultury,“ mezinárodní akreditaci fakulty apod. 

V diskusi vystoupili: prof. Vodáček (jak bude propojen DZ s cíli na příslušné plánovací 

období, výrazný akcent na energetiku), ing.. Kulovaný (spolupráce s praxí), ing. Pelc 

(výraznější schopnosti absolventů v práci s lidmi), prof. Szabo (výuka v cizích jazycích). 

Závěr: 

Předložený návrh DZ s doporučením drobných úprav, které vyplynuly z diskuse, VR 

jednomyslně schválila.  

Ad 5   Projednání a schválení členů státních zkušebních komisí z řad pracovníků 
fakulty (mimo doc. nebo prof.) 

Proděkan doc. Hnilica zdůvodnil a představil návrh odborných asistentů, které navrhuje 

vedení fakulty zařadit mezi členy státních zkušebních komisí. Jejich seznam je v příloze č. 1 

tohoto zápisu. 

Proděkan prof. Nový předložil a zdůvodnil návrh na doc. Ing. Jaruši Krauseovou, CSc, za 

externí členku komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Podniková 

ekonomika a management a v oboru Ekonomie a na doc. Ing. Jitku Srpovou, CSc. jako 

předsedkyni komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Podniková 

ekonomika a management. 

Závěr: 

VR návrhy jednomyslně schválila.  

Ad 6  Informace o mezinárodním ocenění fakulty 

Proděkanka doc. Sedláčková informovala VR o tom, že v hodnocení, které po řadu let 

připravuje deník Financial Times, se fakulta poprvé umístila mezi 65 nejlépe hodnocenými a 

zveřejněnými vzdělávacími institucemi v oblasti ekonomiky, managementu či podnikání na 

58 místě (jediná z ČR i SR) a program CEMS, jehož je fakulta se svým studijním  

magisterským  programem International Management též účastna, byl vyhodnocen jako druhý 

nejlepší.  

Dále podala stručnou zprávu o vstupním pre-auditu, ze strany EFMD pro akreditaci EQUIS. 

Ačkoliv ještě nemáme oficiální zprávu, z ústní prezentace ředitele EFMD prof. Rolanda Van 

Dierdoncka vyplynulo, že fakulta v úsilí o akreditaci EQUIS má pokračovat vypracováním 

komplexní samohodnotící zprávy, kterou zašle na ústředí EFMD. 

Ad 6  Různé a závěr 

Nikdo z přítomných se nepřihlásil k vystoupení v bodu různé.  

Na závěr děkan fakulty prof. Veber poděkoval všem přítomným za účast na prvním zasedání 

VR a informoval, že příští zasedání proběhne ve druhé polovině března či v průběhu dubna, 

přesný termín zatím nebyl určen.  

Zapsal: Veber  
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