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Zápis ze zasedání vědecké rady 
Fakulta podnikohospodářské VŠE v Praze,  
které se uskutečnilo dne 13. prosince 2006 

Program: 
 

1. Zahájení  
Představení členů vědecké rady, prezentace vědecké rady na fakultě 
- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Schválení nových studijních programů 
- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

3. Habilitační řízení Ing. Emila Vacíka, Ph.D. 
- prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. 

4. Různé 
5. Závěr 

 
Materiály k projednávaným bodům obdrželi členové vědecké rady společně s pozvánkou na 
jednání. 
 
Ad 1) Zahájení 
 
Vzhledem k tomu, že zasedání vědecké rady bylo první v novém složení, seznámil děkan 
fakulty přítomné s posláním vědecké rady a jejími hlavními úkoly. Vyjádřil  přesvědčení, že 
práce vědecké rady bude přínosem nejen pro fakultu samotnou, ale i pro všechny její členy. 
Poté následovalo krátké představení členů vědecké rady a předání jmenovacích dekretů. 
 
Ad 2) Schválení nových studijních programů 
 
Děkan fakulty představil návrhy nových studijních programů, které fakulta připravila 
k akreditaci: 

1. Arts Management – tříletý bakalářský studijní obor v prezenční formě výuky 
Je určen pro absolventy středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 
Obor je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností manažerského a 
ekonomického typu s uplatněním v různých organizacích a institucích, které se 
zabývají kulturou a využitím kulturních dědictví ČR. 

            Předpoklad cca 100 přijímaných.  
 

2. Arts Management – dvouletý navazující magisterský studijní obor v kombinované 
formě výuky 
Je určen pro absolventy bakalářského studia oborů zaměřených na kulturu, umění, 
historii, popř. architekturu, kteří předpokládají, že najdou uplatnění nebo již pracují 
v organizacích či institucích zabývajících se kulturou, uměním či zhodnocováním  
kulturního dědictví ČR. 
Předpoklad cca 50 přijímaných. 
 

V diskusi vystoupil prof. Vodáček, doporučil předsunou předmět zaměřený do podnikatelství 
na počátek studia, dále doc. Pinanič, který navrhl zařadit předmět zaměřený na mezinárodní 
management a Ing. Pelc, který doporučil klást větší význam výuce jazyků. Prof. Veber 
přislíbil, že uvedená doporučení budou zapracována do akreditačních materiálů 
připravovaných oborů. 
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Po diskusi členů vědecké rady byly oba návrhy chváleny všemi hlasy. 
 

3. Habilitační a profesorské jmenovací řízení obor Ekonomie 
Zatím jen 4 fakulty v ČR mají garantovaný obor Ekonomie pro habilitační a 
profesorské jmenovací  řízení. 
 

Po diskusi byl návrh všemi hlasy přijat. 
 
Ad 3) Habilitační řízení pana Ing. Emila Vacíka, Ph.D. 
 
Na základě usnesení Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze byla dne 
14.6.2006 schválena komise pro habilitační řízení v tomto složení: 
Předseda: prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. 
                katedra managementu  
                Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 
 
Členové: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 
                katedra managementu  
                Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 
                 
                 prof. Ing. Jan Macek, CSc.  
                 katedra statistiky a operačního výzkumu 
                 Fakulta ekonomická ZČU Plzeň  
                  
                 prof. Ing. Jiří Tvrdoň, CSc. 
                 katedra zemědělské ekonomiky  
                 Fakulta provozně ekonomická ČZU Praha 
 
                 doc. Ing. Josef Sixta, CSc. 
                 katedra podnikové ekonomiky 
                 Hospodářská fakulta TU Liberec  
 
Po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, že jí byly předloženy všechny 
doklady požadované ve výše citovaném zákoně.  
O oponentské posudky byli požádání tito odborníci: 
prof. Ing. František Kovář, CSc., katedra managementu podnikatelské sféry, Fakulta 
managementu, VŠE v Praze 
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., katedra průmyslového inženýrství a managementu, Fakulta 
strojní, ZČU Plzeň 
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. Ústav automatizace a informatiky, VUT Brno 
 
Komise se seznámila s posudky a konstatovala, že všechny jsou kladné a doporučující. Přes 
dílčí připomínky hodnotí habilitační práci pozitivně. Dle vyjádření oponentů autor prokázal 
schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce a výsledky habilitační práce jsou využitelné 
jak pro pedagogické účely, tak pro  potřeby současné podnikové praxe. Doporučují proto, aby 
po úspěšném habilitačním řízení byla Ing. Vacíkovi udělena vědeckopedagogická hodnost 
docent. 
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Habilitační přednáška se konala před vědeckou radou fakulty téhož dne na téma „Hodnocení 
výkonnosti v organizacích státní správy“. 
Ing. Vacík ve své habilitační přednášce nejprve nastínil koncepci své vědecké a pedagogické 
práce v oboru, kterým se léta zabývá a který bude i nadále do budoucnosti vzdělávat. Samotné 
odborné vystoupení  bylo pojato zcela komplexním a vyčerpávajícím způsobem, jasně, 
srozumitelně, s vysokou pedagogickou a odbornou erudicí. Vystoupení mělo ucelenou logiku 
a sled. Prokázalo schopnost Ing. Vacíka koncentrovaným způsobem charakterizovat podstatu 
tématiky, její vývoj a souvislosti. Kladem celé přednášky byl také zanícený přednes a 
kultivovaný jazyk, zvlášť žádoucí v pedagogické praxi. 
 
V diskusi Ing. Vacík kvalifikovaně reagoval na všechny položené dotazy. Svým vystoupením 
prokázal vynikající odbornou a vědeckopedagogickou úroveň a před vědeckou radou tak 
potvrdil svou vysokou prestiž, s jakou ho vnímá a přijímá široká odborná veřejnost.  
 
Vědecká rada má celkem 34 členů. Přítomno bylo 30 členů  VR. Pro udělení vědecké 
hodnosti se v tajném hlasování vyjádřilo 29 členů, proti nebyl nikdo, neplatný hlas byl 1. 
 
Ad 4)  Různé 
Návrh na schválení doc. Ing Otakara Němce, CSc. školitelem doktorandů pro obor podniková 
ekonomika a management 
Vědecká rada schválila výše uvedený návrh všemi hlasy. 
 
Ad 5) Závěr 
Příští zasedání vědecké rady se bude konat ve středu 18. dubna 2007 v 9.30 hodin v místnosti 
č. 438 RB. Materiály budou rozeslány cca 14 dní předem e-mailem.  
 
 
Zapsala: Soukupová 
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