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Zápis ze zasedání Oborových rad Fakulty podnikohospodářské VŠE 
v Praze, které se konalo dne 03. 10. 2012  

Oborová rada oboru Ekonomie 

Oborová rada oboru Podniková ekonomika a management 

 
Přítomni: 
- viz prezenční listina (uložena v dokumentačním středisku fakulty) 
- Obě oborové rady byly vzhledem k počtu nadpoloviční většiny jejích členů 

usnášeníschopné. 
Program: 
1) Zahájení 
 
Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. zahájil setkání členů obou oborových rad informací o průběhu 
doktorského studia v akademickém roce 2011/2012.  
 
2) Statistika počtu studentů na FPH, průběh a výsledky přijímacího řízení na 
doktorské studium pro akademický rok 2012/2013   
 
Členům oborových rad byly v předstihu zaslány podklady a statistiky k doktorským 
studijním oborům, které byly dále projednány z hlediska kombinované a prezenční formy 
studia a dále po jednotlivých oborech a katedrách.  
 
Z předchozího setkání oborových rad vzešel návrh k úpravě pokynů k přijímacímu řízení na 
FPH. Tento návrh nebylo možné z časových důvodů realizovat pro přijímací řízení na rok 
2012/13, ale pro příští akademický rok 2013/2014 je již změna zadána.  
V pokynech pro přijímací řízení bude tedy doplněn přibližně níže uvedený text   
 
Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, 
kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka nebo absolvování bakalářského, 
magisterského nebo doktorského studijního programu v českém jazyce) je další podmínkou 
pro skládání přijímací zkoušky osvědčení o úspěšném absolvování vstupní zkoušky 
z českého jazyka pro cizince, která ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému 
projevu v českém jazyce. Úspěšné absolvování znamená dosažení minimálně 50 % bodů. 
 
3) Habilitační řízení 
 
Přítomní byli seznámeni s úspěšně ukončenými i právě probíhajícími habilitačními řízeními 
na FPH. 
 
V oboru Ekonomie byl na začátku roku 2012 habilitován doc. Pošta a doc. Čadil (1.5.2012) 
a nyní je v přípravě habilitace Ing. Pavelky. 
V oboru Podniková ekonomika a management byla habilitována doc. Pauknerová 
(1.2.2012)  a probíhá habilitační řízení Ing. Švecové a nyní je v přípravě habilitační řízení 
Ing. Strouhala.   
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4) Reakreditace  
Členům oborových rad byly zaslány v elektronické podobě materiály k reakreditacím obou 
doktorských studijních oborů (Ekonomie, Podniková ekonomika a management). Dále byly 
předloženy i materiály reakreditaci habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Podniková 
ekonomika a management. (Tyto materiály byly na oborové radě k dispozici i v listinné 
podobě) 
 
Prof. Nový shrnul obsah jednotlivých reakreditací a vyzval přítomné k dotazům. 
U obou oborů vyvstalo několik připomínek k formátování dokumentů a jejich úpravě. 
Změny byly oběma garanty oborů (prof. Novým a prof. Soukupem) přijaty ke zvážení.  
 
Všichni přítomní členové oborové rady pro obor Ekonomie i pro obor Podniková 
ekonomika a management vyjádřili svůj souhlas s předloženými materiály a souhlasili 
s jejich postoupením  Vědecké radě FPH, vedení VŠE v Praze a následně MŠMT. 
 
5) Publikační činnost 
 
Na místě došlo k upřesnění tabulky o dosavadní publikační činnosti FPH. 
Tabulka byla vygenerována v druhé polovině září a byla pouze za rok 2012. 
Aktuální přehled lze získat zde: http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/  
 
 
6) Různé 
Přítomní byli informováni o oslovení nového externího školitele, kterým je  
doc. Ing. PAVEL ŠVEJDA, CSc., FEng. 
ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

Dále byli přítomní seznámeni s jmenováním doc. Pauknerové (vědeckou radou FPH) 
v oboru Podniková ekonomika a management jako školitelkou, členkou komise pro státní 
doktorské zkoušky (dále jen SDZ) a členkou komise pro obhajoby doktorských dis. prací. 

V oboru Ekonomie je garantem oboru nyní na VR FPH navržen doc. Pošta jako školitel, 
člen komise pro státní doktorské zkoušky (dále jen SDZ) a člen komise pro obhajoby 
doktorských dis. prací v oboru Ekonomie.  
 
 
7) Závěr 
Prof. Nový poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Praze dne 3. 10. 2012  
 
Zapsala: Ing. B. Richtrová  
 
 
 
 
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 
 

 


