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Zápis z jednání oborové rady doktorského studia „Ek onomie„ a 
„Podniková ekonomika a management“ 

 
 Přítomní: viz prezenční listina uložená u vedoucí střediska dokumentace FPH 

 
  

1) Zahájení  
Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. zahájil setkání členů obou oborových rad stručnou informací o 
průběhu doktorského studia v akademickém roce 2009/2010 a dosavadním průběhu 
doktorského studia v akademickém roce 2010/2011 

  
2) Průběh a výsledky přijímacího řízení na doktorské studium pro akademický rok  

2010/2011  
Byl předložen přehled přijatých doktorandů do prezenční i do kombinované formy studia 
po jednotlivých oborech a katedrách.  
Byl schválen plán nově přijímaných doktorandů pro akademický rok 2011/2012 na 
příslušné obory. 
 

3) Kontrola pr ůběhu studia, podmíněné zápisy 
Na doktorském studiu došlo ke kompletní kontrole stavu doktorského studia na FPH  (od 
září do listopadu 2010) a členové oborových rad byli seznámeni s jejími výsledky. 
Členové vyjádřili souhlas.  
 

4) IGA VŠE/FPH  
Proděkan stručně seznámil přítomné s dosavadním průběhem přihlašování projektů IGA a 
s novými poznatky získanými po roce zkušeností (průběh prezentací, uplatnění pro 
disertační práci). Finanční stránku projektů zajišťuje Ing. Poláchová a pí. Vostřelová. 
Členům byla sdělena stručná statistika grantové činnosti. 

 
5) Státní doktorská zkouška  

 
 Přítomní byli seznámeni s novým návrhem pro skládání Státní doktorské zkoušky (dále 
jen SDZ) v oboru Podniková ekonomika a management. Jednotlivé katedry (katedra 
podnikové ekonomiky, katedra managementu a katedra marketingu) připravily okruhy, 
které byly členům předloženy. 
 
 Stávající způsob byl po bohaté diskuzi změněn a odhlasován v následující podobě: 
 
• Z oborově povinných předmětů si doktorand volí pouze jeden předmět a to vzhledem 

k tematickému zaměření své doktorské disertační práce. Volí jeden z níže uvedených 
předmětů: 

• PE_925 Podniková ekonomika (Garant předmětu je prof. Ing. Eva 
Kislingerová, CSc.) 

• PM_912 Management pro budoucnost (Garant předmětu je prof. Ing. Jan 
Truneček, CSc.) 

• MG_922 Marketing a chování spotřebitele (Garant předmětu je doc. Ing. Jan 
Koudelka, CSc.) 

 
• Studenti doktorského studia budou mít na webu školy zveřejněné okruhy k SDZ a 

doporučenou literaturu.  
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• SDZ bude mít dvě části. V první části bude student odpovídat na vylosovanou otázku 

a ve druhé části bude rozprava k disertační práci v návaznosti na vylosovanou otázku. 
 

• Členové komise byli stanoveni takto: 
• První člen komise je předseda, který je zároveň zkoušející (má právo hlasovat, 

jeden hlas). 
• Druhý člen komise je školitel. V případě, že školitelem je předseda komise a 

zároveň zkoušející, druhý člen komise je stanoven tak, aby byl ze stejné 
katedry jako školitel (má právo hlasovat, jeden hlas).    

• Třetí člen komise je stanoven tak, aby byl z jiné katedry než předseda komise 
(má právo hlasovat, jeden hlas). 

 
 

6)   Hlasování o novém členovi oborové rady 
Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. byla doporučena jako další člen oborové rady oboru 
„Podniková ekonomika a management“. 
 

7) Různé 
Byl podán návrh na zveřejnění inzerátu a informací o doktorském studiu i v zahraničním 
časopise. 
 
 
Zapsala: Ing. B. Richtrová 

2. 12. 2010 

 


