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Zápis ze zasedání Oborových rad Fakulty podnikohospodářské VŠE 
v Praze, které se konalo dne 30. 11. 2011  

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 2010/2011 a uvedl dosavadní průběh doktorského 
studia v akademickém roce 2011/2012. Dále prezentoval výsledky kontroly Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy, která proběhla na Fakultě podnikohospodářské v červenci 
roku 2011. 
Na základě diskuse o zprávě z MŠMT a povinnostech doktorandů byla projednána i jedna 
z hlavních povinností doktorandů, a to zahraniční stáž/praxe a její financování.  
Prof. Machková přednesla několik podnětných návrhů ke stanovení pravidel 
spolufinancování těchto stáží, kterých bude využito v případě, že by se množství žádostí o 
financování stáží zvýšilo vzhledem k předchozím rokům.  
 
2) Průběh a výsledky přijímacího řízení na doktorské studium pro akademický rok   
2011/2012   
Členům oborových rad byly v předstihu zaslány podklady a statistiky k doktorským 
studijním oborům, které byly dále na jednání rozebrány z hlediska kombinované a 
prezenční formy studia a dále po jednotlivých oborech a katedrách.  
Prof. Machková přednesla doporučení v zajištění přijímací zkoušky v českém jazyce 
v písemné podobě, aby bylo zaručeno, že budoucí doktorand – cizinec – ovládá český jazyk 
jak v mluvené tak i v písemné podobě.  
Následně byl schválen plán nově přijímaných doktorandů pro akademický rok 2012/2013 
na příslušné obory. 
 
3) Projednání počtu studentů v oborech vyučovaných v anglickém jazyce 
Členům oborových rad byla přednesena statistika zahraničních studentů, kteří studují obor 
Podniková ekonomika a management a pro tento rok i obor Ekonomie v anglickém jazyce.  
 
4) Přednesení návrhu dvou nových předmětů pro doktorský studijní obor Podniková 
ekonomika a management, které by měly být přednášeny katedrou Arts 
managementu. 
Prof. Nový představil dva nové předměty, které by měly být vyučovány profesory a 
docenty z katedry Arts managementu a které by měly rozšířit počet fakultně volitelných 
předmětů v oboru Podniková ekonomika a management 
3AM901 Ekonomika kultury a europeizační procesy 
3AM902 Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy 
Zahrnutí těchto dvou předmětů do výuky v oboru Podniková ekonomika a management 
bylo jednohlasně schváleno.  
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5) Změna garanta v předmětu PM_912 
Vzhledem k úmrtí prof. Trunečka, který byl garantem předmětu Management pro 
budoucnost, navrhl prof. Nový změnu garanta tohoto předmětu, který je jedním z oborově 
povinných předmětů v oboru Podniková ekonomika a management. 
Navrženým garantem je Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 
Nový garant předmětu PM_912 byl členy Oborové rady Podniková ekonomika a 
management jednohlasně schválen. 
 
6) Různé 
Ing. Richtrová informovala přítomné o platnosti nového Studijního a zkušebního řádu pro 
studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, který je účinný od 1. 9. 2011. 
Členové obou oborových rad byli informováni o vyhlášení Interní grantové soutěže (IGS) 
na rok 2012, které bylo uskutečněno od listopadu tohoto roku a o zahájení třech 
habilitačních řízení na Fakultě podnikohospodářské v oboru Podniková ekonomika a 
management a v oboru Ekonomie. 
 
7) Závěr 
Prof. Nový poděkoval všem přítomným za účast. 
 
V Praze dne 30. 11. 2011  
 
Zapsala: Ing. B. Richtrová  
 
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 
 

 


