Zápis ze zasedání Oborové rady pro obory doktorského studia FFÚ VŠE
„Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“
9. 6. 2016, 13:00 SB M17
Program:
1. Schválení zápisu a programu zasedání
2. Informace garanta oboru Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Miloslava Janhuby o
fungování oboru zejména v ak. roce 2015/2016
3. Informace garanta oboru Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oboru zejména v ak. roce
2015/2016
4. Informace proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. L. Vítka o aktuálních
technických a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE
a) návrh na zařazení nového předmětu „The Research Process in Business“ jako volitelného
pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku
b) novela vysokoškolského zákona a její dopady pro doktorské studium
c) Analýza doktorského studia na VŠE (Doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze
2016) a Závěry k této analýze
d) VaV činnost doktorandů FFÚ, výsledky studia
5. Různé

Účast:
Přítomno (8 členů):

doc. Ing. Jan Doležal, CSc., prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., doc. Ing. Jitka
Koderová, CSc., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Martin Mandel, CSc.,
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., doc. Ing. Leoš
Vítek, Ph.D.

Omluveno (5 členové): prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., doc. Ing. Ladislav
Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc., prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr.

1) Všichni přítomní členové odsouhlasili zápis z jednání Oborové rady pro obory doktorského studia
FFÚ VŠE „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (dále jen OR) ze dne 19. 6. 2015 a
program aktuálního zasedání.
2) Garant oboru Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Miloslav Janhuba informoval o fungování
oboru zejména v ak. roce 2015/2016. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení počtu uchazečů o
studium. Narůstá počet přerušujících studentů. OR vzala informace na vědomí.
3) Garant oboru Finance prof. Zbyněk Revenda informoval o fungování oboru zejména v ak. roce
2015/2016. Obor funguje bez problémů, zájem o studium oproti předchozímu roku mírně klesl.
Cílem pro obor Finance je průběžné zvyšování kvality studentů. OR vzala informace na vědomí.
4) Proděkan doc. Vítek informoval OR o následujících aktuálních technických a administrativních
otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE:
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a) Oborová rada jednomyslně schválila návrh na zařazení nového předmětu "The Research
Process in Business" jako volitelného pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku od ak.
roku 2016.
b) Novela vysokoškolského zákona a její dopady pro doktorské studium. Po představení
základního rámce změn proděkanem Vítkem a prorektorem Musílkem OR schválila
jednomyslně tyto závěry:
i.
OR pověřuje svého předsedu, aby prosazoval OR jako základní orgán hodnocení
kvality DS na FFÚ.
ii.
OR požaduje, aby byl zachován stávající systém, kdy OR schvaluje předměty a
jejich úpravy zařazené do doktorských studijních programů.
iii.
OR preferuje (v případě souladu s novelou zákona) stávající systém integrované
OR s rotací předsedů – garantů.
iv.
OR upozorňuje, že bude organizačně komplikované zabezpečit měsíční pobyt
každého studenta v zahraničí a vyzývá k flexibilitě vnitřních podmínek VŠE u
tohoto požadavku zákona.
v.
OR souhlasí s návrhem na možnost dvojího opakování SDZ.
vi.
OR doporučuje zachovat možnost disertační práce jako souboru článků.
vii.
OR nesouhlasí s omezením lhůty pro součet všech dob přerušení z 24 na 12
měsíců.
c) Proděkan Vítek a prorektor Musílek informovali o Analýze doktorského studia na VŠE a
Závěrech k této analýze. OR odsouhlasila, že Závěry analýzy budou na FFÚ
implementovány takto:
i.
Zabezpečit lepší informovanost o podstatě a zaměření doktorského programu =
výzkumně orientovaný program
Bude zvýrazněno na www stránkách fakulty, v informačním mailu studentům 5.
ročníků i při přijímacím řízení komisemi. Školitelé budou požádání, aby takto
informovali budoucí doktorandy (jde o výzkumně orientovaný program založený
na publikační činnosti).
FFU se zapojí do Dne otevřených dveří pro DS.
ii.
Zkvalitnění přijímacího řízení s cílem prověřit předpoklady uchazečů pro budoucí
výzkumnou činnost
Předsedové přijímacích komisí budou informováni a požádáni o zkvalitnění.
iii.
Efektivnější sestavování, plnění a kontrola ISP,
Při sestavování bude školitelům poskytnut vzorový ISP. ISP bude každoročně
vyhodnocován školitelem, garantem a děkanem.
iv.
Zlepšení finančních podmínek doktorandů (dílčí úvazky na katedrách, zapojení do
řešení výzkumných projektů),
Viz bod d) – podpora excelentních studentů DS.
v.
Zajištění větší motivace školitelů při spolupráci se studenty doktorského studia.
Garanti DS 1x za dva roky projednají statistiku úspěšně/neúspěšně vedených
studentů se školiteli, u kterých je neúspěšnost mimořádně vysoká (resp.
s vedoucími kateder). Cílem není uměle snižovat neúspěšnost (a kvalitu DS), ale
projednat příčiny neúspěšných ukončování a případně zreálnit počty přijímaných
doktorandů školitelem.
vi.
Důsledně zdůvodňovat udělené podmíněné zápisy a přerušování studia.
Každá žádost musí být věcně a jednoznačně zdůvodněna.
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d) Proděkan Vítek informoval o zapojení studentů DS do projektů IGS a o jejich publikační
činnosti. Informoval rovněž o relativně malé celkové úspěšnosti studia (cca 35 %) a
narůstajícím počtu přerušení studia. OR vzala informace na vědomí.
Po diskusi OR souhlasí s tím, že pokud se objeví mimořádně nadaní a perspektivní
studenti DS (excelentní studenti), garanti oborů navrhnou (max. 1 za každý obor ročně)
proděkanovi tyto studenty k zajištění intenzivní finanční podpory. Současně garanti
projednají s vedoucím příslušné katedry pozitivní perspektivu pracovního úvazku (nutná
podmínka intenzivnější finanční podpory) a nutnost diferenciace stipendií, aby bylo
možno motivovat excelentního doktoranda. Excelentní doktorand by měl být pracovně
zapojen z větší části na fakultě, nikoli mimo školu.

5) Různé
a) Schválen termín dalšího jednání OR: LS 2016/2017.
Zapsal: doc. Ing. L. Vítek, předseda Oborové rady
9. 6. 2016
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