Zápis ze zasedání Oborové rady pro obory doktorského studia FFÚ VŠE
„Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“
7. 6. 2017, 10:00 NB 139
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 2016/2017
3. Informace garanta oboru Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oboru zejména v ak. roce
2016/2017
4. Informace proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o aktuálních
technických a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE
a) návrh na úpravu předmětu „FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium)“ pro
obor Účetnictví a finanční řízení podniku
b) návrh na úpravu předmětu a změna garanta předmětu „VF_901 Veřejné finance“ pro obor
Finance
c) novela předpisů VŠE a FFÚ a jejich dopady pro doktorské studium
d) VaV činnost doktorandů FFÚ, výsledky studia
5. Rezignace předsedy OR a volba nového předsedy
6. Různé
Účast:
Přítomno (9 členů):

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., doc. Ing. Jitka Koderová, CSc., prof. Ing.
Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Martin Mandel, CSc., doc. Ing. Ladislav Mejzlík,
Ph.D., prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc., prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prof. Ing.
Zbyněk Revenda, CSc., doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Omluveno (4 členové): doc. Ing. Jan Doležal, CSc., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Miloš Mařík,
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 9. 6. 2016 a program
aktuálního zasedání.
2) Garant oboru Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Miloslav Janhuba informoval o fungování
oboru zejména v ak. roce 2016/2017. OR vyhodnotila studium v tomto oboru a vzala informace na
vědomí.
3) Garant oboru Finance prof. Zbyněk Revenda informoval o fungování oboru zejména v ak. roce
2016/2017. OR vyhodnotila studium v tomto oboru a vzala informace na vědomí.
4) Proděkan doc. Vítek informoval OR o aktuálních technických a administrativních otázkách
doktorského studia na FFÚ VŠE. OR vzala informace na vědomí. Dále předložil tyto body
k projednání:
a. Návrh na úpravu předmětu „FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium)“
pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Prof. Marek předloží ke schválení změny
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během ZS 2017/2018, nebudou mít podstatný dopad na profil absolventa nebo získávání
profilujících znalostí a dovedností ověřovaných SDZ. OR jednomyslně souhlasí
s předložením návrhu v dalším semestru a hlasováním o návrhu per rollam.
b. Návrh na úpravu předmětu a změna garanta předmětu „VF_901 Veřejné finance“ pro obor
Finance. Dosavadní garantka předmětu prof. Kubátová odejde ke konci roku 2017 do
penze. Ještě předtím předloží návrh na úpravu předmětu a následnou změnu garanta
předmětu (prof. Jan Pavel). Úpravy předmětu nebudou podstatný dopad na profil
absolventa nebo získávání profilujících znalostí a dovedností ověřovaných SDZ. OR
předběžně jednomyslně souhlasí se změnou garanta předmětu, úpravou sylabu a
hlasováním o návrhu per rollam v dalším semestru.
c. Novela předpisů VŠE a FFÚ a jejich dopady pro doktorské studium
Proděkan Vítek informoval členy OR o navržených předpisech VŠE týkajících se kvality a o
návrhu SZŘ. Členové OR vzali informace na vědomí.
d. VaV činnost doktorandů FFÚ, výsledky studia
Proděkan Vítek informoval o průběhu studia doktorandů FFÚ a o jejich VaV činnosti. OR
se dohodla na:
1. pokračování povinnosti alespoň jednoho článku v časopise z databáze
WoS/Scopus pro všechny studenty oboru Finance,
2. postupném náběhu povinnosti alespoň jednoho článku v časopise nejméně
z databáze Scopus pro studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku od ak.
roku 2017/2018,
3. pilotním vyzkoušení účasti na přijímacích zkouškách v oboru Finance s využitím
videokonference, přičemž pro komisi pro přijímací řízení bude předem
provedena kontrola školy, jejímž je uchazeč absolventem a uchazeč bude
identifikovatelný,
4. tom, že eseje zejména uchazečů ze zahraničí budou kontrolovány
antiplagiátorským systémem,
5. OR souhlasí, aby při přípravě nových žádostí o akreditace byla standardní doba
studia pro prezenční formu 4 roky pro oba obory, pro kombinovanou formu 5
let pro oba obory.
5) Rezignace předsedy OR a volba nového předsedy
V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách z r. 2016, která nařizuje, aby předsedou OR byl
garant programu, dosavadní předseda OR rezignoval na své předsednictví a doporučil OR systém
rotace budoucích předsedů. OR následně zvolila v tajném hlasování na dobu 2 let novým
předsedou prof. Z. Revendu.
6) Různé
a) Termín dalšího jednání OR: LS 2017/2018.
b) Na podzim 2017 bude zorganizován informační seminář hodnotitelů NAU pro členy OR
FFÚ.
c) Do ISP školitelů nových doktorandů bude vložen vzorový ISP, který si školitelé budou
moci upravit.

Zapsal: doc. Ing. L. Vítek, předseda Oborové rady
9. 6. 2017
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