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Zápis ze zasedání Oborové rady pro obory/programy doktorského studia FFÚ 
VŠE „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (Finance a Accountancy 

and Financial Management) 
 
5. června 2019, 14:30, NB 177A 
 
Program:  

1. Schválení zápisu a programu zasedání 
2. Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oborů zejména v ak. roce 

2018/2019 a vyhodnocení jejich kvality 
3. Informace garanta oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Accountancy and Financial 

Management doc. Davida Procházky o fungování oborů zejména v ak. roce 2018/2019 
a vyhodnocení jejich kvality 

4. Návrh na úpravu předmětu FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium) 
5. Návrh na schválení nového předmětu Seminář z kvantitativních financí (a jeho anglické verze 

„Quantitative Finance Seminar“) 
6. Informace proděkana pro výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o aktuálních technických 

a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE 
7. Různé 

 
Účast (viz prezenční listina): 
Přítomno (8):  doc. Ing. Jitka Koderová, CSc., Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Král, 

CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., prof. Ing. Petr Musílek, doc. Ing. David Procházka, 
Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 

 
Omluveno (7):  prof. Ing. Martin Mandel, CSc., doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Libuše 

Müllerová, CSc., Jiří Novák M.Sc, Ph.D., prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., prof. Ing. Miloš 
Tumpach, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr. 

 
1) Všichni přítomní členové odsouhlasili program jednání Oborové rady pro obory/programy doktorského 

studia FFÚ VŠE „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ resp. Finance a a Accountancy and 

Financial Management (dále jen OR). Členové OR schválili zápis z předchozího jednání. 

2) Garant oborů Finance a Finance (v AJ) prof. Revenda informoval o fungování oborů zejména v ak. roce 

2018/2019 a o řízení kvality studia v těchto oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci 

školitelů. Upozornil na nutnost intenzivnější práce školitelů s doktorandy. Upozornil na potřebu 

kvalitnějšího hodnocení esejů k přijímacím zkouškám. 

OR vyhodnotila studium v těchto oborech a vzala informace na vědomí.  

3) Garant oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Accountancy and Financial Management (v AJ) doc. 

Procházka informoval o fungování oborů zejména v ak. roce 2018/2019 a o řízení kvality studia v těchto 

oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci školitelů. Garant přednesl OR svou 

rámcovou představu o možné reformě obsahu DS s časovým horizontem 2027+.  

OR vyhodnotila studium v těchto oborech a vzala informace na vědomí. Oborová rada požádala doc. 

Procházku, aby připravil na další zasedání úvodní diskusní materiál k dalšímu směřování programu DS 

a předložil ho členům OR s cca měsíčním předstihem. 

4) Návrh na úpravu předmětu FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium) 

OR projednala návrh prof. Marka na úpravu předmětu FP_901 Finanční řízení podniku (pro 

doktorandské studium) včetně jeho anglické verze a schválila navržené změny s platností od ZS 

2019/2020. OR doporučila uvedení alespoň dvou přehledových aktuálních světových článků do seznamu 

literatury a sjednocení základní povinné literatury pro ČJ/AJ verzi předmětu (s využitím mezinárodně 

uznávaných knih) (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 
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5) Návrh na schválení nového předmětu Seminář z kvantitativních financí (a jeho anglické verze 

„Quantitative Finance Seminar“) 

OR projednala návrh prof. Witzanyho na nový předmět Seminář z kvantitativních financí (a jeho 

anglickou verzi „Quantitative Finance Seminar“) a souhlasí s jeho zavedením do doktorského studijního 

programu Finance resp. Finance (v AJ) od ak. roku 2019/2020 jako volitelným předmětem a vyučovaným 

obvykle v LS (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

6) Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. Vítek informoval OR o aktuálních technických 

a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE: 

a) Schválení nových doktorských studijních programů FFÚ Finance/Finance a Účetnictví a finanční 
řízení podniku/Accountancy and Financial Management ze strany RVH VŠE na podzim 2018 bez 
problémů, rovněž registrace NAU bez problémů. 

b) VR FFÚ schválila dva nové členy OR F+ÚFŘP (Dr. Komárková, ČNB, Dr. Novák, FSV UK). 
c) Informace o hodnotící zprávě garantů (Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního 

programu, čl. 23 Pravidel). 
d) Prezentace obhájených disertačních prací na FFÚ za poslední období: DisP byly fyzicky předloženy 

členům OR ke kontrole kvality. 
e) Statistiky studia v DS na FFÚ za poslední období: viz podklady připravené referentkou pro výzkum 

a DS. 
f) Přijímací zkoušky do DS FFÚ pro ak. rok 2019/2020. 
g) Rozvrhy pro DS: osvědčil se systém zafixovaných rozvrhů, pokračování v letošním designu i dále. 
h) Anketa pro DSP na FFU na podzim 2018: studenti nesignalizují žádné systémové problémy. 
i) Výjezdy studentů DSP do zahraničí a zapojení do mezinárodních projektů pro plnění studijních 

povinností: cca 10 žádostí o výjezdy během r. 2019, 3 studenti zapojeni do projektu NISPAcee. 
j) Do ISP školitelů nových doktorandů vložen vzorový ISP, který si školitelé mohli upravit (významné 

urychlení prací, menší chybovost – bude se pokračovat). 
OR vzala informace proděkana Vítka na vědomí.  

 
7) Různé 

a) Profesor Musílek informoval o pilířích III-V metodiky RVVVI 2017+ ve vazbě na řízení DS. 
b) Termín dalšího jednání OR: cca listopad 2019/2020. 
c) Nová referentka pro výzkum a DS Agáta Bernasová. 
d) Doc. Procházka: možnost fin. podpory propagace DS (LV: je možné ze zdrojů děkanátu). 
e) Prof. Marek: započítávání AJ doktorandů do max. kvóty (LV: ano). 
f) Prof. Marek: splnění zahraničního pobytu na české univerzitě (LV: nelze) a započítávání studijní 

povinnosti z jiné univerzity (LV: lze, pokud uzná garant odpovídajícího předmětu a schválí 
děkan). 

g) Prof. Marek: nepříjemnost opakovaného „propisování“ studentů do dalších semestrů (LV: 
nelze zatím řešit, vyplývá ze SZŘ a fungování InSISu). 

 
 
Zapsal: doc. L. Vítek 
 
Schválil: prof. Z Revenda, předseda Oborové rady, 5. 6. 2019 

https://www.vse.cz/predpisy/394

