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)
25. června 2020, 16:00, NB 177A
Program:
1. Schválení zápisu a programu zasedání
2. Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oborů zejména v ak. roce
2019/2020 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 2019/2020
a vyhodnocení jejich kvality
4. Návrh na zařazení předmětu Economic Analysis and International Comparisons (Ekonomická
analýza a mezinárodní komparace) mezi volitelné předměty pro oba programy
5. Informace proděkana pro výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o aktuálních technických
a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE
6. Různé
Účast (viz prezenční listina):
Přítomno (8):
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., prof. Ing. Petr Musílek, Jiří
Novák M.Sc, Ph.D., prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., doc. Ing. David Procházka, Ph.D., prof.
Ing. Zbyněk Revenda, CSc., doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Omluveno (7):

Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Martin
Mandel, CSc., doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., 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
2019/2020 a o řízení kvality studia v těchto oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci
školitelů. 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 2019/2020 a o řízení kvality studia v těchto
oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci školitelů. Garant informoval a slabší
publikační aktivitě doktorandů v hodnoceném období.
OR vyhodnotila studium v těchto oborech a vzala informace na vědomí.
4) Návrh na zařazení předmětu Ekonomická analýza a mezinárodní komparace (v AJ) mezi volitelné
předměty pro oba programy
OR projednala návrh prof. Revendy na zařazení předmětu Ekonomická analýza a mezinárodní
komparace (v AJ) mezi volitelné předměty pro oba programy a schválila navrženou změnu s platností od
ZS 2020/2021
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).
5) Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. Vítek informoval OR o aktuálních technických
a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE:
a) Poděkování garantům a učitelům za zvládnutí mimořádných opatření v LS 2019/2020.
b) Kontrola NAU 2020.

1

c) Dr. Jakl: cena Hlávkovy nadace.
d) Informace o hodnotící zprávě garantů (Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního
programu, čl. 23 Pravidel).
e) Prezentace obhájených disertačních prací na FFÚ za poslední období: DisP byly fyzicky předloženy
členům OR ke kontrole kvality.
f) Statistiky studia v DS na FFÚ za poslední období: viz podklady připravené referentkou pro výzkum
a DS a prezentované garanty.
g) Přijímací zkoušky do DS FFÚ pro ak. rok 2020/2021. Nebylo vypsáno druhé kolo. Pokles zájmu.
h) Anketa pro DSP na FFU na jaře 2020.
i) Výjezdy studentů DSP do zahraničí a zapojení do mezinárodních projektů pro plnění studijních
povinností
j) ISP – stávající systém z r. 2019 zachováván.
k) Workshopy zahraničních odborníků online – viz doc. Procházka
l) Nový intranet pro doktorandy v MS Teams od 3/2020.
m) Výroční schůzka pro doktorandy 1x ročně v září/říjnu.
Přijímací řízení - počet přihlášek, počet přijatých
fakulta

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu
Celkem

2016
2017
2018
2019
2020
počet
přijatí
počet
přijatí
počet
přijatí
počet
přijatí
počet přihlášek
přihlášek studenti přihlášek studenti přihlášek studenti přihlášek studenti (k 1.6.2020)

30
46
49
26
27
13

27
30
26
19
22
11

35
40
49
19
20
13

28
21
35
9
17
10

39
39
28
26
19
9

28
33
14
19
8
8

38
25
22
21
7
7

32
17
9
14
5
5

191

135

176

120

160

110

120

82

OR vzala informace proděkana Vítka na vědomí. OR provedla kontrolu kvality disertačních prací
obhájených od června 2019 do konce května 2020.
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26
24 (+1)
18 (+2)
18 (+1)
11 (+1)
12
109

6) Různé
a) OR zevrubně diskutovala názor prof. Marka z jarního KD FFÚ na problematiku „přenosu“
ukončení předmětů do dalších semestrů. Oborová rada se jednomyslně shodla na tom, že tento
„přenos“ bude omezen na max. 1 semestr po ukončení semestru, kdy měl student předmět
zapsaný. Pokud v tomto termínu nebude předmět úspěšně absolvován, bude hodnocen
známkou „nevyhověl“. Proděkan Vítek byl pověřen administrativní implementací tohoto
opatření a jeho komunikací studentům, vyučujícím a školitelům. Zároveň bude v maximální
možné míře respektován princip, že tato změna se netýká nyní nebo dříve zapsaných
předmětů.
b) Profesor Musílek informoval o projektu IGS/A. OR podporuje stanovisko, aby v projektu nebyly
nadměrně zvyšovány požadavky resp. závazky (nad rámec schváleného projektu).
c) OR trvá na tom, že vyučující zapojený do výuky v DSP musí být před zapojením do výuky
projednán a schválen oborovou radou.
d) Termín dalšího jednání OR: červen 2020/2021.

Zapsal: doc. L. Vítek

Schválil: prof. Z Revenda, předseda Oborové rady, 26. 6. 2020
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