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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) 
 

17. června 2021, 13:00 – 14:00, MS Teams zde 
 
Program:  

1. Schválení zápisu a programu zasedání 
2. Projednání materiálu „Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního programu Finance 

// D-FI & D-FIE //, hodnocené období: 9/2018-06/2021“ 
3. Projednání materiálu „Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního programu 

Účetnictví a finanční řízení podniku // D-UC & D-UCE //, hodnocené období: 9/2018-06/2021“ 
4. Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oborů zejména v ak. roce 

2020/2021 a vyhodnocení jejich kvality 
5. Informace garanta oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Accountancy and Financial 

Management doc. Davida Procházky o fungování oborů zejména v ak. roce 2020/2021 a 
vyhodnocení jejich kvality 

6. Informace proděkana pro výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o aktuálních technických 
a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE, prezentace obhájených disertačních 
prací na FFÚ za poslední období 

7. Informace proděkana pro výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o průběhu mezinárodní 
evaluace MEP 2020 

8. Změna předsedy oborové rady 
9. Různé 

 
Účast: 
Přítomno (12):  doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. (v důchodu), Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D. (ČNB), prof. 

Ing. Bohumil Král, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Petr 
Marek, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (FFÚ), Jiří Novák M.Sc, Ph.D. 
(FSV UK), prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (FFÚ), doc. Ing. David Procházka, Ph.D. (FFÚ), 
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (FHI EU 
Bratislava), doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (FFÚ) 

 
Omluveno (3):  doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (FFÚ), prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (FFÚ), Ph.D., 

prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr. (EF VŠB) 
 

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 

Accountancy and Financial Management (dále jen OR). Členové OR neměli připomínky k zápisu 

z předchozího jednání. 

 

2) Projednání materiálu „Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního programu Finance 
// D-FI & D-FIE //, hodnocené období: 9/2018-06/2021“.  
Garant programu prof. Revenda představil zprávu. Ke zprávě se vedla diskuse mj. k posílení role 
malé obhajoby (Revenda, Nová, Musílek), podrobnější dokumentaci z malých obhajob (Musílek, 
Revenda, Král, Vítek). Nikdo z přítomných neměl ke zprávě připomínky, zpráva byla odsouhlasena 
(PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0). 
 

3) Projednání materiálu „Pravidelná hodnotící zpráva o uskutečňování studijního programu 
Účetnictví a finanční řízení podniku // D-UC & D-UCE //, hodnocené období: 9/2018-06/2021“.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEyMDk1ZmEtYzVkYi00YjU4LWJjODEtMzA1YTcxZjQ2NGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444%22%2c%22Oid%22%3a%2233459db8-c52e-4ea7-8ae4-d993f43994a4%22%7d
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Garant programu doc. Procházka představil zprávu. Ke zprávě se vedla diskuse mj. k zahrnutí a 
významu ekonomie (Musílek, Novák, Procházka), větší flexibilitě v publikační činnosti (Novák). 
Nikdo z přítomných neměl ke zprávě připomínky, zpráva byla odsouhlasena (PRO 12, PROTI 0, 
ZDRŽEL SE 0). 
 

4) Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oborů zejména v ak. roce 
2020/2021 a vyhodnocení jejich kvality. Garant oborů Finance a Finance (v AJ) prof. Revenda 
informoval o fungování oborů zejména v ak. roce 2020/2021 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 a upozornil, že údaje jsou k dispozici v právě 
schválené zprávě. OR vyhodnotila studium v těchto oborech a vzala informace na vědomí.  
 

5) Garant oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Accountancy and Financial Management (v AJ) 

doc. Procházka informoval o fungování oborů zejména v ak. roce 2020/2021 a o řízení kvality studia 

v těchto oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci školitelů. Garant upozornil, 

že údaje jsou k dispozici v právě schválené zprávě. OR vyhodnotila studium v těchto oborech a vzala 

informace na vědomí.  

 

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

a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE: 

a) Proděkan připomněl, že na konci září naběhne testovací zpřísnění přenosu předmětů mezi 
semestry (roky) schválené OR v loňském roce. 

b) Přehledy studentů v DS na FFÚ za poslední období: viz podklady rozeslané v podkladech 
k jednání. 

c) Přijímací zkoušky do DS FFÚ pro ak. rok 2021/2022. Nebylo vypsáno druhé kolo. Stabilizace 
zájmu. Statistiky přihlášek viz materiály rozeslané v podkladech k jednání. 

d) Výjezdy studentů DSP do zahraničí a zapojení do mezinárodních projektů pro plnění 
studijních povinností: z důvodu COVID-19 během r. 2021 studentům 3. a vyšších ročníků 
umožněna náhrada i odbornými online kurzy u renomovaných institucí. 

e) Nově nastaven systém komisí pro obhajoby DisP: předseda a místopředseda nesmí být 
z katedry doktoranda, nadpoloviční počet členů mimo VŠE, alespoň jeden zahraniční člen 
nebo oponent. OR neměla k novému systému připomínky. 

f) Prezentace obhájených disertačních prací na FFÚ za poslední období: DisP byly předloženy 
členům OR ke kontrole kvality – viz elektronické odkazy. 

Disertant a odkaz na disertaci Předseda komise Datum obhajoby 

Staniek, Dušan prof. Z. Revenda 15. 6. 2021 

Rajl, Jiří prof. Z. Revenda 15. 6. 2021 

Hospodka, Jan prof. P. Marek 24. 3. 2021 

Šíma, Ondřej prof. K. Kubátová 16. 3. 2021 

Kaizr, Jaroslav prof. L. Müllerová 20. 11. 2020 

Kravtsov, Oleg prof. Z. Revenda 30. 9. 2020 

Pour, Jiří prof. P. Musílek 24. 9. 2020 

Hába, Stanislav prof. E. Ducháčková 17. 9. 2020 

Michl, Aleš prof. Z. Revenda 25. 6. 2020 

OR vzala informace proděkana Vítka na vědomí. OR provedla kontrolu kvality disertačních prací 

obhájených od června 2020 do 16. června 2021. 

https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=76771;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=76904;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=76396;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=67156;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=73783;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=74089;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=73606;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=70412;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=71922;zpet=;prehled=pracoviste;pracoviste=10;dohledat=Dohledat;typ=3;typ=5;typ=6;obhajoba=2021;obhajoba=2020;jazyk=1;jazyk=3;jazyk=2;jazyk=182;jazyk=22;jazyk=23;jazyk=4;jazyk=27;jazyk=136;jazyk=28;jazyk=-1
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7) Informace proděkana pro výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o průběhu mezinárodní 
evaluace MEP 2020. Proděkan stručně informoval o průběhu MEP 2020 z pohledu DS – viz 
materiály rozeslané v podkladech pro jednání.  
 

8) Změna předsedy oborové rady. Proděkan Vítek a prof. Revenda vysvětlili, že po rezignaci prof. 
Janhuby na funkci předsedy OR v roce 2016 bylo dohodnuto, že předsedové OR se budou střídat 
mezi garanty Financí a ÚFŘP (viz požadavek zákona, že předsedou OR musí být garant). Proto nyní 
prof. Revenda rezignoval na předsednictví. Proděkan Vítek a prorektor Musílek doc. Procházkovi 
doporučili brzké zahájení řízení ke jmenování profesorem, aby předsedou OR byl profesor. OR 
následně orientačně hlasovala o předsedovi OR doc. Procházkovi (garant DSP ÚFŘP: 10 PRO, 0 
proti, 2 se zdrželi) na dobu cca 4 let s předpokladem další rotace po tomto období. Na základě 
výsledku hlasování proděkan Vítek doporučí děkanovi, aby předsedou OR jmenoval doc. 
Procházku. 
 

9) Různé 
a) Termín dalšího jednání OR: červen 2021/2022. 

 
 
 
Zapsal: doc. L. Vítek 
 
 
Schválil: doc. D. Procházka, předseda OR FIN+ÚFŘP, 17. 6. 2021 
 

 


