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)
24. března 2022, 11:00, NB 104
Program:
1. Schválení zápisu a programu zasedání
2. Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oborů zejména v ak. roce
2021/2022 a vyhodnocení jejich kvality (v zastoupení doc. Vítek)
3. Informace garanta oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Accountancy and Financial
Management doc. Davida Procházky o fungování oborů zejména v ak. roce 2021/2022 a
vyhodnocení jejich kvality
4. 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
5. Změna garanta předmětu MU_901 Manažerské účetnictví
6. Různé
Účast:
Přítomno (8):

Omluveno (7):

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. (v důchodu), 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) - online, prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (FFÚ) - online, doc. Ing. David
Procházka, Ph.D. (FFÚ), doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (FFÚ)
Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D. (ČNB), prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (FFÚ), doc. Ing.
Ladislav Mejzlík, Ph.D. (FFÚ), prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (FFÚ), Ph.D., prof. Ing.
Zbyněk Revenda, CSc. (FFÚ), prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (FHI EU Bratislava),
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) Informace garanta oborů Finance prof. Zbyňka Revendy (v zastoupení doc. Vítek) o fungování
oborů zejména v ak. roce 2020/2021 a vyhodnocení jejich kvality. Doc. Vítek za garanta oborů
Finance a Finance (v AJ) prof. Revendy informoval o fungování oborů zejména v ak. roce 2021/2022
a o řízení kvality studia v těchto oborech. Prezentoval postup studia studentů a práci školitelů.
Upozornil na otázku přerušování, podmíněných zápisů, a zejména kvality disertací. 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 2020/2021 a o řízení kvality studia
v těchto oborech. Garant prezentoval postup studia studentů a práci školitelů. OR vyhodnotila
studium v těchto oborech a vzala informace na vědomí.
4) Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. Vítek informoval OR o aktuálních technických
a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE:
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a) Proděkan informoval, že zatím nepřistoupil ke zpřísnění přenosu předmětů mezi semestry
(roky) schválené OR v roce 2020.
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 2022/2023: zapojení pro programu MŠMT vládních
stipendistů. Nebude vypsáno druhé kolo pro běžné doktorandy (v lednu). Posílení propagace
mezi studenty NMS FFÚ (listopad + březen).
d) Výjezdy studentů DSP do zahraničí a zapojení do mezinárodních projektů pro plnění
studijních povinností: z důvodu COVID-19 během r. 2021 a dále do konce LS 2021/2022
studentům 3. a vyšších ročníků umožněna náhrada i odbornými online kurzy u renomovaných
institucí.
e) Informace o realizaci nového systému: předseda a místopředseda nesmí být z katedry
doktoranda, nadpoloviční počet členů mimo VŠE, alespoň jeden zahraniční člen nebo
oponent.
f) Prezentace obhájených disertačních prací na FFÚ za poslední období: DisP byly předloženy
členům OR ke kontrole kvality
Disertant

Předseda komise

Datum obhajoby

Tecl, Jan
Gevorgyan, Kristine
Purina, Marina
Brabcová, Lucie
Brodani, Jana

prof. Ducháčková
prof. Musílek
prof. Král
prof. Marek
prof. Z. Revenda

10.3.2022
7.3.2022
25.1.2022
14.12.2021
15.9.2021

Knorová, Kateřina

prof. L. Müllerová

29.6.2021

Fleischmann, Luboš

prof. J. Kodera

22.6.2021

OR vzala informace proděkana Vítka na vědomí. OR provedla kontrolu kvality disertačních prací
obhájených od 22. 6. 2021 do 18. 3. 2022.
5) Proděkan Vítek informoval o návrhu na změnu garanta předmětu MU_901 Manažerské účetnictví.
Stávající garant prof. B. Král požádal o uvolnění z garance, doc. J. Wagner s garancí souhlasí. Doc.
Wagner disponuje kvalitní publikační i projektovou činností a plní podmínky akreditačních
standardů NAU i RVH VŠE.
OR souhlasí se změnou garanta předmětu MU_901 Manažerské účetnictví na doc. Wagnera.
6) Různé
a) Doc. Procházka navrhl spojit vymezení předsedů, místopředsedů a členů komisí pro
obhajoby disertační prací (nutno schválit na dalším jednání VR FFÚ). Oborová rada návrh
schválila.
b) Termín dalšího jednání OR: červen 2022/2023.
c) Doc. Vítek informoval, že ke 31. 3. 2022 končí jako proděkan pro výzkum a doktorské
studium a tuto agendu přebírá prof. Witzany; proto doc. Vítek skončí i jako člen OR.
Proděkan Vítek poděkoval všem členům OR za spolupráci v letech 2014-2022.

Zapsal: doc. L. Vítek
Schválil: doc. D. Procházka, předseda OR FIN+ÚFŘP, 24. 3. 2022
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