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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty
konané dne 14. března 2013
Přítomni:
doc. Beran, prof. Bečvářová, doc. Cudlínová, doc. Holátová, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová,
Ing. Jandík, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Macháček, prof. Majerová, doc. Rolínek, prof. Svatoš,
doc. Tichá, doc. Tuček, Ing. Vojtko, doc. Žufan
Omluveni:
doc. Holečková, prof. Hronová, prof. Seger, prof. Stávková, prof. Tlustý, doc. Zentková,
prof. Živělová
Z celkového počtu 24 členů bylo 7 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení.
Program jednání Vědecké rady EF JU
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. a na složení habilitační komise
Návrh habilitační komise na zastavení habilitačního řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D.
Projednání žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Systémové
inženýrství a informatika, studijního oboru Ekonomická informatika, ve formě prezenční
Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského
studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Řízení a ekonomika
podniku, ve formě prezenční a kombinované
Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního
programu Hospodářská politika a správa, studijního oboru Strukturální politika EU pro
veřejnou správu
Návrh členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující magisterský
studijní program
Návrh členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro doktorský
studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku
Návrh nových školitelů pro doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní
obor Řízení a ekonomika podniku
Různé
Usnesení
Závěr

Vědecká rada projednala:
1. Zahájení
Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. přivítal členy Vědecké rady EF a
poděkoval za účast. Následně seznámil přítomné s programem jednání, který byl
jednomyslně schválen.

Studentská 787/13

370 05 České Budějovice, Česká republika

T/+420 387 772 800

E/gmikesova@ef.jcu.cz

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan
dean

2. Zahájení habilitačního řízení
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního řízení
Ing. Kamila Píchy, Ph.D., který splnil požadavky na zahájení habilitačního řízení stanovené
Opatřením děkana EF JU č. 17/2012. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil Vědeckou radu se
životopisem a praxí kandidáta. Návrh na složení habilitační komise bude předložen Vědecké
radě do 14 dnů. Členové Vědecké rady souhlasili s návrhem doc. Ing. Milana Jílka, Ph.D. na
schválení složení habilitační komise metodou per rollam.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení habilitačního řízení a hlasování o
složení habilitační komise metodou per rollam.
3. Návrh habilitační komise na zastavení habilitačního řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D.
Předseda habilitační komise prof. Vaněček přednesl zprávu o habilitačním řízení Ing. Jarmily
Šebestové, Ph.D. Na základě předložených požadovaných dokladů a písemných materiálů od
Ing. J. Šebestové, Ph.D., na základě zaslaných posudků tří oponentů, na základě tajného
hlasování členů habilitační komise, na základě Opatření děkana EF JU v Českých Budějovicích
č. 17/2012 o habilitačním řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a na základě zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, dospěli členové habilitační komise k následujícímu závěru: komise doporučila
habilitační řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D. zastavit.
Na základě přednesené zprávy byli děkanem fakulty navrženi dva skrutátoři tajného
hlasování, doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová a doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., kteří byli členy
vědecké rady schváleni. V tajném hlasování bylo odevzdáno 17 platných hlasovacích lístků se
souhlasem k zastavení habilitačního řízení Ing. Jarmily Šebestové, nikdo se nezdržel
hlasování.
4. Doc. Ing. Ladislav Beránek, Ph.D. seznámil Vědeckou radu s návrhem žádosti o akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika,
studijního oboru Ekonomická informatika, ve formě prezenční. Seznámil vědeckou radu s
obsahem akreditační žádosti.
Jedná se o navazující obor k již existujícímu bakalářskému oboru Ekonomická informatika,
který byl akreditován v roce 2009. Absolvent oboru bude schopen pochopit základní
teoretické problémy konkrétních ekonomicko-informatických úloh, provést jejich analýzu a
následně navrhnout řešení ve formě vhodné informační strategie, optimalizace podnikových
procesů, návrhu informatické služby, návrhu aplikační a technologické struktury IS, návrhu
vhodné matematické, statistické či jiné výpočetní metody.
Doc. Žufan doporučil upravit profil absolventa a rozšířit navrhovaná témata diplomových
prací.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na předložení žádosti akreditace navazujícího
magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, studijního oboru
Ekonomická informatika, ve formě prezenční.

5. Doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. seznámila Vědeckou radu s návrhem žádosti o prodloužení
doby platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a
management, studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, ve formě prezenční a o rozšíření
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akreditace oboru o kombinovanou formu studia. Seznámila Vědeckou radu s
obsahem akreditační žádosti.
Cílem navazujícího magisterského studia oboru ŘEP je vychovávat odborníky v oblasti řízení a
ekonomiky podniku, analyticky a eticky uvažující, se širokým ekonomickým přehledem a
příprava těchto studentů pro úspěšné začlenění na trhu práce, jejich dobrou
zaměstnavatelnost na manažerských pozicích.
Doc. Tuček konstatoval, že obor v kombinované formě má budoucnost z hlediska zájmu i
uplatnitelnosti studentů.
Prof. Bečvářová doporučila v materiálech zdůraznit pokračování oboru a uvést změny oproti
předchozí akreditaci, které vychází ze zkušeností s již vyučovaným oborem.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení žádosti o prodloužení doby platnosti
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management,
studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, ve formě prezenční a o rozšíření akreditace
oboru o kombinovanou formu studia.

6. Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. seznámila Vědeckou radu s návrhem žádosti o prodloužení doby
platnosti akreditace bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa,
studijního oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu v prezenční a kombinované
formě.
Cílem bakalářského studia Strukturální politika EU pro veřejnou správu je profesně připravit
posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné
správy.
Doc. Žufan doporučil v žádosti uvádět témata závěrečných prací, která byla již obhájena. Prof.
Majerová vznesla dotaz na obsah předmětu Inovace ve venkovském prostoru. Doc. Cudlínová
odpověděla, že je v předmětu kladen důraz na globální ekonomiku, inovace, technologie a
znalostní ekonomiku.
Vědecká rada schválila návrh na zahájení žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace
navazujícího bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijního
oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu v prezenční a kombinované formě. Pro
schválení hlasovalo 16 členů Vědecké rady, 1 člen Vědecké rady se zdržel hlasování.

7. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení nového předsedy pro
komise SZZ - bakalářské a navazující magisterské studium. Vědecká rada jednomyslně schválila
návrh nového předsedy SZZ.
Navržen a schválen byl doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
8. Předsedkyně oborové rady seznámila VR s návrhy na členy komisí pro SDZ a obhajoby
doktorských disertačních prací. Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na schválení
nových předsedů komisí SDZ.
Navrženi a schváleni byli doc. Ing. Helena Majdúchová, Ph.D. a doc. Ing. Marie Příbová, CSc.
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9. Předsedkyně oborové rady seznámila VR s návrhy nových školitelů pro doktorský studijní
program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku.
Navrženi a schváleni byli doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA a doc. RNDr. Tomáš Mrkvička,
Ph.D.
10. Různé
Doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. informoval VR o časopise Acta Universitatis, který je od letošního
roku v novém designu. Dalším krokem bude registrace časopisu v databázi REPEC. Děkan
členům Vědecké rady nabídl možnost publikování v časopise.
11. Usnesení
Vědecká rada Ekonomické fakulty se dne 14. 3. 2013 usnesla a schválila ve veřejném a tajném
hlasování:
1. Na zahájení habilitačního řízení Ing. Kamil Píchy, Ph.D.,
2. na zastavení habilitačního řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D.,
3. na schválení akreditačních materiálů navazujícího magisterského studijního programu
Systémové inženýrství a informatika, studijního oboru Ekonomická informatika, ve formě
prezenční,
4. na schválení akreditačních materiálů navazujícího magisterského studijního programu
Ekonomika a management, studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, ve formě
prezenční a kombinované,
5. na schválení akreditačních materiálů bakalářského studijního programu Hospodářská
politika a správa, studijního oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu,
6. na schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující
magisterský studijní program,
7. na schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro
doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika
podniku,
8. na schválení nových školitelů pro doktorský studijní program Ekonomika a management,
studijní obor Řízení a ekonomika podniku.
12. Závěr
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty
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