Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty
konané dne 3. listopadu 2011
Přítomni:
doc. Rolínek, prof. Bečvářová, doc. Beran, doc. Holečková, prof. Hronová, Ing. Jandík, doc.
Macháček, prof. Stávková, prof. Svatoš, prof. Tichá, doc. Tuček, doc. Zentková, prof.
Živělová, doc. Žufan, doc. Cudlínová, doc. Faltová Leitmanová, doc. Holátová, doc. Jílek,
RNDr. Klufová, prof. Tlustý, Ing. Vojtko
Omluveni:
prof. Hron, prof. Majerová, prof. Seger
Z celkového počtu 24 členů byli 3 členové omluveni. Vědecká rada byla schopná usnášení.
Program jednání Vědecké rady EF JU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Projednání dlouhodobého záměru Ekonomické fakulty
Výsledky kontroly akreditační komise - doktorské studium
Změna kritérií pro habilitační práva
Schválení členů komisí SZZ a SDZ Ekonomické fakulty
Schválení předsedkyně habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Škodové Parmové
Různé
Diskuse
Závěr

Vědecká rada projednala:
1. Zahájení
Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. přivítal členy Vědecké rady
EF a požádal o uctění památky prof. Magdaleny Hrabánkové a prof. Františka Střelečka
minutou ticha. Poté předal všem zúčastněným členům Vědecké rady jmenovací dekrety.
Následně seznámil přítomné s programem jednání, který byl jednomyslně schválen.
2. Projednání dlouhodobého záměru Ekonomické fakulty
Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. prezentoval přítomným
dlouhodobý záměr Ekonomické fakulty. Představil Ekonomickou fakultu z hlediska
srovnání s ostatními vysokými školami ekonomického zaměření, poslání Ekonomické
fakulty a cíle strategických oblastí jakými jsou pedagogická činnost, vědecko-výzkumná
činnost, kvalifikační struktura pracovníků EF a v neposlední řadě i život na Ekonomické
fakultě.
Poté se ujala slova RNDr. Renata Klufová Ph.D., která informovala přítomné o
pedagogické činnosti Ekonomické fakulty a vývoji počtu studentů v 1. ročnících.
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Dále navázal doc. Ing. M. Jílek, Ph.D. s informacemi týkajícími se vědy a výzkumu, počtu
podaných a řešených grantů, ediční činnosti EF, hodnocení vědy a výzkumu na EF a
systému podpory prioritních oblastí vědy a výzkumu na EF.
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. informoval o situaci v zahraniční činnosti. Vyzdvihl spolupráci
s univerzitami v Rakousku, Německu, Maďarsku, Francii a v neposlední řadě v Austrálii.
Ekonomická fakulta pracuje na navázání spolupráce s partnery rusky mluvících zemí.
V letošním akademickém roce pořádá již druhý ročník přípravného kurzu pro Ukrajinské
studenty. Tito mohou po absolvování přípravného kurzu pokračovat ve studiu ve
standardních studijních oborech EF.
3. Výsledky kontroly akreditační komise - doktorské studium
Proděkan pro vědu a výzkum informoval členy Vědecké rady o hodnocení doktorského
studijního programu vyplývajícího z kontroly akreditační komise. Oborová rada DSP
podniká kroky, které vedou ke sladění témat disertačních prací a oboru DSP.
Záměrem Ekonomické fakulty je obhájit prodloužení akreditace stávajícího DSP
Ekonomika a řízení podniku a teprve v horizontu 4-5 let získat práva na další obor DSP.
4. Změna kritérií pro habilitační práva
Proděkan pro vědu a výzkum předložil návrh změny k již Vědeckou radou projednanému
a schválenému Opatření děkana k řádu habilitačního řízení EF JU.
Prof. Hronová navrhla hodnotit „patent“ více body či zcela vypustit.
Prof. Bečvářová navrhla zvážit kritérium počtu stránek habilitační práce jako kritéria
hodnocení. Dát důraz na vyjádření myšlenky.
Děkan doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. navrhl členům vědecké rady ponechat minimálně
50 stránkový rozsah vědecké monografie a zvýšit počet bodů za vědeckou monografii.
V otázce zvýšení počtu bodů za „patent“ navrhl ponechat stávající bodovou hranici a
z hlediska výstupu se orientovat na impakty a články.
Navrhované a schválené/ změny:
- Navrženo odstupňování počtu bodů za monografii v ČJ a AJ dle počtu stran –
zamítnuto.
- Zařazení příspěvku ve sborníku (původně krit. č. 8) do první kategorie aktivit –
schváleno.
- Rozdělení a odlišné bodování externích výzkumných projektů nad a do 150 tis. Kč. –
schváleno.
- Sjednocení kategorie vysokoškolská učebnice a skriptum – schváleno.
- Navýšení počtu bodů za monografii ve světovém jazyce z 15 na 20 bodů – schváleno.
- Navýšení počtu bodů za monografii v českém jazyce z 10 na 15 bodů – schváleno.
- V Čl. 2 odst. 1 nahradit slova „písemného návrhu“ slovy „písemné žádosti“ a slovo
„jej“ slovem „ji“ – schváleno.
Opatření bude účinné pro nově zahájená habilitační řízení.
5. Schválení členů komisí SZZ a SDZ Ekonomické fakulty
Proděkanka pro studium RNDr. Klufová, Ph.D. seznámila přítomné s návrhem členů
komisí SZZ. Na základě návrhu prof. Stávkové nebyli schváleni zkoušející NMgr studijních
programů, kteří nemají dokončené doktorské studium - Ing. Marie Vejsadová, Ing.
Miroslava Vlčková, Ing. Radek Zdeněk.
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Schváleni byli tito předsedové SZZ:
doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., Ing. Pavel Dobrovský, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.,
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Schváleni byli tito zkoušející SZZ (BSP – bakalářský studijní program a NSP –
navazující magisterský studijní program):
Ing. Ladislav Hlína, Ph.D. (účetnictví - BSP, účetnictví podniku - NSP); Ing. Marie
Vejsadová (účetnictví - BSP); Ing. Miroslava Vlčková (účetnictví - BSP); Ing. Jiří Pšenčík,
Ph.D. (základy zdanění); Ing. Filip Petrách (ekonomie – BSP); Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
(ekonomie – BSP, NSP); Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA (ekonomická informatika –
BSP); Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. (ekonomická informatika – BSP); Mgr. Radim Remeš
(ekonomická informatika, aplikace výpočetní techniky – BSP); doc. RNDr. Václav Nýdl,
CSc. (finanční a pojistná matematika – BSP); doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (finanční
a pojistná matematika – BSP); PhDr. Marek Šulista, Ph.D. (finanční a pojistná matematika
– BSP); doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (finanční instituce a finanční trhy – BSP); Ing. Martin
Maršík, Ph.D. (finanční instituce a finanční trhy – BSP); Ing. Radek Zdeněk, (Finance
podniku - BSP); Ing. Petr Zeman (finanční instituce a finanční trhy – BSP); RNDr. Michal
Houda, Ph.D. (analýza ek. dat a rozhodování, aplikace výpočetní techniky – BSP); doc. Ing.
Eva Cudlínová, CSc. (regionální ekonomika – BSP); doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
(regionální ekonomika – BSP); Ing. Dagmar Bednářová, CSc. (podnikání v regionu – BSP);
Ing. Marie Švarcová, Ph.D. (podnikání v regionu – BSP); Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
(podnikání v regionu – BSP); JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. (právo); Ing. Martina Krásnická
(právo).
Předsedkyně oborové rady doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. představila členy
komisí pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika podniku“.
Schváleni byli tito členové pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika
podniku“:
doc. Ing. Jaroslava HOLEČKOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Lubor LACINA, Ph.D., doc. Ing. Ladislav
MEJZLÍK, Ph.D., prof. Ing. Gustav TOMEK, DrSc., doc. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D., doc. Ing.
Kateřina KOVÁŘOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Mária ŠAJBIDOROVÁ, Ph.D., doc. Ing. Vratislav
KOZÁK, Ph.D.
6. Schválení předsedkyně habilitační komise pro habilitační řízení Dr. Škodové Parmové.
Habilitační řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové se uskuteční začátkem roku 2012.
Proděkan pro vědu a výzkum navrhl členům Vědecké rady jako předsedkyni
habilitačního řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové prof. Ing. Jiřinu Jílkovou, CSc.
Vědecká rada návrh jednomyslně schválila.
7. Diskuse
8. Závěr
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.
Příští zasedání Vědecké rady se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2012.
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děkan Ekonomické fakulty
tel.: +420 387 772 800
e-mail: gmikesova@ef.jcu.cz
http://www.ef.jcu.cz/

Studentská 787/13
370 05 České Budějovice
Česká republika

