Zápis č. 1/2012
ze zasedání Vědecké rady
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
konané dne 28. března 2012
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Studijní plány bakalářských a magisterských studijních oborů EkF VŠB-TUO pro
akademický rok 2012/2013
3. Schválení komise pro profesorské řízení doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.
4. Různé

1. Zahájení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová:
• přivítala členy Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava,
• seznámila přítomné s programem pracovního zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty
VŠB-TU Ostrava,
• konstatovala, že Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava je na základě prezenční
listiny usnášeníschopná.

1. Studijní plány bakalářských a magisterských studijních oborů na EkF VŠBTUO pro akademický rok 2012/2013
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila studijní plány pro akademický rok 2012/2013, a to
jak v prezenční formě bakalářského i magisterského studia, tak v kombinované formě (materiál č. 1).
Z důvodu platné akreditace nebyly realizovány zásadní změny ve struktuře studijních plánů a byl
zachován rozsah fakultních předmětů.
Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. doplnila, že studijní plány jsou zpracovány v souladu s vyhláškou
děkanky EkF_VYH_12_003 Zásady pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2012/2013.
Studijní plány jsou zpracovány pro 6 oborů v prezenční formě a 1 obor v kombinované formě ve
studijním programu Hospodářská politika a správa; pro 7 oborů v prezenční formě a 3 obory
v kombinované formě ve studijním programu Ekonomika a management a pro 2 obory ve studijním
programu Systémové inženýrství a informatika. Ve studijních plánech je rovněž anglický bakalářský
studijní obor European Business Studies a bakalářský studijní obor Finance vyučovaný v angličtině.
V diskuzi vystoupili: Ing. Pavel Juříček Ph.D.; prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.; prof. Dr. Ing. Dana
Dluhošová; prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Diskuze byla zaměřená na:
- problematiku dlouhodobého financování široké nabídky studijních oborů v souvislosti
s předpokládaným poklesem studentů v budoucnu,
- řešení duplicit ve výuce na úrovní fakulty,
- vznik a činnost celouniverzitní interní akreditační komise,
- problematiku přesunu výuky mezi fakultami v rámci celé univerzity.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. navrhl, aby na příštím zasedání byly předloženy scénáře budoucího
vývoje v této oblasti na fakultě. Ing. Pavel Juříček, Ph.D. jeho návrh podpořil.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený materiál týkající se
studijních plánů bakalářských a magisterských studijních oborů pro akademický rok 2012/2013.
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2. Návrh na schválení komise pro profesorské řízení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro profesorské řízení pana doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc. v oboru Ekonomie (materiál č. 2).
V rámci diskuze vznesli podpůrná stanoviska prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. a prof. Ing. Václav
Jurečka, CSc.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

EkF, VŠB-TU Ostrava
EkF, VŠB-TU Ostrava
EkF, TU Liberec
ESF, MU Brno
FP, VŠE Praha

Výsledky tajného hlasování
- počet členů VR oprávněných hlasovat
- počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
- počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

31
22
22

souhlasným
22
22
22
22
22

nesouhlasným
0
0
0
0
0

neplatným
0
0
0
0
0

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou komisi pro profesorské řízení
doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.

3.1 Návrhy změn členů Rad studijních programů
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na změny členů Rad studijních
programů (materiál č. 3).
Uvolnění člena Rady studijního programu Ekonomika a management pro bakalářské a magisterské
studium
doc. Ing. Václav Lednický, CSc. – z důvodu přechodu na plný pracovní úvazek na OPF SU
v Karviné.
Návrh na schválení nového člena Rady studijního programu Ekonomika a management pro
bakalářské a magisterské studium
doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. – vedoucí Katedry matematických metod v ekonomice.
Uvolnění člena Rady studijního programu Hospodářská politika a správa pro bakalářské
a magisterské studium
RNDr. Matěj Turčan, Ph.D. – z důvodu ukončení pracovního poměru na Ekonomické fakultě.
Návrh na schválení nového člena Rady studijního programu Hospodářská politika a správa pro
bakalářské a magisterské
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. – z důvodu zastoupení matematických metod v radě HPS.
Uvolnění člena Rady studijního programu Systémové inženýrství a informatika pro bakalářské
a magisterské studium
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prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – z důvodu ukončení pracovního poměru na Ekonomické
fakultě.
Návrhy na schválení nového člena Rady studijního programu Systémové inženýrství a informatika pro
bakalářské a magisterské
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. – vedoucí Katedry aplikované informatiky,
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. – z důvodu odborného zaměření.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené návrhy změn členů Rad
studijních programů.

3.2 Návrh na schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na schválení nových členů
komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech (materiál
č. 4).
Pro bakalářské a navazující magisterské studium
pro studijní program Ekonomika a management
- JUDr. Ing. Mgr. et Bc. Daniela Majzlíková, LL.M. – insolvenční správce a likvidátor obchodních
společností
- JUDr. Karla Návedlová – advokát v advokátní kanceláři v Bílovci, vyučující Střední škola
ekonomicko-podnikatelská o.p.s. ve Studénce
- Ing. Iva Krejčí – metodik, lektor AVE ART Ostrava, s.r.o.
- Ing. Tomáš Surý – finanční manažer Daechang Seat, s.r.o. v Ostravě Hrabové
- JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. – PF MU Brno
- Mgr. Damian Czudek – PF MU Brno
- Mgr. Michal Koziel – PF MU Brno
- Mgr. Martin Bugaj – VŠB-TUO
pro studijní program Hospodářská politika a správa
- Ing. Monika Mynarzová, Ph.D. – Ekonomická fakulta VŠB-TUO
- Ing. Iva Machulová – Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- Ing. Iveta Vrabková, Ph.D. – Ekonomická fakulta VŠB-TUO
- Ing. Ivana Vaňková, Ph.D. – Ekonomická fakulta VŠB-TUO
- Ing. Karla Chrobáková – Finanční ředitelství v Ostravě
- Ing. Aleš Kresta, Ph.D. – UniCredit Bank Ostrava
- Ing. Radim Lauko – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
- Ing. Zuzana Machová – Ekonomická fakulta VŠB-TUO
- Ing. Milan Kaštan – Ekonomická fakulta VŠB-TUO
V rámci diskuze vystoupil prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. s připomínkou k zastoupení interních
pracovníků EkF bez titulu Ph.D. v komisích pro státní závěrečné zkoušky ve vztahu především
k magisterským studijním programům. Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová v reakci uvedla, že Ing. Zuzana
Machová a Ing. Milan Kaštan mají před ukončením doktorského studia a jsou nasazování z důvodu
značného počtu studentů pouze do státnicových komisí v bakalářském stupni studia.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje nové členy komisí pro státní závěrečné
zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech.
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3.3 Návrh na schválení nového člena Oborové rady oboru Systémové
inženýrství a informatika a návrh nového školitele oboru Ekonomie
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh nového člena Oborové rady
doktorského studia oboru Systémové inženýrství a informatika a návrh nového školitele oboru
Ekonomie (materiál č. 5).
Návrh na doplnění Oborové rady
Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Systémové inženýrství a informatika
jmenování nového člena OR:

doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Návrh na jmenování nového školitele
Studijní program: Ekonomické teorie
Studijní obor: Ekonomie
jmenování nového školitele:

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje nového člena Oborové rady oboru
Systémové inženýrství a informatika a nového školitele oboru Ekonomie.

4. Různé
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová informovala o konání Vědecké rady VŠB-TU Ostrava, na které
byly předloženy výsledky vědecko-výzkumné činnosti univerzity i fakult. Konstatovala, že v rámci
univerzity došlo k nárůstu vědecko-výzkumné činnosti cca o 50 %. Ekonomická fakulta svou vědeckovýzkumnou činnost také zvýšila. V rámci prezentace byly předloženy záměry zvyšování vědeckovýzkumné činnosti pro budoucí období.
PhDr. et Mgr. Jaromír Radkovský, MBA vystoupil s dotazem, jaký je stav spojování VŠB-TU Ostrava a
Ostravské univerzity.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. odpověděl, že MŠMT schválilo centralizovaný projekt „Vytváření
integrace VŠB-TUO a OU“ na jeden rok. Nyní byly zahájeny práce na identifikaci rozdílů v procesech
obou univerzit. Byly ustaveny výkonné týmy, které zahájily svou činnost. Zdůraznil také roli MŠMT
v tomto procesu a souvislosti s přípravou nového zákona o vysokých školách.
Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. informaci doplnil o další souvislosti spojené s počátky realizace
projektu a informoval také Vědeckou radu, že dne 23. 5. 2012 proběhne jednání rektorů a Svazu
průmyslu u kulatého stolu.
Ing. Pavel Juříček, Ph.D. informoval o jednáních, která probíhají a budou probíhat na úrovni Svazu
průmyslu, odborů a MŠMT ohledně problematiky vysokoškolského vzdělávání a reformy v této oblasti.

Schválila:

Zpracovali:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka

Ing. Renáta Wolfová
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
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