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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 29. listopadu 2012 

 
Přítomni: 
doc. Beran, prof. Bečvářová, doc. Cudlínová, doc. Holečková, doc. Holátová,  
prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, Ing. Jandík, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Macháček,  
prof. Majerová, doc. Rolínek, prof. Svatoš, prof. Stávková, prof. Tlustý, doc. Tuček, Ing. Vojtko, 
prof. Živělová, doc. Žufan,  
 
Omluveni: 
prof. Hronová, prof. Seger, doc. Tichá, doc. Zentková 
 
Z celkového počtu 24 členů bylo 5 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení. 
 
Program jednání Vědecké rady EF JU 
 

1. Zahájení  

2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D. a na složení habili-

tační komise  

3. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního pro-

gramu B 6208 Ekonomika a management, studijního oboru Účetnictví a finanční řízení 

podniku, ve formě prezenční a kombinované 

4. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního pro-

gramu B 1103 Aplikovaná matematika, studijního oboru Finanční a pojistná matematika, 

ve formě prezenční a kombinované  

5. Schválení nových předsedů komisí a zkoušejících u státních závěrečných zkoušek baka-

lářského a navazujícího magisterského studia 

6. Schválení nových předsedů komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací, předse-

dů komisí státních doktorských zkoušek a zkoušejících u státních doktorských zkoušek 

pro doktorský studijní obor Řízení a ekonomika podniku 

7. Informace proděkanů 

8. Různé 

9. Závěr 

 
 

 Vědecká rada projednala:  
 

1. Zahájení  
Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. přivítal členy Vědecké rady 
EF a poděkoval za účast. Připomenul předání čestné medaile EF JU v Českých 
Budějovicích prof. Hronovi. Následně seznámil přítomné s programem jednání, který byl 
jednomyslně schválen.  
 

2. Zahájení habilitačního řízení 
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Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního 
řízení Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D., která splnila 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 kandidátky. Dále předložil návrh na 
složení habilitační komise.  
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení habilitačního řízení a složení 
habilitační komise. 
 

3. Doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. seznámil Vědeckou radu s návrhem žádosti o prodloužení 
doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu B 6208 Ekonomika a 
management studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, ve formě prezenční a 
kombinované. Přednesl Vědecké radě změny, které jsou obsahem akreditační žádosti. 
 
Prof. Živělová vznesla dotaz ke zkoušce z práva v souvislosti se Svazem účetních. Svaz 
účetních má smlouvu s Ekonomickou fakultou a uznává zkoušky, u kterých jsou sylaby ve 
shodě s certifikací Svazu účetních.  
Prof. Hron vznesl dotaz jaká SZZ je u studijního programu z řízení. Problematika řízení je 
obsažena v souladu se zaměřením oboru a profilem absolventa ve finančním řízení 
podniku. SZZ je z finančního řízení název předmětu finance podniku.  
Doc. Tuček vznesl dotaz ke statistice uplatnitelnosti absolventů oboru. Ekonomická 
fakulta nemá statistické údaje za jednotlivé obory, nejsou však žádné indicie ukazující na 
problémy u absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.  
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení žádosti o prodloužení doby 
platnosti akreditace bakalářského studijního programu B 6208 Ekonomika a 
management studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, ve formě prezenční a 
kombinované. 
 

4. Doc. RNDr. Tomáš Mrkvička seznámil Vědeckou radu s návrhem žádosti o prodloužení 
doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu B 1103 Aplikovaná 
matematika, studijního oboru Finanční a pojistná matematika v prezenční a 
kombinované formě.  
 
Absolventi tohoto oboru by měli získat kompetence k provádění finančních analýz, 
matematických garancí, finančního modelování a abstraktního myšlení. Obor každoročně 
navštěvuje 20 studentů kombinovaného a 20 prezenčního studia. Nejdůležitější změnou 
programu bylo sladění s programem ÚFŘP v rámci předmětů finanční matematika, cenné 
papíry a pojistná matematika. V rámci této úpravy došlo ke změně předmětů SZZ, která 
nyní obsahují předmět Ekonomie, Finanční matematika, Pojistná matematika, Cenné 
papíry a ve volitelné zkoušce předmět Finanční analýza. Profesor Tlustý doplnil 
informace o zvýšeném důrazu na jazykové znalosti studentů.  
 
Prof. Stávková vznesla dotaz na navazující studium k oboru Finanční a pojistná 
matematika. EF připravuje navazující magisterské studium v oboru Ekonomická 
informatika. 
Doc. Tuček požádal o informaci, která forma studia je žádanější. Zájem o formu studia 
kolísá. 
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Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení žádosti o prodloužení doby 
platnosti akreditace bakalářského studijního programu B 1103 Aplikovaná matematika, 
studijního oboru Finanční a pojistná matematika ve formě prezenční a kombinované. 

  
5. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení nových 

předsedů komisí a zkoušejících u SZZ. Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na 
schválení nových předsedů komisí a zkoušejících SZZ. 
Navrženi a schváleni byli doc. Ing. Dana Martinovičová, CSc. a doc. Ing. Patrik Svoboda, 
Ph.D.  
Externí odborníci byli navržení. Ing. Petr Macák, Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. Ing. Radek 
Zdeněk, Ph.D., Ing. Petr Zeman. 
 

6. 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. Iveta Dudová, Ph.D., doc. 
Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. Dana Martinovičová, 
Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Jitka Srpová, CSc., doc. Ing. Patrik 
Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 

 
Děkan informoval VR o prodloužení akreditace doktorského studijnímu programu 
Ekonomika a management se studijním oborem Řízení a ekonomika podniku do 31. 
prosince 2020. 
 

7. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil Vědeckou radu s metodikou podpory výzkumu, 
vývoje a inovací na EF JU z prostředků RVO. Podpora má čtyři body: 
1. Programy podpory výzkumu na katedrách EF 
2. Poskytování prostředků na přípravu výzkumných projektů 
3. Poskytování osobních příplatků na katedrách EF 
4. Jednorázové odměny za vybrané výsledky výzkumu 
Dále proděkan pro vědu a výzkum prezentoval rozvojový projekt 2013, který se týká 
podpory vzniku výzkumných týmů na EF JU. 
 
Proděkan pro zahraniční vztahy informoval Vědeckou radu o výsledcích zahraniční cesty 
do Austrálie. Ekonomická fakulta uzavřela Memorandum of Understanding s Victoria 
University of Melbourne.  
 

8. Různé 
9. Usnesení 
10. Závěr 

 
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.  
 

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


