Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studia pro obor „Mezinárodní
ekonomické vztahy“ konané dne 19. 4. 2018 na FMV VŠE v Praze
Přítomni: Helísek, Jiránková, Müller, Smutka, Šaroch, Šauer, Štěrbová, Taušer, Zadražilová
Omluvena: Dluhošová
Program:
1. Zahájení
2. Projednání a hlasování o návrhu na akreditaci předmětů doktorského studia oboru
Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV) a státní doktorské zkoušky
3. Projednání Návrhu na vnitřní akreditaci studijního programu MEV
4. Různé
5. Závěr
Ad. 1) Jednání Oborové rady zahájila její nová předsedkyně doc. Jiránková, která funkci
převzala po prof. Zadražilové. Doc. Jiránková představila všechny členy Oborové rady MEV.
Ad. 2) Všichni členové obdrželi mailem materiál k projednání. Doc. Jiránková představila
materiál týkající se Charakteristiky programu Mezinárodní ekonomické vztahy, včetně
statistiky odstudovaných předmětů v posledních čtyřech semestrech.
Předměty programu byly sjednoceny v části Studijní zátěže tak, aby jednotně obsahovaly
156 h (dle pokynů proděkanky pro vědu a doktorské studium) a budou se jako již v minulosti
členit na:
Blok A: Předměty povinné:
SE_963 Mezinárodní ekonomie III - anglicky
STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum
MO_922 Metodologie vědy - anglicky
Blok B: Předměty povinně volitelné: doktorand si volí na základě doporučení školitele
jeden ze dvou předmětů
MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie)
SE_906 Makroekonomie pro doktorské studium
Blok C: Předměty volně volitelné: doktorand si volí na základě doporučení školitele jeden
z uvedených 9 předmětů
MO_901 Mezinárodní ekonomické vztahy
MO_911 Mezinárodní marketingové řízení
MO_912 Nové vývojové trendy v mezinárodní logistice
OP_903 Obchodní logistika
OP_904 Mezinárodní management
PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU
SE_901 Evropská unie v transformaci
SE_904 Evropská měnová integrace
SE_905 Vnitřní trh EU – projekt a realizace
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Diskuse:
 Prof. Zadražilová navrhla zařadit předmět Mezinárodní ekonomické vztahy mezi
povinně volitelné či povinné předměty vzhledem k tomu, že tvoří páteř programu,
resp. státní doktorské zkoušky.
Doc. Šaroch připomenul, že praktické souvislosti teorie lze připojit jako reálie
k předmětu Mezinárodní ekonomie III.
Byla konstatována nutnost předmět nově koncipovat, zkvalitnit a dostatečně
personálně zabezpečit. Doc. Jiránková bude diskutovat záležitost s KMO, resp. dalšími
pracovišti.
Prof. Šauer v této souvislosti navrhl vytvořit obdobné profilové předměty pro všechna
školící pracoviště.
 Prof. Smutka diskutoval, zda by nebylo možné vůbec upustit od skupiny C. volitelných
předmětů, vzhledem k nízké naplněnosti kurzů v jednotlivých semestrech a vzhledem
k tomu, že studenti mohou formou konzultací s vyučujících příslušnou problematiku
zvládnout.
Doc. Šaroch připomněl možnost volit případně příslušné předměty z jiných fakult VŠE.
Státní doktorská zkouška byla projednána jako nově koncipovaná, složená ze dvou částí:
v první části by se konala vědecká rozprava nad problematikou disertační práce a nad
aktuálními problémy mezinárodních ekonomických vztahů. Druhá část by sestávala z tažení
jedné otázky ze souboru 15 otázek vytvořených příslušným školícím pracovištěm.
Diskuse:
 Prof. Helísek doporučil aktualizovat literaturu.
 Prof. Šauer zmínil zkušenost z Karlovy univerzity, kde student předkládá seznam
prostudované odborné literatury, nad kterým se vede diskuse.
 Prof. Smutka a prof. Helísek diskutovali otázku vědecké rozpravy nad problematikou
disertační práce.
Student by dle představy FMV kromě věcných znalostí měl prokázat též nabyté
poznatky metodologické. Obsahově se student může opřít o zpracovaný záměr
disertační práce, resp. prezentaci svého výzkumu v průběhu studia (v souladu
s Opatřením děkana v platném znění).

Hlasování: pro – 8; proti – 0; zdržel se – 0
Závěr: Oborová rady MEV akreditovala předloženou skupinu předmětů a podobu státní
doktorské zkoušky.

Další povinnosti: Mezi další povinnosti studenta doktorského studia patří zapojování do
vědeckovýzkumné činnosti.
2

Diskuse:
 Všichni zúčastnění diskutovali otázku povinných publikací doktoranda vyplývajících
z jeho studijních povinností. Projednána byla zejména otázka poměru impaktovaného
článku a počtu běžných recenzovaných článků. Povinnost bude stanovena v Opatření
děkana a v akreditaci bude uvedena obecná formulace povinnosti „…v souladu
s Opatřením děkana k doktorskému studiu v platném znění“.
 Doc. Šaroch navrhl vytvořil pro studenty seznam vhodných kvalitních konferencí.

Ad. 3) Doc. Jiránková předložila Návrh na vnitřní akreditaci studijního programu MEV. Tento
materiál měli členové Oborové rady k dispozici předem mailem.

Diskuse:
 Byly diskutovány sepsané granty v části C-II.
Jako rozhodné období bude ponecháno 10 let, budou vyřazeny granty z jiných fakult,
i když jsou na školících pracovištích učitelů vyučujících v programu MEV (F3, F4).
Budou vyřazeny granty jazykových kateder.
Byl diskutován záměr rozvoje studijního programu a předpokládaná uplatnitelnost
absolventů na trhu práce. V této souvislosti připomenul prof. Helísek podtrhnout
mezinárodní rozměr studia.
Bude formulováno doc. Jiránkovou ve spolupráci s doc. Taušerem.

Ad. 4) Doc. Jiránková předložila informativní materiál týkající se statistik doktorského studia
v posledních 4 akademických rocích.

Ad. 5)
Závěry:
1) Oborová rady MEV akreditovala předloženou skupinu předmětů a podobu státní
doktorské zkoušky.
2) Oborová rada MEV projednala návrh na vnitřní akreditaci studijního programu MEV
a doporučila některé úpravy.

Úkoly:
1) Doc. Jiránková zahájí jednání se školícími pracoviště týkající se nové koncepce
předmětu Mezinárodní ekonomické vztahy.
2) Doc. Jiránková upraví Návrh na vnitřní akreditaci studijního programu MEV
v intencích daných připomínkami Oborové rady.
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3) Doc. Jiránková ve spolupráci s děkanem fakulty dopracuje záměr rozvoje studijního
programu a předpokládanou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
4) Příslušná pracoviště budou průběžně pracovat na zkvalitňování předmětů
programu MEV a případné změny budou schváleny na příštím zasedání; termín
podzim 2018.

Zapsala: Jiránková
Schválil: Taušer
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