
Zápis z konání Oborové rady v doktorském studijním programu Obchodní a mezinárodní 

hospodářské právo na FMV VŠE v Praze dne 23. 4. 2018 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. V úvodu prof. Boháček – předseda Oborové rady přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s programem jednání. 

2. Oborová rada vzala na vědomí Hodnotící zprávu o oboru doktorského studia FMV VŠE v Praze 

„Obchodní a mezinárodní hospodářské právo“, kterou předložil prof. Boháček 

3. Oborová rada rovněž vzala na vědomí „Zprávu o uskutečňování studijního programu 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 2017-2018“, kterou předložil prof. Boháček  

4. Reakreditace studijního programu 

Proběhla diskuse ohledně zaměření oboru a struktuře doktorandů.  

a) Oborová rada schválila aktualizované Základní zaměření studijního programu Obchodní a 

mezinárodní hospodářské právo a seznam vyučovaných předmětů tohoto doktorského studia   

b) Oborová rada schválila garanty předmětů: 

PRA910 – doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

PRA911 – prof. JUDr. Jan Dědič 

PRA912 – prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

PRA913 – doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

PRA915 – doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. 

PRA922 – prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

PRA923 – prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

PRA924 – prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

PRA925 – doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. 

PRA926 – doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

PRA927 – doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D. 

PRA928 – prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 

c) Byly posouzeny sylaby jednotlivých předmětů. Z diskuse vyplynuly následující návrhy na 

drobné úpravy: 

- PRA910 obsah ad bod 11. Smluvní typy 

- PRA911 aktualizace publikace prof. Pauknerové? 

- PRA922 vypuštěna závěrečná zkouška, ponechána seminární práce (upravena hodinová 

dotace) 

- PRA924 pozměněn název 

- PRA925 v obsahu kurzu bod 8 zařazen do bodu 1 

Oborová rada sylaby předmětů s uvedenými korekcemi schválila. 

5.  Bez připomínek byly schváleny okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce, jakož i témata 

disertačních prací – pouze u bodu 17 témat DisP – doporučeno upravit formulačně text 

(Dluhové brzdy, právní úprava, dopady…) 

6. Různé 

Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 byl stanoven na 21. 6. v 9:00 hod. a 

13. 9. v 9:00 hod. (náhradní termín). 

Členy zkušební komise budou prof. Boháček, doc. Hásová a JUDr. Grmelová 

 

V Praze dne 23. 4. 2018, zapsala:  Hásová 


