
Zápis ze zasedání Oborové rady pro doktorský studijní obor Obchodní a mezinárodní 

hospodářské právo na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních 

vztahů VŠE v Praze dne 14. 10. 2019 

 

Přítomní: prof. Boháček, prof. Dědič, doc. Grmelová, doc. Hásová, prof. Raban, 

doc. Švarc  

Omluvení: prof. Černá, prof. Jakl 

 

1. Po přivítání a schválení programu zasedání poskytl prof. Boháček informace o stavu návrhu 

akreditace studijního doktorského programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 

(dále jen OMHP), který byl již projednán vedením FMV a akademickým senátem FMV VŠE. 

Prof. Boháček dále objasnil hlavní rozdíly oproti dosavadnímu stejnojmennému studijnímu 

oboru a oproti stavu návrhu z posledního zasedání OR 28.5.2019.  

 

2. Následně nechal prof. Boháček hlasovat o přijetí Sebehodnotící zprávy ve znění 

projednaných změn. Pro schválení hlasovalo všech 6 přítomných členů, nikdo nehlasoval 

proti, ani se nezdržel hlasování.  

 

3. Dále byly projednány a schváleny úpravy v akreditačním spisu k návrhu akreditace 

oboru OMHP. Členové oborové rady byli předem seznámeni se zněním příslušných 

formulářů. Pro schválení akreditačního spisu hlasovalo všech 6 přítomných členů, nikdo 

nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování. 

 

6. Poté oborová rada vzala na vědomí změnu v osobách školitelů doktorandů, kteří byli 

převedeni od doc. Spirita (v důsledku jeho odchodu do důchodu) na nové školitele 

(prof. Boháček, doc. Fischerová, doc. Gongol, doc. Grmelová). Oborová rada vzala také na 

vědomí dílčí změny v názvech tří disertačních prací studentů doktorské studia převedených na 

zmíněné školitele. 

 

7. Doc. Švarc poté informoval členy oborové rady o vypsaných předmětech v akademickém 

roce 2019/20 ve studijním oboru OMHP, o vypsaných tématech disertací a okruzích ke 

státním doktorským zkouškám oboru OMHP i nově navrženého stejnojmenného programu 

OMHP, což členové oborové rady vzali na vědomí, a dále o vypsání přijímacího řízení do 

nového ročníku 2020/21 (nový program OMHP) až po udělení nové akreditace ze strany 

NAÚ v běžném termínu pro přijímací zkoušky do doktorského studia na FMV v červnu 2020 

(bude-li pozitivní výsledek doručen na VŠE do dubna 2020) nebo v září 2020 (bude-li 

pozitivní výsledek doručen na FMV do června 2020). Dojde-li k němu, budou vypsána 3 

místa pro prezenční studium a 3 pro kombinované studium nového studijního programu. 

 

8. Oborová rada po diskuzi projednala hlavní úkoly studentů doktorského studia, zejména 

náplň Dne doktorandské vědy, potřebný počet i kvalitu publikací, mezinárodní rozměr studia i 

zapojení do vědecké práce katedry (IGA, konference katedry), a to podle ročníků - nově 

přijatých studentů v individuálních studijních plánech a studentů vyšších ročníků v ročním 

hodnocení studentů. Prof. Boháček dále podal informace o studentech, kteří zanechali 

studium nebo jim bylo studium ukončeno. Student dr. Pulda musí po přerušení nyní složit 

státní doktorskou zkoušku do konce října - termín byl již vypsán na 29.10.2019 v 11 hod., 

byla i stanovena zkušební komise. 

 

9. Dále doc. Švarc poskytnul obecné informace o vědecké práci na katedře. Zdůraznil posílení 

internacionalizace vědy zavedením anglické sekce tradiční katedrální konference, která je 



řešena prostřednictvím interního grantu FMV VŠE. Rovněž informoval o počtu studentů, kteří 

v kalendářním roce 2019 již obhájili své doktorské disertační práce. Před koncem roku 2019 

se očekává obhájení doktorské disertační práce Dr. Kříže. 

 

10. Oborová rada následně projednala možnost hlasování per rollam v případě potřeby 

přijmout rozhodnutí ve věcech, které nesnesou odkladu. Všichni přítomní členové předložený 

návrh přivítali. Pro přijetí návrhu na schválení možnosti hlasovat per rollam hlasovalo 6 

členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.   

 

11. V rámci bodu „Různé“ informoval doc. Švarc o probíhajícím habilitačním řízení 

Dr. Zahradníkové. Oborová rada v diskuzi zvažovala, jací odborníci z oboru obchodního a 

mezinárodního hospodářského práva se tématem habilitační práce zabývají a přitom bylo 

zdůrazněno, že téma práce musí spadat do rámce tohoto habilitačního oboru.  

 

12. Na závěr poděkoval prof. Boháček a doc. Švarc přítomným členům za účast na zasedání 

oborové rady. 

 

 

Zapsala: Nicole Grmelová       14. října 2019 


