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Přítomni: 

Jednání proběhlo korespondenční formou. 

 

Průběh jednání: 

Pedagogická komise dostala k posouzení návrh studijního a zkušebního řádu pro doktorské 

studium a návrh nové výkonové metodiky. K materiálům se sešly tyto připomínky: 

 

Studijní a zkušební řád pro doktorské studium: 

 K připomínce č. 160 apod.: záměna označení jednotlivých komisí byla již nyní 

vyřešena. Ale nejsem si jist, zda skutečně lze použít zkrácené označení „zkušební 

komise“ resp. „komise“ způsobem uvedeným v předpisu. V předložené verzi se pod 

„zkušební komisí“ rozumí ta „zkušební komise“, která se objevuje v názvu článku, 

podobně to platí i pro „komisi“. Osobně bych uvítal, kdyby se ve všech případech psal 

buď plný název „zkušební komise“ či „komise“, nebo by se v textu uvedla určitá 

zkratka (např. dále též…). Pokud ovšem proti této úpravě nemají nic právníci, lze moji 

připomínku chápat jako doporučení.  

 K připomínce č. 166: její neakceptování znamená větší administrativní práci pro 

fakultu, aniž by to podle mého názoru vedlo ke zkvalitnění procesu obhajoby práce. 

Vysvětlení toho, proč nelze připomínku zapracovat, považuji za slabé, neboť jiné 

univerzity oponenty za členy komisí akceptují. Na druhou stranu není předložená 

verze v rozporu se zákony a vnitřními předpisy VŠE a navrhovatel má právo ji takto 

navrhnout. 

 Čl. 13 a čl. 16: v předpisu bohužel zůstaly příliš podobné pojmy „komise“ a „zkušební 

komise“, ačkoli proto není vážný důvod. Vznesené argumenty pro změnu nebyly 

vůbec zodpovězeny. 

 Čl. 4, odst. 3: chybí tečka na konci věty. 

 Čl. 4, odst. 7: státní doktorská zkouška má být s malým „s“. 

 Čl. 11, odst. 1: za „předepsaných zkoušek“ nemá být čárka, ale spojka „a“. 

 Čl. 11, odst. 3: státní doktorská zkouška zde má být uvedena již jen zkratkou. 

 Čl. 18, odst. 6: na konci věty, která tvoří kladný závěr posudku, chybí tečka. 

 Čl. 24, odst. 2a: za „případně odbornou katedrou“ má být čárka. 

 Čl. 24, odst. 2b: místo „fakult“ má být „fakulty“. 

 

Metodika měření pedagogických výkonů fakult VŠE: 

 Materiál považuji za vhodné přijmout s tím, že jde o metodiku dočasnou a že budou 

zahájeny práce na dalších úpravách. 

 

Závěr: 

Komise doporučuje předkladateli zvážit přednesené připomínky. Zároveň je však nepovažuje 

za natolik závažné, aby k předneseným materiálům vydala záporné stanovisko, a doporučuje 

AS VŠE předložené návrhy schválit. 

 

Za správnost: Miroslav Svoboda, předseda pedagogické komise 


