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ZÁPIS 

ze zasedání Oborové rady FM VŠE 

 
Datum konání: 29. září, 16:00 hodin.  
Přítomni: dle prezenční listiny (8 přítomných – 4 členové on-line, 4 off-line; 4 omluveni); ke schůzce 
byli přizváni i školitelé a konzultanti doktorandů 

 
Program: 

1. Předložení Individuálních plánů studentů 1. ročníku k posouzení. 

2. Předložení Zpráv o průběhu doktorského studia doktorandů FM za akademický rok 
2021/2022 k posouzení. 

3. Různé.   

Předsedkyně OR FM, doc. Komárková, zahájila zasedání a přivítala členy oborové rady. 
Nejprve všechny seznámila se základními statistikami, které se týkaly studia v doktorském 
studijním programu na FM v roce 2022. Do řádného studia je nyní zapsáno 27 studentů, 
z toho 13 v prezenční formě studia. 14 studentů má studium přerušeno. Přihlášku ke studiu 
letos podalo 6 uchazečů do doktorského studijního programu; z toho 1 přihláška byla 
podána do programu anglického. Přijímacího řízení v on-line formě se zúčastnilo všech 6 
uchazečů, dva z nich nesplnili nutné podmínky pro přijetí. Do studia se řádně zapsali 4 
studenti, 3 do českého a 1 do anglického studijního programu. V akademickém roce 
2021/2022 se uskutečnily tři obhajoby, z toho dvě úspěšné. 
 
ad 1) 

Projednány byly Individuální plány čtyř studentů 1. ročníku, závěry viz Příloha 1.  
 

ad 2) 

Dalším bodem jednání bylo předložení a posouzení Zpráv o průběhu doktorského studia 
studenů FM za akademický rok 2021/2022. Doporučení plynoucí z jednání lze nalézt 
v Příloze 2. 

 

ad 3)  

• Garantka dr. studia, doc. Komárková, informovala přítomné, že letos na podzim bude 
poprvé realizována doktorská konference v nové koncepci – ve dvou sekcích. Jeden 
blok bude tvořen studenty druhého ročníku, kteří představí aktualizovaný záměr své 
disertační práce. Druhý blok bude určen studentům třetích, popř. vyšších ročníků, 
kteří vystoupí s klasickým příspěvkem (prezentací empirické studie). 

• Doc. Komárková informovala přítomné, že příští zasedání oborové rady fakulty bude 
naplánováno za rok (koncem září – tj. v týdnu od 25.9.2023; konkrétní den bude ještě 
upřesněn), opět bude umožněn on-line přístup. 

 
Zapsala: Mgr. Irena Míková 
Za správnost: doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. 
 
V Jindřichově Hradci dne 29.09.2022 


