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Zápis z jednání AS FPH ze dne 30.9.2015 
 

Přítomni: Horová, Hrůzová, Lorencová, Mareš, Mládková, Riedlbauch, Skalický, 

Soukupová, Srpová, Tyll, Zelený 

Omluveni: Kolářová (zahraniční pobyt), Machek (kolokvia KSG), Stříteský (nemoc)  

Neomluveni: Devera, Ondrčka, Trumpeš 

Hosté: prof. Nový, děkan 

 

Program jednání 

1. Informace děkana o výsledku jednání o změně názvu FPH 

2. Informace děkana o přejmenování Katedry psychologie a sociologie řízení 

3. Různé: 

 Ustavení komisí AS FPH 

 Plán dalších zasedání AS FPH 
Hlasování o programu jednání: 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

1) Informace děkana o výsledku jednání o změně názvu FPH 

Děkan prof. Nový zopakoval postup vedení fakulty ve věci změny názvu FPH, se kterým 
seznámil akademickou obec 16.9.2015, a doplnil svou informaci o některé detaily 
z červencového jednání v Jindřichově Hradci, kterého se spolu s ním zúčastnil i prorektor 
doc. Hnilica. Výsledkem dalších kol fakultních diskusí je rozhodnutí podat na MŠMT 
žádost o změnu názvu nově akreditovaného magisterského studijního oboru na 
Management, při zachování názvu Podniková ekonomika a management pro stupeň 
bakalářský. Vedení fakulty očekává od ministerstva kladné vyřízení žádosti v nejbližších 
dnech. 
Diskuse členů AS přinesla podněty, které by vedení mělo zahrnout do svých dalších 
kroků, zejména s ohledem na nově probíhající řízení pro získání akreditace EQUIS. 

 AS FPH vzal děkanovu informaci se souhlasem na vědomí. 
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2) Informace děkana o přejmenování Katedry psychologie a sociologie řízení 

Vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, doc. Pauknerová, požádala 
v souvislosti s probíhající fakultní restrukturalizací o změnu názvu pracoviště, 
který by více odpovídal jeho aktuálnímu zaměření a propojení s ostatní aktivitou 
na FPH. Jak objasnil prof. Nový, název katedry se v posledních dekádách 
několikrát měnil, vždy jako reakce na potřeby praxe. Nynější návrh, s nímž 
vyslovilo souhlas jak vedení fakulty, tak Kolegium děkana, je Katedra manažerské 
psychologie a sociologie, zkráceně KMPS. 
Senátorka Lorencová doplnila děkanovu zprávu o informaci, jak probíhaly interní 
diskuse, jež vyústily v předložený návrh. 
  

 AS FPH vzal informaci se souhlasem na vědomí. 
 

3) Různé  

a) Ustavení komisí AS FPH 
Po diskusi ustavuje AS FPH své komise: 
volební Srpová (předsedkyně), Tyll, Mareš 
pedagogická  Soukupová (předsedkyně), Lorencová, Devera (nebyl přítomen,  
 bude požádán o souhlas se jmenováním) 
legislativní  Stříteský (předseda), Riedlbauch, Skalický 
 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
b) Následující zasedání AS FPH se bude konat ve středu 9.12.2015 od 13:00 

v místnosti RB438. Hlavním bodem jednání bude rozprava o úpravách Statutu 
FPH, jejichž návrhy společně připraví vedení fakulty a legislativní komise AS.  

 
 
 
 
Zapsal: Václav Riedlbauch 


