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Usnesení 

z 8. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  
dne 18. 2. 2016 

 
 

Účast členů VR EF:  Celkem členů VR: 28, z toho 22 přítomných a 6 nepřítomných dle prezenční listiny.  
       Vědecká rada byla usnášeníschopná. 
 
 

1) Žádost o akreditaci habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a management 
 
Děkan předložil zpracovanou žádost o akreditaci habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a 
management. Žádost obsahovala veškeré požadované údaje a byla zpracována dle požadavků 
Akreditační komise. Děkan prezentoval vědecké radě historii oboru habilitačního řízení Podniková 
ekonomika a management, poslední akreditace byla platná do roku 2012.  Děkan seznámil vědeckou 
radu s důvody, které vedly k podání žádosti. Mezi hlavní důvody patří úspěšnost doktorského studijního 
oboru Organizace a řízení podniků, resp. Řízení a ekonomika podniku a vědecká práce doktorandů a 
školitelů. Za poslední 4 roky obor absolvovalo 20 studentů doktorského studia. Dále úspěšnost při 
získávání významných projektů, TAČR, GAČR, GAČR-DFG a menších projektů V4, ČSJ a smluvního 
výzkumu. Významným důvodem pro podání žádosti o akreditaci jsou rovněž renomované složení 
vědecké rady, autoevaluační hlediska, vysoká věková struktura prof. a doc. na fakultě, kdy průměrný věk 
doc. je 57 let, resp. prof. 61 let a skupina cca 6 uchazečů o habilitační řízení, kteří by se měli v průběhu 
3 let habilitovat. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala předložený materiál k žádosti o akreditaci 
habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a management. 
 
Materiál byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady a doporučen k předložení 
Akreditační komisi k projednání. 

 
2) Žádost o rozšíření akreditace doktorského studia Řízení a ekonomika podniku o výuku 
v anglickém jazyce 

 
Děkan seznámil vědeckou radu se žádostí o rozšíření akreditace doktorského studia Řízení a ekonomika 
podniku o výuku v anglickém jazyce. Žádost je opřena o zájem o studium mezi zahraničními studenty, 
participaci zahraničních odborníků na výuce a o nabídku části předmětů v anglickém jazyce. 
V diskuzi vystoupila prof. Pavelková, doc. Vacík, prof. Jáč, prof. Ritschelová. Prof. Žižka zodpověděl 
dotazy, které se týkaly prezentované žádosti, hlavně problematiky doktorského studia, získávání 
kvalitních studentů do studia, rozšíření studia o kvalitní studenty ze třetích zemí. 

 
Usnesení: 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila předložený materiál k žádosti 
o rozšíření akreditace doktorského studia Řízení a ekonomika podniku o výuku v anglickém 
jazyce. 
 
Materiál byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady a doporučen k předložení 
Akreditační komisi k projednání. 
 
3) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační 
a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 – 
20120 na rok 2016 
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Děkan stručně seznámil vědeckou radu s prioritami Dlouhodobého záměru EF TUL na rok 2016. V oblasti 
zajišťování kvality je to především akreditace habilitačního řízení, zavedení Rady pro vnitřní hodnocení, 
pozornost bude věnována systému studentského hodnocení kvality. Velký důraz bude kladen na zlepšení 

dostupnosti informací o fakultě prostřednictvím nových webových stránek, především v angličtině. 
Vedení se zaměří na vybudování přívětivého akademického prostředí vybudováním odpočinkových zón 
pro studenty v prostorách budovy H a na inovaci zázemí pro výuku. 
V kapitole Diverzifikace a dostupnost je cílem podpora studentů se specifickými potřebami a problémy, 
vytvoření systému uznávání výsledků z VOŠ a tím získání vyššího počtu kvalitních studentů. Podpora 
mimostudijních aktivit studentů prostřednictvím Studentských grantových soutěží, Studentských 
vědeckých a odborných činností a podpory iniciativy a komunity SBC (Student Business Club).  

Strategické cíle, které plní EF TUL v oblasti internacionalizace jsou zaměřeny na zvyšování počtu 
vyjíždějících, i přijíždějících studentů a akademiků, včetně samoplátců. Pozornost je věnována i tvorbě a 
realizaci mezinárodních projektů, např. Ziel 3, Erasmus, V4. 
V kapitole Relevance je kladen velký důraz na spolupráci s vnější sférou, monitoring potřeb 
zaměstnavatelů v návaznosti na uplatnitelnost absolventů. Rozvíjí se spolupráce s úspěšnými absolventy. 
Rozvoj zaznamenala i podpora studentského podnikání SBC, nabídka informací z vnější sféry 
prostřednictvím portálu Praxipolis. Tato aktivita využívá moderních prostředků komunikace, nové webové 
stránky fakulty, sociální sítě, QR kódy. 
S oblastí kvalitního a relevantního výzkumu, vývoje a inovace úzce souvisí podpora kvalitního 
doktorského studia s rozšířením možnosti studia v anglickém jazyce. Zvýšení zájmu o doktorské studium 
podpořené systémem stipendií. 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL v Liberci projednala a vzala na vědomí Dlouhodobý 
záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti 
Ekonomické fakulty TUL na období 2016 – 2020 na rok 2016.  
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů vědecké rady. 
 
 
4) Informace o výsledcích řešení výzkumných zaměření 
 
 
Doc. Rydvalová seznámila Vědeckou radu s plněním cílů výzkumného zaměření Strategické řízení 
výkonnosti podniku v programu Ekonomika a management na EF TUL v druhém roce jeho řešení. Cílem 
výzkumných zaměření byla specifikace vědeckého a odborného zaměření vědecko-výzkumných činností 
kateder, tak aby katedry zvýšili svojí úspěšnost v oblasti publikační činnosti, zlepšily výsledky ve vazbě 
na metodiku RIV. Dalšími cíli je vyhledávání a podpora studentů v doktorském studiu a jejich směřování, 
získávání nových projektových záměrů (např. TAČR, GAČR a další výzvy). Výzkumný tým získal 
výzkumný projekt TA ČR, podporovaný od roku 2016. Tým řešil několik menších projektů V4, ČSJ. 
Celkem bylo podáno 9 projektů aplikovaného, základního, smluvního a kombinovaného výzkumu.  
Dalším výstupem byla příprava a realizace Studentské soutěže v rámci Student Business Club. Ve druhé 
sekci vystoupila doc. Laboutková (Hospodářská politika a správa – téma Od konceptu Good Governance 
k fungujícímu vládnutí). Výzkumný tým pod vedením doc. Laboutkové získal projekt základního výzkumu 
GA ČR. Výsledky třetí sekce prezentoval doc. Skrbek (Systémové inženýrství a informatika – téma Agilní 
informační služby jako významný atribut systémových přístupů k eliminaci dopadů vybraných 
mimořádných událostí). Stanovené cíle pro rok 2015 byly splněny, katedry zvýšily svojí úspěšnost 
v oblasti publikační činnosti, zlepšily výsledky ve vazbě na metodiku RIV, úspěšné byly i v podání nových 
projektů do roku 2016, a řešení malých projektů v roce 2015. 
 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL vzala na vědomí informace o výsledcích řešení 
výzkumných zaměření Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2015.  
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
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4) Různé 
 

Proděkanka Dědková předložila ke schválení návrh na doplnění nového člena pro komise Státních 
závěrečných zkoušek - bakalářské a navazující magisterské studium:  

studijní program Ekonomika a management  

Ing. Jan Mačí, Ph.D. - Katedra podnikové ekonomiky a managementu, 2015; Ph.D. - obor Organizace 
a řízení podniků, odborné zaměření Podniková ekonomika, Hospodářská geografie, Finance 
v mezinárodním obchodě, počet publikací za posledních pět let (2011-2015): 6. 

 
Příští zasedání Vědecké rady EF TUL se bude konat 27. 10. 2016 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF 
TUL. 
 
 
 
 
 

         prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. v. r. 
           předseda VR EF a děkan EF TUL 

 
 
 
 

Zapsala: Ing. Hawlová 
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