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Usnesení 

z 9. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  
dne 27. 10. 2016 

 

 
 

Účast členů VR EF:  Celkem členů VR: 28, z toho 21 přítomných a 7 nepřítomných dle prezenční listiny.  
       Vědecká rada byla usnášeníschopná. 
 
 

1) Směrnice pro habilitační řízení 
 
Děkan Žižka seznámil vědeckou radu se Směrnicí děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na 
Ekonomické fakultě TUL. Ekonomická fakulta získala možnost habilitačního řízení v oboru Podniková 
ekonomika a management rozhodnutím MŠMT o udělení akreditace dne 5. května 2016. Akreditace 
byla také udělena pro doktorský studijní obor Business Economics and Management pro výuku v AJ. 
Technická univerzita v Liberci nemá jednotnou směrnici pro habilitační řízení, ale existují podobné 
směrnice na Fakultě strojní, Fakultě textilní a Fakultě mechatroniky. Právní oddělení TUL doporučilo, 
aby směrnice EF TUL byla blízká směrnicím na těchto fakultách. Směrnice se liší v autoevaluačních 
kritériích, specifických pro Ekonomickou fakultu. Tato kritéria byla schválena na posledním zasedání 
vědecké rady a byla součástí akreditačního spisu. Do diskuse se zapojil doc. Vacík, prof. Pavelková, 
prof. Kraft, doc. Rolínek. Děkan vysvětlil a zodpověděl veškeré dotazy, které se týkaly kritérií a 
požadavků potřebných k podání žádosti o zahájení habilitačního řízení. 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada projednala a bere na vědomí Směrnici pro habilitační řízení na Ekonomické 
fakultě TUL v oboru Podniková ekonomika a management. 
 

   Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů vědecké rady. 
 

2) Zahájení habilitačního řízení Ing. Kateřiny Maršíkové, Ph.D. 
 

Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Kateřiny Maršíkové, Ph.D., 
která působí na katedře podnikové ekonomiky a managementu EF TUL. Podaná žádost splňuje 
požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Směrnice děkana č. 5/2016  pro 
habilitační řízení. Habilitační řízení bylo zahájeno 22. 9. 2016, kdy uchazečka podala žádost a dodala 
podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Investice do lidského kapitálu z pohledu podniku a 
jednotlivce“.  
 

Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda -  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – Český statistický úřad 
Členové –  doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – EF TUL  
   prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. – NEWTON College, Praha 
   doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc – Vysoká škola hotelová v Praze 
   doc. Ing. Stanislav Klazar. Ph.D. – FFÚ, VŠE v Praze 
 

Otázku prof. Mandela k odbornému zaměření členů komise zodpověděl děkan Žižka. V diskusi 
vystoupil prof. Doucek a prof. Soukup. Dotazy ohledně habilitační přednášky zodpověděl děkan. 
Konstatoval, že habilitační přednášku stanovuje, dle směrnice pro habilitační řízení, habilitační komise 
a témata habilitační přednášky uchazečka předložila, jsou součástí materiálu předloženého vědecké radě. 

Vědecká rada se usnesla, že o složení habilitační komise bude hlasovat veřejně. 
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Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schvaluje jmenování habilitační komise 

v uvedeném složení. 
 
Hlasování o složení habilitační komise bylo veřejné, komise byla schválena 20 přítomnými členy       
vědecké rady,  1 člen se zdržel hlasování. 

 
3) Návrh na udělení čestného titulu doctor honoris causa Technické univerzity v Liberci pro  
prof. Johna R. Anchora 

 
Děkan Žižka seznámil Vědeckou radu s návrhem na udělení čestného doktorátu pro profesora Johna R.  
Anchora z University of Huddersfield při příležitosti oslav 25. výročí založení Ekonomické fakulty 
Technické univerzity v Liberci. Seznámil vědeckou radu s životopisem prof. Anchora a s důvody pro 
udělení čestného doktorátu. Jedná se o ocenění přínosu prof. Anchora k rozvoji dlouhodobé spolupráce 
obou univerzit, podložené podepsanými dohodami z let 1992 až 2013, podpora jeho mateřské univerzity 
při výuce moderní ekonomie v období založení fakulty. Prof. Anchor byl v letech 2013/2014 hostujícím 
profesorem na TUL, pravidelně se účastní akcí pořádaných EF TUL, společně s kolegy z EF TUL publikuje 
a podílí se na projektech. V Huddersfieldu se stará o studenty EF TUL, kteří absolvují část studia na 
HUBS. V současné době spolupracuje na rozšíření nabídky o doktorské studium studentů EF TUL na 
HUBS.  
V diskuzi vystoupila prof. Pavelková, prof. Kraft, doc. Hasprová. doc. Vacík. Děkan Žižka zdůvodnil 
opodstatnění návrhu na udělení čestného doktorátu osobním přínosem prof. Anchora k rozvoji 
mezinárodní spolupráce mezi University of Huddersfield Business School a Technickou univerzitou v 
Liberci.  
 

      Usnesení: 
  
Vědecká rada projednala a doporučila JM rektorovi TUL udělit čestný titul doctor honoris 
causa Technické univerzity v Liberci prof. Johnu R. Anchorovi. 
 
Návrh usnesení byl schválen v poměru 19 hlasů pro návrh, 2 členové se zdrželi, proti nebyl 
nikdo. 
 
4) Plán realizace strategického záměru EF TUL v roce 2017 
 

K oblasti vnějších vztahů vystoupil proděkan Demel. Ve svém vystoupení se věnoval cílům zaměřeným 
na internacionalizaci, na podporu studentů vyjíždějících do zahraničí na partnerské univerzity, na 
podporu nadaných a úspěšných studentů formou stipendií, rozšíření počtu studentů přijíždějících ze 
zahraničí, včetně studentů samoplátců. Tato priorita je rovněž spojená s výjezdy a příjezdy 
akademických pracovníků, výsledkem těchto aktivit by mělo být navázání a prohloubení spolupráce 
směrem k získání mezinárodních vědeckých projektů a podpora studentů pro větší konkurenceschopnost 
v mezinárodním prostředí. Nástrojem je plné využití prostředků ERASMUS+, projektů institucionálního 
plánu, bilaterální smlouvy, double degree a joint degree. EF TUL klade důraz na podporu komunikace 
s potenciálními uchazeči ze středních škol. Pořádá dny otevřených dveří, pořádá prezentace přímo na 
středních školách a zapojuje studenty do soutěží. EF TUL zlepšuje dostupnost informací o fakultě a jejích 
studijních programech. Strategickým cílem je realizace studia, které odpovídá potřebám trhu práce,  
podpora a rozvoj podnikatelských dovedností studentů v rámci SBC formou soutěží, v letošním roce je 
přihlášených 23 týmů. Úspěšná byla letní škola podnikání. V oblasti relevance se EF TUL zaměřuje na 
posilování vztahů s partnery/zaměstnavateli svých absolventů z aplikačního prostředí. Klade důraz na 
zlepšení výukového procesu prostřednictvím přednášek odborníků z partnerských společností. 
 
Proděkanka Antlová své vystoupení věnovala především těmto prioritám: podpora kvalitního doktorského 
studia, podpora kvalitní vědecké mezinárodní a univerzitní spolupráce a podpora kvalitní publikační 
činnosti akademických  pracovníků. Proděkanka Antlová seznámila VR s podanými projektovými žádostmi 
na rok 2017, s podporou studentů a doktorandů formou Studentské grantové soutěže a Studentské 
vědecké odborné činnosti. Dále se záměrem projektu na podporu excelentních výzkumných týmů EF TUL 
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(2017-2019) formou interních grantů. Proděkanka Antlová oznámila konání konference Liberecké 
Ekonomické Fórum 2017, které se bude konat od 11. do 13. září 2017. 
 

Proděkanka Dědková se zaměřila na komunikaci s potencionálními uchazeči, na podporu nadaných 
studentů a studentů se specifickými potřebami. Vědeckou radu seznámila se statistickými výsledky 
přijímacího řízení, s monitorováním neúspěšnosti studentů při studiu a přípravou opatření pro její snížení 
formou informačních schůzek ve všech ročnících, přípravných a opakovacích kurzů a poradenstvím pro 
studenty. Důležitou složkou je podpora nadaných studentů prostřednictvím stipendijních programů a 
individuálního přístupu ke studentům. 
 

Proděkan Skála se věnoval prioritní oblasti zapojení informačních technologií v procesech studijní agendy 
a přijímacího řízení. Další oblastí rozvoje EF TUL je prohloubení spolupráce s Univerzitou v St. Gallenu 
v doktorském studijním programu a příprava double degree programu s Technickou univerzitou 
v Chemnitz.  
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a vzala na vědomí plán realizace 
strategického záměru EF TUL v roce 2017. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů vědecké rady. 
 
5) Seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) 
na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci pro a.r. 2016/2017 
 
Proděkanka Dědková předložila návrh jmenného seznamu odborníků do komisí pro státní závěrečné 
zkoušky. Do diskuze k tomuto návrhu se přihlásil prof. Doucek s poznámkou o nedostatečné publikační 
činnosti u některých navržených členů, kteří by neměli být jmenovaní do komisí. 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila  předložený seznam odborníků 
pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium na 
Ekonomické fakultě TUL pro a.r. 2016/2017. Vědecká rada Ekonomické fakulty 
nedoporučuje jmenovat do komisí pro státní závěrečné zkoušky osoby s nedostatečnou 
publikační činností. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů vědecké rady. 
 
6) Různé 
 

Na závěr poděkoval děkan Žižka všem členům vědecké rady za aktivní spolupráci v uplynulém 
čtyřletém období. Vzhledem ke skončení funkčního období děkana k 31. 10. 2016 skončilo také 
funkční období této vědecké rady. 
 
 
 
 

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

 
 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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