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Usnesení 

z 1. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  
dne 06. 04. 2017 

 
 

Účast členů VR EF:  Celkem členů VR: 29, z toho 26 přítomných a 3 nepřítomní dle prezenční listiny.  
       Vědecká rada byla usnášeníschopná. 
 
 

1) Předání jmenovacích listin členům vědecké rady  
 
Proděkanka Antlová představila jednotlivé členy nově jmenované Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL 
(dále vědecká rada) a děkan Žižka jim předal jmenovací listiny. 
 

 
2) Informace o výsledcích řešení výzkumných zaměření 
 
Proděkanka Antlová se ve svém vystoupení věnovala novému internímu projektu Podpora excelentních 
výzkumných týmů na EF TUL 2017-2019. Cílem projektu je navázat na dosažené výsledky předchozích 3 
let řešení výzkumných zaměření kateder, přehodnotit jednotlivá zaměření výzkumu, prohloubit 
vzájemnou spolupráci kateder a fakult v rámci TUL a sjednotit tematicky jednotlivé části výzkumných 
řešení. Proděkanka Antlová představila kritéria pro vznik nových excelentních výzkumných týmů, návrh 
organizace podpory a návrhy témat excelentních výzkumných projektů. Dále se věnovala řešeným 
projektům na fakultě v roce 2017: Projekt TA ČR – Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických 
disparit obcí, projekt GA ČR - Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky a 
mezinárodní projekt Erasmus +/K2 – SMEs Human resource attraction, retention and performace 
enhancement network. Věnovala se rovněž podaným projektovým žádostem GA ČR na rok 2018 a 
oznámila konání konference Liberecké Ekonomické Fórum 2017, které se bude konat od 11. do 13. září 
2017. 
 
Doc. Rydvalová seznámila Vědeckou radu s výsledky výzkumného zaměření Strategické řízení výkonnosti 
podniku v programu Ekonomika a management na EF TUL. Vyhodnotila jednotlivé týmy z hlediska 
splnění zaměření tématu za studijní obor Ekonomika a management. V roce 2016 tým rovněž řešil 
několik menších projektů V4 a ČSJ.  Dalším splněným výstupem byla příprava a realizace studentské 
soutěže v rámci Student Business Clubu. Ve druhé sekci vystoupila doc. Laboutková (zaměření 
Hospodářská politika a správa – téma Od konceptu Good Governance k fungujícímu vládnutí). Výzkumný 
tým pod vedením doc. Laboutkové řešíl projekt základního výzkumu GA ČR. Výsledky třetí sekce 
prezentovala doc. Antlová (zaměření Systémové inženýrství a informatika – téma Agilní informační služby 
jako významný atribut systémových přístupů k eliminaci dopadů vybraných mimořádných událostí). 
Stanovené cíle za období řešení projektu 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 2017 a řešení malých projektů v roce 2016. 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL vzala na vědomí informace o výsledcích řešení 
výzkumných zaměření Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.  
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
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3) Seznam členů oborové rady pro doktorský studijní program 
 
Děkan Žižka předložil vědecké radě ke schválení složení oborových rad pro doktorský studijní program 

P6208 Ekonomika a management, obor: Řízení a ekonomika podniku a obor: Organizace a řízení 
podniku. Dále seznam členů fakultní oborové rady doktorského studijního programu P6209 Systémové 
inženýrství a informatika, obor: Ekonomická informatika. 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila předložený seznam členů 
oborové rady doktorských studijních oborů na Ekonomické fakultě.   
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 
4) Návrh na udělení pamětní medaile Technické univerzity v Liberci pro prof. Johna R. 
Anchora 
  
Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s revokací návrhu na ocenění pro prof. Johna R. Anchora z 
University of Huddersfield při příležitosti oslav 25. výročí založení Ekonomické fakulty Technické 
univerzity v Liberci. Děkan Žižka navrhnul udělit prof. Anchorovi pamětní medaili. Seznámil vědeckou 
radu s životopisem prof. Anchora a s důvody pro udělení pamětní medaile. Jedná se o ocenění přínosu 
prof. Anchora k rozvoji dlouhodobé spolupráce obou univerzit, podložené podepsanými dohodami z let 
1992 až 2016, 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.  
 
Usnesení: 
  
Vědecká rada projednala a doporučila JM rektorovi TUL udělit pamětní medaili Technické 
univerzity v Liberci prof. Johnu R. Anchorovi. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 
5) Výroční zpráva Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci o činnosti za rok 2016

  
Vědecká rada obdržela pro informaci Výroční zprávu o činnosti Ekonomické fakulty TUL za rok 2016. 
Děkan Žižka vědeckou radu seznámil s hlavními body výroční zprávy, vývojem počtu uchazečů o 
studium, s vývojem počtu studentů a absolventů, se složením a počtem zaměstnanců. Uvedl přehled 
výzkumné činnosti na fakultě a ve svém vystoupení se věnoval cílům zaměřeným na internacionalizaci, 
na podporu studentů a akademiků vyjíždějících do zahraničí na partnerské univerzity. Děkan Žižka 
představil vědecké radě činnost studentů v rámci rozvoje podnikatelských dovedností. V rámci Student 
Business Clubu byla vyhlášena soutěž o nejlepší start-up, do soutěže bylo přihlášeno 23 týmů a 7 týmu 
postoupilo do závěrečného hodnocení. Úspěšná byla letní škola podnikání a soutěž Preciosa Crystal 
Challenge.  
Děkan Žižka vyzdvihl význam úspěšného zakončení řešení projektu Národní ceny kvality ČR v programu 
Start Europe v kategorii veřejný sektor a mezinárodní ocenění EFQM - Committed to Excellence, které 
Ekonomická fakulta získala v roce 2016. 

 

Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL v Liberci projednala a vzala na vědomí Výroční 
zprávu o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity za rok 2016. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
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6) Zahájení habilitačního řízení Ing. Michaely Krechovské, Ph.D. 
 
 

Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Michaely Krechovské, Ph.D., 
která působí na katedře financí a účetnictví, Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. 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 15. 03. 2017, kdy uchazečka podala žádost a dodala 
podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Vliv koncepce udržitelnosti na finanční výkonnost 
podniku a její měření“.  

 

Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda -  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. – Ekonomická fakulta TUL 
Členové –  prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. – Fakulta ekonomická ZČU v Plzni  

doc. Ing. Václav Janeček, CSc. - Fakulta informatiky a managementu Univerzita 
Hradec Králové 
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve 
Zlíně 
doc. Ing et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. – Fakulta ekonomicko-správní Univerzita 
Pardubice 

 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Michaely Krechovské, 
Ph.D. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 

 
Zahájení habilitačního řízení Ing. Pavola Budaje, PhD. 

 
Děkan Žižka seznámil vědeckou radu se zahájením habilitačního řízení Ing. Pavola Budaje, PhD. 
Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazeče dne 16. 03. 2017. Byla předložena habilitační 
práce na téma: VPLYV PROSTREDIA NA POSUN PARADIGMY SYSTÉMU MANAŽMENTU. Předložené 
podklady nesplňují veškeré náležitosti dle ZVŠ a směrnice děkana č. 5/2016. Děkan proto vyzval 
uchazeče k odstranění závad do 31. 5. 2017. Pokud budou vady do uvedeného termínu odstraněny, 
děkan předloží návrh na složení habilitační komise na podzimním jednání vědecké rady. V opačném 
případě bude řízení zastaveno.   

 
7) Doplnění seznamu odborníků pro komise státních závěrečných zkoušek  
 
Děkan Žižka předložil ke schválení návrh na doplnění nového člena pro komise státních závěrečných 
zkoušek - bakalářské a navazující magisterské studium na Ekonomické fakultě TUL. 

 
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. pro obor Manažerská informatika, 2016 Ph.D. - obor Ekonomická 
informatika, odborné zaměření Projektový management, Internetová komunikace, Online média, sociální 
media, počet publikací za posledních pět let (2014-2016): 25. 

Usnesení: 
 

Vědecká rada projednala a schválila doplnění seznamu odborníků pro státní závěrečné 
zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) na Ekonomické fakultě TUL pro a.r. 
2016/2017 
 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
8) Různé 
 
Příští zasedání Vědecké rady EF TUL se bude konat 5. 10. 2017 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF 
TUL. Z důvodu velkého počtu předpokládaných žádostí o akreditace nových studijních programů a 
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zahájených habilitačních řízení, děkan Žižka navrhnul konání dvou vědeckých rad, druhým termínem by 
byl 9. listopad 2017. Druhý termín bude upřesněn v závislosti na množství připravovaných podkladů.  
 

Děkan avizoval termín slavnostního, rozšířeného zasedání vědecké rady u příležitosti oslav 25. výročí 
založení fakulty, které se bude konat v pátek 10. listopadu 2017. 
 
 
 
 

         prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. v. r. 

           předseda VR EF a děkan EF TUL 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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