
Usnesení 
z  2. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 05. 10. 2017 
 
 
Účast členů VR EF:   
Celkem členů VR: 30, z toho 22 přítomných a 8 nepřítomných dle prezenční listiny. Vědecká rada byla 
usnášeníschopná. 
 
1) Předání jmenovacích listin nové člence a členům vědecké rady, kteří nebyli přítomní 

na 1. zasedání  

 
Děkan Žižka představil novou členku vědecké rady doc. Bednářovou, které zároveň předal jmenovací 
listinu. Jmenovací listiny předal i členům, kteří nebyli přítomni na 1. zasedání. 
 
2) Habilitační řízení Ing. Michaely Krechovské, Ph.D. (vedoucí katedry financí a účetnictví 

fakulty ekonomické, Západočeská univerzity v Plzni). 
 

 Děkan Žižka zahájil habilitační řízení dr. Krechovské 
 

 Volba skrutátorů:  prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  
 prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  
  

Hlasování: 20 členů pro, navrhovaní 2 skrutátoři se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli 
schváleni. 

 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 15. 3. 2017. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 6. 4. 2017 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
 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 
 

    Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 
       doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.  – UTB ve Zlíně 
      prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  – VŠE v Praze 
       prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislavě   
 

 Předseda habilitační komise prof. Ivan Jáč konstatoval, že habilitantka splňuje požadavky a 
předložila všechny doklady, které jsou podle § 72 odst. 2 zákona 111/98 Sb. o vysokých 
školách, dle Řádu habilitačního řízení TUL ze dne 24. 5. 2017 a dle Směrnice děkana č. 
5/2016, pro zahájení habilitačního řízení nezbytné. Habilitační komise na svém zasedání dne 
23. 8. 2017 posoudila vědeckou kvalifikaci uchazečky, její pedagogickou praxi a na základě 
posudků oponentů zhodnotila úroveň habilitační práce. Habilitační komise, na základě 
výsledků tajného hlasování ze dne 23. 8. 2017, navrhuje vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu 
odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byla Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D., po přednesení habilitační přednášky a úspěšném obhájení habilitační práce jmenována 
docentkou pro obor „Podniková ekonomika a management“.  
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 Habilitační přednáška Ing. Michaly Krechovské, Ph.D. na téma „Trendy v oblasti měření a řízení 
finanční výkonnosti podniků“ splnila požadovaný limit 30 min.  

 
 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy prof. Doucek, prof. Čapek. Habilitantka 

zodpověděla všechny položené otázky, viz diskusní lístky. 
 

 Obhajoba habilitační práce Ing. Michaely Krechovské, Ph.D. na téma „Vliv koncepce 
udržitelnosti na finanční výkonnost podniku a její měření“ splnila limit 15 min.  

 
 Oponent prof. Ing. Bohumil Král, CSc. seznámil vědeckou radu s podstatnou částí svého 

posudku. Posudek omluvené oponentky habilitační práce doc. Ing. Adriany Knápkovou, Ph.D. 
přednesl předseda habilitační komise prof. Jáč. a posudek za prof. Ing. Helenu Majdúchovou, 
CSc. přednesl pověřený člen habilitační komise doc. Janeček. Oba uvedli, že oponentky 
habilitační práci doporučily k obhajobě. Všichni oponenti ve svém písemném vyjádření doporučili 
udělení vědeckopedagogické hodnosti „docent“ pro obor „Podniková ekonomika a 
management“.  

 

 Habilitantka vyčerpávajícím způsobem zodpověděla otázky oponentů. Otázky prof. Krále: Vliv 
výzkumu udržitelnosti do strategie podniku na ROE a Reportingový rámec vykazování aspektů 
udržitelnosti podniku. Otázku prof. Majdúchové: Jakou vazbu vidí habilitantka mezi finanční 
výkonností podniku a výkonností jejich zaměstnanců a možnosti jejich vzájemného propojení na 
udržitelnost podniku? Otázku: Oblast měření a reportingu udržitelné výkonnosti je nastavená 
způsobem, který vede ke značné subjektivitě a rozptýlenosti dat. Jaké opatření by navrhla na 
odstranění tohoto nedostatku? Otázky oponentky doc. Knápkové: Baťův systém řízení, 
vysvětlení pojmu Shared Value, zda je vhodné zahrnutí společenských témat do obchodních 
strategií podniků s cílem vytvářet užitek pro společnost a současně posilovat dlouhodobou 
konkurenceschopnost.  

 
 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené doc. Scholleovou, doc. Simovou, 

doc. Laboutkovou, doc. Hasprovou, doc. Pěničkovou, doc. Martinovičovou. Viz Diskusní lístky.  
 

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání vědecké rady a tajné hlasování 
o návrhu habilitační komise.  

 Výsledek tajného hlasování:    
      Počet členů VR EF oprávněných hlasovat:  30  
      Počet přítomných členů VR EF:  22                  
     Odevzdáno hlasů kladných:       20              
     Odevzdáno hlasů záporných:   2     
     Odevzdáno hlasů neplatných:   0     
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
jmenovat Ing. Michaelu Krechovskou, Ph.D. docentem pro obor podniková ekonomika 
a management v souladu s návrhem habilitační komise. 

 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem postupuje děkan EF TUL návrh na jmenování 
docentem rektorovi TUL k dalšímu řízení.  

 
3) Děkan prezentoval vědecké radě záměr akreditací studijních programů, včetně 

časového harmonogramu podávání žádostí. 
 
Vědecká rada vzala informaci na vědomí. 
 

Vědeckou radu opustil prof. Soukup a doc. Pěničková. Vědecká rada byla v počtu 20 osob 
usnášeníschopná. 
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4) Žádost o akreditaci studijního programu Podniková ekonomika 
 
Děkan předložil zpracovanou žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Podniková 
ekonomika, která je připravena v souladu s metodickými materiály Národního akreditačního úřadu 
pro VŚ. Konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje a byla zpracována dle nových 

požadavků. Koncepci studijního programu Podniková ekonomika představila docentka Rydvalová. 
Informovala vědeckou radu o vytvoření koncepce studijního programu se specializacemi, kdy je 
podniková ekonomika chápána jako součást věd společenských a je syntézou více disciplín 
s důrazem na praktickou použitelnost výsledků vědy. Docentka Rydvalová uvedla tradiční subjekty 
zájmu podnikové ekonomiky, tj. výrobní podniky a podniky služeb, toto rozdělení tvoří základ pro 
specializace studijního programu, které kopírují změny ve společnosti, Industry 4.0, prvky 
robotizace, sdílené a znalostní ekonomiky. Profil absolventa v tomto studijním programu je 

orientován do podnikohospodářské praxe výrobní, provozní nebo praxe v oblasti služeb na úrovni 
nižšího a středního managementu. Představila schéma studijního programu pro prezenční i 
kombinovanou formu studia a skladbu předmětů pro společný základ a pro specializace. Shrnula 
přehled řešených projektů a grantů v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s vazbou na 
metodické požadavky NAÚ a věnovala se i představení personálního a technického zajištění 
studijního programu. 
 

Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila předložený materiál k akreditaci 
bakalářského studijního programu Podniková ekonomika. Materiál doporučuje 
předložit prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 

 
5) Změna garanta bakalářského studijního oboru Information and Communication 

Management 
 

Děkan Žižka předložil vědecké radě návrh na změnu garanta bakalářského studijního oboru   
Intormation and Communication Management (tzv. Univerzita NISA). Novým garantem se stane 
Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. V současné době garantuje tento obor doc. Antlová, která bude do 
budoucna garantovat navazující a doktorský studijní program. Prof. Doucek  v diskuzi upozornil 
na ukončení pracovního poměru na dobu určitou dr. Podarase před dobou platností akreditace. 
Děkan sdělil, že pracovní poměr bude prodloužen, aby pokryl celou dobu platnosti akreditace. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila změnu garanta bakalářského 
studijního oboru Information and Communication Management. NAÚ bude navržen 
jako nový garant Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. 
 

6) Seznam členů komisí pro státní závěrečné zkouška 
 

Proděkanka Dědková předložila ke schválení vědecké radě jmenný seznam členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) na Ekonomické fakultě TUL pro a. r. 
2017/2018  
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila předložený seznam 
odborníků pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) na 
Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci pro a. r. 2017/2018 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
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7) Různé 
 

Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, 
které se bude konat 9. 11. 2017 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF TUL. Na programu 
jednání bude habilitačního řízení dr. Maršíkové.  

 
Mimořádné slavnostní zasedání Akademické obce a vědecké rady Ekonomické fakulty Technické 
univerzity se bude konat 10. 11. 2017 v budově G Technické univerzity od 10.00 hod. 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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