
Usnesení 
z  3. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 09. 11. 2017 
 
 
Účast členů VR EF:   
Celkem členů VR: 30, z toho 25 přítomných a 5 nepřítomných dle prezenční listiny. Vědecká rada byla 
usnášeníschopná. 
 
1) Předání jmenovací listiny členovi vědecké rady, který nebyl přítomen na 1. zasedání  
 

Děkan Žižka předal jmenovací listinu doc. Ing. Janu Skrbkovi, Dr., který nebyl přítomen na 1. 
zasedání. 
 
2) Habilitační řízení Ing. Kateřiny Maršíkové, Ph.D. (členka katedry podnikové ekonomiky 

a managementu Ekonomické fakulty, Technické univerzity v Liberci). 
 
 Děkan Žižka zahájil habilitační řízení dr. Maršíkové 

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

 prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  
  

Hlasování: 23 členů pro, navrhovaní 2 skrutátoři se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli 
schváleni. 

 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 22. 9. 2016. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 27. 10. 2016 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
 Předsedkyně:  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad 
 Členové:    doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

     prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje a 

     bankovní institut - AMBIS 
     doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., Vysoká škola hotelová v Praze                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze,  
 
 

    Habilitační komise dne 12. 12. 2016 na svém zasedání jmenovala oponenty habilitační práce: 
     doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni 

           doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze 
      prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc., Univerzita Karlova 

 Předsedkyně habilitační komise prof. Ritschelová se omluvila ze zasedání vědecké rady 
a pověřila přednesením návrhu habilitační komise členku komise doc. Antlovou, proděkanku 
pro vědu a výzkum na EF TUL. Doc. Antlová konstatovala, 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 
15. 9. 2017 dále 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 15. 9. 2017, navrhuje vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu 
odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byla Ing. Kateřina Maršíková, 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. Kateřiny Maršíkové, Ph.D. na téma „Podnikové investice do lidského 
kapitálu z pohledu vzdělávání“ splnila požadovaný limit 30 min.  

 
 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupil s dotazem doc. Fischer. Habilitantka dotaz 

zodpověděla, viz diskusní lístky. 
 

 Obhajoba habilitační práce Ing. Kateřiny Maršíkové, Ph.D. na téma „Investice do lidského 
kapitálu z pohledu podniku a jednotlivce“ splnila limit 15 min.  

 
 Oponentka doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. seznámila vědeckou radu s podstatnou částí 

svého posudku. Posudek za omluvené oponenty habilitační práce doc. Ing. Jitku 
Langhamerovou, CSc. a prof. Ing. Zdeňka Pavlíka, DrSc. přednesla v zastoupení předsedkyně 
habilitační komise doc. Klára Antlová., uvedla, že oba oponenti habilitační práci doporučili 
k obhajobě. Všichni oponenti ve svém písemném vyjádření doporučili udělení 
vědeckopedagogické hodnosti „docent“ pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 

 Habilitantka vyčerpávajícím způsobem zodpověděla otázky, položené oponentkou doc. 
Egerovou. Otázky doc. Egerové: Proč bylo realizované šetření mapující podnikové vzdělávání 
v ČR cíleno pouze na vybranou cílovou skupinu zaměstnanců a zaměstnavatelé jako 
poskytovatelé tohoto vzdělávání do tohoto šetření zapojení nebyli? Další otázka: Podniky v ČR 
příliš neinvestují do formálního vzdělávání budoucích či stávajících zaměstnanců ani tuto formu 
zvyšování hodnoty lidského kapitálu formou kvalifikace nepodporují. Co je dle Vašeho názoru 
příčinou tohoto přístupu? Třetí otázka: Z výsledků prezentovaných v tabulkách vyplývá, že 
v návratnosti investice do vzdělání existují rozdíly mezi sledovanými zeměmi. Co může mít vliv 
na tuto rozdílnost?   
 

 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené doc. Fischerem, prof. Kraftem, 
doc. Vacíkem, doc. Simovou, 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:  25                  
     Odevzdáno hlasů kladných:       23              
     Odevzdáno hlasů záporných:   1     
     Odevzdáno hlasů neplatných:   1     
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
jmenovat Ing. Kateřinu Maršíkovou, 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.  
 
Vědeckou radu po hlasování z důvodů pracovního vytížení opustili dr. Opa, Ing. Kracík, prof. 
Soukup, dr. Ficek, doc. Pěničková, doc. Hasprová, prof. Jáč. Vědecká rada byla usnášeníschopná 
pro projednání ostatních bodů programu. 
 

3) Návrh akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství a 
informatika. 

 
Děkan předložil zpracovanou žádost o akreditaci doktorského studijního programu Systémové 
inženýrství a informatika, která je připravena v souladu s metodickými materiály Národního 
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akreditačního úřadu pro VŚ. Konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje a byla 
zpracována dle nových požadavků. Koncepci doktorského studijního programu Systémové 
inženýrství a informatika představila docentka Antlová. Informovala vědeckou radu o vytvoření 
koncepce společného studijního programu s Fakultou informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové (garant: doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.) a s Fakultou ekonomicko-správní 

Univerzity Pardubice (garant: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.). Cílem specializace Manažerská 
informatika je vychovat studenta, který disponuje hlubokými a systematickými znalostmi v oblasti 
metodologie vědecké práce, ekonomických a manažerských disciplín, kvantitativních 
a statistických metod zpracování empirických dat a znalostmi vybraných oblastí počítačových věd 
a aplikací ICT v ekonomické a společenské praxi. Představila schéma studijního programu 
a skladbu předmětů povinných, povinně volitelných. Dále vědeckou radu seznámila se schématem 
zabezpečení společného doktorského studijního programu společnou oborovou radou a členěním 

na dílčí oborové rady. Shrnula přehled řešených projektů a grantů v oblasti informatiky 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 
doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika. Materiál 
doporučuje předložit prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen 18 hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 

  
4) Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty Technické 

univerzity v Liberci na období 2016-2020 
 

Děkan seznámil vědeckou radu s prioritními oblastmi realizace strategického záměru. V prioritní 
oblasti zajišťování kvality je nejdůležitějším bodem zavádění a testování nového systému vnitřního 
zajišťování a hodnocení kvality všech činností, příprava akreditací nových studijních programů, 
které budou reagovat na nové trendy v podnikohospodářské oblasti a na požadavky trhu práce. 
Důraz bude kladen na přípravu karierního řádu, jako nástroje personálního řízení zaměstnanců 

TUL. Jako důležitou oblast děkan vyzvedl oblast diverzifikace a dostupnosti, kde bude nadále 
pokračovat rozvoj Studentské vědecké a odborné činnosti na bakalářském a magisterském stupni 
studia. Bude dále podporována Studentská grantová soutěž a iniciativa Student Business Club. 
V oblasti vzdělávání budou dále analyzovány studijní neúspěchy studentů EF TUL a hledána 
vhodná řešení. EF TUL v oblasti internacionalizace naváže na prohlubování spolupráce 
s Universitou  v St. Gallenu v doktorském studijním programu a ve vědecké činnosti (GUESS). 
Bude dále podporovat mobilitu studentů a akademických pracovníků. EF TUL se bude dále snažit o 
snižování finančních bariér pro studium nadaných a úspěšných studentů. Bude se podílet na 
rozšíření zahraniční spolupráce s mimoevropskými univerzitami. V prioritní oblasti relevance bude 
pomocí studentských praxí ve všech studijních programech prohlubovat a rozšiřovat vzájemnou 
spolupráci s dalšími podniky a organizacemi. Bude také podporovat start-upové aktivity ve 
spolupráci s Libereckým krajem. Na tyto aktivity navazuje prioritní oblast kvalitního výzkumu, 
vývoje a inovací, kde bude EF TUL vyhledávat nadané studenty v magisterských studijních 
programech a podporovat jejich tvůrčí činnost. Nadále bude pokračovat v interní soutěži na 
podporu excelentních výzkumných týmů. V oblasti rozhodování založené na datech je hlavním 
cílem rozvíjení systému pro sběr informací o výsledcích vědy a výzkumu na TUL, včetně modulu 
pro sběr excelentních výsledků (v návaznosti na implementaci Metodiky 2017+). Oblast 
financování (investic) bude zajištěna s finanční podporou OPVVV, bude zajištěno dostatečné 
infrastrukturní zázemí pro výzkumně orientovanou fakultu. 
 

 Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a vzala na vědomí plán realizace 
strategického záměru EF TUL v roce 2018. 
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Návrh usnesení byl schválen 18 hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 

5) Záměr akreditace navazujícího magisterského programu Podniková ekonomika 

 
Děkan seznámil vědeckou radu se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu Podniková ekonomika. Platnost původní akreditace do 31. 5. 2018, byla prodloužena do 
31. 8. 2019. Tento studijní program bude akademicky zaměřený se standardní dobou studia 2 
roky v prezenční a kombinované formě. Garantem tohoto studijního programu bude prof. Ing. 
Miroslav Žižka, Ph.D. Program bude mít dvě specializace - Management podniku, Marketing a 
mezinárodní obchod. Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení 

standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení. 
Garant dále představil skladu povinných předmětů (společných a specializačních) a strukturu 
předmětů. Shrnul přehled řešených projektů a grantů v oblasti podnikové ekonomiky 
a managementu s vazbou na metodické požadavky NAÚ a věnoval se i představení personálního 
a technického zajištění studijního programu. V diskuzi vystoupila prof. Pavelková s dotazem na 
členění předmětů na profilové a základní teoretické. 
 

Děkan požádal vědeckou radu, aby po zkompletování akreditační spisu (do konce roku 2017) 
mohlo proběhnout hlasování o schválení programu per rollam.  
 

 Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila záměr akreditace navazujícího 
programu Podnikové ekonomika. 

 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 

 

6) Záměr akreditace navazujícího programu Hospodářská politika a správa 
 
Děkan předložil záměr akreditace navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská 
politika v globálním prostředí, který částečně navazuje na původní obor Regionální studia. Platnost 
akreditace původního oboru byla do 31. 5. 2018, prodloužená novelou do 31. 8. 019. Tento 
studijní program bude navržen jako akademicky zaměřený, se standardní dobou studia na 2 roky 
v prezenční formě. Garantem bude doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Doc. Laboutková 
představila profil absolventa. Absolvent programu Hospodářská správa v globálním prostředí má 
znalosti inženýrské úrovně ekonomie a hospodářské politiky, které reflektují souvislosti a dimenzi 
globálního prostředí. Nalézá uplatnění na nižších stupních státní správy, ale i na vrcholu státní 
správy. Garantka představila skladbu povinných předmětů a strukturu předmětů a jejich 
personální zabezpečení. Shrnula přehled řešených projektů a grantů v dané oblasti s vazbou na 
metodické požadavky NAÚ a věnovala se i představení personálního a technického zajištění 
studijního programu. 
 
Děkan požádal vědeckou radu, aby po zkompletování akreditační spisu (do konce roku 2017) 
mohlo proběhnout hlasování o schválení programu per rollam.  
 

 Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila záměr akreditace navazujícího 
magisterského programu Hospodářské politiky v globálním prostředí. 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

7) Různé 
 

Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, 

které se bude konat 26. 04. 2018 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF TUL.  
 

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

 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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