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Usnesení 

z 4. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  
dne 26. 4. 2018 

 
 
 

Účast členů VR EF:  Celkem členů VR: 29, z toho 23 přítomných a 6 nepřítomných dle prezenční listiny.  
       Vědecká rada byla usnášeníschopná. 
 
 

1) Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy 
 

Děkan předložil zpracovanou žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Mezinárodní 
ekonomické vztahy, která je připravena v souladu s metodickými materiály Národního akreditačního 
úřadu pro VŠ. Konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje a byla zpracována dle nových 
požadavků. Koncepci studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy  představila docentka 
Pěničková. Informovala vědeckou radu o vytvoření koncepce studijního programu se specializacemi 
Ekonomika a management mezinárodního obchodu Cestovní ruch. Profil absolventa specializace 
Mezinárodní obchod je úzce spjat se studijním programem Podniková ekonomika, absolvent získává 
přehled o obchodních útvarech výrobní a obchodní sféry, orientuje se v mezinárodních obchodních 
operacích. Absolvent specializace Cestovní ruch je úzce orientován na agendu cestovních kanceláří a 
agentur, na jejich informační a rezervační systémy. Důležitá je provázanost obou specializací s praxí. 
Doc. Pěničková seznámila VR s povinnými předměty a jejich personálním zabezpečením, společnými pro 
obě specializace a strukturou obou specializací. Zodpověděla dotazy doc. Fischera a doc. Schoellové, 
kteří upozorňovali na ústup zájmu o tyto obory. Naopak ve zdejším regionu zájem o toto studium roste 
 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila předložený materiál k akreditaci 
bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vzrtahy. Materiál doporučuje 
předložit prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
2) Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Systémové 

inženýrství a informatika 
 

Děkan předložil zpracovanou žádost o akreditaci navazujícího magisterského  studijního programu 
Systémové inženýrství a informatika, která je připravena v souladu s metodickými materiály Národního 
akreditačního úřadu pro VŠ. Konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje a byla 
zpracována dle nových požadavků. Koncepci navazujícího magisterského studijního programu Systémové 
inženýrství a informatika představila docentka Antlová. Studijní program představila jako akademicky 
zaměřený s dobou studia 2 roky, dále informovala vědeckou radu o vytvoření koncepce společného 
studijního programu s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Absolventi studia 
získají dovednosti v analyzování a navrhování optimálních koncepcí informačních systémů 
podnikatelských a veřejných subjektů s ohledem na uživatele systému a pružně reagovat na dynamický 

rozvoj informačních technologií a současného podnikatelského prostředí. Doc. Antlová vyzdvihla systém 
před-diplomních praxí realizovaných ve firemním prostředí s vazbou na problematiku diplomové práce. 
Dále seznámila vědeckou radu s vyučovanými předměty, které jsou rozděleny na základní teoretické 
předměty, předměty profilujícího základu a s obsahem Státních závěrečných zkoušek vč. obhajoby 
diplomové práce a odborné rozpravy. Děkan Žižka doplnil, že studijní program vznikl na základě dohod 
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děkanů obou fakult. V rozpravě vystoupil dr. Drtil, doc. Skrbek a doc. Plevný. Všechny dotazy a 
poznámky doc. Antlová zodpověděla. 
 

 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila předložený materiál k akreditaci 
navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika. 
Materiál doporučuje předložit prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 

 
3) Zahájení habilitačního řízení Ing. Petry Taušl Procházkové, Ph.D. 

 
Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Petry Taušl Procházkové, 
Ph.D., která působí na katedře podnikové ekonomiky a managementu 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 26. 3. 2018, kdy 
uchazečka podala žádost a dodala podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Specifika sociálního 
podnikání v kontextu českého prostředí“.  

 
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 
   prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.       Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 
   doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.  Ekonomická fakulta TUL 
   doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.     Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 
 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schvaluje jmenování habilitační komise 
v uvedeném složení. 
 

4) Výroční zpráva Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci o činnosti za rok 2017
  

Vědecká rada obdržela pro informaci Výroční zprávu o činnosti Ekonomické fakulty TUL za rok 2017. 
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. V roce 2017 
proběhla tři úspěšná habilitační řízení. Dvě docentky jsou z Ekonomické fakulty třetí habilitantka je z 
Fakulty ekonomické ZČU. Uvedl přehled výzkumné činnosti na fakultě, představil projekty v současné 
době řešené. 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 26 týmů a 7 týmu postoupilo do 
závěrečného hodnocení. Úspěšná byla letní škola podnikání a soutěž Preciosa Crystal Challenge.  
Děkan Žižka vyzdvihl významné události roku 2017, konání konference Liberecké ekonomické fórum, 
Oslavy výročí založení fakulty, tj. Slavnostní shromáždění akademické obce a Vědecké rady EF TUL a 
Ples EF TUL. 

 

Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL v Liberci projednala a vzala na vědomí Výroční 
zprávu o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity za rok 2017. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
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5) 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. 2018/2019  
 
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. 2018/2019 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 
6) Informace o řešení výzkumných zaměření 
 

Proděkanka Dědková seznámila vědeckou radu s výzkumným záměrem „Inovativní marketing jako 
nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků“. Řešitelský tým tvoří převážně členové katedry 
marketingu, statistiky a katedry cizích jazyků. Hlavním cílem je identifikovat faktory 
konkurenceschopnosti, vycházející z nástrojů inovativního marketingu u podniků v libereckém kraji. Za 
rok 2017 z tohoto projektu vzniklo několik příspěvků na  mezinárodních vědeckých konferencích, 
příspěvků do časopisu a kapitol v monografii. V roce 2018 bude výzkumný záměr pokračovat dalšími 
aktivitami, které povedou k podání žádosti projektu do TA ČRu a přípravě nového předmětu „Inovativní 
marketing“. V další části seznámil prorektor Kocourek vědeckou radu s výzkumným záměrem „Regionální 
rozvoj v ČR v kontextu nástupu 4. průmyslové revoluce“. Cílem projektu je navržení strategie pro 
podporu regionálního rozvoje České republiky zohledňující specifické podmínky sociálních ekonomických 
změn v kontextu nastupující 4. průmyslové revoluce. Prorektor Kocourek informoval vědeckou radu 
s předpokládanými výsledky projektu v roce 2018 a s realizovanými výsledky v roce 2017. Docentka 
Pěničková připravila informaci o vědeckém záměru, který je realizován na katedře marketingu „Podnik 
v mezinárodním prostředí 2018, představila členy týmu a  cíle, kterých bylo dosaženo v roce 2017, 
webová aplikace pro podnikový sektor zjišťující míru internacionalizace podniků, a cíle kterých bude 
dosaženo během řešení projektu. Řešitelský tým zúročí výsledky výzkumu v plánovaných článcích, které 
budou uveřejněny v impaktovaných časopisech.  

 
 

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. 
 
 
6) Různé 

 
Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, které 
se bude konat 18. 10. 2018 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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