
 
Usnesení 

z  5. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  
dne 18. 10. 2018 

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

1) Habilitační řízení Ing. Petry Taušl Procházkové, Ph.D. (členka katedry podnikové 
ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni). 
 
 Děkan Žižka zahájil habilitační řízení dr. Taušl Procházkové 

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

 prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková.  
  

Hlasování: 24 členů pro, navrhovaní 2 skrutátoři se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli 
schváleni. 

 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 26. 3. 2018. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 26. 4. 2018 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 

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 
 

    Habilitační komise ve dnech 18. května – 21. května 2018 elektronickým jednáním navrhla a  
    schválila oponenty habilitační práce: 
 

      doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) 
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (odborník z praxe – ředitelka 

organizace Emin zámek, p.o.) 
prof. Ing. Vojtěch Koráb., Dr., MBA (Vysoké učení technické v Brně) 
 

Předseda habilitační komise prof. Ivan Jáč přednesl návrh habilitační komise. Prof. 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 27. 8. 2018 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 27. 8. 2018, navrhuje vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byla Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., po přednesení 
habilitační přednášky a úspěšném obhájení habilitační práce jmenována docentkou pro obor 
„Podniková ekonomika a management“.  

 

 Habilitační přednáška Ing. Petry Taušl Procházkové, Ph.D. na téma „Koncept sociálního podnikání 
v mezinárodním měřítku“, splnila požadovaný limit 30 min.  
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 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy prof. Pavelková, doc Vacík. Habilitantka 
dotazy zodpověděla, viz diskusní lístky. 

 
 Obhajoba habilitační práce Ing. Petry Taušl Procházkové, Ph.D. na téma „Specifika sociálního 

podnikání v kontextu českého prostředí“ splnila limit 15 min.  
 

 Oponenti, doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. a prof. Ing. Vojtěch Koráb, CSc., MBA, seznámili 
vědeckou radu s podstatnou částí svých posudků. Posudek za omluvenou oponentku doc. Ing. 
Jarmilu Šebestovou, Ph.D., přednesl v zastoupení předseda habilitační komise prof. Ing. Ivan Jáč, 
Ph.D., v závěru uvedl, že oponentka habilitační práci doporučila 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 oponenty. Otázky doc. 

Šebestové, prof. Korába a doc. Martinovičové se týkaly použitých metod při výzkumu: Proč byla 
použita metoda Delphi pro zkoumání odborné veřejnosti? Jaké jsou metriky pro charakteristiku 
sociálního podnikání uvedenou v hlavním cíli habilitační práce? Jaká je statistická chyba šetření a 
zda je platnost výzkumu stejná pro všechny skupiny respondentů uvedené ve výběrovém 
souboru? Dlouhá rozprava byla vedena nad významnou zájmovou skupinou, skupinou 
znevýhodněných osob v oblasti sociálního podnikání. Jaké přínosy resp. vliv má pro tuto skupinu 
osob zaměstnání v sociálním podniku? Jaká jsou doporučení a komu jsou určena a v čem jsou 
specifická oproti stávajícímu poznání? Práce je primárně zaměřena na specifika sociálního 
podnikání v ČR. Můžete v krátkosti vypíchnout dvě až tři charakteristiky, kterými české sociální 
podnikání „nezapadá“ do globálně popsaného konceptu? Jak si představujete v praxi „přiměřenou 
míru ekonomické soběstačnosti subjektů sociálního podnikání? Čím se, podle Vaší zkušenosti 
vysvětlujete, že koncept považují za důležitý spíše ženy než muži a obecně lidé starší 47 let? 

 
 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené doc. Antlovou, prof. Kraftem, prof. 

Pavelkovou, prof. Douckem, 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:  29 
      Počet přítomných členů VR EF:  26                  
     Odevzdáno hlasů kladných:       20             
     Odevzdáno hlasů záporných:   3     
     Odevzdáno hlasů neplatných:   3     
 
  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
jmenovat Ing. Petru Taušl Procházkovou, 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 Ing. Kracík, doc. Pěničková, doc. 
Hasprová. Vědecká rada byla usnášeníschopná pro projednání ostatních bodů programu. 
 
 

2) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Pavola Budaje, PhD. 
 
Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Pavola Budaje, PhD., který 
působí na Katedře manažmentu, Pedagogické fakulty Katolícké Univerzity v Ružomberoku. Podaná 
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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 30. 8. 2018, kdy uchazeč podal žádost 
a dodal podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Vplyv prostredia na posun paradigmy 
systému manažmentu“.  
 

Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda:   prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta TUL 

 
Členové:  doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, Ph.D., Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v  
  Žilině 

  doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu UHK 
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D., katedra marketingu a managementu ŠAVŠ 

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 
 

 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Pavola Budaje, Ph.D. 
 

Návrh usnesení byl přijat 22 hlasy přítomných členů Vědecké rady, jeden člen VR se 
zdržel hlasování. 

 
 
3) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jakuba Dyntara, Ph.D. 

 
Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Jakuba Dyntara, Ph.D., 

který působí na Ústavu ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 
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 31. 8. 2018, kdy uchazeč podal 
žádost a dodal podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Návrh a optimalizace 
dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace“.  
 
Návrh na složení habilitační komise: 

Předseda:   prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky  
  ŠAVŠ 
      Členové:  doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

prof. Ing. Ivan Gros, CSc., Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT Praha, Vysoká 
škola logistiky 
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 
 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Jakuba Dyntara, 
Ph.D. 
 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 

4) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Věry Pelantové, Ph.D. 
 
 
Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Věry Pelantové, Ph.D., 

která působí na Ústavu mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Podaná žádost splňuje požadavky dle zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Směrnice děkana č. 5/2016  pro habilitační řízení. Habilitační 
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řízení bylo zahájeno 8. 10. 2018, kdy uchazečka podala žádost a dodala podklady k habilitaci a 
habilitační práci s názvem „Údržba procesů v organizaci“.  
 
Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda:   prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve 

 Zlíně      
Členové:    prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Technická fakulta, ČZU v Praze 

 doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 
 doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích

  doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 
 
Usnesení: 

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

5) Aktualizace směrnice pro habilitační řízení na EF TUL 
 
Děkan předložil VR aktualizaci směrnice děkana pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL. 
Směrnice byla aktualizována v souladu s nutností sladit dokument s Řádem habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem Technické univerzity v Liberci a se změnou legislativy. Došlo 
k některým změnám oproti stávající směrnici. Např. habilitační práci je možné odevzdávat na 
datovém mediu, nemusí být CD. Habilitační komise musí být jmenována do jednoho měsíce a může 

jednat korespondenčně, vyjma závěrečného hlasování. Habilitační přednáška se zkrátí  z 30 na 25 
min. Ve směrnici jsou upřesněny některé požadavky na uchazeče, kdy byla nahrazena databáze 
ERIH PLUS databází ESCI WOS. Musí být dva články ve Scopusu/ESCI. Dále je upřesněno započítání 
citací ve WOS/Scopusu, požadavek je na citace, které vstupují do h-indexu, po vyloučení autocitací. 
 
Usnesení: 
 

Vědecká rada projednala revizi směrnice pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě 

TUL v oboru Podniková ekonomika a management. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 

6) Projednání podkladů k akreditaci bakalářského studijního programu Informační 
management 
 
Děkan předložil zpracovanou žádost k akreditaci bakalářského studijního programu Informační 
management, 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 bakalářského studijního programu Informační management představila 

doktorka Semerádová. Studijní program představila jako profesně zaměřený a v úzkém kontaktu 
s praxí, kdy jsou absolventi schopni efektivněji naplňovat potřeby potenciálních zaměstnavatelů a 
sledovat nejnovější technologické postupy v profilové oblasti. Profil absolventa studijního programu 
Informační management vychází z požadavků současného trhu. Absolventi tohoto studijního 
programu získávají kompetence umožňující jim samostatně řešit informaticko-ekonomické problémy 
a flexibilně adaptovat navrhovaná systémová řešeni dle konkrétních potřeb zadavatele. Doktorka 
Semerádová 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 bakalářské práce a odborné rozpravy.  
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Usnesení  
 

Vědecká rada schválila předložený materiál k akreditaci bakalářského studijního 
programu Informační management. Materiál doporučuje předložit prostřednictvím 
rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
  
 

7) Projednání podkladů k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 
International management 
 

Proděkan Skála předložil zpracovanou žádost k akreditaci navazujícího magisterského studijního 
programu International Management, který je připraven v souladu s metodickými materiály 
Národního akreditačního úřadu pro VŠ. Konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje 
a byla zpracována dle nových požadavků. Jedná se o studijní program typu double degree ve 
spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech. Obě univerzity budou zajišťovat výuku 
povinných předmětů a studenti si budou volit z jedinečně vyučovaných povinně volitelných 
předmětů. Pro obě univerzity platí stejný teoretický základ. Technická univerzita v Drážďanech tento 

studijní program akreditovala již v červnu 2018. 
 

Usnesení: 
 

Vědecká rada schválila předložený materiál k akreditaci navazujícího magisterského 
studijního programu International Management. Materiál doporučuje předložit 
prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení TUL.   

 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 

 
 
8) Projednání plánu realizace strategického záměru EF TUL na rok 2019 

Děkan seznámil vědeckou radu s plánem realizace strategického záměru v roce 2019. V prioritní 
oblasti zajišťování kvality je nejdůležitějším bodem akreditace nového technickoekonomického 

bakalářského studijního programu, který je připravován s Fakultou strojní TUL. Významná zůstane  
komunikace s potencionálními uchazeči ze středních škol, důležitým prostředkem je nabídka studia 
na portálu vysokeskoly.cz a propagace studia prostřednictví sociálních sítí. 
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 
i v roce 2019 podporována Studentská grantová soutěž a iniciativa Student Business Club. V oblasti 
vzdělávání bude pokračovat analýza studijních neúspěchů studentů EF TUL a hledána vhodná řešení. 
Ve třetí oblasti, internacionalizace, se bude dále prohlubovat spolupráce s Universitou v St. Gallenu 
v doktorském studijním programu a ve vědecké činnosti (projekt GUESS).  
Ekonomická fakulta bude dále zkvalitňovat a rozšiřovat spolupráci vysokých škol v Euroregionu Nisa, 
připraví již zmiňovaný společný studijní program International management s Technickou 
univerzitou v Drážďanech a snahou bude v roce 2019 získat více studentů do studia na Univerzitě 
NISA. Fakulta bude i v roce 2019 věnovat velkou pozornost mobilitám a spolupráci 
s mimoevropskými školami. 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 
a rozšiřovat aktivity SBC. Na tyto aktivity navazuje prioritní oblast kvalitního výzkumu, vývoje 
a inovací, kde bude EF TUL zejména vyhledávat nadané studenty v magisterských studijních 
programech a podporovat jejich tvůrčí činnost a vytipovávat nadané studenty pro doktorské studijní 
programy.  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 oblasti 
financování bude snaha o růst tarifních mezd. 
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Usnesení:  
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a vzala na vědomí plán realizace 
strategického záměru EF TUL v roce 2019. 
 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 

 
9) Schválení nehabilitovaných přednášejících v DSP Business Economics and Management 

 
Děkan předložil ke schválení návrh přednášejících, kteří zatím nebyli habilitování a budou přednášet 
v doktorském studijním programu Economics a Management. 

Ing. František Koblasa, Ph.D. (FS) – Logistické systémy řízení podniku/Logistics Management 
Systems 
Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. (EF) – International Accounting Standards 
Ing. Olga Malíková, Ph.D. (EF) – International Accounting Standards 
 
V rozpravě zazněly výhrady k participaci nehabilitovaných vyučujících na doktorském studijním 
programu. Vedení fakulty bylo doporučeno hledat habilitované garanty uvedených předmětů (i na 

jiných pracovištích). 
 

Usnesení:  
 

Vědecká rada schválila nehabilitované přednášející v doktorském studijním programu 
Business Economics and Management. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 

 
 
10) Schválení navrhovaného seznamu členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 

(bakalářské, navazující magisterské) na EF TUL pro a. r. 2018/2019 
 
Děkan předložil ke schválení vědecké radě doplněný 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. 
 

11) Různé 
 

Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, 
které se bude konat 14. 3. 2019 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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