
Usnesení 
z  6. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 14. 03. 2019 
 
 
Účast členů VR EF:   
Celkem členů VR: 30, z toho 21 přítomných a 9 nepřítomných dle prezenční listiny. Vědecká rada byla 
usnášeníschopná. 
 
1) Předání jmenovací listiny nové člence Vědecké rady  
 

Děkan Žižka předal jmenovací listinu nové člence VR doc. Maršíkové. 
 
2) Habilitační řízení Ing. Pavla Budaje, PhD., Katedra manažmentu, Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
 
 Volba skrutátorů:  prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  

 prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková  
  

Hlasování: 19 členů pro, navrhovaní 2 skrutátoři se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli 
schváleni. 

 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazeče dne 30. 8. 2018. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 18. 10. 2018 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
 Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta TUL 
 Členové: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., 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 

     
Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 

prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. MBA, Fakulta riadenia a informatiky Žilinská 
univerzita v Žiline 
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská VŠE       
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., MÚVS ČVUT v Praze 

 
 Předseda habilitační komise prof. Jiří Kraft konstatoval, že habilitant splňuje požadavky a 

předložil 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 
24. 1. 2019 posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou praxi a na základě 
posudků oponentů zhodnotila úroveň habilitační práce. Habilitační komise, na základě 
výsledků tajného hlasování ze dne 24. 1. 2019, navrhuje vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu 

odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byl Ing. Pavol Budaj, Ph.D., po 
přednesení habilitační přednášky a úspěšném obhájení habilitační práce jmenován docentem 
pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 
 Habilitační přednáška Ing. Pavla Budaje, Ph.D. na téma „Metódy a techniky zvyšovania 

výkonnosti výrobných procesov“ splnila požadovaný limit 25 min.  
 

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy doc. Hasprová, doc. Laboutková, prof. 
Vacík. Habilitant reagoval na všechny položené otázky, viz diskusní lístky. 

 



 2 

 Obhajoba habilitační práce Ing. Pavla Budaje, Ph.D. na téma „Vplyv prostredia na posun 
paradigmy systému manažmentu“ splnila limit 15 min.  

 
 Oponenti prof. Ing. Štefan Hittmár, Ph.D., MBA. a doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. 

seznámili vědeckou radu s podstatnou částí svých posudků. Posudek za omluveného oponenta 
habilitační práce prof. Ing. Jaromíra Vebra, CSc., přednesl předseda habilitační komise prof. 
Kraft. Dva oponentské posudky byly kladné, jeden byl neutrální, všechny posudky obsahují 
dotazy a připomínky k obhajobě. Dále oponenti konstatovali, že práce odpovídá požadavkům 
§72 zákona o vysokých školách. Dva posudky doporučili předloženou práci k obhajobě. Třetí 
posudek byl nejednoznačný. Ve svém písemném vyjádření oponenti doporučili udělení 
vědeckopedagogické hodnosti „docent“ pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 

 Habilitant zodpověděl otázky oponentů. Prof. Hittmár požadoval vysvětlit důvod vynechání 
problematiky Knowledge Management v habilitační práci a uvedení praktické ukázky uplatnění 
vybraných prvků v managementu konkrétní organizace. Habilitant zodpověděl otázky doc. 
Špačka: Jakou roli, v rámci nově se formujícího manažerského paradigmatu, přisuzujete novým 
inovačním konceptům, jako jsou otevřené a disruptivní inovace? Jakým způsobem se 
vypořádává nové manažerské paradigma s narůstající asymetrií v rozdělování společenského 
bohatství. Prof. Veber požadoval odpověď na otázky, jak habilitant vnímá pojem „paradigma“ a 
otázky, jak měřit „měkké“ faktory (faktory kultury, ochrany životního prostředí a etiky), resp. 
míru jejich zavedení? Mnoho firmem má tyto faktory již zavedeny, mají certifikované systémy 
environmentálního manažérského systému ve smyslu norem ISO, velké firmy musí obligatorně 
každoročně veřejně reportovat své posuny na poli společenské odpovědnosti. V případě jejich 
nižšího hodnocení si klade otázku, jak motivovat organizace, resp. jejich management k lepším 
výsledkům?  

 
 Ve veřejné rozpravě habilitant zodpověděl dotazy položené prof. Vacíkem. 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:  21                  
     Odevzdáno hlasů kladných:        7             
     Odevzdáno hlasů záporných: 11     
     Odevzdáno hlasů neplatných:   3     
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
zastavit habilitační řízení Ing. Pavla Budaje, Ph.D. 

 
3) Žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení. 

 
Děkan předložil zpracovanou žádost o prodloužení akreditace habilitačního řízení v oboru 
Podniková ekonomika a management. Současná akreditace končí 31. 5. 2020. Akreditace je 
připravena v souladu s metodickými materiály Národního akreditačního úřadu pro VŚ. Děkan 
konstatoval, že žádost obsahuje veškeré požadované údaje a byla zpracována dle nových 
požadavků. Děkan představil základní výzkumné směry v oblasti podnikové ekonomiky a 
managementu na EF TUL:  
• Řízení lidských zdrojů; 
• Specifické formy podnikání – malé a střední podnikání, rodinné podnikání, e-podnikání; 
• Formy podnikové spolupráce (klastry) s dopady na výkonnost; 
• Podnikové procesy a inovace. 
Další povinnou částí žádosti jsou požadavky kladené na uchazeče, nejvýznamnější projekty 
v daném oboru za posledních 10 let a 10 nejvýznamnějších publikací pracoviště. Povinnou součástí 
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jsou také statistiky, týkající se doktorských studií. Další povinnou součástí je přehled odborných 
asistentů, kteří se budou habilitovat na fakultě v nejbližším období s uvedením konkrétních jmen a 
roku zahájení habilitačního řízení. V diskuzi vystoupil doc. Plevný, doc. Scholleová, prof. Pavelková 
a prof. Vacík. Doporučili zvážit rozšíření žádosti o akreditaci řízení ke jmenování profesorem.  
 

Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila předložený materiál k prodloužení 
platnosti akreditace habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a management. 
Materiál doporučuje předložit prostřednictvím rektora Vědecké radě TUL. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 

4) Seznam členů komisí pro státní závěrečné zkouška 
 

Děkan Žižka předložil ke schválení vědecké radě doplnění seznamu členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) na Ekonomické fakultě TUL. 
 
 studijní program Ekonomika a management 

Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP – Katedra marketingu a obchodu, 2018 
Ph.D. – obor Řízení a ekonomika podniku, odborné zaměření: marketing 

Název disertační práce: Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku 

 studijní program Systémové inženýrství a informatika 

Ing. Bc.Marián Lamr, Ph.D. Katedra informatiky, 2018 Ph.D. – obor Ekonomická informatika, 

Odborné zaměření: informatika, data mining, krizové informační systémy  
 

Název disertační práce: Včasné varování před zvýšeným rizikem vzniku dopravní nehody 
s využitím data miningu. 

Odůvodnění: 
Uvedení pracovníci ukončili doktorské studium na podzim 2018. 

 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila předložený doplněný 
seznam odborníků pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) 
na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci  
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 

5) Různé 
 

Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, 
které se bude konat 23. 5. 2019 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF TUL. Na programu 
jednání bude habilitačního řízení.  
 

 
 

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