
Usnesení 
z 8. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 28. 11. 2019 
 
 
Účast členů VR EF:   

Celkem členů VR: 30, z toho 23 přítomných a 6 nepřítomných dle prezenční listiny. Vědecká rada byla 
usnášeníschopná. 

 
1) Schválení programu Vědecké rady  

 

Program vědecké rady byl schválen všemi přítomnými členy vědecké rady. 
 

2) Habilitační řízení Ing. Věry Pelantové, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta 
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav mechatroniky a technické informatiky 

 

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

 doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.  
  

Hlasování: 23 členů pro. Skrutátoři byli schváleni. 
 

 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 8. 10. 2018. 

 

 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 18. 10. 2018 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
 

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 
     

         Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 
  doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., Strojnicka fakulta Žilinská univerzita v Žilině 

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

Slezská univerzita v Opavě 
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 

 

 Členka habilitační komise doc. Kateřina Maršíková na základě pověření předsedkyně habilitační 
komise prof. Felicity Chromjakové 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 5. 2. 2019 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 5. 2. 2019, navrhuje vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách byla Ing. Věra Pelantová, Ph.D., po přednesení habilitační 

přednášky a úspěšném obhájení habilitační práce jmenována docentem pro obor „Podniková 

ekonomika a management“.  
 

 Habilitační přednáška Ing. Věry Pelantové, Ph.D. na téma „Trendy v údržbě procesů“ splnila po-

žadovaný limit 25 min.  

 V průběhu habilitační přednášky se dostavila na jednání vědecké rady doc. Pěničková. Počet pří-
tomných členů VR se zvýšil na 24. 

 



 2 

 

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy doc. Simová, prof. Doucek, prof. Kraft, 
prof. Vacík, doc. Hasprová, prof. Soukup. Habilitantka reagovala na všechny položené otázky, 

viz diskusní lístky. 
 

 Obhajoba habilitační práce Ing. Věry Pelantové, Ph.D. na téma „Údržba procesů v organizaci“ 
splnila limit 15 min.  

 

 Oponenti doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. a doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. seznámili 
vědeckou radu s podstatnou částí svých posudků. Posudek za omluveného oponenta habilitační 

práce doc. Ing. Jiřího Vacka, Ph.D., přednesl člen habilitační komise doc. Ing. Ladislav Rolínek, 

Ph.D. Všechny oponentské posudky byly převážně kladné a obsahují dotazy a připomínky k 
obhajobě. Dále oponenti konstatovali, že práce odpovídá požadavkům §72 zákona o vysokých 

školách. Všichni oponenti doporučili předloženou práci k obhajobě a udělení 
vědeckopedagogické hodnosti „docent“ pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 

 Habilitantka zodpověděla otázky oponentů. Doc. Grenčík požadoval vysvětlit definici údržby 

procesů. Dotázal se, proč je u metody TPH považována za nevýhodu potřeba pravidelných 
revizí. Dále vysvětlit určení optima podle obrázku č. 5, kde nejsou uvedeny cílové hodnoty a 

objasnit graf č. 6. Habilitantka zodpověděla otázky doc. Šperky: Jakým způsobem chce autorka 

přesvědčit firmy k využití výsledků habilitační práce? Co se myslí systémem managementu 
podniku? Je to samotný systém řízení firmy nebo konkrétní, dílčí, často certifikovaný systém 

např. kvality, údržby, environmentu, apod.? O jakých podnikových procesech je samotný 
výzkum? Jedná se o podnikové procesy v řízení firmy nebo o podnikové procesy pro řízení 

těchto dílčích managementů např. kvality, environmentu, údržby, apod.? Prokažte, že 70 

zodpovězených dotazníků je dostatečný počet pro zobecnění výsledků dotazníkového šetření na 
2196 velkých a 281379 malých/středních podniků, jak uvádíte v habilitační práci na s. 78. Doc. 

Vacek v posudku požadoval odpověď na otázku týkající se statistické hranice významnosti 
výběrového vzorku. Dále se dotázal, jak bude zajištěna dostupnost práce pro odbornou 

veřejnost a pracovníky organizací v ČR. Jak rozumět tvrzení, že oborový standard vykazuje více 
neshod, než systém managementu kvality? Jak je definováno virtuální stáří systému? Jak 

chápete rozdíl mezi hodnotami a finančními znaky? Jaký řídicí proces se akceptuje v tuzemských 

organizacích? Jaká konkrétní současné pojetí systému managementu máte na mysli? Co chápat 
pod pojmem „údržba abstraktní“? Je podle vašeho názoru lepší menší počet procesů většího 

rozsahu než naopak více procesů menšího rozsahu? Proč je ideální průběh závislý hlavně na 
počtu vedlejších procesů? Z čeho je patrné, že obrazec mnohoúhelníku modelu SME v obr. 9 

zapadá celý do obrazce ideálního průběhu? 

 

 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené doc. Laboutkovou, prof. Čapkem, 
prof. Kraftem. Viz Diskusní lístky.  

 

 Prof. Plíva, děkan FM TUL podpořil habilitaci uchazečky. 

 

 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:  24                  

     Odevzdáno hlasů kladných:        6           
     Odevzdáno hlasů záporných: 16    

     Odevzdáno hlasů neplatných:   2     
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu zasta-
vit habilitační řízení Ing. Věry Pelantové, Ph.D.  
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3) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jany Matoškové, Ph.D. 

 
Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Jany Matoškové, Ph.D., 

která působí na Ústavu managementu a marketingu Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve 
Zlíně. Podaná žádost splňuje požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Řádu ha-

bilitačního řízení TUL a Směrnice děkana č. 5/2016  pro habilitační řízení. Habilitační řízení bylo 
zahájeno 16. 8. 2019, kdy uchazečka podala žádost a dodala podklady k habilitaci a habilitační 

práci s názvem „Personální činnost pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců“.  

 
Návrh na složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., Ekonomická fakulta TUL 
      Členové:  doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., Fakulta ekonomická  ZČU v Plzni. 

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu UHK 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 

 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Jany Matoškové, 
Ph.D. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů vědecké rady. 
  
 

4) Projednání plánu realizace strategického záměru EF TUL na rok 2020 

 
Děkan seznámil vědeckou radu s plánem realizace strategického záměru na rok 2020. V prioritní 

oblasti zajišťování kvality bude nejdůležitějším bodem akreditace doktorského studijního programu 
Podniková ekonomika a management, resp. Business Economics and Management. Nový 

doktorský program bude akreditován ve shodě s vědeckým zaměřením fakulty a odráží změny ve 

vědním oboru a navazuje na stávající doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku. 
Platnost stávající akreditace končí 31. 7. 2021. EF TUL se bude také podílet na přípravě podkladů 

pro získání institucionální akreditace TUL pro oblast vzdělávání ekonomické obory pro bakalářský a 
magisterský stupeň. EF TUL připraví novou komunikační strategii, kterou se bude snažit získat 

větší počet zájemců o studium na EF 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. Také v roce 2020 bude podporována tvůrčí činnost doktorandů prostřednictvím Studentské 

grantové soutěže (SGS) a i nadále bude rozvíjena iniciativa a komunita Student Business Clubu 
(SBC). V oblasti vzdělávání bude pokračovat analýza studijní neúspěšnosti studentů EF TUL a 

hledání vhodných řešení.  

 
Ve třetí oblasti, internacionalizace, se bude dále prohlubovat spolupráce s Universitou v St. 

Gallenu v doktorském studijním programu a ve vědecké činnosti (projekt GUESSS). Fakulta bude i 
v roce 2020 věnovat velkou pozornost mobilitám a spolupráci  s mimoevropskými školami. Fakulta 

se zaměří na mobility studentů a akademických pracovníků mimo program Erasmus+ tím, že bude 
finanční podporou snižovat bariéry těchto výjezdů. EF TUL bude i v roce 2020 podporovat aktivity 

spojené s výukou v anglickém jazyce – společné studium českých a zahraničních studentů.  

 
V prioritní oblasti relevance bude fakulta 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 Krajským úřadem Libereckého kraje a 

jeho podnikatelským inkubátorem Lipo.ink a rozšiřovat aktivity SBC. Na tyto aktivity navazuje 

prioritní oblast kvalitního a relevantního výzkumu, vývoje a inovací, kde bude EF TUL zejména 
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vyhledávat nadané studenty v magisterských studijních programech a podporovat jejich tvůrčí 
činnost a vytipovávat nadané studenty pro doktorské studijní programy. EF TUL bude podporovat 

účast akademických pracovníů EF TUL v celouniverzitní soutěži zaměřené na projekty základního 

výzkumu – standardní (PURE) a postdoktorské  (RISING STARS). V případě kladného hodnocení 
celouniverzitní komisí, budou projekty dofinancovány z institucionální podpory na dlouhodobý a 

koncepční rozvoj EF TUL.  
 

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+. V oblasti financování bude snaha o růst tarifních mezd. 

 
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. 
 
 

5) Vědecká rada projednala a schválila členy komisí Státních závěrečných zkoušek pro  

bakalářské a navazující magisterské studium. 

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 26. 3. 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 

 
 

 

 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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