
Usnesení 
z 10. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 15. 10. 2020 
 
 

Účast členů VR EF:   
Celkem členů VR: 29, z toho 15 fyzicky přítomných, 11 on-line připojených  a  3 nepřítomní. 
Vědecká rada byla usnášeníschopná. 

 
 

1) Schválení hlasování prostředky komunikace na dálku:  Vzhledem k 

epidemiologické situaci se uskutečnilo zasedání vědecké rady hybridní formou. Část členů 

se zúčastnila jednání prezenčně, část on-line. Ze zasedání vědecké rady byl pořízen 

obrazový a zvukový záznam, který bude archivován na děkanátu Ekonomické fakulty 

TUL. Všichni přítomní členové VR souhlasili s pořízením záznamu jednání. Tajné hlasování 

proběhlo fyzicky a on-line přes GOOGLE FORMS. Protokol o hlasování bude rovněž 

archivován na děkanátu Ekonomické fakulty TUL. 

 
Usnesení: 

 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se usnesla na možnosti vedení vědecké rady 
a hlasování ve věci habilitačního řízení prostředky komunikace na dálku. 

 
Hlasování: 14 členů přítomných pro, 11 členů připojených on-line pro. Usnesení 
bylo schváleno. 
(Po hlasování v 10.15 hod. na vědeckou radu dorazila doc. Pěničková). 
 

 
2) Habilitační řízení PhDr. Ing. Jaroslavy Dědkové, Ph.D., Katedra marketingu 

a obchodu Fakulty ekonomické Technické univerzity v Liberci 
 
 

 Návrh skrutátorů: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  
           prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
  

Hlasování: 13 členů přítomných pro, 11 členů připojených on-line pro 
navrhované skrutátory, 2 (navržení skrutátoři) se zdrželi hlasování. Skrutátoři 
byli schváleni. 

 

 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 21. 5. 2020. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 9. 6. 2020 byla 

jmenována habilitační komise ve složení: 

 

   Předsedkyně: prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu UHK            

   Členové: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., Fakulta chemicko-technologická UPCE 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 

 

  Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 



 2 

         doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v 

         Č. Budějovicích  

doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola 

ekonomická   v Praze  

doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB - Technická 

univerzita Ostrava 

 
 Předsedkyně habilitační komise prof. Hana Mohelská konstatovala, že habilitantka 

splňuje, resp. překračuje, minimální 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 on-line zasedání dne 10. 9. 

2020 posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou praxi a na základě 
posudků oponentů zhodnotila úroveň habilitační práce. Habilitační komise, na základě 
výsledků tajného online hlasování ze dne 10. 9. 2020, navrhuje vědecké radě EF TUL, 

aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byla PhDr. 
Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., po přednesení habilitační přednášky, úspěšném 
obhájení habilitační práce, jmenován docentem pro obor „Podniková ekonomika a 

management“.  
 

 Habilitační přednáška PhDr. Ing. Jaroslavy Dědkové, Ph.D. na téma: „Inovativní 
marketing v prostředí průmyslové revoluce 4.0“ splnila požadovaný limit 25 min.  

 

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupila s dotazem doc. Laboutková. Habilitantka 
reagovala na položenou otázku, zda zákazníci v zahraničí jsou více citliví na udržitelnost 
a odpovědnost firem než zákazníci domácí.  Viz zvukový a obrazový záznam. 

 

 Následovala obhajoba habilitační práce PhDr. Ing. Jaroslavy Dědkové, Ph.D. na téma: 
„Inovativní marketing jako zdroj konkurenceschopnosti“, která splnila limit 15 min. 

 Oponenti doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. a doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., seznámili 
vědeckou radu s podstatnou částí svých oponentských posudků. Posudek za 

omluveného oponenta doc. Ing. Ladislava Skořepu, Ph.D. přednesl člen habilitační 
komise doc. Ing. Aleš Hes, CSc. Všechny tři oponentské posudky byly kladné. Oponenti 
konstatovali, že předložená habilitační práce v podobě monografie se zabývá aktuální 

problematikou a vychází ze soudobých vědeckých poznatků souvisejících s vytvářením 
podmínek pro podniky v rámci mezinárodního konkurenčního prostředí, řeší aktuální 
problematiku využívání nástrojů inovativního marketingu a jejich dopadů na podniky 

a spotřebitele. Oponenti dále konstatovali, že tato vědecká monografie je cenná 
přehlednou sumarizací dosavadního stavu poznání v oblasti konkurenceschopnosti 
a inovací a originalitou prezentovaných výzkumů a metodikou jejich zpracování. Dále 

oponenti konstatovali, že práce odpovídá požadavkům §72 zákona o vysokých školách. 
Všichni oponenti ve svých posudcích jednoznačně doporučili předloženou monografii 
k habilitačnímu řízení a na základě úspěšné obhajoby habilitační práce a celkového 

hodnocení pak ve svém písemném vyjádření navrhli udělit PhDr. Ing. Jaroslavě 
Dědkové, Ph.D. vědecko-pedagogický titul „docent“ pro obor „Podniková ekonomika 
a management“. 

 
 Habilitantka zodpověděla otázky oponentů. První otázka doc. Tahala se týkala situace 

v ČR i ve světě kolem nouzového stavu a virové epidemie a jejich vlivu na inovace 

v oblasti marketingu a konkurenceschopnosti firem na trhu. Druhá část otázky zněla, 
jak se liší přístup k inovacím v sektoru rychloobrátkového zboží a v sektoru výrobků 
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dlouhodobé spotřeby. Habilitantka dále odpovídala na dotaz docenta Skořepy z oblasti 
problematiky neochoty podnikatelských subjektů poskytovat data pro analýzy. Oponent 

položil otázku, zda se změní tento trend s rozvojem Digitalizace 4.0?  
 

 Dále habilitantka uvedla doporučení pro inovaci vysokoškolského studia v souvislosti 
s nástupem čtvrté průmyslové revoluce na základě svých zjištěných skutečností 
z oblasti inovativního marketingu. V odpovědi habilitantka zdůraznila nutnost 

přizpůsobit styl výuky pro potřeby praxe, interdisciplinalitu a multioborovost. Požadavky 
na změny stylu výuky matematiky, fyziky, robotiky a obecně motivaci děti o technické 
obory. Doc. Kauerová vznesla dotaz, zda budou mít firmy dostatek finančních 

prostředků na inovativní marketing, který je součástí tržního úspěchu v době současné 
pandemie.  

 

 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotaz položený doc. Martinovičovou, jaké 
jsou konkrétní výsledky její práce a pro koho jsou určeny. Dotaz prof. Soukupa, jak se 
liší průmyslová revoluce fáze 4 a fáze 5. Dotaz doc. Scholleové na společenskou 

odpovědnost firem, zda není špatně namířená, špatně komunikovaná a dotaz prof. 
Krafta na rozdíl mezi inovativním a klasickým marketingem. Odpovědi viz audio/ 
videozáznam.  

 

 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 oprávněných hlasovat: 15 prezenčně + 11 on-line           
     Odevzdáno hlasů kladných:    15 prezenčně + 10 on-line               
     Odevzdáno hlasů záporných:    0 prezenčně + 0 on-line     

     Odevzdáno hlasů neplatných:   0 prezenčně + 1 on-line      
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
jmenovat PhDr. Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D. docentkou pro obor Podniková 
ekonomika a management v souladu s návrhem habilitační komise a postoupit návrh 
na jmenování docentem rektorovi TUL k dalšímu řízení. 
 
Z důvodu zdravotní indispozice se omluvila z dalšího jednání VR doc. Pěničková. 
 
 

3) Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., 
LL.M., MBA. 

 

Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení JUDr. Radky MacGregor 
Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA., která působí na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., na Katedře 
mezinárodního obchodu. 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 4. 9. 
2020, kdy uchazečka podala žádost a dodala podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem 
„Corporate Social responsibility for fair commercial practices and intellectual property – real 
potential? Selected aspects of the CSR in the EU“.  

 
Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda:  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

      Členové:  doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE  
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doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. - Fakulta chemicko-technologická UPCE 
doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D., - Fakulta informatiky a managementu UHK 
prof. Dr. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., - Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT 

 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení JUDr. Radky MacGregor 
Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA. 

 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady (14 
přítomných, 11 on-line). 

 
 
4) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Naděždy Petrů, Ph.D. 
 

Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Naděždy Petrů, Ph.D., 
která působí na Vysoké škole finanční a správní, a.s., Katedře ekonomie a managementu Fakulty 
sociálních studií. 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 27. 7. 2020, 

kdy uchazečka podala žádost a dodala podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Rodinné 
podnikání v ČR“.  
 
Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda:  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta TUL 

      Členové:  prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Podnikohospodářská fakulta VŠE 
prof. Mária Režňáková, CSc., Fakulta podnikatelská VUT v Brně 

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 

 
 
Usnesení: 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Naděždy Petrů, 
Ph.D. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady (14 
přítomných, 11 on-line). 
 
 
 
 

5) Schválení navrhovaného seznamu členů komisí s právem zkoušet u státních 
závěrečných zkoušek (bakalářské, navazující magisterské) na Ekonomické fakultě TUL  
 
Děkan předložil ke schválení vědecké radě doplněný jmenný seznam členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující magisterské) na Ekonomické fakultě TUL  
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila předložený seznam 
odborníků pro státní závěrečné zkoušky s právem zkoušet (bakalářské a navazující 
magisterské) na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci . 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady (14 
přítomných, 11 on-line). 
 

6) Různé 
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JM pan rektor poděkoval končícímu děkanovi prof. Žižkovi za období, kdy vedl Ekonomickou 
fakultu TUL a popřál budoucímu zvolenému děkanovi hodně úspěchů. Členům stávající VR děkan 
poděkoval za spolupráci s Ekonomickou fakultou TUL a popřál hodně štěstí, zdraví a úspěchů.  

 

 
 

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

 
 
 

 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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