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Usnesení 
z 1. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL 

dne 22. 4. 2021 

Účast členů Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci:   
 Celkem členů VR EF TUL:  32 
 Přítomno členů VR EF TUL: 30 online 
 Nepřítomno členů VR EF TUL: 2 

Vědecká rada byla usnášeníschopná. 

1) Zahájení vědecké rady:  Pan děkan Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. přivítal všechny přítomné členy 
Vědecké rady (VR) a zahájil zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity 
v Liberci (EF TUL). Představil program zasedání VR EF TUL a Ing. Naděždu Petrů, Ph.D., vedoucí 
katedry ekonomie a managementu Vysoké školy finanční a správní, a.s. 

2) Habilitační řízení Ing. Naděždy Petrů, Ph.D. 

 Návrh skrutátorů: prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

 Hlasování: 28 členů připojených online pro navrhované skrutátory, 2 (navržení skrutátoři) 
se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli schváleni. 

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL schválila navržené skrutátory pro habilitační řízení paní Ing. 
Naděždy Petrů, Ph.D. 

 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 27. července 2020. 

 Na základě usnesení VR EF TUL ze dne 15. 10. 2020 byla jmenována habilitační komise 
ve složení: 

Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta, TUL 
Členové:  prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze 

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., Fakulta podnikatelská, VUT v Brně 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ekonomická fakulta, TUL 
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni 

 Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. 
katedra podnikání, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA 
Ústav managementu, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 

doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D. 
katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze. 

 Předseda habilitační komise prof. Jiří Kraft konstatoval, že habilitantka Ing. Naděžda Petrů, 
Ph.D. předložila všechny doklady, které jsou podle § 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. 
O vysokých školách, dle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem TUL ze 
dne 24. 5. 2017 a dle Směrnice děkana č. 5/2016, pro zahájení habilitačního řízení nezbytné. 
Habilitační komise na svém online zasedání dne 17. 2. 2021 posoudila vědeckou kvalifikaci 
uchazeče, jeho pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotila úroveň 
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habilitační práce. Habilitační komise, na základě výsledků tajného online hlasování ze dne 
17. 2. 2021, navrhuje VR EF TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách byla Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., po přednesení habilitační přednášky, 
úspěšném obhájení habilitační práce, jmenována docentem pro obor Podniková ekonomika 
a management.  

 Habilitační přednáška Ing. Naděždy Petrů, Ph.D., na téma: „Nástupnické strategie v teorii a 
reálné praxi českých rodinných podniků.“ splnila požadovaný limit 25 min.  

V rozpravě k habilitační přednášce nebyl vznesen žádný dotaz. 

 Následovala obhajoba habilitační práce Ing. Naděždy Petrů, Ph.D. na téma: „Rodinné 
podnikání v ČR.“, která splnila limit 15 min. 

Oponenti doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc., prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA a 
doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D. seznámili vědeckou radu s podstatnými částmi svých 
oponentských posudků. Všechny tři oponentské posudky byly kladné. Oponenti upozornili 
na řadu nedostatků, například: že v práci nebyly explicitně stanoveny vědecké přínosy, že 
název práce dostatečně neodpovídá jejímu obsahu, že práce nepodává ucelený obraz 
analyzované problematiky (a často odkazuje na autorčinu dříve publikovanou monografii), 
že dílčí cíle autorka dostatečně nepromítla do hlavního cíle, nebo že autorka v textu 
odkazuje na podkapitolu, která v něm chybí. Oponenti rovněž v práci postrádají 
konceptuální schéma řešení. Dále oponenti konstatovali, že habilitační práce obsahuje řadu 
cenných doporučení pro veřejnou správu a vládní sektor a ocenili formulaci praktických 
přínosů, které považují za obzvláště silnou stránku předkládaného textu. Oponenti 
konstatovali, že i přes některé nesrovnalosti a dílčí nedostatky předložená práce celkově 
splňuje požadavky kladené na habilitační práce v oboru Podniková ekonomika a 
management a doporučili tuto práci k obhajobě před Vědeckou radou Ekonomické fakulty 
Technické univerzity v Liberci. 

Habilitantka uspokojivě zodpověděla otázky oponentů: První otázka doc. Dvouletého se 
týkala pokročilejších výzkumných metod, kterými by se datové soubory zanalyzovaly. Další 
otázka směřovala k možným negativním aspektům zapojení rodinných příslušníků do 
podnikaní.  

Dále habilitantka plně zodpověděla dotazy prof. Korába, které se týkaly vztahů mezi 
hlavními cíli a vedlejšími cíli. Další dotaz prof. Korába směřoval na problematiku rodinných 
vazeb u rodinných podniků v databázi, kterou habilitantka ve své práci využila. I tento dotaz 
habilitantka uspokojivě zodpověděla. Poslední otázka prof. Korába se zaměřovala na rozdíl 
mezi socio-emocionálním bohatstvím a psychosociálními faktory a vyhodnocení 
kvalitativních dat. Habilitantka vysvětlila určitou terminologickou nejednotnost současných 
odborných textů na toto téma a upřesnila pojetí, které aplikovala ve své habilitační práci. 

Habilitantka zodpověděla také dotazy doc. Machka týkající se definice rodinného podniku a 
jejího pojetí v odborné literatuře. Nakonec se habilitantka vyjádřila i k otázce situace 
rodinných firem v době koronavirové pandemie, upozornila, jak by mohla rodinné podniky 
krize poškodit, ale také jaké příležitosti jim nabízí, a věnovala se rovněž možnostem podpory 
rodinných firem ze strany státu, kdy konstatovala, že rodinné podniky uvítaly zejména 
stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí a snížení administrativní zátěže. 

Ve veřejné rozpravě nebyl vznesen žádný další dotaz.  

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání VR EF TUL a tajné hlasování 
o návrhu habilitační komise. 
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Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR EF TUL oprávněných hlasovat: 32  
Počet přítomných členů VR EF TUL oprávněných hlasovat: 30  online           
Odevzdáno hlasů kladných: 23  
Odevzdáno hlasů záporných: 7 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0      

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu jmenovat 
Ing. Naděždu Petrů, 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. 

3) Projednání návrhu Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti EF TUL na období 
2021–2025 s výhledem do roku 2030 a návrhu Plánu realizace strategického záměru EF 
TUL na rok 2021. 

 Vědecká rada obdržela k projednání návrh Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 
EF TUL na období 2021–2025 s výhledem do roku 2030 a návrh Plánu realizace strategického 
záměru EF TUL na rok 2021. Děkan seznámil členy VR EF TUL se základním konceptem obou 
dokumentů a výchozí situaci EF TUL podložil Výroční zprávou o činnosti EF TUL za rok 2020. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 30 hlasy přítomných členů VR EF TUL online. 

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL projednala Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti EF 
TUL na období 2021–2025 s výhledem do roku 2030 a Plán realizace strategického záměru 
EF TUL na rok 2021. 

4) Schválení doc. Mgr. Petera Madzíka, PhD. (habilitovaného na Slovensku) jako školitele 
v doktorském studijním programu Ekonomika a management / Economics and Management 
a Podniková ekonomika a management / Business Administration and Management. 

 Vědecká rada obdržela ke schválení doc. Mgr. Petera Madzíka, PhD. (habilitovaného 
na Slovensku) jako školitele v doktorském studijním programu Ekonomika a management / 
Economics and Management a Podniková ekonomika a management / Business Administration 
and Management. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 30 hlasy přítomných členů VR EF TUL online. 

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL schválila doc. Mgr. Petera Madzíka, PhD. (habilitovaného 
na Slovensku) jako školitele v doktorském studijním programu Ekonomika a management / 
Economics and Management a Podniková ekonomika a management / Business Administration 
and Management, jelikož se jedná o významného odborníka podle čl. 18, odst. 2 Studijního a 
zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci. 

5) Různé 

 Děkan Kocourek seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké 
rady EF TUL, které se bude konat 21. 10. 2021 od 10:00 hod. v zasedací místnosti EF TUL. 

 
 
 

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
předseda VR EF a děkan EF TUL 

Zapsal: Ing. Josef Drápalík 
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