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Usnesení 
z 2. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL 

dne 21. 10. 2021 

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

Vědecká rada byla usnášeníschopná. 

1) Zahájení vědecké rady:  Pan děkan doc. 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). Vzhledem k epidemické situaci se uskutečnilo zasedání vědecké 
rady hybridní formou. Ze zasedání vědecké rady byl pořízen obrazový a zvukový záznam, který 
bude archivován na děkanátu Ekonomické fakulty TUL. Tajné hlasování proběhlo fyzicky a on-
line přes Google forms. Protokol o hlasování bude rovněž archivován na děkanátu Ekonomické 
fakulty TUL. 

Část členů se zúčastnila jednání prezenčně, část on-line.  Pan děkan doc. Ing. Aleš Kocourek, 
Ph.D. představil program zasedání VR EF TUL a JUDr. Radku MacGregor Pelikánovou, Ph.D., 
LL.M., MBA. 

2) Habilitační řízení JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA 

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

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 

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

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL schválila navržené skrutátory pro habilitační řízení paní 
JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA. 

 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 4. září 2020. 

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

Předseda: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 
Členové:  doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., Fakulta mezinárodních 

vztahů VŠE v Praze 
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 v Praze 

 Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií, 
Univerzity Pardubice (obor habilitace Ekonomika a management) 
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Aristidis Kaloudis, Professor, Department of Industrial Economics and 
Technology Management, Faculty of Economics and Management, 
Norwegian University of Science and Technology 
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., katedra soukromého práva a 
civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 Předseda habilitační komise prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. konstatoval, že habilitantka JUDr. 
Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA 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 
12. 2. 2021 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 12. 2. 2021, navrhuje VR EF TUL, aby ve smyslu 
odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byla JUDr. Radka MacGregor 
Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA, po přednesení habilitační přednášky a úspěšném obhájení 
habilitační práce, jmenována docentem pro obor Podniková ekonomika a management.  

 Habilitační přednáška JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA na téma: 
„1. Metodologie společenské odpovědnosti podniků a její kategorizace.“ splnila 
požadovaný limit 25 min.  

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy doc. Holá, doc. Taušer, prof. Pavelková, 
prof. Vacík, doc. Laboutková a doc. Dvouletý. Habilitantka dotazy částečně zodpověděla, viz 
videozáznam. 

 Následovala obhajoba habilitační práce JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., 
MBA na téma: „Corporate Social Responsibility for fair commercial practices and intellectual 
property – real potential? Selected aspects of the CSR in the EU.“, která splnila limit 15 min. 

 Oponenti doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., prof. Aristidis Kaloudis a doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., 
Ph.D. seznámili vědeckou radu s podstatnými částmi svých oponentských posudků. Podle 
posudků všech tří oponentů splňuje předložená habilitační práce požadavky na tento typ 
prací. Oponenti upozornili na řadu nedostatků, například: že v práci chybí explicitní 
metodologické propojení a podložení důkazy. U hypotéz je postrádána operacionalizace 
proměnných a jejich měření. Autorka se nezabývá validitou citovaných studií, mnohdy se 
odkazuje jednou větou na celý zdroj bez upozornění na konkrétní část (stránku) a druhou 
větou na další zdroj, vše ve velmi obecné rovině neposkytující validní relevanci zdrojů. Dále 
oponenti konstatovali například to, že v práci chybí informace o tom, jak přesně habilitantka 
použila komparativní a kritickou metaanalýzu a také že habilitantka použila poměrně 
značné množství autocitací svých dalších textů. Na druhou strana však oponenti vyzdvihli 
samostatnost a komplexnost díla a také vysokou úroveň anglického jazyka, kterým byla 
práce psána. 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 odpověděla na otázky položené oponenty. Otázky doc. Holé, prof. Kaloudise a 
doc. Vítové směřovaly především k použité metodologii, která dle posudků byla slabou 
stránkou habilitační práce, což uznala i sama habilitantka. Doc. Holá u habilitantky cítila 
despekt k metodologii, odpovědi viz videozáznam. 
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 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené prof. Douckem, a prof. 
Stejskalem ohledně použitých statistických metod, ověření hypotéz a vhodnosti použitých 
metod analýzy, viz videozáznam. 

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání VR EF TUL a tajné hlasování 
o návrhu jmenovat JUDr. Radku MacGregor Pelikánovou, Ph.D., LL.M., MBA docentem pro 
obor Podniková ekonomika a management. 

Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR EF TUL oprávněných hlasovat: 32  
Počet přítomných členů VR EF TUL oprávněných hlasovat:       30           
– kladných hlasů:  11  
– záporných hlasů: 15 
– neplatných hlasů / zdržel se: 4 

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL se v tajném hlasování usnesla na zastavení habilitačního 
řízení JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA. 

3) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Pavly Vrabcové, Ph.D. 

 Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Pavly Vrabcové, 
Ph.D., která působí na České zemědělské univerzitě v Praze, na Fakultě lesnické a dřevařské, 
na katedře lesnické a dřevařské ekonomiky. 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 17. 9. 2021, kdy uchazečka podala žádost a dodala podklady 
k habilitaci a habilitační práci s názvem „Udržitelné podnikání v praxi: dobrovolné nástroje 
(nejen) zemědělských a lesnických podniků“. 

 Návrh na složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 
Členové:  doc. Ing. Václav Janeček, CSc., Fakulta informatiky a managementu UHK 

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Ústav ekonomiky a 
managementu VŠCHT Praha    

  doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 
  prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 

 Usnesení: Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Pavly 
Vrabcové, Ph.D. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady 
(30 přítomných). 

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

4) Schválení navrhovaného seznamu členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 
(bakalářské, navazující magisterské) na EF TUL pro akademický rok 2021/2022 

 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 s právem zkoušet u státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím 
magisterském studiu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci v akademickém roce 
2021/2022. Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady EF TUL 
(30 přítomných). 
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5) Schválení žádosti o prodloužení akreditace BSP Mezinárodní ekonomické vztahy 

 Děkan předložil ke schválení vědecké radě žádost o prodloužení akreditace BSP Mezinárodní 
ekonomické vztahy. 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala a schválila žádost o 
prodloužení akreditace BSP Mezinárodní ekonomické vztahy. Návrh usnesení byl schválen 
všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady EF TUL (30 přítomných). 

6) Různé 

 Děkan Kocourek seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké 
rady EF TUL, které se bude konat 21. 4. 2022 od 10:00 hod. v zasedací místnosti EF TUL. 

 
 
 
 
 

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

Zapsal: Ing. Josef Drápalík 
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