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Usnesení 
z 3. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL 

dne 21. 4. 2022 

Účast členů Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci:   
 Celkem členů VR EF TUL:  32 
 Přítomno členů VR EF TUL: 25  
 Nepřítomno členů VR EF TUL: 7 

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). Pan děkan doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. představil program zasedání VR EF TUL 
a Ing. Pavlu Vrabcovou, Ph.D. K návrhu programu nebyly členy VR vzneseny žádné připomínky. 

2) Habilitační řízení Ing. Pavly Vrabcové, Ph.D. 

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

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. 

 Hlasování: 23 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 Ing. 
Pavly Vrabcové, Ph.D. 

 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky dne 17. září 2021. 

 Na základě usnesení VR EF TUL ze dne 21. října 2021 byla jmenována habilitační komise 
ve složení: 

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 

 Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 

  doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. 
  Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, UHK 
  doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D. 
  Ústav podnikové ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, UPCE 

prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 
Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií, Mendelovy univerzity v Brně 

 Předseda habilitační komise prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. konstatoval, že habilitantka Ing. Pavla 
Vrabcová, 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 
26. května 2021 a dle Směrnice děkana č. 5/2016 (rev. 04), pro zahájení habilitačního řízení 
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nezbytné. Habilitační komise na svém online zasedání dne 11. února 2022 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 11. února 2022, navrhuje VR EF TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách byla Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., po přednesení habilitační přednášky a 
úspěšném obhájení habilitační práce, jmenována docentem pro obor Podniková ekonomika a 
management.  

 Habilitační přednáška Ing. Pavly Vrabcové, Ph.D. na téma: „Společné faktory dobrovolných 
nástrojů systémů řízení k dosažení udržitelného podnikání“ splnila požadovaný limit 25 min.  

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy děkan Kocourek, prof. Fischer, prof. Kraft, 
prof. Pavelková, doc. Dvouletý, prof. Vacík, dr. Petříček. Habilitantka dotazy částečně 
zodpověděla, viz diskuzní lístky. 

 Následovala obhajoba habilitační práce Ing. Pavly Vrabcové, Ph.D. na téma: „Udržitelné 
podnikání v praxi: dobrovolné nástroje (nejen) zemědělských a lesnických podniků“, která splnila 
limit 15 min. 

 Oponenti doc. Ing. Pavel Bachman, Ph.D., doc. Ing. Michaela Kotková Stříteská, Ph.D. a v 
zastoupení prof. Žižky za nepřítomnou prof. Ing. Ivu Živělovou, CSc. 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 několik 
drobných nedostatků, například: že více srozumitelnosti či konkrétních ilustrací by si zasloužilo 
představení výzkumných závěrů a vědeckých přínosů obsažených ve třetí a čtvrté kapitole. U 
některých vybraných nástrojů není zcela jasné jejich zařazení do jednotlivých pilířů udržitelnosti. 
Jedná se zejména o metodu CSR, kterou autorka zařadila do sociálního pilíře i přesto, že samotná 
metoda je založena na aplikaci triple bottom line, tedy stejných tří pilířů jako udržitelný rozvoj. 
Dále oponenti konstatovali například to, že v práci je pro čitatele publikace je dosti obtížné se v 
uvedených výsledcích zorientovat, pokud nemá dotazníky, tedy otázky v nich kladené, 
přehledně k dispozici.  Na druhou stranu však oponenti vyzdvihli konzistentnost práce a to, že 
na sebe jednotlivé kapitoly logicky navazují a dobře se doplňují. Autorka práce je se zkoumanou 
problematikou výborně seznámena, v práci prokázala rozsáhlé teoretické znalosti a pomocí 
provedených výzkumů a získaných výsledků naplnila stanovený cíl habilitační práce. Oponenti 
konstatovali, že předložená práce 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. Kotkové Stříteské, doc. 
Bachmanna a prof. Živělové směřovaly např. k manažerské implikaci výzkumu, k hlavním 
přínosům výzkumu a výsledkům habilitační práce, dále také k age managementu a budoucímu 
výzkumu habilitantky. 

 Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy položené prof. Jáčem, prof. Stejskalem, viz 
diskuzní lístky.  

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání VR EF TUL a tajné hlasování o návrhu 
jmenovat Ing. Pavlu Vrabcovou, Ph.D. docentem pro obor Podniková ekonomika a management. 
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Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR EF TUL oprávněných hlasovat: 32  
Počet přítomných členů VR EF TUL oprávněných hlasovat:       25           
– kladných hlasů: 22   
– záporných hlasů: 2 
– neplatných hlasů / zdržel se: 1 

 Usnesení: Vědecká rada EF TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu jmenovat Ing. Pavlu 
Vrabcovou, 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. Ing. Kateřina 
Maršíková, Ph.D. 

3) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Simony Haškové, Ph.D. 

 Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Simony Haškové, Ph.D., 
která působí na Vysoké škola technické a ekonomické v Českých Budějovicích, v Ústavu znalectví 
a oceňování. Podaná žádost splňuje požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a 
Směrnice děkana č. 5/2016 (rev. 04) pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF 
TUL. Habilitační řízení bylo zahájeno 21. prosince 2021, kdy uchazečka podala žádost a dodala 
podklady k habilitaci a habilitační práci s názvem „Aplikace fuzzy přístupu v manažerském 
rozhodování“. 

 Návrh na složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 
Členové:  prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., Provozně ekonomická fakulta ČZU 

prof. Ing. Petr Doucek, CSc., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze    
  prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu UHK 
  doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomická fakulta TUL schválila složení habilitační komise pro 
habilitační řízení Ing. Simony Haškové, Ph.D.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

4) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Martina Petříčka, Ph.D. 

 Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení habilitačního řízení Ing. Martina Petříčka, Ph.D., 
který působí na Vysoké škole hotelové a ekonomické s.r.o. na katedře ekonomie a ekonomiky. 
Podaná žádost splňuje požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Směrnice 
děkana č. 5/2016 (rev. 04) pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL. 
Habilitační řízení bylo zahájeno 1. března 2022, kdy uchazeč podal žádost a dodal podklady k 
habilitaci a habilitační práci s názvem „Revenue management v ubytovacích službách. Výstavba 
stochastického optimalizačního modelu“. 

 Návrh na složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta ČZU 
Členové:  doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ekonomická fakulta UMB BB 

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL    
  doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TUO 
  doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta logistiky a krizového řízení UTB Zlín 
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 Usnesení: Vědecká rada schválila složení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Martina 
Petříčka, Ph.D. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

5) Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D. 

 Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mgr. 
Petry Marešové, Ph.D., která působí na Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a 
managementu. Podaná žádost splňuje požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
a Směrnice děkana č. 5/2016 (rev. 04) pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 
EF TUL. Řízení ke jmenování profesorem bylo zahájeno 16. března 2022, kdy uchazečka podala 
žádost a dodala podklady pro zahájení profesorského řízení s tématem profesorské přednášky 
„Dopad ekonomických regulací na inovace v kontextu odvětví zdravotních prostředků“. 

 Návrh na složení hodnoticí komise: 

Předseda:  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta TUL 
Členové:  prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc., Fakulta informatiky a managementu UHK 

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze    
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky UTB 
Zlín 

  prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU 

 Usnesení: Vědecká rada schválila složení hodnoticí komise pro řízení ke jmenování profesorem 
doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 22 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

6) Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D. 

 Vědecká rada se seznámila s podklady k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Liběny 
Tetřevové, Ph.D., která působí na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické. Podaná 
žádost splňuje požadavky dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Směrnice děkana č. 
5/2016 (rev. 04) pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL. Řízení ke 
jmenování profesorem bylo zahájeno 16. března 2022, kdy uchazečka podala žádost a dodala 
podklady pro zahájení profesorského řízení s tématem profesorské přednášky „Společenská 
odpovědnost firem kontroverzních odvětví“. 

 Návrh na složení hodnoticí komise: 

Předseda:  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., Ekonomická fakulta TUL 
Členové:  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Fakulta sociálně ekonomická UJEP 

prof. Ing. Eva Kislingerová,CSc., Ekonomická fakulta JČU v Českých 
Budějovicích    
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB Zlín 

 prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

 Usnesení: Vědecká rada schválila složení hodnoticí komise pro řízení ke jmenování profesorem 
doc. Ing. Liběny Tetřevové, Ph.D.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 
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7) Návrh na úpravu Směrnice děkana pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 
EF TUL. 

 Děkan předložil k projednání vědecké radě revizi 05 směrnice děkana EF TUL č. 5/2016 pro habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL v oboru Podniková ekonomika a management. 

 V diskuzi k návrhu prof. Kraft navrhl jako alternativní kritérium kvartil AIS ve Web of Science. 
Doc. Dvouletý navrhl, zdali by odborné zaměření publikačních výsledků (resp. časopisů) nemělo více 
reflektovat obor habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem. Děkan se přiklání ke 
klasifikaci časopiseckých výsledků podle IF (namísto AIS, které získává časopis nejdříve pět let po 
přidělení IF) a posouzení příslušnosti publikačních výsledků k oboru habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem by spíše ponechal na habilitační, resp. hodnoticí komisi. 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala revizi 05 směrnice děkana EF TUL 
č. 5/2016 pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL v oboru Podniková 
ekonomika a management.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 24 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

8) Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2021 

 Vědecká rada obdržela pro informaci Výroční zprávu o činnosti Ekonomické fakulty TUL za rok 
2021. Děkan Kocourek vědeckou radu seznámil s hlavními body výroční zprávy. 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti 
Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2021.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 24 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

9) Návrh na změnu složení oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a 
management. 

 Děkan Kocourek předložil Vědecké radě Ekonomické fakulty TUL ke schválení návrh složení 
oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a management. 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL schválila návrh složení oborové rady pro 
doktorský studijní program Ekonomika a management: 

Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 
Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. 
 doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. 

doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. 
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. 
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 

Externí členové: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., UHK 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, UTB 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., JU 
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., VŠCHT 
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D., ZČU 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 24 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 
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10) Schválení seznamu členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující 
magisterské) na Ekonomické fakultě TUL. 

 Děkan předložil ke schválení vědecké radě 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 (bakalářské a navazující 
magisterské) na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 24 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

11) Projednání návrhu Plánu realizace strategického záměru EF TUL na rok 2022. 

 Vědecká rada obdržela k projednání návrh Plánu realizace strategického záměru EF TUL na rok 2022. 

 Usnesení: Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala návrh Plánu realizace Strategického 
záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti a strategie internacionalizace Ekonomické fakulty Technické 
univerzity v Liberci na rok 2022.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy přítomných členů VR EF TUL. 

12) Různé 

 Děkan Kocourek seznámil vědeckou radu s termíny příštích řádných zasedání Vědecké rady EF 
TUL, která se budou konat 20. 10. 2022 od 10:00 hod. a 1. 12. 2022 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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