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O Z N Á M E N Í  
 

 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce  

paní Ing. Naděždy Petrů, Ph.D. 

se koná na veřejném zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty  

Technické univerzity v Liberci dne 

22. 4. 2021 od 10:00 hod. 

Vědecká rada proběhne v on-line režimu prostřednictvím Google Meet. 

Odkaz ke stažení: 

https://meet.google.com/otb-foje-apy 

 
Téma habilitační přednášky: 

 
„Nástupnické strategie v teorii a reálné praxi českých rodinných podniků“ 
 

 
Téma habilitační práce: 

 
„Rodinné podnikání v ČR“ 

 
 
 
 
 

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.  
                  děkan 
V Liberci dne 23. 3. 2021 
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Téma habilitační přednášky 

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. 
 

Nástupnické strategie v teorii a reálné praxi českých rodinných podniků 

 

V novodobé historii rodinného podnikání se v ČR setkáváme poprvé s fenoménem předání 
rodinných podniků z původní generace zakladatelů na generaci nástupníků. Habilitační 
přednáška uvede teoretické koncepty řízení nástupnické strategie jako projektu v jeho 
jednotlivých fázích. Představí nástupnictví jako změnu, jako nevyhnutelný proces v životě všech 
rodinných podniků. Budou uvedeny faktory, které ovlivní jeho úspěšnost, jako je např. plánování 
fáze předání vedení, fáze předání vlastnictví, efektivita jednání rodinné rady či postup přípravy 
rodinné ústavy apod. Budou představeny výstupy kvalitativního výzkumu z několikaletého 
pozorování a polostrukturovaných rozhovorů uchazečky s majiteli a nástupníky českých 
rodinných podniků v rámci tzv. kulatých stolů. Na konkrétních případových studiích třech 
českých rodinných podniků bude naznačen průběh nástupnictví v reálné praxi.  
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