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Usnesení 
ze 4. zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL 

dne 20. 10. 2022 

Účast členů Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci:  
 Celkem členů VR EF TUL:  ........................................................................... 32 
 Přítomno členů VR EF TUL: .......................................................................... 27 
 Nepřítomno členů VR EF TUL: ....................................................................... 5 

Vědecká rada byla usnášeníschopná. 
 Přílohou Usnesení je prezenční listina. 

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. Simonu Haškovou, Ph.D. K návrhu programu nebyly členy VR vzneseny 
žádné připomínky. 

2) Habilitační řízení Ing. Simony Haškové, Ph.D. 
 Návrh skrutátorů: Ing. Martin Petříček, Ph.D. 

doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. 
 Hlasování: 25 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. Simony Haškové, Ph.D. 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazečky 

dne 21. prosince 2021. 
 Na základě usnesení VR EF TUL ze dne 21. dubna 2022 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
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 
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 Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 
  prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. 

Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

  prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA 
Ústav zemských zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach 
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. 
Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a 
managementu, Univerzita Hradec Králové 

 Předseda habilitační komise prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. konstatoval, že 
habilitantka Ing. Simona Hašková, Ph.D. předložila všechny doklady, které 
jsou pro zahájení habilitačního řízení nezbytné 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). Habilitační komise na svém zasedání dne 
30. srpna 2022 posoudila vědeckou a pedagogickou kvalifikaci 
uchazečky, její pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů 
zhodnotila úroveň habilitační práce. Habilitační komise, na základě 
výsledků tajného online hlasování ze dne 30. srpna 2022, navrhuje VR EF 
TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách byla Ing. Simona Hašková, Ph.D., po přednesení habilitační 
přednášky a úspěšném obhájení habilitační práce, jmenována docentem 
pro obor Podniková ekonomika a management. 

 Habilitační přednáška Ing. Simony Haškové, Ph.D. na téma: „Aplikace 
fuzzy přístupu v řešení manažerských úloh“ splnila požadovaný časový 
limit 25 min. V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy 
prof. Žižka, doc. Dyntar, doc. Dvouletý, prof. Brožová. Habilitantka dotazy 
zodpověděla, viz diskuzní lístky. 

 Následovala obhajoba habilitační práce Ing. Simony Haškové, Ph.D. 
na téma: „Aplikace fuzzy přístupu v manažerském rozhodování“, která 
splnila časový limit 15 min. Oponentky prof. RNDr. Helena Brožová, CSc., 
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA a doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D., 
seznámily vědeckou radu s podstatnými částmi svých oponentských 
posudků. Podle posudků všech tří oponentek splňuje předložená 
habilitační práce požadavky na tento typ prací. Oponentky upozornily na 
několik nedostatků, například: že množství rigorózních matematických 
zápisů snižuje potenciál využití monografie jako studijního textu 
pro studenty nematematických ekonomických oborů nebo že formát 
monografie zabránil autorce silněji zdůraznit vlastní přínos k řešené 
problematice, přestože není rozhodně malý, případně na další drobné 
formální nedostatky. Na druhou stranu oponentky vyzdvihly systémový 
pohled uchazečky na proces manažerského rozhodování, práci obsahem, 
zpracováním a uvedenými praktickými příklady považují za inovativní 
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a originální, zpracovanou na vynikající úrovni. Autorka prokázala 
schopnost pracovat s rozsáhlým množstvím relevantní odborné literatury, 
analyzovat a systematizovat výsledky výzkumu, odhalovat konkrétní 
mezery v poznání, hledat vhodná řešení a hodnotit jejich potenciální 
adaptaci v odlišných podmínkách. Oponentky konstatovaly, že předložená 
práce splňuje požadavky kladené na habilitační práce v oboru Podniková 
ekonomika a management a doporučily tuto práci k obhajobě 
před Vědeckou radou Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. 

 Habilitantka odpověděla na otázky položené oponentkami habilitační 
práce, které směřovaly především k metodologickým postupům využití 
fuzzy přístupu v manažerském rozhodování, k programování fuzzy 
kalkulátoru a jeho zavedení v praxi, k možnosti rozšíření zkoumané 
problematiky aj. Ve veřejné rozpravě habilitantka zodpověděla dotazy 
položené doc. Dyntarem, doc. Scholleovou, prof. Mohelskou, doc. 
Dvouletým, viz diskuzní lístky.  

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání VR EF TUL 
a tajné hlasování o návrhu jmenovat Ing. Simonu Haškovou, Ph.D. 
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: ..................... 27 

– kladných hlasů: .............................................................................. 26 
– záporných hlasů: .............................................................................. 1 
– neplatných hlasů: ............................................................................ 0 

 Usnesení: V souladu s čl. 4 odst. 8 směrnice děkana č. 5/2016 
o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL 
se Vědecká rada EF TUL v tajném hlasování usnesla na návrhu jmenovat 
Ing. Simonu Haškovou, Ph.D. docentem pro obor Podniková ekonomika 
a management v souladu se stanoviskem habilitační komise a postoupit 
návrh na jmenování docentem rektorovi TUL k dalšímu řízení. 

 Z pracovních důvodu se omluvili z dalšího jednání Vědecké rady EF TUL 
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. a doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

3) Řízení doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D. ke jmenování profesorem 
 Návrh skrutátorů: Ing. Martin Petříček, Ph.D. 

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 řízení 

doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D. ke jmenování profesorem. 
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 Řízení ke jmenování profesorem bylo zahájeno na vlastní žádost 
uchazečky dne 16. března 2022. 

 Na základě usnesení VR EF TUL ze dne 21. dubna 2022 byla jmenována 
komise pro řízení ke jmenování profesorem ve složení: 
Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., Ekonomická fakulta, Technická 

univerzita v Liberci 
Členové:  prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc., Fakulta informatiky 

a managementu, Univerzita Hradec Králové, 
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská, 
Vysoká škola ekonomická v Praze, 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu 
a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta ekonomická, 
Západočeská univerzita v Plzni,  

 Předseda komise pro řízení ke jmenování profesorem prof. Ing. Jiří Kraft, 
CSc. seznámil přítomné se zprávou komise. Členové komise posoudili 
předložené doklady, odbornou a pedagogickou praxi, vědeckou, 
výzkumnou, projektovou, organizační a manažerskou činnost uchazečky 
a na základě výsledků tajného hlasování se usnesli na návrhu jmenovat 
doc. Ing. Mgr. Petru Marešovou, Ph.D. profesorem pro obor Podniková 
ekonomika a management. 

 Pan děkan doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. vyzval uchazečku, aby přednesla 
profesorskou přednášku. 

 Profesorská přednáška doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D. na téma: 
„Dopad ekonomických regulací na inovace v kontextu odvětví 
zdravotnických prostředků“ splnila požadovaný limit 25 min. V rozpravě 
k profesorské přednášce vystoupili s dotazy prof. Kraft, doc. Laboutková, 
prof. Vacík a prof. Pavelková. Uchazečka dotazy zodpověděla, viz diskuzní 
lístky. 

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání VR EF TUL 
a tajné hlasování o návrhu jmenovat doc. Ing. Mgr. Petru Marešovou, Ph.D. 
profesorem 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: ..................... 25 

- kladných hlasů: .............................................................................. 24 
- záporných hlasů: ............................................................................. 0 
- neplatných hlasů: ............................................................................ 0 

Jeden člen VR EF TUL se zdržel hlasování. 
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 Usnesení: V souladu s čl. 7 odst. 7 směrnice děkana č. 5/2016 
o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na EF TUL 
se Vědecká rada EF TUL v tajném hlasování usnesla na návrhu jmenovat 
doc. Ing. Mgr. Petru Marešovou, Ph.D. profesorem pro obor Podniková 
ekonomika a management v souladu s návrhem hodnoticí komise 
a postoupit návrh na jmenování profesorem Vědecké radě TUL k dalšímu 
řízení. 

4) Schválení návrhu oblastí vzdělávání „Ekonomické obory“ a „Informatika“, 
ve kterých fakulta hodlá uskutečňovat studijní programy na základě 
institucionální akreditace a projednání dílčích sebehodnoticích zpráv 
k oblastem vzdělávání „Ekonomické obory“ a „Informatika“. 
 Pan děkan doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. předložil ke schválení návrh 

oblastí vzdělávání „Ekonomické obory“ a „Informatika“ a k projednání dílčí 
sebehodnotící zprávy k těmto oblastem vzdělávání. 

 Usnesení: V souladu s čl. 3 odst. 3 Akreditačního řádu Technické 
univerzity v Liberci Vědecká rada EF TUL schválila návrh oblastí vzdělávání 
„Ekonomické obory“ a „Informatika“, ve kterých fakulta hodlá uskutečňovat 
studijní programy na základě institucionální akreditace a postupuje návrh 
oblastí vzdělávání rektorovi TUL. 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL projednala dílčí sebehodnoticí 
zprávy k oblastem vzdělávání „Ekonomické obory“ a „Informatika“ 
a po zapracování připomínek je doporučila postoupit rektorovi TUL jako 
podklad pro účel přípravy sebehodnoticí zprávy TUL ve smyslu čl. 4 odst. 
1 Akreditačního řádu Technické univerzity v Liberci. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 25 hlasy přítomných členů VR EF 
TUL. 

5) Projednání návrhu Strategie vědy, výzkumu a inovací Ekonomické fakulty 
Technické univerzity v Liberci do roku 2025 s výhledem do roku 2030. 
 Vědecká rada obdržela k projednání návrh Strategie vědy, výzkumu 

a inovací Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci do roku 2025 
s výhledem do roku 2030. Děkan seznámil členy VR EF TUL se základním 
konceptem obou dokumentů 

 Usnesení: V souladu s § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, Vědecká rada EF TUL projednala 
návrh Strategie vědy, výzkumu a inovací Ekonomické fakulty Technické 
univerzity v Liberci do roku 2025 s výhledem do roku 2030. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 25 hlasy přítomných členů VR EF 
TUL. 
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6) Seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a navazující 
magisterské) na Ekonomické fakultě TUL pro akademický rok 2022/2023. 
 Děkan předložil Vědecké radě Ekonomické fakulty TUL 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 pro akademický rok 2022/2023.  

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 25 hlasy přítomných členů VR EF 
TUL. 

7) Schválení doc. Mgr. Petera Madzíka, PhD. (habilitovaného na Slovensku) 
jako školitele, předsedu a člena komisí u státních doktorských zkoušek 
a obhajob disertačních prací pro doktorský studijní program „Systémové 
inženýrství a informatika“ / ”System Engineering and Informatics”. 
 Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL obdržela ke schválení 

doc. Mgr. Petera Madzíka, PhD. (habilitovaného na Slovensku) jako školitele, 
předsedu a člena komisí u státních doktorských zkoušek a obhajob 
disertačních prací pro doktorský studijní program „Systémové inženýrství 
a informatika“ / ”System Engineering and Informatics”. 

 Usnesení: V souladu s čl. 21, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Technické 
univerzity v Liberci Vědecká rada EF TUL schválila doc. Mgr. Petera Madzíka, 
PhD. (habilitovaného na Slovensku) jako školitele v doktorském studijním 
programu „Systémové inženýrství a informatika“ / ”System Engineering 
and Informatics”. 

 Hlasování: Návrh usnesení byl schválen 25 hlasy přítomných členů VR EF 
TUL. 

8) Různé 
 Děkan Kocourek seznámil vědeckou radu s termíny příštích zasedání 

Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, které se 
uskuteční 1. prosince 2022 od 10:00 hod. v Severočeském muzeu 
v Liberci (slavnostní zasedání VR EF TUL bude následovat od 12:30 hod. 
tamtéž) a 20. dubna 2023 od 10:00 hod. v zasedací místnosti EF TUL 
na budově H. 

 doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
Zapsal: Ing. Josef Drápalík předseda VR EF TUL a děkan EF TUL 

http://www.ef.tul.cz/
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