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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 12. prosince 2013 

 
 

Přítomni: 
doc. Beran, doc. Holečková, doc. Cudlínová, doc. Holátová, doc. Faltová Leitmanová,  
doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Macháček, prof. Majerová, doc. Rolínek, prof. Stávková, prof. 
Svatoš, prof. Tlustý, doc. Tuček, Ing. Vojtko, doc. Zentková, prof. Živělová, doc. Žufan.  
 
Omluveni: 
prof. Hronová, prof. Seger, prof. Bečvářová, prof. Hron, Ing. Jandík, doc. Tichá, 
 
Z celkového počtu 24 členů bylo 6 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení. 
 
Program jednání Vědecké rady EF JU 
 
Program jednání 

 

1. Zahájení  
2. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace studijního oboru 

Účetnictví a finanční řízení podniku 
3. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace habilitačního řízení 

v oboru Ekonomika a management 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. a na složení 

habilitační komise 
5. Návrh habilitační komise na zastavení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. 
6. Představení výzkumných programů kateder Ekonomické fakulty 
7. Návrh členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující 

magisterský studijní program  
8. Návrh členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro 

doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a 
ekonomika podniku  

9. Usnesení 
10. Různé a závěr 
 
 
 
 

 Vědecká rada projednala:  
 

1. Zahájení  
Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. přivítal členy Vědecké rady EF 
a poděkoval za účast. Následně seznámil přítomné s programem jednání, který byl 
jednomyslně schválen.  
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2. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace studijního oboru Účetnictví a 
finanční řízení podniku 

 
Doc. Ing. Milan Jílek seznámil Vědeckou radu s návrhem žádosti o prodloužení platnosti 
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, 
studijního obor Účetnictví a finanční řízení podniku, ve formě prezenční a kombinované. 
Seznámil vědeckou radu s obsahem akreditační žádosti. Představil cíl studia, kterým je 
připravit absolventy pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických 
odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, 
např. na finančních úřadech atd. Studijní program je rovněž částečně kompatibilní 
s profesním vzděláváním, které zaštiťuje Institut certifikace účetních. 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na předložení žádosti akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a 
finanční řízení podniku. 

 
3. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace habilitačního řízení v oboru 

Ekonomika a management. 
 

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. představil žádost o prodloužení doby platnosti akreditace 
habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management. Fakulta získala akreditaci 
habilitačního řízení v roce 2010. 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na předložení žádosti akreditace habilitačního 
řízení v oboru Ekonomika a management. 

 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. a na složení habilitační 

komise. 
 

Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního 
řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D., který splnil požadavky na zahájení habilitačního řízení 
stanovené Opatřením děkana EF JU č. 17/2012. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil 
Vědeckou radu se životopisem, praxí kandidáta a navrhovaným složením habilitační 
komise.  

 
Habilitační komise zasedne ve složení: 

 
Předseda komise:  
Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. 
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Ústav 
regionální a podnikové ekonomiky 
 
Členové komise:  
Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra statistiky 
doc. Ing. Jitka Peková, CSc.  
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra regionálních studií 
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra strukturální 
politiky a rozvoje venkova 
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doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická, Ústav managementu 

 
 

Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení habilitačního řízení a složení 
habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. 

 
5. Zastavení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. 
 

Habilitační řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. v oboru Ekonomika a management bylo 
zastaveno na základě vlastní žádosti habilitanta. 
 

 
 

6. Představení výzkumných programů kateder Ekonomické fakulty 
 
Doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. představil členům Vědecké rady shrnující materiál výzkumných 
programů za jednotlivé katedry Ekonomické fakulty. Problematika je rozdělena do oblastí 
podnikové sféry -  ekonomika, finance, řízení podniku dále veřejný sektor - ekonomika a 
finance veřejného sektoru, regionální ekonomii, regionální rozvoj a environmentální 
ekonomii a v neposlední řadě obchod, marketing a cestovní ruch. 
 
Doc. Žufan navrhl založit strukturalizaci výzkumných programů na studijních programech 
Ekonomické fakulty a vznesl dotaz na propojení kateder fakulty. Doc. Jílek nastínil 
propojení kateder na úrovni spolupráce v jednotlivých projektech, ve kterých se vyskytují 
řešitelské týmy z různých kateder. 
 
Prof. Stávková poznamenala, že důležitým prvkem pro rozvoj výzkumných programů je 
dostatek osobností na fakultě.  

 
7. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení externích 

spolupracovníků a zkoušejících v komisích SZZ - bakalářské a navazující magisterské 
studium.  

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrhy nových externích spolupracovníků a 
zkoušejících v komisích SZZ. 
 
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Z PRAXE 
Ing. Petr Hanzal, Ph.D. 
Ing. Eva Lohonková 
Ing. Tomáš Cílek, Ph.D. 
Ing. Jiří Hanuš 

 
ZKOUŠEJÍCÍ 
Ing. Filip Petrách, Ph.D. 
Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. 
PhDr. Miloslav Lapka. CSc. 
Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrhy nových členů SZZ. 
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8. Předsedkyně oborové rady seznámila VR s návrhy na členy komisí pro SDZ a obhajoby 

doktorských disertačních prací.  
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na schválení nových členů komisí SDZ.  

 
Navrženi a schváleni byli prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., 
doc. Ing. Alica Lacková, PhD., doc.  MgA. Jan Burian, doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., 
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. 

 
9. Různé 

 
Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. představila studenty doktorského studia ČZU v Praze, 
kteří představili Vědecké radě www stránky zaměřené na oblast rurální sociologie - 
www.czechrural.cz.  

 
 

10. Usnesení 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty se dne 12. 12. 2013 usnesla na následujícím: 
 

1. schvaluje akreditační materiály navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomika a management, studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, ve 
formě prezenční a kombinované, 

2. schvaluje návrh žádosti o prodloužení akreditace habilitačního řízení v oboru 
Ekonomika a management, 

3. zahajuje habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. a složení habilitační komise, 
4. bere na vědomí zastavení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D., 
5. schvaluje členy komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující 

magisterský studijní program, 
6. schvaluje členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro 

doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a 
ekonomika podniku. 

 
 

11. Závěr 
 
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 

 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 
 

http://www.czechrural.cz/

