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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 12. listopadu 2015 

 
 

Přítomni: 
doc. Beran, doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, doc. Holečková, prof. Hron, doc. Faltová 
Leitmanová, doc. Jílek, doc. Kapounek, RNDr. Klufová, doc. Kouřilová, PhDr. Lapka, doc. Macháček, 
prof. Majerová, prof. Marek, doc. Mrkvička, doc. Rolínek, doc. Řehoř, doc. Škodová Parmová,  
Ing. Pelikán, prof. Svatoš, prof. Tichá, prof. Tlustý, prof. Vaněček, doc. Zentková, prof. Živělová,  
doc. Žufan 
 
Omluveni: 
prof. Bečvářová, doc. Plevný, doc. Šubrt, doc. Tuček, doc. Žižka 
 
Z celkového počtu 32 členů bylo 5 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení. 
 
 
Program jednání Vědecké rady EF JU 
 

1. Zahájení  
2. Zahájení habilitačního řízení PaedDr. Dany Egerové, Ph.D.  
3. Zahájení habilitačního řízení Ing. Dity Hommerové, Ph.D., MBA.  
4. Zahájení habilitačního řízení Ing. Vladimíra Vernera, Ph.D.  
5. Zastavení habilitačního řízení Dr. Ing. Vítězslava Hálka, MBA, Ph.D. 
6. OD Řád habilitačního řízení úprava  
7. Schválení členů komisí DSP   
8. Schválení členů komisí SZZ  
9. Různé 
10. 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.  
 

2. Návrh na zahájení habilitačního řízení PaedDr. Dany Egerové, Ph.D. a na složení habilitační 
komise. 
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního řízení 
PaedDr. Dany Egerové, Ph.D., která splnila požadavky na zahájení habilitačního řízení 
stanovené Opatřením děkana EF JU č. 85/2015. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil 
Vědeckou radu s životopisem, praxí kandidáta a navrhovaným složením habilitační komise. 

 
Habilitační komise bude pracovat ve složení: 
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Předseda komise: 
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. 
Proděkanka pro mezinárodní výzkumné a vzdělávací programy 
Fakulta ekonomiky a manažmentu 
Slovenská polnohospodářská univerzita 
 
Členové komise: 
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. 
Katedra podnikového hospodářství 
Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykova univerzita 
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. 
vedoucí katedry financí a účetnictví 
Fakulta ekonomická 
Západočeská univerzita v Plzni 
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 
vedoucí Katedry řízení 
Ekonomická fakulta 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. 
Ústav managementu 
Provozně ekonomická fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení 
PaedDr. Dany Egerové, Ph.D. 
 

3. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Dity Hommerové, Ph.D. MBA. a na složení 
habilitační komise. 
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního řízení 
Ing. Dity Hommerové, Ph.D. MBA., která splnila požadavky na zahájení habilitačního řízení 
stanovené Opatřením děkana EF JU č. 85/2015. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil 
Vědeckou radu s životopisem, praxí kandidáta a navrhovaným složením habilitační komise. 

 
Habilitační komise bude pracovat ve složení: 
 
Předseda komise: 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. 
vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu 
Ekonomická fakulta 
Technická univerzita Liberec 
 
Členové komise: 
doc. PhDr. Ing. Hilda Bártová, CSc. 
PSYMA Praha s.r.o. 
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. 
Katedra marketingu 
Fakulta podnikohospodářská 
VŠE v Praze 
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prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. 
vedoucí Katedry financí a účetnictví 
Fakulta ekonomická 
Západočeská univerzita v Plzni 
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
vedoucí Katedry regionálního managementu 
Ekonomická fakulta 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení 
Ing. Dity Hommerové, Ph.D. MBA. 
 

4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Vladimíra Vernera, Ph.D. a na složení habilitační 
komise. 
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního řízení 
Ing. Vladimíra Vernera, Ph.D., který splnil požadavky na zahájení habilitačního řízení 
stanovené Opatřením děkana EF JU č. 85/2015. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil 
Vědeckou radu se životopisem, praxí kandidáta a navrhovaným složením habilitační komise. 

 
Habilitační komise bude pracovat ve složení: 
Předseda komise: 
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. 
Ústav managementu 
Vysoká škola Karla Engliše, a. s. 
 
Členové komise: 
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
Fakulta tropického zemědělství 
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. 
Katedra rozvojových studií 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Palackého 
doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc. 
Katedra humanitních věd 
Provozně ekonomická fakulta 
Česká zemědělská univerzita 
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. 
katedra financí a účetnictví 
Ekonomická fakulta 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení 
Ing. Vladimíra Vernera, Ph.D. 
 

5. Návrh na zastavení habilitačního řízení Dr. Ing. Vítězslava Hálka, MBA, Ph.D. 
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě informaci o zastavení habilitačního řízení. 
Habilitační řízení Dr. Ing. Vítězslava Hálka, MBA, Ph.D. v oboru Ekonomika a management bylo 
zastaveno na základě vlastní žádosti habilitanta. 
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6. Úpravy Opatření děkana k habilitačnímu řízení  

Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení návrhy na změnu Opatření 
děkana k habilitačnímu řízení 
 
Jednotlivé navrhované změny byly obsáhle diskutovány a připomínkovány a o změnách bylo 
hlasováno samostatně. 
 
1. Článek 1 odst. 4 
Na EF JU lze žádat o habilitační řízení v akreditovaném oboru Ekonomika a management v 
českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. 
 
Článek 1 odst. 4 hlasování: 
Souhlas: 26 Nesouhlas: 0 Zdržel se: 1  
 
 
2. Článek 2 odst. 2 d) 
výše uvedené body a) b) a c) mohou být předloženy v českém, slovenském nebo anglickém 
jazyce. 
 
Článek 2 odst. 2 d) hlasováním: 
Souhlas: 26 Nesouhlas: 0 Zdržel se: 1  
 
3. Článek 2 odst. 3 b)  
 
Navrhované znění: 
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných 
titulech (u zahraničních uchazečů – nostrifikovaný diplom o vysokoškolském vzdělání a 
získaných příslušných titulech) 
 
Konečné znění po diskusi členů vědecké rady:   
 
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných 
titulech (u uchazečů a absolventů zahraničních vysokých škol a institucí – nostrifikovaný 
diplom o vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech) 
 
Vědecká rada schválila jednomyslně návrh na změnu Článku 2 odst. 3 b) 
 
 
4. Článek 3 odst. 3 
 
Navrhované znění: 
Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející 
pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. 
Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován 
docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, 
že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Návrh přednese předseda nebo 
jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě. 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na změnu Článku 3 odst. 3.  
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5. Článek 3 odst. 5 
 
Navrhované znění: 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké 
rady v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Habilitační přednášku je možné přednést 
na návrh děkana EF JU i mimo zasedání vědecké rady za přítomnosti pověřených členů 
habilitační komise předsedou habilitační komise v minimálním počtu třech členů na půdě EF 
JU jako veřejnou přednášku. Habilitační komise informuje vědeckou radu během jejího 
zasedání o svém hodnocení úrovně přednášky uchazeče.  Po rozpravě, ve které musí být 
uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů a k hodnocení přednášky, obhajovat 
svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti, se 
vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. 
 
 
Konečné znění po diskuzi členů vědecké rady: 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké 
rady v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Součástí habilitačního řízení je přednáška 
uchazeče pro odbornou veřejnost. Její téma stanoví habilitační komise výběrem ze tří témat 
navržených uchazečem dle Opatření děkana č. 85/2015. Datum konání této přednášky bude 
oznámen všem členům vědecké rady. Přednášky se zúčastní alespoň tři členové habilitační 
komise pověření předsedou habilitační komise. Habilitační komise informuje vědeckou radu 
během jejího zasedání o svém hodnocení úrovně přednášky uchazeče.  Po rozpravě, ve které 
musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, k hodnocení přednášky, 
obhajovat svoji habilitační práci, přednést habilitační přednášku a vyslovit se ke své dosavadní 
vědecké a pedagogické činnosti, se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda 
uchazeč má být jmenován docentem. 
 
Článek 3 odst. 5 hlasování: 
Souhlasí: 20  Zdržel se: 7 Nesouhlasí: 0 
 
 

7. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení nových členů 
zkušebních komisí SZZ. 

 

 doc. Ing. Zuzana Poláková, Ph. D. - Katedra štatistiky a operačního výzkumu, Fakulta 
ekonomiky a manažementu, Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitre  - statistika, 
demografie, modelování regionálního rozvoje – pro obory FINMA, EKINF 

 Ing. Radka Prokešová, Ph.D. - regionální projektování- je součástí státnicových předmětů 
regionální management a projektování - SPEU a SPVS 

 RNDr. Zuzana Dvořáková-Líšková, Ph.D. – ekopolitika a ekonomika ŽP, ekonomická 
geografie, - pro státnicový předmět regionální ekonomika – pro obory SPEU a SPVS 

 PhDr. Jan Vávra, Ph.D. – sociologie, metodologie psaní vědeckých prací, projektování 
venkovské krajiny - je součástí státnicových předmětů regionální management a 
projektování - SPEU a SPVS 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrhy nových členů zkušebních komisí SZZ. 
 
 



   doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 děkan 
   dean 

    

Studentská 787/13          370 05 České Budějovice, Česká republika          T/+420 387 772 800             E/gmikesova@ef.jcu.cz 

8. Předsedkyně oborové rady seznámila VR s návrhy na členy komisí pro SDZ a obhajoby 
doktorských disertačních prací.  

 

 prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky 
Zaměření: podniková ekonomika, oceňování podniku, manažerské finance 

 prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph. D 
ART & DESIGN INSTITUT v Praze 
Zaměření: kreativní průmysl, interaktivní média, působil jako člen a konzultant European 
Research Programme on Cultural Entrepreneurship, Utrecht 

 prof. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. 
ZSF JU v Českých Budějovicích, vedoucí katedry právních oborů, řízení a ekonomiky, 
ústřední ředitel ČSSZ 
Zaměření: ekonomické a sociální aspekty redistribučních procesů sociálního zabezpečení 

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

9.     Různé  
 
 1. Byl určen přibližný termín dalšího zasedání Vědecké rady EF JU – únor 2016 

 
 
Usnesení 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty se dne 12. 11. 2015 usnesla na následujícím: 
 
1. Schvaluje návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení PaedDr. Dany 

Egerové, Ph.D.  
2. Schvaluje návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Dity 

Hommerové, Ph.D., MBA.   
3. Schvaluje návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Vladimíra 

Vernera, Ph.D.  
4. Schvaluje úpravy Opatření děkana k habilitačnímu řádu Ekonomické fakulty 
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 

 
 

10. Závěr 
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.  

 
 

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


