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Zápis ze zasedání  

Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze,  

které se konalo dne 9. 10. 2019 

 

Místo konání: 9. 10. 2019 10:00–12:00 hodin v NB 169 

Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu FPH) 

 

Program: 

1. Zahájení Vědecké rady FPH (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.) 

2. Zahájení habilitačního řízení Ing. Hany Urbancové, Ph.D. 

(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

3. Zahájení habilitačního řízení Ing. Petra Koláře, Ph.D. (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

4. Reakreditace EQUIS (prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.) 

5. Nová akreditace doktorského studia (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

6. Schvalování do komisí a školitelů (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

7. Závěr zasedání (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.) 

 

Ad 1. Zahájení Vědecké rady FPH 

Děkan FPH přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Uvedl, že minulá vědecká 

rada byla zrušena pro příliš stručný program. Následně seznámil členy vědecké rady 

s nedávnými událostmi. 

Fakulta podnikohospodářská byla nejúspěšnější z fakult VŠE v přijímacím řízení. Bylo 

přijato přes 650 studentů do bakalářského studia. V celé České republice klesá počet studentů 

do navazujícího magisterského studia, přijato bylo kolem 360 studentů. Jako jediná fakulta 

dodržela FPH povinnost mít minimálně 50 bodů ze všech zkoušených předmětů, pro bakaláře 

byla bodová hranice přes 145 bodů. 

Fakulta podnikohospodářská zahájila proceduru reakreditace EQUIS, což je nejlepší 

světová akreditace pro business školy. Od získání akreditace se každý rok se odevzdával tzv. 

progres report. Počátkem listopadu přijede čtyřčlenná komise složená z členů EFMD. Cílem je 

získat akreditaci na pět let. 

Studijní program Arts management je v žebříčku Eduniversal agentury SMBG v rámci 

hodnocení programů zaměřených na kulturní management na jedenáctém místě na světě. 

Program Management máme v žebříčku Financial Times celkově na 22. místě na světě, CEMS 

je 9. nejlepší na světě.  

Doc. Novák uvedl, že v dubnu na Dnu české logistiky certifikovala Katedra logistiky své 

první absolventy. Katedra logistiky má právo udílet mezinárodní certifikáty ECBLc na základě 

akreditace Evropské logistické asociace (ELA), kterou v loňském roce získala pro svoji vedlejší 

specializaci „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“. Katedra logistiky má jako jedno 

ze dvou pracovišť na VŠE v Praze právo mezinárodní odborné certifikace. 

VR FPH má 38 členů, na zasedání bylo přítomno 23 členů. 
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Ad 2. Zahájení habilitačního řízení Ing. Hany Urbancové, Ph.D. 

Doc. Lukeš seznámil členy vědecké rady se základními informacemi týkajícími se zahájeného 

habilitačního řízení 

 

Ing. Hany Urbancové, Ph.D. 

Česká akademie zemědělských věd, VŠEM (Katedra lidských zdrojů), PEF (Katedra řízení) 

 

Na základě žádosti uchazečky bylo zahájeno habilitační řízení dne 26. 8. 2019. Dne 9. 10. 2019 

byla na vědecké radě zvolena komise v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

ve smyslu § 74 odst. 3, v následujícím složení: 

 

Habilitační komise 

Předseda:   prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta podnikohospodářská 

děkan 

ivan.novy@vse.cz 

 

Členové: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta managementu 

proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 

tomas.kincl@vse.cz 

 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Ekonomická fakulta, Katedra řízení 

holatova@ef.jcu.cz 

 

doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 

Univerzita Karlova 

Filosofická fakulta, Katedra psychologie 

Milan.Rymes@ff.cuni.cz 

 

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě 

Ústav občianskej spoločnosti 

katarina.stachova@ucm.sk 
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Všichni přítomní členové souhlasili s navrženou komisí formou hlasování. Předložena byla tři 

témata habilitační přednášky:  

 

A. Organizační faktory ovlivňující aplikování age managementu. V současné 

době existují významné rozdíly v přístupu k různým věkovým skupinám v mnoha 

oblastech lidské činnosti. Vzhledem k celosvětovému demografickému trendu 

zvyšujícího se věku populace a rostoucího počtu lidí v kategorii 50+ je nutné 

zohledňovat věk zaměstnanců v procesu organizačního řízení a aplikovat age 

management. Cílem navrhované přednášky je identifikovat a vyhodnotit faktory na 

organizační úrovni, které ovlivňují aplikaci age managementu v organizacích. Pro téma 

číslo jedna hlasovalo 7 přítomných členů. 

B. Přínosy a rizika vyplývající z aplikování age managementu. Age management 

je pro organizace příležitostí, jak efektivně využívat lidský potenciál všech věkových 

skupin a udržovat a zlepšovat výkonnost organizace s ohledem na budoucí demografické 

trendy. Účinné využití potenciálu všech zaměstnanců je v managementu lidských zdrojů 

pro všechny organizace bez ohledu na odvětví klíčové, je však spojeno i s riziky 

vyplývající z organizačních faktorů. Cílem navrhované přednášky je zhodnotit aplikaci 

age managementu a identifikovat a zhodnotit jeho přínosy a rizika pro organizace. Pro 

téma číslo dva hlasovalo 13 přítomných členů. 

C. Budování značky zaměstnavatele pomocí age managementu. Nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců a neustálý boj o talenty spolu s udržením klíčových 

zaměstnanců patří dnes mezi nejžhavější personální problémy většiny organizací. 

Organizace proto cíleně budují značku zaměstnavatele a age management je jedním z 

možných nástrojů, který k budování značky zaměstnavatele napomáhá. Cílem 

navrhované přednášky je zjistit a vyhodnotit přínosy plynoucí z budování značky 

zaměstnavatele pomocí age managementu. Pro téma číslo tři hlasovali 3 přítomní 

členové. 

 

Habilitační komisi bylo navrženo téma B. 

 

Ad 3. Zahájení habilitačního řízení Ing. Petra Koláře, Ph.D. 

Doc. Lukeš seznámil členy vědecké rady se základními informacemi týkajícími se zahájeného 

habilitačního řízení 

 

Ing. Petra Koláře, Ph.D. 

Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze 

 

Na základě žádosti uchazeče bylo zahájeno habilitační řízení dne 25. 9. 2019. Dne 9. 10. 2019 

byla na vědecké radě zvolena komise v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

ve smyslu § 74 odst. 3, v následujícím složení: 
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Habilitační komise 

Předseda:  prof. Ing. Petr Pernica, CSc. 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta podnikohospodářská 

Katedra logistiky 

petr.pernica@vse.cz   

 

Členové: prof. Ing. Ivan Gros, CSc. 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta dopravní, Ústav logistiky a managementu dopravy 

Vysoká škola logistiky v Přerově 

iva1@fd.cvut.cz 

 

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

Univerzita Pardubice 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Katedra technologie a řízení dopravy a Oddělení logistických systémů 

jaromir.siroky@upce.cz 

 

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM 

Technická univerzita v Liberci 

Ekonomická fakulta, Katedra podnikové ekonomiky a managementu  

a Katedra marketingu a obchodu 

bohumil.polacek@tul.cz 

 

Ing. Vladimír Doboš 

Vedoucí reprezentace společnosti Hafen Hamburk Marketing pro ČR a Slovensko 

dobos@hafen-hamburg.de 

 

Všichni přítomní členové vědecké rady souhlasili s navrženou komisí formou hlasování. Byla 

předložena tři témata habilitační přednášky:  

 

A. Intermodální přeprava – výzvy managementu oběhu a přemísťování 

přepravních jednotek 

 komplementární služby, jejich podstata a význam v globalizované 

ekonomice, negativní externality globalizace v souvislosti s organizací a 

řízením mezinárodní intermodální přepravy, 

 teoretická východiska zkoumané problematiky se zaměřením na mezinárodní 

prostředí, ale při regionální akcentaci vnitrozemského trhu České republiky,  

 shrnutí odborného přínosu vlastního výzkumu žadatele pro obor podniková 

ekonomika a management. 
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B. Fenomén digitalizace – výzvy distribuce informací v globálních 

přepravních řetězcích 

 základní druh současného zboží = informace, informační ekonomika, 

elektronizace a význam digitalizace na globálním trhu intermodální přepravy 

v rámci aplikační oblasti přepravní dokumentace, 

 teoretická východiska zkoumané problematiky,  

 shrnutí odborného přínosu vlastního výzkumu žadatele pro obor podniková 

ekonomika a management. 

C. Kontinentální intermodální přeprava v rámci distribučních řetězců mezi 

Dálným východem a Evropou 

 geopolitika vs. tržní prostředí a jeho subjekty, skutečnost vs. virtuální realita, 

objasnění výzev a příležitostí, vliv na design globálních přepravních řetězců a 

jejich uzlové body,  

 teoretická východiska zkoumané problematiky s regionální akcentací při 

zaměření na Českou republiku a její obchodní operace, 

 shrnutí odborného přínosu vlastního výzkumu žadatele pro obor podniková 

ekonomika a management.  

 

Pro téma číslo jedna hlasoval 1 přítomný člen, pro téma číslo dva hlasovalo 5 přítomných členů 

a pro téma číslo jedna hlasovalo 17 přítomných členů. Habilitační komisi bylo navrženo téma C. 

 

Ad 4. Reakreditace EQUIS  

Slova se ujal prof. Soukup. Uvedl, že od 5. listopadu bude na fakultě čtyřčlenná hodnotící komise 

EQUIS. Po představení programu setkání uvedl misi, vizi a cíle fakulty.  

Mise fakulty: Vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro 

úspěšné řízení firem a organizace v měnícím se světě.  

Vize fakulty: Být špičkovou referenční vysokoškolskou institucí pro obor management 

v Evropě. 

Cílem fakulty je být referenční školou pro celou Evropu. Při minulé akreditaci byla na toto 

téma vedena diskuse ze strany komise, proto byl cíl zvýšen ze střední a východní Evropy na celou 

Evropu.  

Ze strany komise byly vybrány tři body vhodné ke zlepšení: 

 

 zvýšit internacionalizaci zaměstnanců fakulty (zvýšit podíl cizinců působících na 
fakultě – podařilo se zvýšit, aktuálně je 14,6 % zaměstnanců ze zahraničí), 

 posílení výzkumu: doporučen přechod ke kvalitnějším publikacím, ke zlepšení došlo 

i motivujícími odměnami, 

 zvýšení zdrojů mimo státní rozpočet, podařilo se díky grantům (GAČR i TAČR), 

evropským projektům (zhruba 3 zaměstnanci pracují pouze na tomto), projektům 

smluvního výzkumu, sponzorským darům na konkrétní předměty a poplatkům od 
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zahraničních studentů. Zhruba polovinu prostředků dostává fakulta od státu a 

polovinu si sežene sama.  

 

Hlasování pléna EQUIS se může lišit od návrhu hodnotící komise a bude se konat na konci 

března. 

Prof. Nový doplnil, že zároveň probíhá akreditace AACSB na celoškolské úrovni. Na konci 

tohoto roku bude zahájena třetí akreditace – AMBA – související s MBA studiem.  

 

Ad 5. Nová akreditace doktorského studia  

Doc. Lukeš uvedl, že fakultě v roce 2024 končí akreditace stávajícího doktorského studia. FPH 

spojuje oba současné programy do jediného a to Management a manažerská ekonomie. Oproti 

dřívějšímu tříletému studiu navrhujeme čtyřleté. Důvodem je to, že ministerstvo poskytuje 

stipendium na období čtyř let a studenti běžně studují i pět a více let.  

Paralelně se připravuje program DBA. A to z toho důvodu, že kombinovaní Ph.D. studenti 

(specialisté a manažeři z praxe) mají často problémy s akademickými požadavky: teoretickým 

přínosem výzkumu a následným publikováním. V případě DBA by se mohli více zaměřit na 

praktický výzkum a fakulta by jim mohla dát dobrý metodologický základ. Prof. Nový uvedl, že 

ve světě dávají tento titul i kvalitní renomované školy. Oba programy by byly podobné, pouze by 

se lišily požadavky na požadované výstupy. Výzkumná a publikační činnost v DBA bude více 

zaměřena do praxe, zatímco v případě Ph.D. více akademicky. Předpokládá se zpoplatnění jako 

u zahraničního Ph.D. studia. Bylo by možno ho absolvovat též po získání titulu MBA (for 

students). 

Prof. Malý upozornil, že si studenti musí být vědomi toho, že tituly MBA a DBA jsou mimo 

zákon o vysokých školách. Je třeba vymyslet systém, jak udělovat tento titul. Oficiální úřady u 

nás tyto tituly nezapisují do průkazů. Prof. Nový reagoval, že všechny programy MBA prochází 

Radou pro vnitřní hodnocení. Doc. Lukeš poukázal na to, že záleží na cílové skupině, v západní 

Evropě je totiž DBA plně roven Ph.D., takže zahraničním studentům leckdy nemusí záležet na 

přístupu českého ministerstva.  

Doc. Lukeš představil strukturu studia. Studenti musí odstudovat minimálně 4 předměty, 

absolvovat 2 kolokvia v prvních dvou letech studia, státní doktorskou zkoušku, minimálně 

měsíční stáž, malou a velkou obhajobu. Interní studenti musí vyučovat a absolvovat kurz 

pedagogických dovedností. Student musí mít publikován alespoň jeden článek s impakt 

faktorem nebo Scimago Journal Rank (SJR) v databázi Scopus jako první autor. Také musí 

získat sto bodů ve dvou oblastech: 

 

 drivers (vlastní rozvoj): max. 50 bodů, za každý další absolvovaný předmět či získaný 
projekt mohou studenti získat 10 bodů, 2 body za každý den semináře, 1 bod za 

research club nebo 10 bodů za získání výzkumného projektu (blíže viz akreditační 

materiály), 

 publikační činnost: minimálně 50 bodů. Čím kvalitnější výstup, tím více je za něj 
bodů. 
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Co se týče předmětů, jednat se bude o následující: 

 

 Metodologie vědeckého výzkumu, 

 Management NEBO Ekonomie firmy a odvětví – povinně volitelný předmět. 

Záměrem je, aby si student mohl vybrat, zda se jeho disertační práce zaměřuje 

dovnitř do firmy nebo na mezifiremní oblast, tedy trh. 

 Statistické metody pro kvantitativní výzkum NEBO Kvalitativní výzkum – povinně 
volitelný předmět. 

 9 katedrálních předmětů typu „Výzkum XY“ – slouží k detailnímu porozumění 

zkoumané oblasti, za XY se vždy dosadí oblast dané katedry, tedy např. Výzkum 

marketingu, strategie apod. – oborově volitelný předmět 

 

Povinné a povinně volitelné předměty budou vyučovány v angličtině a budou mít přednáškovou 

formu či cvičení. Katedrální předměty budou vyučovány v češtině. Na předměty budou 

navazovat rozvíjející metodologické semináře. Ph.D. bude akreditováno pro prezenční i 

kombinované studium, pro české i anglické studium (i katedrální předměty a státní doktorská 

zkouška budou v anglickém studijním programu probíhat v angličtině). 

Následně byl otevřen prostor pro diskusi a otázky. Doc. Pavelka uvedl, že občas učí i 

kombinovaní studenti. Mohli by mít povinné absolvování kurzu pedagogických dovedností i oni. 

Doc. Lukeš uvedl, že i kombinovaní studenti za to mohou získávat body, jenom se nezdálo nutné 

dávat jim to jako povinnost.  

Doc. Pavelka řekl, že by to mohlo motivovat studenty, aby se hlásili spíše do kombinované 

formy. Doc. Jarošová uvedla, že se dosud jednalo o volitelný předmět a nemyslí si, že by to mohlo 

být odrazující pro prezenční formu. Dodala, že je třeba seznámit studenty s programem tohoto 

kurzu, který je značně flexibilní a nárokem jsou jen ca 2,5 dne. Povinný jej mají na 

Národohospodářské fakultě. 

Doc. Patočka řekl, že měli v doktorském studiu tři předměty, nyní tam bude jediný předmět 

Management kultury. Dotázal se, jak se s tím má katedra vyrovnat, když je třeba zabývat se jak 

managementem orchestru, tak například managementem budov. Doc. Lukeš odpověděl, že do 

předmětu může být zapojeno díky konzultacím více členů katedry.  

Prof. Nový doplnil, že nové předměty představují snahu přesunout se od tradičního 

přednáškového výkladu předmětů k podpoře samostatnosti studentů v oblasti výzkumu. Po 

akreditaci nového Ph.D. studia budeme fakulta usilovat o akreditaci jediného habilitačního 

řízení.  

Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování. Jednomyslně schválili nový návrh Ph.D. 

studia a akreditační materiály k němu. 

 

Ad 6. Schvalování do komisí a školitelů  

Členům vědecké rady byly předloženy ke schválení návrhy školitelů doktorandů, členů státních 

doktorských zkoušek a členů v komisích pro obhajoby disertačních prací. 
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Jméno Na co 
Kdo 

navrhl 

Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA.,   
externí člen komisí pro obhajoby 

disertačních prací 
KMG 

Efthymia Kottika, Ph.D. 

vedoucí bakalářských a diplomových 

prací, člen komise pro státní závěrečné 

zkoušky a člen komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací  

KMG 

Mgr. Zuzana Valentová vedoucí bakalářských prací KMG 

Ing. Karel Pešata 

vedoucí bakalářských a diplomových 

prací, člen komise pro státní závěrečné 

zkoušky a člen komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací  

KM 

Ing. Gabriela Koľveková, Ph.D. vedoucí bakalářských a diplomových 

prací, člen komise pro státní závěrečné 

zkoušky a souborné zkoušky z vedlejší 

specializace a člen komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací ve 

všech jazykových mutacích bakalářských 

a magisterských studijních programů 

KMAE 

Ing. Marek Hudík, Ph.D. KMAE 

Ing. Jan Bittner vedoucí bakalářských a diplomových 

prací, člen komise pro státní závěrečné 

zkoušky a souborné zkoušky z vedlejší 

specializace a člen komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací ve 

všech jazykových mutacích bakalářských 

a magisterských studijních programů 

KMAE 

Ing. Marie Ligocké  KMAE 

Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. 

člen komise pro státní závěrečné zkoušky 

a člen komise pro obhajoby bakalářských 

a diplomových prací  

KP 

Ing. Michal Šebesta, Ph.D. 

člen komise pro státní závěrečné zkoušky 

a člen komise pro obhajoby bakalářských 

a diplomových prací  

KLOG 

 

Doc. Karlíček krátce představil Katedrou marketingu navržené osoby, Dr. Háša představil Ing. 

Karel Pešatu. Doc. Pavelka uvedl, že na Katedře manažerské ekonomie se jedná především o 

nové zaměstnance, které by rád zapojil do zkoušení a vedení bakalářských prací. Paní Ligocká 

má odevzdanou disertační práci, předpokládá se úspěšné ukončení studia v lednu 2020. Pan 

Bittner by měl nastoupit na náš nový doktorský program, až bude schválen. 
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Mgr. Tomáš Jurčík, Ph.D. vede předmět Řízení odměňování na katedře personalistiky. Doc. 

Novák by chtěl nechat schválit Ing. Michala Šebestu, Ph.D., který se podílí na činnosti Centra 

digitální specializace. 

Při otevření diskuse řekla doc. Mikovcová, že v Opatření děkana je psáno, že vedoucí prací 

mají být akademičtí pracovníci. Nabízí se tedy tři varianty řešení stávajících návrhů, zda změnit 

Opatření děkana, nepovolit vedení, nebo dát akademický úvazek (změnit zařazení 

zaměstnance). 

Doc. Pavelka uvedl, že by s tím mohlo mít problém personální oddělení, protože vědecký 

pracovník nemůže vést bakalářské či diplomové práce. Doktorand nesmí vést práci, neboť není 

akademickým pracovníkem. Prof. Soukup navrhuje schválit pouze ty, kteří mají momentálně 

statut akademického pracovníka. Vyjmuta tedy byla Mgr. Zuzana Valentová, Efthymia Kottika, 

Ph.D. a ing. Karel Pešata. Členové vědecké rady jednomyslně schválili ostatní. 

 

Ad 7. Závěr zasedání 

Prof. Nový se dotázal, zda je ještě nějaký bod k projednání. Následně poděkoval za účast. Další 

jednání vědecké rady se bude konat 26. února 2020 a poté 3. června 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Adriana Válová, Ph.D. 

Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

 


