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Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta podnikohospodářská 

Zápis z per rollam hlasování Vědecké rady Fakulty 

podnikohospodářské VŠE v Praze, které mělo 

hlasování do 11. 5. 2021 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s Covid-19 byli členové VR FPH 

požádáni o vyjádření per rollam k záležitostem, které lze tímto způsobem 

projednávat.  

Hlasování proběhlo v souladu s postupem při hlasování per rollam při jednání 

Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, který je součástí platného 

Jednacího řádu VR FPH. Dokumentace k hlasování je uložena na děkanátu FPH. 

Skrutátoři doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. a doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. dospěli 

k jednotnému výsledku a do stanoveného termínu 11. 5. 2021 obdrželi 24 odpovědí 

(ze současných 37 členů), 13 členů VR FPH nehlasovalo. 

Předložena byla následující usnesení: 

 

1) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Mgr. Zuzanu Chytkovou, Ph.D. .... 2 

2) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Aleše Kubíčka, Ph.D. ............ 3 

3) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Ladislava Tylla, MBA, Ph.D. . 5 

4) Výběr tématu habilitační přednášky Mgr. Zuzany Chytkové, Ph.D. ...................... 6 

5) Výběr tématu habilitační přednášky Ing. Aleše Kubíčka, Ph.D. ............................ 7 

6) Výběr tématu habilitační přednášky Ing. Ladislava Tylla, Ph.D. ........................... 8 

7a) VR FPH VŠE schvaluje Ing. Ninu Bočkovou, Ph.D. jako vedoucí bakalářských a 

diplomových prací, členku komise pro státní závěrečné zkoušky a členku komise 

pro obhajoby bakalářských a diplomových prací v bakalářském a magisterském 

studijním programu. ................................................................................................... 9 
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7b) VR FPH VŠE schvaluje dle přiloženého návrhu členy zkušební komise pro státní 

závěrečné zkoušky, souborné zkoušky a členy komise pro obhajoby bakalářských a 

diplomových prací. .................................................................................................... 10 

Závěr .......................................................................................................................... 10 

 

V případě usnesení 1, 2, 3, 7a a 7b bylo možno hlasovat: souhlasím / nesouhlasím / 

zdržuji se hlasování.  

V případě usnesení 4, 5, 6 bylo možno vybírat ze tří možností: Mám zájem 

vyslechnout přednášku na Téma 1 - 2 - 3 (vyberte). 

 

1) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Mgr. Zuzanu 

Chytkovou, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. 

Katedra marketingu, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

Habilitační řízení v oboru Management a manažerská ekonomie 

Název habilitační práce: Český spotřebitel a šetrnost v době krize 

 

Návrh komise: 

Předseda: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  

Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy, VŠE 

Vedoucí katedry strategie, VŠE 

Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

Členové: 

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.  

Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE v Praze 

Vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení 
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Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  

Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a PR 

Obor jmenování: Mediální studia.  

 

doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.  

Katedra marketingu a mediálních komunikací, Vysoká škola hotelová v Praze 

Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. 

Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislavě 

Vedoucí katedry marketingu 

Obor jmenování: Obchod a marketing.  

 

Hlasování se nezúčastnilo 13 členů vědecké rady, 24 hlasovalo pro, nikdo proti a 

nikdo se hlasování nezdržel. 

 

2) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Aleše 

Kubíčka, Ph.D. 

Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. 

Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

Habilitační řízení v oboru Management a manažerská ekonomie 

Název habilitační práce: Konflikty v rodinných firmách 

 

Návrh komise: 

Předseda: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 

Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 
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Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

Členové: 

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.  

Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec 

Králové 

Obor jmenování: Management 

proděkanka Fakulta informatiky a managementu pro vědu a výzkum 

 

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.  

Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Obchodně podnikatelská fakulta, 

Slezská univerzita 

Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.  

Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích 

Obor jmenování: Ekonomika a management 

 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, MBA, Ph.D. 

Ústav managementu, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně 

Obor jmenování: Odvětvová ekonomika a management 

 

Hlasování se nezúčastnilo 13 členů vědecké rady, 24 hlasovalo pro, nikdo proti a 

nikdo se hlasování nezdržel. 
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3) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Ladislava 

Tylla, MBA, Ph.D. 

Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D. 

Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

Habilitační řízení v oboru Management a manažerská ekonomie 

Název habilitační práce: Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu 

zaměstnanců 

 

Návrh komise: 

Předseda: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

děkan Fakulty informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze  

Obor jmenování: Hospodářská politika  

 

Členové: 

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.  

Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE v Praze 

Vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení 

Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.  

Katedra marketingu a mediálních komunikací, Vysoká škola hotelová v Praze 

Obor jmenování: Podniková ekonomika a management 

 

prof. Ing. Milan Žák, CSC. 

rektor Vysoké školy ekonomie a managementu 

Obor jmenování: Národní hospodářství 

 

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.  
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Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec 

Králové 

Obor jmenování: Management 

proděkanka Fakulta informatiky a managementu pro vědu a výzkum 

 

Hlasování se nezúčastnilo 13 členů vědecké rady, 24 hlasovalo pro, nikdo proti a 

nikdo se hlasování nezdržel. 

 

4) Výběr tématu habilitační přednášky Mgr. Zuzany Chytkové, 

Ph.D. 

Navržena byla tři témata habilitační přednášky související s habilitační prací: 

 

1. Historické diskurzy šetrnosti v současné spotřebě: jak se historická 

šetrnost promítá v současném spotřebním chování. 

 

• Šetrnost a spotřeba v odborné literatuře 

• Historické ukotvení šetrnosti v české kultuře 

• Význam šetrnosti pro současné české spotřebitele 

• Shrnutí odborného přínosu výzkumu žadatele pro marketing a výzkum 

spotřebního chování 

 

2. Praktiky českého spotřebitele v době krize: jak se český spotřebitel v 

krizi vrací do minulosti ke starým osvědčeným receptům. 

 

• Spotřebitelské reakce na hospodářskou krizi v odborné literatuře 

• Metodika výzkumu reakcí českých spotřebitelů na krizi 

• Spotřebitelské praktiky v době krize 
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• Shrnutí odborného přínosu výzkumu žadatele pro marketing a výzkum 

spotřebního chování 

 

3. Šetrnost a půjčky: jak čeští spotřebitelé chápou půjčky v kontextu 

historicky ukotvené významové struktury šetrnosti. 

 

• Spotřebitelská šetrnost v odborné literatuře 

• Metodika výzkumu reakcí českých spotřebitelů na krizi 

• Významová struktura šetrnosti tak, jak z ní čerpá český spotřebitel 

• Vnímání půjček jako aktu šetrnosti nebo marnotratnosti. 

• Shrnutí odborného přínosu výzkumu žadatele pro marketing a výzkum 

spotřebního chování 

 

Pro téma jedna hlasovalo 8 členů, pro téma dva 10 členů a pro téma tři 5 členů. 

Navrženo tedy bylo téma číslo dva Praktiky českého spotřebitele v době krize: jak se 

český spotřebitel v krizi vrací do minulosti ke starým osvědčeným receptům. 

 

5) Výběr tématu habilitační přednášky Ing. Aleše Kubíčka, 

Ph.D. 

Navržena byla tři témata habilitační přednášky související s habilitační prací: 

 

1. Vnitroskupinový konflikt v rodinných firmách 

 

• Teoretická východiska vnitroskupinového konfliktu a rodinného konfliktu 

• Systematizace vstupů, procesů a dopadů vnitroskupinového konfliktu 

v kontextu rodinné firmy 

• Shrnutí odborného přínosu výzkumu kandidáta 
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2. Role a postavení žen v mezigeneračním nástupnictví rodinné firmy 

 

• Teoretická východiska genderového konfliktu a procesu nástupnictví 

v rodinné firmě 

• Klasifikace genderově determinovaných faktorů ovlivňující předávání 

rodinné firmy 

• Shrnutí odborného přínosu výzkumu kandidáta 

 

3. Kodexy správy rodinných firem 

 

• Teoretická východiska nejlepší praxe správy společností, kodexů správy 

společností a specifika správy rodinné firmy 

• Komparace a zhodnocení nejlepší praxe správy rodinných firem definované a 

doporučené kodexy 

• Shrnutí odborného přínosu výzkumu kandidáta 

 

Pro téma jedna hlasovalo 14 členů, pro téma dva 6 členů a pro téma tři 3 členů. 

Navrženo tedy bylo téma číslo jedna Vnitroskupinový konflikt v rodinných firmách. 

 

6) Výběr tématu habilitační přednášky Ing. Ladislava Tylla, 

Ph.D. 

Navržena byla tři témata habilitační přednášky související s habilitační prací: 

 

1. Vnímání obchodní etiky a etických dilemat napříč různými kulturami 

 

• Model a prvky etické organizační kultury 

• Morální dilemata v obchodní praxi 

• Rozvoj etické organizační kultury v českém prostředí 
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2. Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců 

 

• Přehled teorií vlivů vnějšího prostředí na etickou organizační kulturu 

• Teorie etické organizační kultury a její vliv na zaměstnance 

• Výzkum vlivů jednotlivých dimenzí etické organizační kultury na loajalitu a 

spokojenost zaměstnanců v České republice 

 

3. Posouzení vnějších vlivů ovlivňujících etickou organizační kulturu 

 

• Přehled teorií vlivů kultury na etickou organizační kulturu 

• Přehled teorií vlivů odvětví na etickou organizační kulturu 

• Manažerské implikace vlivu kultury a odvětví na etickou organizační kulturu 

 

Pro téma jedna hlasovalo 8 členů, pro téma dva 11 členů a pro téma tři 4 členů. 

Navrženo tedy bylo téma číslo dva Vliv etické organizační kultury na spokojenost a 

loajalitu zaměstnanců. 

 

7a) VR FPH VŠE schvaluje Ing. Ninu Bočkovou, Ph.D. jako 

vedoucí bakalářských a diplomových prací, členku komise pro 

státní závěrečné zkoušky a členku komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací v bakalářském a 

magisterském studijním programu. 

 

Hlasování se nezúčastnilo 13 členů vědecké rady, 24 hlasovalo pro, nikdo proti a 

nikdo se hlasování nezdržel. 
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7b) VR FPH VŠE schvaluje dle přiloženého návrhu členy 

zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky, souborné 

zkoušky a členy komise pro obhajoby bakalářských a 

diplomových prací. 

 

Z katedry strategie byli navrženi následující: 

 

• Ing. Heřman Kopkáně, 

• PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D., 

• Ing. Senta Čermáková, 

• Ing. Karel Pernica. 

 

Hlasování se nezúčastnilo 13 členů vědecké rady, 23 hlasovalo pro, nikdo proti a 

jeden se hlasování nezdržel. 

 

Závěr 

Pro návrhy usnesení VR FPH se vyslovila nadpoloviční většina všech 

členů vědecké rady, a proto byla všechna usnesení schválena. Konkrétní 

výsledky hlasování uvádí tabulka níže. 

 

 

Výsledky hlasování 
Usnesení 

1 2 3 

Souhlasím s usnesením 24 24 24 

Nesouhlasím s usnesením 0 0 0 

Zdržel se 0 0 0 

Nehlasováno:  13 13 13 
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Navržena byla na základě hlasování následující témata: 

 

• Praktiky českého spotřebitele v době krize: jak se český spotřebitel v krizi vrací 

do minulosti ke starým osvědčeným receptům (téma č. 2 Mgr. Zuzany 

Chytkové, Ph.D.) 

• Vnitroskupinový konflikt v rodinných firmách (téma č. 1 Ing. Aleše Kubíčka, 

Ph.D.) 

• Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců (téma 

č. 2 Ing. Ladislava Tylla, MBA., Ph.D.). 

 

 

 

 

 

Zapsala 14. 5. 2021: Ing. Adriana Válová, Ph.D. 

Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

Témata habilitačních 

přednášek 

Mgr. Chytková Ing. Kubíček Ing. Tyll 

Téma 1 8 14 8 

Téma 2 10 6 11 

Téma 3 5 3 4 

Výsledky hlasování 
Usnesení 

7a 7b 

Souhlasím s usnesením 24 23 

Nesouhlasím s usnesením 0 0 

Zdržel se 0 0 

Nehlasováno:  13 13 


