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Zápis ze zasedání Vědecké rady 
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 10. prosince 2008 

Program: 

1. Zahájení 

– prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Habilitační přednáška Ing. Romana Nývltová, Ph.D.  

– prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3. Projednání akreditačních materiálů doktorského studia pro obory  

– prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

4. Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci FPH za rok 2008  

– prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

5. Projednání návrhu na školitele doktorského studia doc.Ing.Luboš Zelený, CSc.  

– prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

6. Různé  

– prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

Ad 1) Zahájení 

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Jaromír Veber přivítal přítomné členy VR  a 

seznámil s podrobným programem a časovým harmonogramem zasedání. Přítomno bylo 28 

členů VR. VR byla usnášeníschopná, a proto bylo možné pokračovat v dalších bodech 

programu. 

 

Ad 2) Habilitační přednáška Ing. Romany Nývltové, Ph.D.  

Proděkan prof. Ivan Nový seznámil členy VR s dosavadním průběhem habilitačního řízení 

paní Ing. Romany Nývltové, Ph.D. a vyzval předsedkyni habilitační komise prof. Evu 

Kislingerovou, aby přednesla informaci o průběhu a závěrech jednání habilitační komise. 

Komise se seznámila s posudky a konstatovala, že všechny jsou kladné a doporučující a 

hodnotí habilitační práci pozitivně, jak z hlediska odborného tak formálního. 

Svým pojetím, způsobem zpracování, prezentovanými závěry, včetně formálních náležitostí 

splňuje kritéria kladená na tento typ prací. Dle vyjádření oponentů autorka prokázala 

schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce a výsledky habilitační práce jsou využitelné, 

jak pro pedagogické účely, tak pro potřeby současné podnikové praxe. Z habilitační práce 

vyplývá znalost principů fungování finančního systému a kapitálového trhu a schopnost jejich 

aplikace do rozhodování podnikatelských subjektů.  

Na základě pozitivního hodnocení a doporučení komise proběhla habilitační přednáška na 

téma “Úloha kapitálových trhů ve financování podniků v různých zemích světa“. Přednáška 

byla zaměřena na deskripci kapitálových trhů a jejich funkci při financování podnikové sféry. 

Diskuse se zaměřila na aktuální otázky současných finančních trhů a predikci jejich vývoje. 

Vědecká rada má celkem 35 členů. Přítomno bylo 28 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti 

se v tajném hlasování vyjádřilo 19 členů, proti bylo odevzdáno 9 hlasů, neplatný hlas nebyl 

odevzdán. 

Závěr:  
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VR schválila jmenování paní Ing. Romany Nývltové, Ph.D. docentkou pro obor Podniková 

ekonomika a management. 

 

Ad 3) Projednání akreditačních materiálů doktorského studia pro obory Podniková 

ekonomika a management, Ekonomie a Arts management. 

Proděkan prof. Ivan Nový seznámil členy VR podrobně s návrhem akreditačních materiálů 

pro tři studijní obory:  

 Podniková ekonomika a management,  

 Arts management, 

 Ekonomie.  

V diskuzi zazněly připomínky a doporučení zejména k obsahu studia Arts managementu, 

avšak celková koncepce obsahu i struktury studia nebyly  zpochybněny.  Pozitivně byl 

hodnocen trend zvyšování kvalitativních požadavků na disertační práce a posílení metodické 

přípravy pro její zpracování.  

Závěr:  

Předložené návrhy na akreditaci oboru Ekonomie, Arts management a reakreditace oboru 

Podniková ekonomika management byly jednohlasně schváleny. 

 

Ad 4) Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci FPH za rok 2008  

Děkan fakulty  prof. Jaromír Veber vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší publikaci roku 2008 a 

předal  pozvaným vítězům diplomy. Finanční odměny v celkové výši 100.000 Kč budou 

vítězům vyplaceny v nejbližším výplatním termínu. 

Komise  hodnotící nejlepší publikaci pracovala v následujícím složení: 

 Ing. František Kulovaný, j.r.,MBA 

 Ing. Jaroslav Straka, CSc. 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 18 publikací v 6 kategoriích. Komise publikace      

posoudila a dospěla k závěru, že nejlepšími jsou v těchto uvedených kategoriích: 

Výsledky soutěže jsou následující: 

V kategorii :   1.A Kniha, učebnice, monografie - I.místo 

Název :             Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací 

Nakladatelství :     C.H. Beck, Praha 2008        

Autor:                   prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. a kol. 

Odůvodnění :   Publikace zahrnuje širokou škálu vysoce aktuálních otázek a témat, které v  

                         současném prostředí musí řešit management společností. 

 V kategorii :    1.A Kniha,učebnice, monografie - II. místo  

 Název :                  Rodinný rozpočet a společnost spotřeby 

 Nakladatelství :     Professional Publishing        

 Autor:                    Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

 Odůvodnění : Publikace přináší poměrně ucelený pohled na problematiku rodinných 

financí a udržitelného bohatství.  

V kategorii :    1.B Kniha učebnice,monografie ve světovém jazyce 

Název :                  Teaching Psychology of Entrepreneurship : Perspectives from Six 
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                                European Countries 

Nakladatelství :      UNED,Madrid 2008 

Autor :                    Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.,Juan Antonio Morio León, 

Marjan Gorgievski 

Odůvodnění :   Interdisciplinární pohled na aplikaci současných vědeckých poznatků 

v oblasti psychologie podnikání do vzdělávacího procesu. 

V kategorii :   2.A Článek v odborném časopise 

Název :                 Zabezpečení nákladu I-II díl. 

Časopis:                Truck & business č.2-3/2008 

Autoři :                 doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., JUDr. Václav Roubal 

Odůvodnění :  Článek se zabývá aktuální problematikou přepravy nákladů zejména 

bezpečností nakládky a vykládky s tím, že zdařile kombinuje praktickou 

realizaci s jejími právními aspekty. 

V kategorii :   2.B Článek v odborném časopise ve světovém jazyce 

Název :                Interkulturelle kompetenz 

Časopis :              Personal 11/2008 

Autor:                  prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

Odůvodnění:  Článek se zabývá interkulturálními vztahy mezi Čechy a Němci, 

identifikuje odlišnosti v komunikaci a předpoklady k vzájemné úspěšné 

spolupráci.  

V kategorii :   3.A Příspěvek ve sborníku,příspěvek na odborné konferenci                     

Název :                 Význam inovací ve strategii podniku 

Konference :         Konkurenceschopnost podniků-Ekonomicko-správní fakulta, 

                              Masarykova univerzita 5.2-6.2.2008 Brno 

Autor :                  Ing. Josef Krause, Ph.D. 

Odůvodnění:  Příspěvek se zabývá významem a postavením inovací ve strategii 

podniku obecně a uvádí inspirativní výsledky empirického výzkumu 

v ČR. 

V kategorii :   3.B Příspěvek ve sborníku, příspěvek na odborné konferenci ve 

světovém jazyce       

Název :         Comparative Analysis of Board Structure in Not-for-Profit-

Organizations   

Konference :         The 5th Workshop on Corporate Governance, EIASM Brussels  

                              27.11-28.11.2008 

Autor :                   prof. Ing. Milan Malý, CSc. 

Odůvodnění :   Studie se zabývá aktuální problematikou řízení a správy neziskových 

zdravotnických zařízení vybraných zemí EU včetně ČR, strukturou 

managementu správních rad, odměňováním a motivací včetně 

zavedených kvantitativních ukazatelů pro měření skutečné výkonnosti. 

Ad 5)  Projednání návrhu na školitele doktorského studia doc. Ing. Luboše Zeleného 

Proděkan prof.  Nový  předložil návrh na jmenování doc. Ing. Luboše Zeleného, CSc. 

školitelem doktorského studia v oboru Podniková ekonomika a management. Veškeré 

životopisné údaje včetně odborného životopisu a publikační činnosti byly předem k dispozici 

všem členům VR. 
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Závěr: VR schválila jednomyslně doc. Ing. Luboše Zeleného, CSc. školitelem pro obor 

Podniková ekonomika a management 

 

Ad 6. Různé 

Děkan  prof. Jaromír Veber informoval členy VR, že  následující termín jednání VR FPH 

bude 25. února 2009. 

 

Zapsal:  prof. Nový 


