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Zápis ze zasedání Vědecké rady 

Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 8. října 2008 

 

 

Program:  
1. Zahájení 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Habilitační řízení - Ing. Lubomír Zelený, CSc. 

- prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3. Profesorské řízení - doc. Ing. Petr Pernica, CSc. 

- prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc 

4. Různé 

- Komise pro habilitační řízení – PhDr. Ing. Marek Louţek, Ph.D. 

- Schválení školitelů doktorského studia – doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 

- Soutěţ o nejlepší publikace roku 2008 

       5. Závěr jednání 

 

Materiály k projednávaným bodům obdrţeli členové vědecké rady společně s pozvánkou na 

jednání. 

 

Ad 1) Zahájení 

Prof. Nový přivítal přítomné a pozval všechny členy vědecké rady na příští zasedání 

10.prosince 2008. 

 

Ad 2) Habilitační řízení¨ 

– Ing. Lubomír Zelený, CSc. – obor Podniková ekonomika a management 

Na základě usnesení Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze byla dne 

26.března 2008 schválena ve smyslu §§ 71 a 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

komise pro habilitační řízení v tomto sloţení: 

Předseda: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

                 prorektor, vedoucí katedry mikroekonomie 

                 Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

 

Členové: prof. Ing. Zdeněk Ţihla, CSc. 

                katedra letecké dopravy, Vysoká škola obchodní v Praze   

                doc. Ing. Milan Hobza, CSc.  

                Ústav řízení dopravních procesů a logistiky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

                doc. Ing. Petr Cimler, CSc. 
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                katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mezinárodních   

                vztahů VŠE v Praze 

                Ing. Jiří Prokel, regionální organizátor Praţské integrované dopravy poradce  

                ředitele 

Po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, ţe jí byly předloţeny všechny 

doklady poţadované podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. i podle kriterií 

uplatňovaných při habilitačním řízení na VŠE, podklady jsou úplné a splňují poţadavky  

uvedeného zákona, i poţadavky kritérií habilitačního řízení na VŠE v Praze. 

O oponentské posudky habilitačního spisu „Osobní přeprava“ byli poţádání tito odborníci: 

- doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., České dráhy, a.s. 

- Ing. Miroslav Rumler, CSc.,  ředitel společnosti Reliant, s.r.o.,prezident České 

logistické asociace 

- prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., dopravní fakulta, Univerzita Pardubice 

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

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

způsobem zpracování, prezentovanými závěry, včetně formálních náleţitostí splňuje kritéria 

kladená na tento typ prací. Dle vyjádření oponentů autor prokázal schopnost samostatné 

vědeckovýzkumné práce a výsledky habilitační práce jsou vyuţitelné jak pro pedagogické 

účely, tak pro potřeby současné podnikové praxe. Doporučuje proto, aby po úspěšném 

habilitačním řízení byla Ing. Lubomíru Zelenému, CSc. udělena vědeckopedagogická hodnost 

docent. 

Habilitační přednáška se konala před vědeckou radou fakulty téhoţ dne na téma „Systémové 

zpoplatnění dopravní infrastruktury ve veřejné osobní dopravě“. 

Ing. Zelený ve své habilitační přednášce nejprve nastínil koncepci své vědecké a pedagogické 

práce v oboru, kterým se dlouhodobě zabývá a který bude i nadále rozvíjet. Samotné odborné 

vystoupení bylo pojato komplexním a vyčerpávajícím způsobem, s vysokou pedagogickou a 

odbornou erudicí. Vystoupení mělo ucelenou logiku a sled. Prokázalo schopnost Ing. 

Zeleného koncentrovaným způsobem charakterizovat podstatu tématiky, její vývoj a 

souvislosti. Kladem celé přednášky byl také zanícený přednes a kultivovaný jazyk, zvlášť 

ţádoucí v pedagogické praxi. 

V diskusi Ing. Zelený kvalifikovaně reagoval na všechny poloţené dotazy. S odpověďmi byli 

dotazující spokojeni. Pouze prof. Vodáček, který poloţil dotaz týkající se aplikace 

systémovosti v prezentované tématice, s odpovědí habilitanta polemizoval.   

Ing. Zelený svým vystoupením prokázal vynikající odbornou a vědeckopedagogickou úroveň 

a před vědeckou radou tak potvrdil svou vysokou prestiţ, s jakou ho vnímá a přijímá široká 

odborná veřejnost.  

Vědecká rada má celkem 35 členů. Přítomno bylo 26 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti 

se v tajném hlasování vyjádřilo 25 členů, proti byl odevzdán 1 hlas, neplatný hlas nebyl 

odevzdán. 
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Ad 3) Profesorské řízení¨ 

 - doc. Ing. Petr Pernica, CSc. -  obor Podniková ekonomika a management 

Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze byla dne 

26.března 2008 schválena ve smyslu §74 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách komise 

pro profesorské jmenovací řízení v tomto sloţení: 

Předseda: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 

                 katedra podnikové ekonomiky 

                 Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

Členové komise: prof. Ing. Hana Machková, CSc.,  prorektorka katedra mezinárodního  

                            obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 

                             prof. Ing. Ivan Gros, CSc., Ústav ekonomiky a řízení chemického a  

                             potravinářského průmyslu, VŠCHT v Praze 

                            prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.,  prorektor, Vysoká škola hotelová v Praze 8 

                             Ing. Miroslav Rumler, CSc., prezident České logistické asociace, Praha 

Na základě prostudování všech předloţených podkladů hodnotící komise konstatovala, ţe jí 

byly poskytnuty veškeré podklady poţadované podle zákona o vysokých školách č. 

111/1998Sb. i podle kritérií uplatňovaných při profesorském jmenovacím řízení na VŠE 

v Praze a platných v okamţiku zahájení jmenovacího řízení. 

Komise se jednomyslně usnesla na jménech významných odborníků, kteří vypracují hodnotící 

stanoviska. Schváleni byli: 

Prof. Dr. Ing. Václav Hoffmann, CSc., dr. h.c., bývalý děkan Fakulty podnikohospodářské 

VŠE v Praze 

prof. Dr. dr.h.c. Jan S. Krulis-Randa, Univerzita ZÜRICH 

Ing. Tomáš Olomoucký, generální ředitel, SCHENKER spol. s.r.o., Rudná u Prahy  

Vzhledem k tomu, ţe se opakovaně nepodařilo navázat kontakt s prof. Krulis-Randou, komise 

se všemi hlasy usnesla, ţe poţádá o zpracování hodnotícího stanoviska člena komise pana 

prof. Ing. Ivana Grose, CSc., který se problematikou logistiky dlouhodobě profesně zabývá. 

Komise se seznámila se stanovisky výše jmenovaných odborníků a konstatovala, ţe všechny 

jsou kladné a doporučující.  

Doc. Pernica je v oblasti logistiky zakladatelskou osobností se všemi podstatnými znaky: 

vybudoval obor, kterému dal pevné kontury, nejrůznějšími formami s ním seznamuje 

specialisty i širokou veřejnost, rozvíjí ho ve výzkumu, implementuje ho v hospodářské praxi, 

připravil mu místo na akademické půdě a zařadil ho do mezinárodního kontextu. Vychoval 7 

doktorandů a podílí se buď na přípravě, nebo přímo na rekvalifikaci a certifikaci českých 

manaţerů pro oblast implementace principů logistického řízení firem. 

V publikační činnosti je třeba vyzdvihnout rozsáhlou vysokoškolskou učebnici, výukový 

videoseriál, více neţ tři desítky recenzovaných článků a padesát nerecenzovaných článků v  

časopisech, jakoţ i mnoţství příspěvků na prestiţních konferencích. Pozitivní ohlasy a 

recenze přicházejí nejen z ČR, ale i ze zahraničí. 

Profesorská přednáška se konala před vědeckou radou fakulty na téma“Plní logistika v ČR 

poslání nástroje ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků?“ 
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Doc. Pernica nastínil koncepci své vědecké a pedagogické práce v oboru, kterým se léta 

zabývá a který bude i nadále rozvíjet. Odborné vystoupení bylo pojato komplexním 

způsobem, jasně a srozumitelně, s vysokou pedagogickou a odbornou erudicí s důrazem na 

praktické vyuţití. Mělo ucelenou logiku a sled. Prokázalo schopnost doc. Pernici 

koncentrovaným způsobem charakterizovat podstatu tématiky, její vývoj a souvislosti. 

Kladem celé přednášky byl také zanícený přednes a kultivovaný jazyk, zvlášť ţádoucí 

v pedagogické praxi. 

V diskusi doc. Pernica kvalifikovaně reagoval na všechny poloţené otázky, především z řad 

oponentů a členů komise. Svým vystoupením potvrdil vysokou prestiţ, s jakou ho vnímá a 

přijímá i široká odborná veřejnost. 

Vědecká rada má celkem 35 členů, přítomno bylo 26 členů vědecké rady. Pro jmenování doc. 

Ing. Petra Pernici, CSc. profesorem v oboru podniková ekonomika a management se vyslovilo 

všech 26 přítomných členů vědecké rady. Proti nebyl nikdo, neplatný hlas nebyl odevzdán. 

 

4) Různé 

Komise pro habilitační řízení – PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. – návrh 

Předseda komise: prof. Ing. Milan Sojka, CSc., Fakulta sociální věd, Univerzita Karlova   

Členové: prof. Ing. Milan Ţák, CSc.,  rektor, Vysoká škola ekonomie a managementu Praha   

               prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., vedoucí katedry, Vysoká škola báňská Ostrava 

              doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.,  katedra mikroekonomie, VŠE v Praze 

              doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc., zástupkyně vedoucího katedry, katedra   

              mikroekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze 

Uvedená komise byla vědeckou radou schválena. 

Téma přednášky: Ekonomická teorie reprodukčního rozhodování     

 Nový školitel pro doktorské studium 

Vědecká rada fakulty schválila doc. Ing. Jiřího Patočku, CSc,  školitelem doktorandů v oboru 

Podniková ekonomika a management. 

Soutěž o nejlepší publikaci roku 2008 

Prof. Nový připomněl pravidla Soutěţe o nejlepší publikaci FPH roku 2008. 

Vědecká rada fakulty zvolila komisi pro hodnocení publikací ve sloţení: 

Ing. František Kulovaný, j.r., MBA 

Ing. Jaroslav Straka, CSc. 

 

5) Závěr 

Prof. Nový poděkoval přítomným za účast a připomněl termín příštího zasedání  

10. prosince 2008.  

 

 Zapsala: Soukupová 

                                                    


