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Zápis ze zasedání Vědecké rady 
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 15. června 2011 

 

Přítomni: 

viz prezenční listina (uloţena v dokumentačním středisku fakulty) 

 

Program: 

1. Zahájení-  

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Projednání ukončení profesorského řízení doc. PhDr. Ing. Jana Urbana, CSc. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3. Návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Daniely Pauknerové, Ph.D. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

4. Projednání a schválení členů státních zkušebních komisí z řad pracovníků fakulty (mimo  

kategorii doc. a  prof.). 

- doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 

5. Informace o doktorském studiu na Fakultě podnikohospodářské. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

6. Projednání a schválení členů zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

doktorských disertačních prací a jmenování školitelů v doktorském studijním programu 

Ekonomika a management a Ekonomické teorie z řad pracovníků fakulty i externistů, 

předsedů komisí pro obhajoby doktorských prací a jejich zástupců. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

7. Informace o hodnocení nejlepších publikačních výstupů na fakultě za rok 2011. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

8. Prezentace činnosti fakulty a plánů fakulty pro nadcházející období. 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

9. Diskuse a závěr. 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 

Ad 1)  Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal děkan fakulty prof. Veber v prostorách rektorské zasedací 

místnosti Vysoké školy ekonomické v Praze a seznámil je s programem zasedání. Dále předal 

pp. Adamcovi a Piškaninovi, kteří nebyli přítomni na minulém zasedání VR fakulty, 

jmenovací dekrety členů VR. 

 

 



Ad 2)  Ukončení profesorského řízení doc. PhDr. Ing. Jana Urbana, CSc  

Prof. Nový seznámil členy VR se všemi podstatnými detaily dosavadního průběhu jmenovacího řízení 

profesorem, které bylo zahájeno 7. 12. 2005 v oboru podniková ekonomka a management u doc. PhDr. 

Ing. Jana Urbana, CSc.. Komise jmenovacího řízení nedoporučila dne 18. 6. 2008 v řízení pokračovat 

a  na základě uvedených skutečností poţádal proděkan prof. Nový členy VR o vyjádření se k ukončení 

řízení ke jmenování profesorem. 

 

Závěr: Vědecká rada jednohlasně odhalovala ukončení profesorského řízení doc. PhDr. Ing. Jana 

Urbana, CSc.   

 

Ad 3) Návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Daniely Pauknerové, Ph.D. 

Prof. Nový předloţil členům vědecké rady návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Daniely 

Pauknerové, Ph.D. a předloţil, ve smyslu § 72 odst. 5 zákona o vysokých školách, členům VR návrh 

na sloţení pětičlenné habilitační komise: 

 

Předseda : Prof.Ing. Leo Vodáček, DrSc.  

Členové:  Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.   

Vedoucí katedry podnikové ekonomiky 

Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. 

Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE v Praze 

doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 

Katedra psychologie, FF Univerzita Karlova Praha 

   Ing. Tomáš Tkačík, PhD. 

Generální ředitel, Business Media CZ, s.r.o.,  
 

Závěr: Výše uvedená komise byla vědeckou radou jednomyslně schválena. Následně VR většinovým 

hlasováním schválila téma habilitační přednášky „Současné koncepce managementu diverzity.“  

 

Ad 4) Projednání a schválení členů státních zkušebních komisí z řad pracovníků fakulty 

(mimo kategorii doc. a  prof.) 

Proděkan doc. Hnilica představil a zdůvodnil návrhy členů státních zkušebních komisí.  

Závěr: VR schválila Ing. Moniku Barton, MBA, PCC a Ing. Zuzanu Chytková, Ph.D. jako 

členky státní zkušební komise. 

Ad 5)  Informace o doktorském studiu na Fakultě podnikohospodářské 

Proděkan prof. Nový informoval členy VR o aktuálním stavu doktorských studijních programů 

(Ekonomické teorie a Ekonomika a management) vyučovaných na fakultě, stručně shrnul stav 

stávajících studentů obou oborů a prezentoval aktuální situaci v přihláškách a připravovaném 

přijímacím řízení na doktorské studium pro akademický rok 2011/2012. 

 

V dalším prof. Nový informoval členy VR o kvalifikačním posunu na katedře Arts Managementu, 

který umoţňuje rozšířit nabídku volitelných odborných předmětů v rámci studijního oboru 

doktorského studia Podniková ekonomika a management.  V této souvislosti předloţil návrh na přidání 

předmětů:  



-  Ţivá kultura jako veřejná sluţba v podmínkách současné Evropy. 
Prof. Václav Riedlbauch 

-  Ekonomika kultury a europeizační procesy. 

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD. 

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., garant   

 

Dále prof. Nový předloţil VR návrh na jmenování doc. Ing. Jitky Srpové, CSc. členkou oborové rady 

Podniková ekonomika a management. 

 

Závěr:  Vědecká rada tyto návrhy schválila. 

 

Ad 6) Projednání a schválení členů zkušebních komisí pro státních doktorské zkoušky, 

obhajoby doktorských disertačních prací a jmenování školitelů v doktorském studijním 

programu Ekonomika a management a Ekonomické teorie z řad pracovníků fakulty i 

externistů 

Prof. Nový seznámil členy VR se stávajícím stavem i návrhy na nové členy zkušebních 

komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby doktorských disertačních prací a jmenování 

školitelů v doktorském studijním programu Ekonomika a management a Ekonomické teorie 

z řad pracovníků fakulty i externistů. Návrhy byly rozděleny pro obor Podniková ekonomika 

a management a pro obor Ekonomie. (Veškeré podklady byly členům VR zaslány předem 

v rámci podkladových materiálů pro jednání VR a byly téţ promítnuty při prezentaci 

jednotlivých členů komisí).  

Závěr: Všechny předloţené materiály VR schválila. (V písemné podobě jsou uloţeny 

v dokumentačním středisku fakulty spolu s akreditačními materiály příslušných studijních 

oborů).  
 

Ad 7)   Informace o hodnocení nejlepších publikačních výstupů na fakultě za rok 2011. 

Prof. Nový informoval o úpravách, které vedení fakulty navrhuje v jednotlivých kategoriích tradiční 

soutěţe o nejlepší publikační aktivitu členů fakulty za příslušný rok, tj. r. 2011. Zároveň vyzval členy 

komise z řad externistů, aby přijali členství v hodnotící komisi této soutěţe.  

Dle vyjádření VR bude v komisi prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. a prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. 

 

Ad 8) Prezentace činnosti fakulty a plánů fakulty pro nadcházející období. 

Děkan fakulty prof. Veber stručně informoval členy VR o aktivitách fakulty, které proběhly 

v mezidobí od minulého zasedání VR a o klíčových záměrech fakulty v nadcházejícím 

období. Informaci rozdělil na oblast pedagogickou, vědecko-výzkumnou, zahraniční vztahy a 

spolupráci s praxí.  

Téţ představil vznik nových útvarů na fakultě jako je Centrum aplikovaného ekonomického a 

manaţerského výzkumu či Institut marketingu, upozornil, ţe fakulta by ráda posílila 

spolupráci s absolventy fakulty a v této souvislosti představil nově zaloţený Klub absolventů 

fakulty a pozval členy VR na setkání s absolventy, které se uskuteční 21. září 2011. 

Závěr: Vědecká rada vzala výše uvedené informace na vědomí. 

 

 



Ad 9) Diskuse a závěr. 

Do diskuse se přihlásil Ing. Pelc a vyzval vědeckou radu k diskusi o výraznějším zaměření 

doktorských disertačních prací směrem do praxe. Na základě vzniklé diskuse vyzval prof. Nový 

všechny členy VR, aby mu nejdéle do začátku října 2011 posílali návrhy témat na doktorské disertační 

práce, které by následně mohly být projednány na jednotlivých katedrách a výsledky těchto diskusí by 

slouţily při přípravě témat doktorských prací vypisovaných pro nové zájemce o doktorské studiu pro 

akademický rok 2012/13. Na druhé straně upozornil, ţe je nutné hledat rovnováhu mezi praktickou a 

teoretickou částí doktorských disertačních prací tak, aby tyto práce odpovídaly poţadavkům a 

nárokům  na doktorské disertační práce nejen na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale  aby obstály i 

v zahraniční konkurenci.     

 

Děkan prof. Veber v závěru jednání poděkoval všem členům za jejich účast na jednání VR a předloţil 

návrhy na termíny moţného konání příští VR. Po diskusi byl zvolen termín 30. listopadu 2011, který 

nejlépe vyhovoval členům VR. 

 

Zapsala: Ing. Blanka Richtrová 

 


