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Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE 

v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 

 

Přítomni: 

viz prezenční listina  

 

Program: 

1) Zahájení 
- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2) Habilitační řízení  - Ing. Lenka Švecová, Ph.D., obor Podniková ekonomika a management 
- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3) Habilitační řízení  - Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., obor Podniková ekonomika a management 
- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

4) Zahájení habilitačního řízení  - Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., obor Podniková ekonomika a 
management 

      - prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

5) Schválení a jmenování nových zkoušejících pro státní závěrečné zkoušky v oboru Podniková 
ekonomika a management a jmenování členů komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 
doktorských disertačních prací pro obor Ekonomie a obor Podniková ekonomika a management 
- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

6) Různé a závěr zasedání 
- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 

Ad 1  Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal děkan fakulty prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. a seznámil je s programem 
zasedání.  

 

Ad 2  Habilitační řízení -  Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 

Faktografie habilitačního řízení 

Na základě žádosti habilitantky bylo zahájeno habilitační řízení dne 31. 5. 2013.  
Dne 19. června 2013 byla na vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v 
Praze (dále VR) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve smyslu § 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení: 

Předseda komise: 

 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., prorektor pro sociální záležitosti a finance, 
vedoucí katedry mikroekonomie, Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze 

Členové:  

 prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., vedoucí katedry podnikového hospodářství 
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno 
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 prof. Ing. Ĺuboslav Szabo, CSc. děkan Fakulty podnikového manažmentu, 
EU Bratislava dekanfpm@euba.sk 

 prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. konzultant, emeritní ředitel Institutu řízení 

 prof. Ing. Petr Záruba, DrSc. děkan PIBS 
 

Průběh habilitačního řízení 

Habilitační řízení před VR řídil proděkan pro vědu prof. Ivan Nový.  

Na počátku habilitačního řízení byli VR zvoleni skrutátoři doc. Novák a prof. Riedlbauch, doc. Patočka, 
tito skrutátoři byli zvoleni pro obě habilitační řízení. 

V úvodním vystoupení předseda habilitační komise prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. podrobně 
informoval členy VR o činnosti habilitační komise. Ta se sešla dvakrát. 

Na prvním zasedání, po prostudování potřebných dokladů, komise konstatovala, že jí byly předloženy 
všechny doklady požadované podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách i podle kritérií 
uplatňovaných při habilitačním řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, podklady jsou úplné a 
splňují požadavky uvedeného zákona i požadavky kritérií habilitačního řízení na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. O oponentské posudky habilitačního spisu „Vícekriteriální hodnocení za rizika“ 
byli požádáni tito odborníci: 

 Prof. Ing. Miroslav Hučka CSc., Ekonomická fakulta, Katedra 
podnikohospodářská/Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě 

 Doc.Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita 
Pardubice 

 Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 

Na druhém zasedání se habilitační komise seznámila s posudky oponentů. Výše jmenovaní oponenti 
doporučili, aby po úspěšném absolvování habilitačního řízení byla Ing. Lence Švecové, Ph.D. udělena 
vědeckopedagogická hodnost docent v oboru Podniková ekonomika a management. 

Na základě komplexního posouzení jednotlivých kritérií habilitačního řízení i obsahu oponentských 
posudků habilitační komise dospěla tajným hlasováním k závěru, doporučit vědecké radě Fakulty 
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze návrh na jmenování Ing. Lence Švecové, Ph.D. 
docentem v oboru Podniková ekonomika a management. Komise o tomto stanovisku hlasovala: 5 hlasů 
pro, 0 – hlasů neplatných a nikdo z členů komise se nezdržel 

V diskusi k předložené habilitační práci vystoupili oponenti se svými stanovisky a připomínkami a  
zopakovali závěrečné doporučení, v případě úspěšné obhajoby, udělit habilitantce vědecko-
pedagogickou hodnost docent: 

Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. ve svém vyjádření konstatovala, že předložená habilitační 
práce je kvalitní a otázky uvedené v posudku směřuje jako doplňující. 

Prof. Ing. Miroslav Hučka CSc., konstatoval, že práce je kvalitní, aktuální a přináší nové poznatky o 
rizikovém rozhodování. Za stěžejní přínos označil model pro rizikové rozhodování, nicméně upozornil, 
že práce již neobsahuje pasáže o jeho praktickém uplatnění a proto do této oblasti směřoval i své 
otázky ve svém posudku. 

Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., ve svém stanovisku uvedl, že habilitační práce svědčí o tom, že habilitantka 
je v oblasti rizikového rozhodování zkušená, za stěžejní pasáže práce označil 4 a 5. kapitolu, která 
obsahu již zmíněný rozhodovací model, upozornil, že by bylo vhodné terminologicky zpřesnit pojmy 
riziková varianta a riziková alternativa.  
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Ve své reakci na dotazy recenzentů habilitantka se nejprve zaměřila na navržený model rizikového 
rozhodování, uvedla, že model není tak složitý jeho aplikace však není vhodná pro běžná operativní 
rozhodování, ale spíše pro zásadní strategická rozhodování, předpokládá využití metod a nástrojů, 
které byly prezentovány v úvodních částech habilitační práce, klíčový je ovšem dobrý úsudek 
rozhodovatele  a kvalitní data. Jako příklad, kde byl model aplikován uvedla rozhodování o strategické 
investici v bytovém družstvu, kde habilitantka působí jako místopředsedkyně. Dále následovaly 
odpovědi na další otázky oponentů.  

Na dotaz předsedajícího se recenzenti vyjádřili, že jsou s odpověďmi habilitantky na své otázky 
spokojeni.  

Dále následovala dvacetiminutová habilitační přednáška na téma: „Iracionalita a další nedostatky při 
rizikovém rozhodování.“  

Do diskuse v rámci rozpravy nad habilitační přednáškou se přihlásila řada členů VR, pokud mělo 
vystoupení člena VR charakter dotazu, následovala operativní odpověď habilitantky.  

Doc. Mikovcová, kdy bude vydána a kdo budou autoři nově připravované publikace, kterou habilitantka 
zmínila ve svém vystoupení. Prof. Adamec ve svém vystoupení potvrdil nutnost vhodných dat pro 
rozhodování, upozornil, že dle jeho zkušeností stávající datové zdroje poskytují značné množství dat, 
bohužel 30 až 40 % z nich je pro dané rozhodování irelevantních. Prof. Soukup upozornil na typický rys 
lidí – neochotu měnit daný stav, prof. Fotr upozornil, že zavedené datové zdroje jsou často historické a 
neposkytují relevantní data pro současné rozhodování, doc. Vacík upozornil, že podnikatelské prostředí 
je diferencované, velké firmy si mohou dovolit aplikovat přístupy a podobné rozhodovací modely, 
uvedené v habilitační práci, malé firmy ne; doc. Hnilica vznesl dotaz, zda je možné najít nějaký průnik 
mezi behaviorální ekonomií a názory Nassima Taleba, či zda se jedná o dva prakticky disjunktní 
pohledy na svět;  prof. Kislingerová ve svém vystoupení uvedla, že Ing. Švecová je garantkou deseti 
předmětů, kde vidí své klíčové zaměření do budoucnosti a v čem spatřuje přínos pro obor.  

Dále následovalo tajné hlasování: 

Závěr:  

Vědecká rada má celkem 37 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně 19 hlasů. 
Přítomno bylo 29 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování vyjádřilo 18 členů, 4 
hlasy byly neplatné, 7 hlasů bylo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu §72, zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách o nepostoupení návrhu na jmenování Ing. Lenky Švecové, Ph.D. docentem v oboru 
Podniková ekonomika rektorovi VŠE v Praze k dalšímu řízení.  

 

Ad 3  Habilitační řízení -  Ing. Miroslava Karlíčka, Ph.D. 

Faktografie habilitačního řízení 

Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne 31.5.2013.  
Dne 19. června 2013 byla na vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v 
Praze (dále VR) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve smyslu § 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení: 

Předseda:  

 prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, 
vedoucí katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE v Praze  

Členové:  
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 prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., Katedra ekonomiky, manažerství a 
humanitních věd, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 

 prof. Ing. Ferdinand  Daňo, Ph.D., prorektor pro vzdělávání, Obchodní fakulta, 
Ekonomická univerzita Bratislava 

 doc. Ing. Jana Přikrylová, CSc., Katedra managementu a marketingu, Škoda 
Auto Vysoká škola 

 Doc. Ing. Marie Přibová, CSc., Health Management Consulting 
 

Průběh habilitačního řízení 

Habilitační řízení před VR řídil proděkan pro vědu prof. Ivan Nový.  

V úvodním vystoupení předseda habilitační komise prof. Ing. Hana Machková, CSc. podrobně 
informoval členy VR o činnosti habilitační komise a konstatovala, že komise se sešla dvakrát.  

Na svém prvním zasedání, po prostudování potřebných dokladů, komise konstatovala, že jí byly 
předloženy všechny doklady požadované podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách i podle 
kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, podklady jsou úplné 
a splňují požadavky uvedeného zákona i požadavky kritérií habilitačního řízení na Vysoké škole 
ekonomické v Praze.  

O oponentské posudky habilitačního spisu „Marketingová komunikace: klíčové nástroje a stěžejní 
zásady jejich efektivního fungování“ byli požádáni tito odborníci: 

 doc. Ing. Marie Přibová, CSc. - Health Management Consulting  

 doc. Ing. Helena Labská, Ph.D. - katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická 
univerzita v Bratislavě  

 doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - vedoucí katedry managementu na Fakultě 
informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 

Výše jmenovaní oponenti doporučili, aby po úspěšném absolvování habilitačního řízení byla Ing. 
Miroslavu Karlíčkovi, Ph.D. udělena vědeckopedagogická hodnost docent v oboru Podniková 
ekonomika a management. 

Na svém druhém zasedání habilitační komise konstatovala, že na základě komplexního posouzení 
jednotlivých kritérií habilitačního řízení i obsahu oponentských posudků dospěla tajným hlasováním 
k závěru, doporučit vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze návrh 
na jmenování Ing. Miroslava Karlíčeka, Ph.D. docentem v oboru Podniková ekonomika a management. 
Komise o tomto stanovisku hlasovala: 5 hlasů pro, 0 – hlasů neplatných a nikdo z členů komise se 
nezdržel 

V diskusi k předložené habilitační práci vystoupili oponenti se svými stanovisky a připomínkami a  
zopakovali závěrečné doporučení, v případě úspěšné obhajoby, udělit habilitantu vědecko-
pedagogickou hodnost docent. 

 

Doc. Ing. Marie Přibová, CSc. vyjádřila své pozitivní hodnocení práce, téma marketingové komunikace 
je v literatuře bohatě zastoupeno, habilitant jej však rozpracoval nově a obohatil o moderní média, 
souhrnně je takto uvedené téma pojednáno nově.  
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Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D., ve svém vystoupení uvedla kladné stanovisko k habilitační práci Ing. 
Karlíčka. Jistou výtku vznesla k metodologické části práce a zdůvodnění volby určitých postupů 
použitých v práci a ne jiných.  

Za nepřítomnou doc. Ing. Helenu Labskou, Ph.D., seznámila členy VR se všemi body posudku 
recenzenty předsedkyně habilitační komise prof. Machková.  

Dále následovala reakce habilitanta na stanoviska a dotazy recenzentů. Ve svém vystoupení 
zodpověděl všechny položené dotazy recenzentů a na otázku předsedajícího prof. Nového, zda jsou 
recenzenti spokojeni s odpověďmi, obdržel kladné stanovisko.  

 

Habilitační řízení dále pokračovalo odbornou dvacetiminutovou habilitační přednáškou habilitanta na 
téma:  „Soudobá kritika marketingu a její příčiny,“ ve které se zaměřil na identifikaci hlavních příčin 
soudobé krize marketingu. Hovořil o problémech souvisejících s chybným vymezením marketingu ve 
firmách a nedostatečnou koordinací marketingové funkce, o problémech s hodnocením marketingové 
funkce, o krátkodobé orientaci marketingových oddělení a o nízké kredibilitě marketingové profese.  

V následné diskusi vystoupila opět řada členů habilitační komise a VR, pokud měla charakter dotazů, 
operativně na ně Ing. Karlíček reagoval: 

Prof. Machková upozornila na aktuální závěr vyplývající z průzkumu habilitanta, spočívající v tom, že 
generace Y je minimálně ovlivněna televizní reklamou, doc. Přikrylová vyslovila otázku, do jaké míry je 
možné potvrdit či vyvrátit často interpretovaný názor, že jen polovina prostředků vložených do reklamy 
přináší pozitivní výsledky, jen nevíme která; prof. Nový, etický rozměr marketingu: podpora projede 
zboží, které zákazník často nepotřebuje a často si na něj půjčuje; Ing. Kulovaný, zda se habilitant 
zabýval i průmyslovým marketingem a jaký má názor na B2B; prof. Kislingerová, jaký je přínos 
habilitanta pro rozbor disciplíny marketing.   

Závěr: 

Vědecká rada má celkem 37 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně 19 hlasů. 
Přítomno bylo  29  členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování vyjádřilo 29 členů,  0 
hlasů bylo neplatných, 0 hlasů bylo proti, nikdo ze členů VR se zdržel  hlasování. Vědecká rada Fakulty 
podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu §72, zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách o 
postoupení návrhu na jmenování Ing. Miroslava Karlíčeka, Ph.D. docentem v oboru Podniková 
ekonomika a management děkanovi Fakulty podnikohospodářské.  

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze oznámil, že postoupí rektorovi 
Vysoké školy ekonomické v Praze podle §72 odst. 11., Zák. č. 111/1998 Sb., návrh na jmenování  Ing. 
Miroslava Karlíčeka, Ph.D. docentem  pro obor Podniková ekonomika a management. 

 

Ad 4  Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ing. Martina Lukeše, Ph.D. 

Prof. Veber představil návrh habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Ing. Martina Lukeše, Ph.D., 
které bylo zahájeno 30. 9. 2013.  

Návrh složení habilitační komise: 

Předseda komise:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahraniční vztahy a    
                                                    PR na VŠE v Praze a vedoucí katedry mezinárodního obchodu FMV,  
                                                  VŠE v Praze 

Členové komise:  doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., zástupce vedoucího katedry  
                                                    psychologie a sociologie řízení, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v  
                                                  Praze 
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                                                  doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc., Česká zemědělská univerzita,  
                                                  Provozně ekonomická fakulta 

                                                    doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., Univerzita Karlova, Filosofická fakulta,                   
                                                  katedra psychologie 

                                                  doc. Ing. Anna Pilková, PhD. MBA, vedoucí katedry Strategie a     
                                                     podnikání, Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu 

Závěr:  

Vědecká rada jednomyslně návrh schválila a zvolila jako téma habilitační přednášky: Podnikatelské a 
inovační aktivity uvnitř firmy.  

 

Ad 5  Schválení jmenování nových zkoušejících pro státní závěrečné zkoušky    
          z Ekonomie v oboru Podniková ekonomika a management a jmenování  
          členů komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských  
          disertačních prací pro obor Ekonomie a obor Podniková ekonomika a   
          management 

Děkan fakulty předložil návrh na jmenování doc. Ing. Tomáše Pavelky, Ph.D. a doc. Ing. Luboše 
Smrčky, CSc. školitelem, členem komise pro státní doktorské zkoušky a členem komise pro obhajoby 
doktorských disertačních prací v doktorském studijním programu Ekonomika a management oboru 
Podniková ekonomika a management. 

Dále předložil návrh na jmenování předsedů a zástupců předsedu komise pro obhajoby doktorských 
disertačních prací: 

 programu Ekonomika a management oboru Podniková ekonomika a management: prof. Veber, 
prof. Nový, doc. Hnilica, prof. Kislingerová, prof. Dvořáková, prof. Riedlbauch, doc. Srpová, 
doc. Koudelka, doc. Scholleová, doc. Mládková, doc. Zelený, prof. Soukup a doc. Jarošová.  

 programu Ekonomická teorie, oboru Ekonomie: prof. Soukup, doc. Macáková, doc. Pavelka, 
doc. Scholleová. 

Následující návrh se týkal jmenování Ing. Legnerové, PhDr. Palíškové a Martina Johna Davida Quigley 
a JUDr. Šmída členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací 
na bakalářském a magisterském stupni studia v oboru Podniková ekonomika a management.  

Závěr: 

VR všechny výše uvedené návrhy jednomyslně schválila. 

 

Ad 6  Různé a závěr zasedání 

Prof. Nový vyzval, zda by se dva členové VR nestali posuzovateli publikací přihlášených do fakultní 
publikační soutěže. Jako členové komise byli zvoleni ing. Kulovaný a František Piškanin.  

Prof. Fotr ve svém vystoupení se vrátil k habilitačnímu řízení Ing. Švecové, upozornil na kladný závěr 
habilitační komise, doporučující posudky recenzentů habilitační práce a bezproblémový průběh diskuse 
související s habilitační přednáškou habilitantky. Vyslovil názor, že zřejmě nejde o odborný profil 
habilitantky, ale osobní averze, a zda by nemělo být přijato zdůvodnění negativního stanoviska vědecké 
rady. 
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Na toto vystoupení reagoval prof. Nový v tom smyslu, že názor prof. Fotra směřuje k znevážení závěru 
VR jako celku a že lze obtížně v případě tajného hlasování stanovit zdůvodnění zamítavého stanoviska 
k habilitaci Ing. Švecové.  

V samém závěru zasedání prof. Veber informoval o příštím zasedání vědecké rady, které by se mělo 
uskutečnit 11. 12. 2013 a poděkoval členům za jejich účast na jednání vědecké rady. Následovalo 
předání drobného daru Fakulty podnikohospodářské prof. Adamcovi k jeho 75. narozeninám.  

 

Zapsal: na základě připravených podkladů Ing. Richtrové doplnil prof. Veber.  


