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Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské 
VŠE v Praze, které se konalo dne 30. 11. 2011 

 

Přítomni: 

- viz prezenční listina (uložena v dokumentačním středisku fakulty) 

 

Program: 

1. Zahájení 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jana Čadila, Ph.D. a Ing. Víta Pošty, Ph.D. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

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

kategorii doc. a  prof.). 

-  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

4. Informace o doktorském studiu na Fakultě podnikohospodářské. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

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

doktorských disertačních prací a jmenování školitelů v doktorském studijním programu 

Ekonomické teorie z řad pracovníků fakulty  

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

6. Habilitační řízení -  PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.  

- prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. 

- prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

7. Diskuse a závěr. 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 

Ad 1)  Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal děkan fakulty prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.  v prostorách 

rektorské zasedací místnosti Vysoké školy ekonomické v Praze a seznámil je s programem 

zasedání.  

Stručně členy seznámil se závěrečnou zprávou kontroly doktorského studia z MŠMT, 

statistikou přijímacího řízení a s hodnotou Ranking Financial Times 2011 kde magisterský 

studijní program CEMS MIM získal 2.místo na světě a obor Podniková ekonomika a 

management Fakulty  Podnikohospodářské se umístil na 52. místě. 

Ad 2) Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jana Čadila, Ph.D. a Ing. Víta 

Pošty, Ph.D. 

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. předložil dva návrhy na zahájení habilitačního řízení Ing. Víta 

Pošty, Ph.D. a Ing. Jana Čadila, Ph.D. v souladu se zákonem o vysokých školách, ve 

smyslu § 72 odst. 5, členům VR návrh na složení pětičlenné habilitační komise: 
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Habilitant: Ing. Jan Čadil, Ph.D., vedoucí katedry ekonomie a managementu na Unicorn 

College a odborný asistent na katedře regionálních studií, VŠE v Praze. 

Předseda : prof. Jindřich Soukup, CSc., katedra mikroekonomie, VŠE v Praze 

Členové: prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., Ekonomická fakulta VŠB TU  

                      Ostrava  

  doc. Ing. Libuše Macáková, CSc., katedra mikroekonomie, VŠE v Praze 

  doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Raiffeisenbank, a.s., hlavní ekonom 

  doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc., ČMKOS, ekonomický expert 

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

většinovým hlasováním schválila téma habilitační přednášky „Veřejný dluh a Barro-

Ricardova hypotéza.“ 

 

Habilitant: Ing. Vít Pošta, Ph.D.,  katedra mikroekonomie, VŠE v Praze 

Předseda : prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 

Členové: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., katedra mikroekonomie, VŠE v Praze, Ústav  

                      hospodářských a sociálních dějin,  FF UK Praha  

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

             doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Raiffeisenbank, a.s., hlavní ekonom 

             doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc., ČMKOS, ekonomický expert 

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

většinovým hlasováním schválila téma habilitační přednášky „Interakce mezi finančními 

trhy a reálnou ekonomikou: pohled současné ekonomické teorie.“ 

Ad 3) Projednání a schválení členů státních zkušebních komisí z řad pracovníků 

fakulty (mimo kategorii doc. a  prof.)  

Prof. Veber představil a zdůvodnil návrh na doplnění členů státních zkušebních komisí.  

Závěr: VR schválila Ing. Petra Koláře, Ph.D., Ing. Petera Slunčíka, Ph.D. a  Ing. Bedřicha 

Rathouského, Ph.D. jako členky státní zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky pro 

obor Podniková ekonomika a management a Obor Arts Management. 

Ad 4)  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 

2012/2013. 

Ad 5) Projednání a schválení členů zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky, 

obhajoby doktorských disertačních prací a jmenování školitelů v doktorském 

studijním programu Ekonomické teorie z řad pracovníků fakulty  

Prof. Veber seznámil členy VR s návrhem, aby doc. Šumpíková byla navržena jako 

školitelka, členka komise pro SDZ a členka komise pro obhajoby doktorských dis. prací 

v doktorském studijním programu Ekonomické teorie v oboru Ekonomie.   

Závěr: VR návrh schválila  
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Ad 6) Habilitační řízení -  PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 

Na základě žádosti o zahájení habilitačního řízení ze dne 2. 6. 2011, byla dne 15. 6. 2011 na 

vědecké radě fakulty zvolena komise, v souladu se zákonem o vysokých, ve smyslu § 72 

odst. 5, v následujícím složení: 

Předseda :     Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. 

Členové:       Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky,                  

                     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, UK Praha 

                     Ing. Tomáš Tkačík, PhD., generální ředitel, Business Media CZ, s.r.o. 

Po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, že jí byly předloženy všechny 

doklady požadované podle zákona o vysokých školách i podle kriterií uplatňovaných při 

habilitačním řízení na VŠE, podklady jsou úplné a splňují požadavky uvedeného zákona, i 

požadavky kritérií habilitačního řízení na VŠE v Praze. 

O oponentské posudky habilitačního spisu „Sociálně psychologické základy a současné 

pojetí managementu diverzity“ byli požádání tito odborníci: 

 doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy, katedra 

podnikové ekonomiky, VŠE v Praze 

 prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc., katedra psychologie, FF, UK v Praze 

 Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D., generální ředitel, Business Media CZ, s.r.o. 

Prof. Vodáček, předseda habilitační komise, se vyjádřil k celému průběhu činnosti komise 

pro habilitační řízení Dr. Pauknerové a konstatoval, že habilitantka splnila veškeré 

povinnosti, které ji byly uloženy, její práce splňuje požadavky kladené na habilitační práce. 

Dále uvedl, že všechny posudky jsou kladné a doporučující a následně sdělil závěry 

komise. Habilitační komise tajným hlasováním jednohlasně doporučuje Vědecké radě 

Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pokračovat v habilitačním 

řízení  PhDr. Pauknerové.  

Dle vyjádření oponentů autorka prokázala schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce a 

habilitační práce byla shledána jednou z prvních komplexních prací zabývajících se 

managementem diverzity ve všech aspektech. Práce byla také doporučena k publikování. 

Oponenti doporučili, aby po úspěšném absolvování habilitačního řízení byla PhDr. 

Pauknerové udělena vědeckopedagogická hodnost docentka oboru Podnikové ekonomiky a 

managementu. 

Veřejná habilitační přednáška se konala před vědeckou radou fakulty a za účasti řady 

externích zájemců téhož dne, na téma „Současné koncepce managementu diverzity.“  

PhDr. Pauknerová ve své habilitační přednášce nejprve nastínila koncepci své vědecké a 

pedagogické práce ve vztahu k managementu diverzity, a pak se věnovala definování 

jednotlivých pojmů a problematice posunu od tradičního k současnému pojetí 

managementu diverzity. Její vystoupení působilo konzistentním a odborně fundovaným 

dojmem, bylo logicky strukturované přesvědčivé. Habilitantka jím prokázala schopnost 

výstižně a soustředěné charakterizovat podstatu tématiky, její vývoj a souvislosti. Kladem 

přednášky byl také angažovaný přednes a kultivovaný jazyk, zvlášť žádoucí v pedagogické 

praxi. 
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Dále následovala diskuse jak předložené habilitační práci, tak k habilitační přednášce. 

Diskusi řídil prof. Nový. Dotazy kladli členové VR v tomto pořadí   

Ing. Zdeněk Pelc, CSc., prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., Ing. František Kulovaný, jr. 

MBA, prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., prof. Ing. Petr Záruba, DrSc., doc. Ing. Jiří 

Patočka, CSc. 

Dotazy se zaměřovaly zejména na problematiku: 

 aplikovatelnost managementu diverzity v různých firmách, 

 uplatnění žen v podnikové praxi, 

 míru zaměstnanosti žen a její výpočet, 

 cíle managementu diverzity, 

 aplikaci teorie konfliktů. 

V diskusi Dr. Pauknerová kvalifikovaně reagovala na položené dotazy. S reakcemi 

habilitantky byli dotazující spokojeni. Do diskuse se také aktivně zapojila i doc. Ing. 

Ludmila Mládková, Ph.D., prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., prof. Ing. Jaromír Veber, 

CSc., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a Karel Vágner. 

Dr. Pauknerová svým vystoupením prokázala vynikající odbornou a pedagogickou úroveň a 

přesvědčila přítomné o významu managementu diverzity a jeho potenciálu pro budoucnost. 

Závěr: Vědecká rada má celkem 37 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba 

minimálně 19 hlasů. 

Přítomno bylo 33 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování vyjádřilo 

29 členů a 4 hlasy byly neplatné. 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu §72, zákona č. 111/1998 

Sb., o postopupení návrhu na jemnování docentkou  děkanovi fakulty. 

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze předkládá tímto 

rektorovi školy podle §72 odst.11., zák.č. 111/1998 Sb., návrh na jmenování PhDr. Daniely 

Pauknerové, Ph.D. docentkou pro obor Podniková ekonomika a management. 

 

Ad7) Diskuse a závěr. 

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

informoval, že s vysokou pravděpodobností, by se příští vědecká rada měla uskutečnit 14. 

března 2012.  

 

Zapsala: Ing. B. Richtrová   


