
   doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 děkan 
   dean 
    

 

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 19. března 2015 

 
 

Přítomni: 
doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Jílek, 
RNDr. Klufová, doc. Kouřilová, PhDr. Lapka, doc. Macháček, prof. Majerová, prof. Marek,  
doc. Mrkvička, doc. Plevný, doc. Rolínek, doc. Řehoř, doc. Škodová Parmová, Ing. Pelikán,  
prof. Svatoš, doc. Šubrt, doc. Tuček, prof. Vaněček, prof. Živělová, doc. Žižka,  
doc. Žufan 
 
Omluveni: 
doc. Beran, prof. Bečvářová, doc. Holečková, doc. Kapounek, prof. Tichá, prof. Tlustý,  
doc. Zentková 
 
Z celkového počtu 32 členů bylo 7 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení. 
 
 
Program jednání Vědecké rady EF JU 
 

1. Zahájení  
2. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Kamila Píchy, Ph.D.  
3. Závěry z per-rollam hlasování z února 2015. 
4. Schválení předsedů komisí a externích odborníků pro státní závěrečné zkoušky  
5. Návrh členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací – DSP 

„Řízení a ekonomika podniku“  
6. Různé a závěr 
7. Usnesení 
8. Závěr 
 

 Vědecká rada projednala:  
 
1. Zahájení  

Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. přivítal členy Vědecké rady EF a 
poděkoval za účast. Následně seznámil přítomné s programem jednání, který byl jednomyslně 
schválen.  
 

2. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Kamila Píchy, Ph.D. 
Děkan Ekonomické fakulty zahájil obhajobu habilitační práce Ing. Kamila Píchy, Ph.D. 
Proděkan pro vědu a výzkum doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. představil dosavadní průběh 
habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. Dále seznámil přítomné s programem obhajoby 
habilitačních prací a navrhl jako skrutátory prof. Ing. Drahoše Vaněčka, CSc. a Ing. Martina 
Pelikána, Ph.D.  
 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila pro habilitační řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. skrutátory 
prof. Ing. Drahoše Vaněčka, CSc. a Ing. Martina Pelikána, Ph.D. 
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Program habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. před Vědeckou radou EF JU 

 
a. Představení osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku 

jednání habilitační komise 
b. Habilitační přednáška v rozsahu 15 minut 
c. Prezentace habilitační práce v rozsahu 15 minut 
d. Vyjádření oponentů habilitační práce 
e. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů 
f. Vědecká rozprava 
g. Porada vědecké rady a tajné hlasování 
h. Vyhlášení výsledku 
 
Proti programu nebyly vzneseny námitky. 

 
 

Záznam průběhu habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. před Vědeckou radou EF JU 
 
a. Představení osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku 

jednání habilitační komise. 
Předsedkyně habilitační komise prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D., představila 
osobnost habilitanta, pedagogickou praxi, vědeckou kvalifikaci a její 
vědeckovýzkumnou a publikační činnost. Dále seznámila přítomné s hodnocením 
oponentů a závěry habilitační komise, která se na základě prostudovaných materiálů 
usnesla tajným hlasováním jednomyslně předložit návrh na jmenování Ing. Kamila 
Píchy, Ph.D. docentem pro obor Ekonomika a management.  
V souladu s § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. byla 
jmenována habilitační komise v tomto složení:  
 

Předsedkyně komise:  
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. 
Katedra marketingu, FEM SPU v Nitře 
 
Členové komise:  
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra 
obchodního podnikání a komerčních komunikací 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra 
ekonomiky 
doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D. 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra 
obchodu a financí 
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. 
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav marketingu a 
obchodu 

 
b. Habilitační přednáška v rozsahu 15 minut 

Ing. Kamil Pícha, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma: „Udržitelné 
podnikání“. 
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c. Prezentace habilitační práce v rozsahu 15 minut 

Ing. Kamil Pícha, Ph.D. prezentoval habilitační práci „Spolupráce v rámci 
potravinářského dodavatelského řetězce – předpoklady, přínosy a rizika“. 

d. Vyjádření oponentů habilitační práce 
Přítomní oponenti Dr. h. c., prof. h. c., doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (SPU v Nitre) a 
doc. Ing. Aleš Hes, Ph.D. (PEF ČZU v Praze) seznámili Vědeckou radu s obsahem 
oponentských posudků. Za nepřítomnou doc. Ing. Leu Kubíčkovou, PhD. seznámila 
s posudkem předsedkyně habilitační komise prof. Nagyová. 

e. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů. 
Ing. Kamil Pícha, Ph.D. odpověděl před vědeckou radou na dotazy a připomínky 
oponentů. 

f. Vědecká rozprava 
Byla otevřena vědecká rozprava, která se týkala zejména návaznosti habilitační práce 
na vědecko-výzkumnou činnost habilitanta, dále přístupů použitých v práci, včetně 
kritických připomínek a vlastního přínosu autora k řešené problematice.  

 
Habilitant odpověděl na všechny položené dotazy členů vědecké rady, jmenovitě prof. 
Majerové, doc. Tučka, prof. Vaněčka, doc. Žižky, doc. Beránka, prof. Svatoše, doc. 
Kouřilové a doc. Škodové Parmové. Po reakci na položené otázky uzavřel proděkan 
pro vědu a výzkum PhDr. Miloslav Lapka, CSc. veřejné zasedání, po kterém 
následovala neveřejná diskuze a tajné hlasování. 

g. Porada Vědecké rady a tajné hlasování 
V neveřejné části jednání Vědecké rady proběhla porada jejích členů a následně tajné 
hlasování. Všech 25 přítomných členů hlasovalo do volební urny vhozením 
hlasovacího lístku. Poté jmenovaní skrutátoři sečetli hlasy a oznámili výsledek 
hlasování. Odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků z nich 24 souhlasných, 0 nesouhlasný 
a 1 neplatný.  

h. Vyhlášení výsledku 
Děkan Ekonomické fakulty veřejně vyhlásil výsledek habilitačního řízení Ing. Kamila 
Píchy, Ph.D. před Vědeckou radou EF JU. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. byl Vědeckou radou 
doporučen ke jmenování docentem v oboru Ekonomika a management rektorovi 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 
3. Závěry z per-rollam hlasování z února 2015 
 Děkan seznámil Vědeckou radu se závěry hlasování per-rollam z února 2015.  
 
4. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení externích 

spolupracovníků a zkoušejících v komisích SZZ - bakalářské a navazující magisterské 
studium.  

 
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ SZZ 
• doc. Ing. František Dařena, Ph.D.  

Mendelova univerzita Brno 
• doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. 

Mendelova univerzita Brno 
• RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D, MBA 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
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ZKOUŠEJÍCÍ - zkoušející u SZZ – Regionální management 
• Ing. Jana Žlábková, Ph. D. 

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Z PRAXE 
• Ing. Jaroslava Valová  

o pro studijní obory ve studijním programu Ekonomika a management 
o Časté vystupování na seminářích a konferencích o rodinných firmách jako panelista 
o Podnikání v oboru obchodu s koupelnovým vybavením – SIKO 

• Ing. Luboš Rypáček, DiS. 
o pro studijní obory ve studijním programu Ekonomika a management a 

Hospodářská politika a správa 
o Obec Želeč – člen zastupitelstva obce 
o SINFO, s. r. o., Mladá Vožice – finanční ředitel, zástupce ředitele   

• Ing. Jaroslava Urbánková 
o pro studijní obory ve studijním programu Ekonomika a management a 

Hospodářská politika a správa 
o GEFOS inženýring, s.r.o. – hlavní pracovní poměr, pracovní zařazení: ředitelka 

společnosti, současně výkon funkce: statutární orgán – jednatelka. 
• Ing. Jaroslav Jírovec 

o pro studijní obory ve studijním programu Ekonomika a management a Systémové 
inženýrství a informatika 

o Schwan Cosmetics CR, s.r.o., Český Krumlov – jednatel 
 

Vědecká rada jednomyslně schválila návrhy nových předsedů komisí, zkoušejících a 
externích spolupracovníků v komisích SZZ. 

 
5. Předsedkyně oborové rady seznámila VR s návrhy na členy komisí pro SDZ a obhajoby 

doktorských disertačních prací.  
 

• doc Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. 
MENDELU v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Ústav regionální a 
podnikové ekonomiky  
Zaměření: finanční management, podnikové finance, rozvoj regionu a finance municipalit 

• doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. 
TU v Liberci, Ekonomická fakulta, vedoucí katedry marketingu a obchodu  
Zaměření: marketing, hodnota zákazníka, CRM 

• doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. 
VŠB TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, katedra podnikohospodářská 
Zaměření: perspektivy a rozvoj systémů řízení výrobní logistiky pro malé a střední 
podnikání, dodavatelské řetězce, ochrana spotřebitele, management kvality 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na schválení nových členů komisí SDZ.  
 

6. Různé  
 
7. Usnesení 

 
Vědecká rada Ekonomické fakulty se dne 19. 3. 2015 usnesla na následujícím: 
1. Navrhuje jmenovat Ing. Kamila Píchu, Ph.D. docentem.  
2. Bere na vědomí závěry z per-rollam hlasování z února 2015. 
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3. Schválila členy komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující 
magisterský studijní program.  

4. Schválila členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro 
doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a 
ekonomika podniku.  

 
8. Závěr 

Děkan poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 
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