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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 15. května 2014 

 
 

Přítomni: 
prof. Bečvářová, doc. Beran, doc. Cudlínová, doc. Holátová, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, 
Ing. Jandík, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Rolínek, prof. Stávková, prof. Svatoš, doc. Tichá,  
prof. Tlustý, Ing. Vojtko, doc. Zentková, doc. Žufan 
 
Omluveni: 
doc. Holečková, prof. Hronová, doc. Macháček, prof. Majerová, prof. Seger, prof. Živělová,  
doc. Tuček  
 
Z celkového počtu 24 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. Petra Řehoře, Ph.D.  
3. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Kamila Píchy, Ph.D.  
4. Závěry z per-rollam hlasování z dubna 2014. 
5. Schválení předsedů komisí a externích odborníků pro státní závěrečné zkoušky  
6. Návrh členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací – DSP 

„Řízení a ekonomika podniku“  
7. Zahájení habilitačního řízení Ing. Jany Holé, Ph.D., Univerzita Pardubice a návrh na složení 

habilitační komise  
8. Zahájení habilitačního řízení Ing. Gabriely Chmelíkové, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně 

a návrh na složení habilitační komise  
9. Různé a závěr 
10. Usnesení 
11. 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. Volba skrutátorů 
Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. seznámil přítomné s programem 
obhajoby habilitačních prací a navrhl jako skrutátory pro obě habilitační řízení. Schváleni byli 
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 
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3. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Petra Řehoře, Ph.D. 
Děkan Ekonomické fakulty zahájil obhajobu habilitační práce Ing. Petra Řehoře, Ph.D. 
Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. představil dosavadní průběh 
habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. 

 
Následně proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. seznámil přítomné 
s programem obhajoby habilitační práce.  

 
Program habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. a Ing. Kamila Píchy, Ph.D. před Vědeckou 
radou EF JU 

 
1. Představení osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku 

jednání habilitační komise 
2. Habilitační přednáška v rozsahu 20 minut 
3. Prezentace habilitační práce v rozsahu 20 minut 
4. Vyjádření oponentů habilitační práce 
5. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů 
6. Vědecká rozprava 
7. Porada vědecké rady a tajné hlasování 
8. Vyhlášení výsledku 
 
Proti programu nebyly vzneseny námitky. 

 
Záznam průběhu habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, Ph.D. před Vědeckou radou EF 

 
1. Představení osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku 

jednání habilitační komise.  
Předsedkyně habilitační komise prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc., 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. Petra Řehoře, Ph.D. docentem pro obor 
Ekonomika a management. 

2. Habilitační přednáška v rozsahu 20 minut. 
Ing. Petra Řehoř, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma: „Modely procesu 
strategického řízení v podnicích a obcích“. 

3. Prezentace habilitační práce v rozsahu 20 minut. 
Ing. Petra Řehoř, Ph.D. prezentoval habilitační práci „Strategický management obcí a 
místní konkurenceschopnost“. 

4. Vyjádření oponentů habilitační práce 
Přítomní oponenti, prof. Ivana Boháčková, CSc. (PEF ČZU v Praze), doc. Ing. Mária 
Fáziková, CSc. (FEM SPU v Nitre), doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (PEF MENDELU v Brně) 
seznámili vědeckou radu se zněním posudků na habilitační práci. 

5. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů. 
Ing. Petr Řehoř, Ph.D. odpověděl před vědeckou radou na dotazy a připomínky oponentů. 

6. Vědecká rozprava 
Doc. Jílek vznesl dotaz k teorii zastupování a klíčovým zájmovým skupinám (pán a 
správce).  
Prof. Hron vznesl dotaz k modelu procesu strategického řízení ke kritériu hodnocení dále, 
co chápe habilitant pod pojmem strategický management a strategické řízení. 
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Doc. Peková vznesla dotaz, jak se habilitant dívá na soulad nebo rozpor v konkurenci, 
spolupráci a prostorovém snižování sociálně ekonomických rozdílů v obcích. 
Doc. Fáziková vznesla dotaz, v čem vidí habilitant důvody zájmu a nezájmu občanů o 
spolupráci v obcích i ve městech. 
Doc. Beran se otázal, zda habilitant zná a může se vyjádřit k citacím autora prof. Pikety 
(kniha vydaná MIT). 

7. Porada Vědecké rady a tajné hlasování 
V neveřejné části jednání Vědecké rady proběhla porada jejích členů a následně tajné 
hlasování. Všech 17 přítomných členů hlasovalo do volební urny vhozením hlasovacího 
lístku. Poté jmenovaní skrutátoři sečetli hlasy a oznámili výsledek hlasování. Odevzdáno 
bylo 17 hlasovacích lístků z nich 13 souhlasných, 3 nesouhlasné a 1 neplatný.  

8. Vyhlášení výsledku 
Děkan Ekonomické fakulty veřejně vyhlásil výsledek habilitačního řízení Ing. Petra Řehoře, 
Ph.D. před Vědeckou radou EF JU. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. byl Vědeckou radou doporučen 
ke jmenování docentem v oboru Ekonomika a management rektorovi Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. 

 
 

4. 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. Ing. Milan Jílek, Ph.D. představil dosavadní průběh 
habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. 

 
 

Záznam průběhu habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. před Vědeckou radou EF JU 
 
1. 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. 

2. Habilitační přednáška v rozsahu 20 minut 
Ing. Kamil Pícha, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma: „Modely procesu 
strategického řízení v podnicích a obcích“. 

3. Prezentace habilitační práce v rozsahu 20 minut 
Ing. Kamil Pícha, Ph.D. prezentoval habilitační práci „Strategický management obcí a 
místní konkurenceschopnost“. 

4. Vyjádření oponentů habilitační práce 
Přítomní oponenti prof. Dr. Ing. Elena Horská (FEM SPU v Nitre) a doc. Ing. Aleš Hes, 
Ph.D. (PEF ČZU v Praze) seznámili Vědeckou radu s obsahem oponentských posudků. 
Za nepřítomného prof. Ing. Emila Svobodu, CSc. seznámila s posudkem předsedkyně 
habilitační komise prof. Nagyová. 

5. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů. 
Ing. Kamil Pícha, Ph.D. odpověděl před vědeckou radou na dotazy a připomínky 
oponentů. 
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6. Vědecká rozprava 
Prof. Bečvářová připomněla mnoho inspirace k dané problematice v americké a 
evropské škole obchodních řetězců. Vznesla dotaz, jak projednávanou tématiku změní 
nový zákon o potravinách. 
Prof. Tlustý vznesl připomínku k modelům zásob v potravinářství. Připomněl, že 
v potravinářství se uplatňují pro statistické účely ARIMA modely. 
Prof. Svatoš vznesl dotaz, v čem habilitant spatřuje důležitost ekonomického 
propojení a hranic toho, co limituje potravinářské zpracovatele.  
Doc. Holátová vznesla dotaz, jak se habilitant dívá na oblast zodpovědného podnikání, 
zda je to otázka etiky a dobrého chování anebo je součástí podnikatelské strategie. 

7. Porada Vědecké rady a tajné hlasování 
V neveřejné části jednání Vědecké rady proběhla porada jejích členů a následně tajné 
hlasování. Všech 17 přítomných členů hlasovalo do volební urny vhozením 
hlasovacího lístku. Poté jmenovaní skrutátoři sečetli hlasy a oznámili výsledek 
hlasování. Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků z nich 12 souhlasných, 1 nesouhlasný 
a 4 neplatné.  

8. 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. nebyl Vědeckou radou 
doporučen ke jmenování docentem v oboru Ekonomika a management rektorovi 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 
 

4. Závěry z per-rollam hlasování z dubna 2014 
 Děkan seznámil Vědeckou radu se závěry hlasování per-rollam z dubna 2014.  
 
5. Proděkanka pro studijní záležitosti požádala Vědeckou radu o schválení externích 

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

 
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ SZZ 

 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., 
vedoucí Katedry marketingu, FEM SPU v Nitre 

 prof. Ing. Dušan Šimo, CSc. 
katedra marketingu, FEM SPU v Nitre 

 doc. Ing. Helena Chládková, Ph. D. 
Ústav managementu, PEF Mendelovy univerzity v Brně. Přednáší Podnikový 
management 

 doc. Ing. Jan Těšitel, CSc. 
docent pro obor Regionální a správní vědy - Katedra krajinného managementu 
Zemědělské 

 
ZKOUŠEJÍCÍ - zkoušející u SZZ z Ekonomie v mgr. studiu 

 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D. 
Ekonomická fakulta VŠB - TU v Ostravě 

 
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Z PRAXE 

 Ing. Milan Šlachta 
Jednatel, obchodní ředitel společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. Č. Budějovice 

 Mgr. Jan Boršovský (pro SPVS, SPEU) 
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Tajemník úřadu městyse Křemže 
 

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

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

doktorských disertačních prací.  
 

 doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.  
ÚZEI v Praze, samostatný vědecký pracovník v útvaru ředitele ÚZEI  
Zaměření: agrární politika, fungování agrárního sektoru v podmínkách tržní 
ekonomiky, malé a střední podnikání v zemědělství  

 RNDr. Ing. Tomáš Ratinger, Ph.D.  
ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství, katedra ekonomiky a rozvoje  
Zaměření: zemědělská politika, politika vědy, výzkumu a inovací, modelování a 
hodnocení dopadů národních a evropských politik na ekonomiku a společnost, 
environmentální ekonomika 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na schválení nových členů komisí SDZ.  
 
 

7. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jany Holé, Ph.D. a na složení habilitační komise. 
 

Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního 
řízení Ing. Jany Holé, Ph.D., která splnila požadavky na zahájení habilitačního řízení 
stanovené Opatřením děkana EF JU č. 17/2012. Proděkan pro vědu a výzkum seznámil 
Vědeckou radu se životopisem, praxí kandidátky a navrhovaným složením habilitační 
komise.  

 
Habilitační komise zasedne ve složení: 

 
Předseda komise:  
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.,  
JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra aplikované matematiky a 
informatiky 

 
Členové komise:  
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 
JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra řízení 
doc. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D. 
VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra psychologie a sociologie řízení, 
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.,  
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav managementu 
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., 
Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře, Fakulta ekonomiky a managementu, 
Katedra managementu 

 
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh na zahájení habilitačního řízení a složení 
habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Jany Holé, Ph.D. 
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8. Zahájení habilitačního řízení Ing. Gabriely Chmelíkové, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně 

a návrh na složení habilitační komise  
 
Proděkan pro vědu a výzkum předložil Vědecké radě ke schválení zahájení habilitačního 
řízení Ing. Gabriely Chmelíkové, Ph.D., která splnila požadavky na zahájení habilitačního 
řízení stanovené Opatřením děkana EF JU č. 17/2012. Proděkan pro vědu a výzkum 
seznámil Vědeckou radu se životopisem, praxí kandidátky a navrhovaným složením 
habilitační komise. 
 
Habilitační komise zasedne ve složení: 

 
Předseda komise:  
Prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.,  
EF JU České Budějovice, Katedra řízení 
 
Členové komise:  
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová,  
členka komise, Katedra financí a účetnictví 
doc. Ing. Eva Rosochatecká, CSc.,  
PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ekonomiky,  
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.,  
FEM Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra financí,  
Prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.,  
FRRMS, Mendelova univerzita v Brně, Ústav regionální a podnikové ekonomiky. 
 

9. Různé  
 
10. Usnesení 

 
Vědecká rada Ekonomické fakulty se dne 15. 5. 2014 usnesla na následujícím: 
 
1. Navrhuje jmenovat Ing. Petra Řehoře, Ph.D. docentem.  
2. Nenavrhuje jmenovat Ing. Kamila Píchu, Ph.D. docentem.  
3. Bere na vědomí závěry z per-rollam hlasování z dubna 2014. 
4. Schválila členy komisí pro státní závěrečné zkoušky pro bakalářský a navazující 
magisterský studijní program.  
5. Schválila členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro 
doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika 
podniku.  
6. Schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Jany Holé, Ph.D. 
7. Schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Gabriely 
Chmelíkové, Ph.D. 

 
11. Závěr 

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


