


Zápis z druhého jednání habilitační komise pro habilitační řízení 

Ing. Hany Doležalové, Ph.D. ze dne 11. 1. 2018 

Ing. Hana Doležalová, Ph.O. podala žádost o zahájení habilitačního řízení dne 10. ledna 2017 na 

Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, v oboru Ekonomika a management a 

předložila všechny potřebné dokumenty vyžadované opatřením děkana č. 102/2016 „Řád habilitačního 

řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích". 

Na jednání Vědecké rady EF JU dne 18. S. 2017, o zahájení habilitačního řízení 
Ing. Hany Doležalové, Ph.D. na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru 
Ekonomika a management, která předložila habilitační práci s názvem „Silné a slabé stránky 

produktové biovertikály (regionální analýzy)", bylo schválené následné složení habilitační komise: 

Předseda habilitační komise: 

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. 

Katedra agroekosystémů 

Zemědělská fakulta 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Členové komise: 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc. 
Katedra obchodu a financí 
Provozně ekonomická fakulta 
česká zemědělská univerzita v Praze 

doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D. 

Katedra managementu 

Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem 

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

Katedra marketingu, C>bchodu a služeb 

Fakulta ekonomická 

Západočeská univerzita v Plzni 

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. 

Katedra řízení 

Ekonomická fakulta 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Členové habilitační komise se seznámili s písemnou dokumentací předloženou uchazečkou a shodli se, 

že Ing. Hana Doležalová, Ph.O. předložila všechny doklady, které jsou podle odst. 2 § 72 Zákona č. 

111/1998Sb. o vysokých školách a podle Opatření děkana EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení 

Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, potřebné pro zahájení habilitačního 

řízení. 
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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 

konané dne 25. ledna 2018 

Přitomn1 
doc Beránek, doc. Beran Dr Ing. Dvorak, doc Cudlínová, doc Holeéková, prof Hron, doc. JilP.k. doc 
Kapounek RNDr Klufova doc Kouřilová doc Faltova Le1tmanova, doc Lapka, 
prof Machaček. prof Marek, doc Mrkvička. doc. Rolinek, doc. Řehoř, Ing. Peltkan 
doc štemoerk prof Tichá, prof. Tlusty, doc Tuček. prof. Vaněček. doc. LentkovJ, prof Živelova µrot 
l1žka, doc Žufan 

Omluveni 
prof Becvarová, prot Maierová, prof. Svato;, doc. Škodova Parmová, doc Plevny 

Z celkovéno počtu 32 členu bylo 5 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnásen1 

Program jednání Vědecke_ rady EF J.U 
1 Zahájeni vědecké rady 
2 Schvaleni rnaterialu pro programovou akreditaci Eí JU 
.3 Schvaleni materialu pro inst1tucionalní akred1tac1 JU oblast vzdělávaní Ekonom1cke obory 
4 ProJťdna111 sebehodnoticr zpravy EF JU 2011 201b 
S Projeclnáni aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje pro rok 2018 
6. Habilitačn1 f1zen1 Ing. Hany Dolf'zalovP, Ph.O.
7 Ruzne 
8. Zaver

Vědecká rada projednala-

1. Zahájeni

Děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolinek, Ph.O. pfiv1tal éleny Vědec ke rady � 1: d
podékoval za učast Následně ,;eznamil pritomné s programem Jednaní, ktery byl Jednonivslne
schvalen

2. Schválení materiálu pro programovou akreditaci EF JU
Děkan Ekonomicke fakulty doc. Ing. Ladislav Rolinek, Ph.O představil čelenurn Vědrcke rady
připravené akred1taén1 matenaly k progromum

1. Analýza v ekonomické a finanční praxi bakalařské studium
dOL RN01 Tomáš Mrkvička, Ph.O

2. Analýza v ekonomické a finančni praxi - navarnjíci mag1sterske studium
doc RNDr Tomas Mrkvička Ph O 

3. Finance a účetnictví - navazupc1 magisterské studium
doc. Ing Milan Jílek, Ph.O

4. Mezinárodní podnikání - navazujíc1 magisterské studium
doc Ing Kamil Picha, Ph D

5. Regional and European Proiect Management - navazující magisterské stud
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Panr ova

6. Řízeni a ekonomika podniku - bakalářské studium
doc Ing Petr Rehoř Ph D

Védecka rr1da JednomyslnE' schval11a predložený materiál. 
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c. Vědecká rozprava

Byla otevřena vědecka rozprava, ktera se týkala zejména návaznosti habilitačni práce
na vědecko výzkumnou činnost habilitantky, dále přístupů použitých v práci, včetně knt,ckých
př1pomnek a vlastního přtnosu autorky k řesene problematice.
Habilitantka odpověděla na všechny položene dotazy členu Vědecke rady, jmenovité
doc. Berana, doc Kouřilové doc Cudllnove, doc. Kapounka.
Po reakcí na položene otazky uzavřel proděkan pro vědu a vyzkum doc. PhDr Miloslav Lapka.
CSc veřeJné zasedani po kterem následovala neveřejna diskuze a tajné hlasovani.

d. Porada Vědecké rady a tajné hlasování

V neveřeJné éasti Jednan, Vědecke rady proběhla porada JeJ1ch členu a nasledné taine
hlasovani Všech 27 pritomných členu hlasovalo do volebni urny vhozenirn hldsovaciho l1stku
Pote Jmenovani skrutátoř1 seC:etli hlasy a oznam11i vysledek hlasovani. Odevzdáno bylo
27 hlasovacích lístku z nich 22 souhlasných 4 nesouhlasne a 1 neplatny

e. Vyhlášení výsledku

Vědecka rada Ekonom1cke fakulty v souladu se Zákonem é. 111/1998 Sb, o vysokych školélch
a Opatřen1m děkana č. 102/2016 Rád habilitaéního rizen1 Ekonom1cke fakulty J1hočeske
un1verz1ty navrhuje rektorovi Jihočeské univerzity v českych Budé1ovicích
jmenovat Ing. Hanu Doležalovou, Ph.O. dou,ntkou v oboru Ekonomika d managemr-nt

7. Různé
Prodekan pro vědu a výzkum dol Lapka informoval o ukoncen1 habtlltaéniho r zen1 Ing Md;rna
Dilmborského. Ph [) k 17 lednu 2018 z clůvodu nesplnen1 terminu pro doplnén1 hab1litacn1ch
matenalú.

Termín příštího zasedání VR bude 10 5 2018 od 10·00 hodin v zasedac1 rn,stnosti FF JU v Českych 
Budějovicích 

8. Usnesení

Věclecka rada Ekonomické fakulty �e dne 25 1 2018 usnesla na nasleduJ1c1m: 

1. Schvaluje věcný zaměr pro akreditaci studijního programu
Management regionálního rozvoje - bakalářské studium 

2. Schvaluje materiály pro akreditaci studijních programů
Analýza v ekonomické a finanéni praxi bakalařské studium 
Analýza v ekonomické a finanční praxi - navazuJICÍ magíster\ké studium 
Finance a ůčetnictví - navazuj1C1 magisterské studium 
Mezinárodní podnikání navazujíCJ magisterc;ké studium 
Regional and European Proiect Management navazui1c1 magisterské studium 
Řízení a ekonomika podniku bakalařské stlJd1um 

3. Schvaluje materiál pro institucionální akreditaci JU oblast vzdělávání Ekonomické obory

4. Projednala materiál Sebehodnotící zpráva fakulty za období 2012 - 2016

5. Projednala materiálu Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje EF pro rok 2018

6. Vědecká rada Ekonomicke fakulty v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školach
a Opatřením děkana č.. 102/2016 Řad habilitačního řizent Ekonomické fakulty Jihoceske
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