


Zápis z druhého jednání habilitační komise pro habilitační řízení 

Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.O. ze dne 12.4.2017 

Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.O. požádala dne 9.3.2016 děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích o zahájení habilitačního řízení v oboru Ekonomika a management, podle 
ustanovení§ 72 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ze dne 14.3.2013. 

Na jednání Vědecké rady EF JU dne 24. 11. 2016, o zahájení habilitačního řízení 
Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.O. na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
v oboru Ekonomika a management, která předložila habilitační práci s názvem „Rizikový kapitál -
možnost financování podniků", bylo schválené následné složení habilitační komise: 

Předseda habilitační komise: 
prof. Dr. Ing. Libor Grega 
vedoucí Ústavu regionální a podnikové ekonomiky 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelova univerzita v Brně 

Členové komise: 

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.O. 
proděkan pro vědu a výzkum 
Provozně ekonomická fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 

prof. Ing. lva Živělová, CSc. 
Ústav regionální a podnikové ekonomiky 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelova univerzita v Brně 

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 
vedoucí Katedry Řízení 
Ekonomická fakulta 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 
Katedra ekonomiky 
Fakulta ekonomiky a manažmentu 
Slovenská pol'nohospodórská univerzita v Nitre 

Členové habilitační komise v souladu s 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 zejména projednávala následné: 

1. Členové habilitační komise byli seznámeni se všemi oponentskými posudky od zvolených

oponentů.

2. Oponenti habilitační práce Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.D. byli schváleni na předchozím

zasedání habilitační komise dne 26.1.2017 a to ve složení:

prof. Ing. Lubomír Gurčík, Csc. 

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. 

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. 
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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 

konané dne 18. května 2017 

Přitom ni 
prof. Bečvařova, doc Ber,rnck, doc Beran, doc Cudl111ova, Dr Ing Dvořák, doc. Holečková, prof. 
Hron, doc Jilek, doc. Kapounek, doc Kourilova. doc Faltová Leitmanová, doc Lapka, doc. Machaček 
prof MaJerova, doc Rolinek, doc Rehoř, doc Plevny, prof Svatoš doc Šubrt, prof Tichá, prof 
Tlusty, doc Tuéek, prof. Vani?c'ek doc. Zentkova prof Živělova, prof ž,zka 

Omluveni 
prot Marek, doc 
RNDr Klufova, 

Mrkvtéka, doc. Skodova Parmová Ing. Peltkan, doc Žufan 

Z celkového poétu 32 členťJ bylo 7 členu omluveno, Včclecká rada byla schopna usnašern 

Program jednání Vě�ecké rady EF JU 
l ZahaJe11 vědecké rady
2 Habil1tačn1 ř1zení Ing, Kateřiny Bockove Ph D. MBA 
3 Hab1l1tacn1 iueni Ing. Jaroslavy Ra1chlove, Ph D 
4 Schvaleni komise pro hab,litacn, řizeni Ing. Hany Doletalove, PhD 
S Schvalen1 komise pro habilitačni r1zen1 Dr Ing Vítězslava Hálka Ph.O. MBA 
6 Rume 
7. Lávěr

Vědecka rada prajednala: 
1. Zahájení

Dékan Ekonom1cke fakulty doc Ing Ladislav Rolmek, Ph O př1v1ti!I členy Vědecke rady EF a
poděkoval za učast Nasledne seznamil přitomne c; programem jednan1, ktery byl Jednomyslně
schválen

2. Habilitačn, přednáška a obhajoba habilitacní práce Ing. Kateřiny Bočkové, Ph.O., MBA
Děkan Eko11om1cké fakulty zahaJil obhilJObu habilitačn1 prace lnt. Kateřiny Boékové, Ph.D., MBA
Proděkan pro védu a vy1kum doc Pt1Dr Miloslav Lapka, CSc. představil společně s předsedkyni
hab,litačni komise prof Ing Ivanou Tichou, Ph O dosavadni průběh habilitačního řízen,
Ing Kateriny Bočkové, PhD. MBA Dále seznámil př,tomne s progIamem obhaJoby habilitaéni
práce a navrhl jako skrut;itory doc Ing Petra Rel1ore, Ph.O a dar Dr. Ing. Miroslava Plevneho

Vědecká rada Jednomyslně schvalila pro habil1tačni řizen1 Ing Kateřiny Bočkové, Ph.D, MBA 
skrutátory doc. Ing. Petra Rehoře. Ph.O. a doc Dr Ing. M1roslavd Plevneho. 

Program habilitačního řízení Ing. Kateřiny Bočkové, Ph.O., MBA pred Vědeckou radou EF JU 
a Představe111 osolmost1 habil1tanta precbedou habilitařrn ke mise a sděleni výsledku Jednáni 

hab1iltacní komise, 
b. Prezentace vere1né hab1l1tarn1 přednásky,
c. Prezentace habil1tačn1 práce,
d. VyJadřen1 oponentu habilttac111 prace
e. Odpovědi habiilt,rnlky na dotazy oponentt'.'1:

Vědecka rozprava;

g Porada Vědecké rady c1 li!Jne hlasovár11; 
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Záznam průběhu habilitačního řízení Ing. Kateřiny Bočkové, Ph.O., MBA před Vědeckou radou 
EF JU 

a. Představení osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku

jednání habilitační komise.

Předsedkvně habilitačn1 komise prof. Ing Ivana Tichá, Ph.O., představila osobnost
habilitantky, její pedagogickou praxi, vedeckou kvalifikaci a její vědecko-výzkumnou a
publikačn činnost. Dále seznamila pritornne s hodnocením oponentů a závěry habilitační
komise k'era se na zaklade prostudovanych rnateriálú usnesla tajným hlasovi\111m doporučit
Vědecke adě [konom1cke fakulty J1hoéeské un1verz1ty v českých Budějovicích zastavit
habilitačn ř1zeni Ing. Kateřiny Bočkové Ph.D., MBA pro obor Ekonomika a management. V
souladu 5 § 72 odst. 5 zákona č 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147 /200J Sb. byla na
Vědecke radě dne 10. 3. 2016 Jme nova na habilitační komise, ktera pracovala v tomto složení.

Předseda komise:

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.O.

vedouc1 K tedry ř1zen1. Provorne ekonomická fakulta. Česká zemědělská univerzita

Členové komise:

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.O.

Katedra ř1zen1, Ekonomicka takulta, Jihoéeska univerzita v Českych Budějovic,ch
doc. Ing. David Tuček, Ph.O.

děkan F;:ikulty managementu a ekonom1"-y, Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně
prof. RNDr. Ing. Petr fiala, CSc., MBA

Katedra e�onometrie, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoka škola

Habilitačnt komise jmenovala nasledující oponenty:

doc Ing. Bronislav Lacko, CSc .. doc Ing Tomáš Šubrt Ph.O., doc Ing. Jiří Skalicky, CSc.

b. Prezentace veřejné habilitační přednášky

Ing. Kateřiny Bačkove. Ph.O., MBA přednesla habilitačn1 přednášku na téma: ,,Životní cyklus a
éasove plcinovani proJektu".

Prezentace habilitační práce
Ing Kateřiny Bačkove. Ph.O .. MBA pre1entovala habilítačn1 práci „Stupeň implementace
proJektoveho ř,zen, v éeské republ1n>"

Vyjádření oponentů habilitační práce
Předsedkyně habilitacn1 komise prof mg Ivana Tichá, Ph.O. seznámila Vědeckou radu
s obsaheni oponentských posudkú za nepř,tomne oponenty doc Ing Bronislava Lacka, CSc,
doc. Ing. l0maše Šubrta. PhD, doc. Ing Jiřího Skal1ckeho, CSc

Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů.

Ing. Kr1tcřiny Bačkove Ph O. MBA odpovéděla před vědeckou radou na dotazy a připominky
oponentu

c. Vědecká rozprava

I ' 
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Byla otevřena vědecka rozprava, klera se tykala zeJména návaznost, hnbilitaén, prace 
na vědecko vy2kumnou činnost hahililantky, dale pristupú pouiitych v prací, včetně kntíckych 
připomínek a vlastn,ho prinosu autorky k řešené problematice 
Habd1tantka ocipovédéla na všechny položené dotazy členů Vědecke rady, jmenovitě 
prof Majerové, doc. Kapounka, µrof Svatoše, prof. Macháčka Po reakci na polo2ené otalky 
uzavrel proděkan pro vedu ;i vylkum doc PhDr Miloslav Lapka, CSc veřcJne zasedan1. po 
kterém nasledovala neve,ejnn diskuze a tajné hlasovani 

d. Porada Vědecké rady a tajné hlasováni
V neveřeJne c:ast, Jednani Vedecke rndy proběhla porada Jejich členú a nasledné taJne
hlasováni. Všech 26 př1tomnych členů hldsovalo do volebn, urny vhozen,m hlasovac,ho lístku
Pole Jmenovani skrutatori sečetli hlasy a ornám,li vysledek hlasovan, Odevzdano bylo
26 hlasovacrch lrstku z nich 2 souhlasné 20 nesouhlasnych a 4 neplatné

e. Vyhlášení výsledku
Děkan Ekonom1cke fakultv ver�Jne vyhlásil vysledek habrlítaén,ho ř1zení Ing. Katenny
Bočkové, Ph O MBA před Věd•-'ckou radou f'F JU Vědecká rada Ekonom1cke fakulty JU
zastavuje habilitační řízení Ing Kateřiny Bočkové Ph.O, MBA v oboru Ekonomika
a m,ll1agement pc dle ustanoven, § 72, odst 10 zakonn č. 111 /98 Sb A podle Čl. 3 Odst
6 Opatřeni děkana [konorni1 kť' fakulty Jihočeské univerzity v Českych Budě1ov1c1ch
C 117/2017

3. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing Jaroslavy Rajchlové Ph.O.
Děkan tkonom1cké fakulty zaháJtl obhaJobu habilítačn1 prace Ing. Jaroslavy RaJchlove PhD
Proděkan pro vědu a vyzkum doc PhDr. Miloslav Lapka, CSc. představil společně
se zástupkyni rre>dsedy habtlitau, ,-ornise prof Ing Ivou Z1vclovou, CSc dosavadni prubeh
habd1tac:niho rnen1 Ing Jaro)lavy Rajchlove, Ph.O. Dale sPznámil př,tomne s programem
obhaJoby hdb1l1lacn1 prace a navrhl Jako skrutátory doc. Ing Petra Rehoi'e, PhD.
a doc Dr Ing M1roslavr1 Plevneho

Vedecka rada 1ednomyslne schval1la pro hab1lttr1čni ří?eni Ing Jaroslavy RaJchlové, Ph.O. 
skrutátory doc Ing. Petia Řehoře, PhD a doc Dr Ing Miroslava Plevneho 

Program habilitačního řízení Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.O. před Vědeckou radou EF JU 
a Představeni osobnost habtlita'1t i pre><1sedou il<1bíl1tacn1 komise a sdelenr vysledku iednani 

hab1l1tatni komise, 
b Prezentace veřejně hab1l1tačni pf Pdr,a�ky, 
c Prezentr1ce habllitačn1 prace. 
d VyJadren1 oponentu h.=ibrlrtačn, prace; 
e Odpovedi habtl1tantky na dotazy 'ponentu; 
f. Věderka rozprava,

g. Porada vědecké rady čl taJné hlasnv,1111·
h Vyhlášen, výsledku 

Záznam průběhu habilitačního řízení I r, Jaroslav\l Rajchlové, Ph.O. před Vědeckou radou EF JU 

a. Představeni osobnosti habilitanta předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku
jednání habilitačni komise.
Zástupkyně předsedy habilrtařn 1--.c mise prof Ing. lva Živělová, CSc. představila osobnost
habtlrtantky, jej, pedagogickou [)rilX1, vědeckou kvalifikaci a její vědecko-vyzkumnou a
publi�r1řn1 činnost Dale serna1111' µř,tomné � hodnocením oponentu a závery habil1tačn1
komise, která se na základe prostudovanych materiálu usnesla tajným hlasováním
Jednomyslné předlozit návrh na )'nenovánr Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.O docentkou pro
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obor Ekonomika a rnanag0rnent V souladu s § 72 odst. 5 zakona č. 111/1998 Sb. ve znění 
zákona é 147/2001 Sb. byla na Vědecke radě dne 10.3.2016 jmenována habilitační komise, 
která pracovala v tomto složení: 

Předseda komise: 
prof. Dr. Ing. Libor Grega 
děkan Fakulty regionálního roLvoie a mezmarodnich studií, Mendelova univenita v Brně 
Členové komise: 
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.O. 
proděkan pro vedu a výzkum, Provozne ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
prof. Ing. lva Živělová, CSc. 
proděkéinka pro pedagogiku, rRRMS, Mendelova un,vNzita v Brné 
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.O. 
vedoucí Katedry Řízeni, Ekonomická fakulta, Jihočcska univerzita v českých Budějovicích 
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 
Katedra ekonomiky, Fakulta ekonomiky a rnanazmentu, SPU v Nitre 

Habilitační komise jmenovala následující oponenty: 
Prof. Ing. Lubomíra Gurčika, CSc., prof. Ing  Liliu Dvořakovou, CSc., prof. Ing. Miroslava 
Svatoše, CSc 

b. Prezentace veřejné habilitační přednášky
Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. přednesla 11afl1lii-aéni rredndsk\J na terna:

1
.Fma11covan1 

mikovym kc1p1ta1em v Cesl:w r.<'pu1i11cf.:' � \I or,,extu zemi E.vropskC' unie"

Prezentace habilitační práce 
Ing. Jaroslava RaJchlova Ph D prezentovala habilitační pracI „Rizikovy kapitál - možnost 
financován, podn1k(1 

Vyjádření oponentů habilitační práce 
Oponent prof. Ing. Miroslav �vatoš, CSc sernámtl Vědeckou radu s obsahem oponentského 
posudku Z;i nepřítomné oponenty prof. Ing. Lubom1ra Gurčíka, CSc. a prof. Ing. Liliu 
Dvořakovo11 CSc. �eznámda Vědeckou radu s posudkem zástupkyně předsedy habilitační 
komise prof Ing lva Živělová, CSc 

c. Odpovědi habilitanta na dotazy oponentů.
Ing. Jaroslava Rajchlova, Ph D odpoveděla pred Vědeckou radou na dotazy a připominky
oponentu.

d. Vědecká rozprava
Byla otevřena vědecká 1ozp1ava, klera St! tykdla zejmé>na návaznosti habilitační práce
na vědecko-vyzkumnou činnost habilitantky, dale přístupu použ1tych v praci, vcetně krit1ckych
připomínek a vlastního přínosu autorky k řešené problematice
Habllilantka odpověděla na vsechny položene dotazy členu Vědecké rady, Jmenovitě
Dr Ing. Dvořaka, prof. Žižky, doc Cudlinove, doc. Jilka, prof. Vaněčka. Po reakci na položené
otazky uzavi"el proděkan pro védu ,1 vyzkum PhDr. Miloslav Lapka, CSc. veřejne zasedání,
po kterem 11,isledovala neveřeJnci diskuze a tajné hlasováni

e. Porada Vědecké rady a tajné hlasování
V neveřeJnP časti jednan1 Vědecke rady proběhla porada Jejich členů a následně taJné
hlasováni Vsech 26 pntomných élenu hlasovalo do volebni urny vhozenim hlasovac1ho lístku
Poté jmenovanI skrutatoři sečetl, hlasy a oznámili výsledek hlasovaní. Odevzdáno bylo
26 hlasovac1ch lístku z nich 24 souhlasnych 1 nesouhlasny a 1 neplatny

f. Vyhlášení výsledku
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