Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty
konané dne 16. února 2012
Přítomni:
doc. Rolínek, doc. Beran, doc. Holečková, Ing. Jandík, doc. Macháček, prof. Svatoš, doc. Tuček, doc.
Zentková, prof. Živělová, doc. Žufan, doc. Cudlínová, doc. Faltová Leitmanová, doc. Holátová, doc.
Jílek, RNDr. Klufová, prof. Tlustý, Ing. Vojtko
Omluveni:
prof. Bečvářová, prof. Hron, prof. Hronová, prof. Majerová, prof. Seger, doc. Tichá, prof. Stávková,
Z celkového počtu 24 členů bylo 7 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení.

Program jednání Vědecké rady EF JU
1. Zahájení
2. Ocenění prof. Ing. Drahoše Vaněčka, CSc. a doc. RNDr. Evy Vaněčkové, CSc. za přínos pro
rozvoj Ekonomické fakulty
3. Schválení podkladových materiálů k prodloužení akreditace studijního oboru Obchodní
podnikání
4. Schválení podkladových materiálů k akreditaci studijního programu Aplikace přírodních
věd, studijní obor Komplexní systémy v přírodních vědách, inženýrství a ekonomice
s Fakultou rybářství a ochrany vod
5. Schválení předsedů komisí SZZ a SDZ
6. Habilitační řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové
7. Různé
8. Diskuse
9. 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. Ocenění prof. Ing. Drahoše Vaněčka, CSc. a doc. RNDr. Evy Vaněčkové, CSc. za přínos pro
rozvoj Ekonomické fakulty
Děkan Ekonomické fakulty předal čestné medaile prof. Ing. Drahošovi Vaněčkovi, CSc. a
doc. RNDr. Evě Vaněčkové, CSc. a vyzdvihl jejich dlouholetý pracovní přínos pro Jihočeskou univerzitu.
3. Schválení podkladových materiálů k prodloužení akreditace studijního oboru Obchodní
podnikání
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Garant oboru Obchodní podnikání doc. Antonie Štensová, CSc. a vedoucí Katedry obchodu Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. spolu představili Vědecké radě materiály spojené
s prodloužením akreditace oboru. Doc. Štensová představila Vědecké radě inovace oboru
Obchodní podnikání. Obor Obchodní podnikání je poskytován prezenční a kombinovanou formou v bakalářském a magisterském stupni studia. Studijní obor je zaměřen na
znalosti všeobecného ekonomického a manažerského základu, obchod, cestovní ruch a
marketing.
V připravované akreditaci došlo k optimalizaci struktury a návazností mezi jednotlivými
předměty. Zůstávají dvě specializace Obchod a Cestovní ruch. Ve struktuře studijního
plánu je navrženo 132 kreditů za povinné předměty, bakalářské práce 12 kreditů, specializace 18 kreditů, povinně volitelné předměty 14 kreditů, Praktické praxe 2 kredity, cizí
jazyky 14 kreditů. Státní závěrečná zkouška Obchodního podnikání se skládá
z Podnikové ekonomiky, Ekonomii, Management a marketing, v rámci specializace Obchod a cestovní ruch. Podíl docentů a profesorů na přednáškách je 50%. Po představení
oboru děkan Ekonomické fakulty otevřel diskusi k navrženým materiálům. Ing. Viktor
Vojtko, Ph.D. zodpověděl dotazy týkající se praxe studentů, počtu kreditů vzhledem
k SZZ, počtu kreditů a výuky cizího jazyka, specializací, počtu přihlašovaných a přijímaných studentů. Poté děkan EF požádal Vědeckou radu o schválení materiálů. Vědecká rada jednomyslně materiály schválila.
4. Schválení podkladových materiálů k akreditaci studijního programu Aplikace přírodních
věd, studijní obor Komplexní systémy v přírodních vědách, inženýrství a ekonomice
s Fakultou rybářství a ochrany vod
Vedoucí katedry obchodu Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. představil Vědecké radě společný studijní program Aplikace přírodních věd, studijní obor Komplexní systémy v přírodních
vědách, inženýrství a ekonomice, který bude nově akreditován společně s Fakultou rybářství a ochrany vod a ČVUT Fakultou strojní. Důvodem vzniku nového oboru je především výzkum komplexity v různých oborech a chybějící technické vzdělání v jihočeském
regionu. Jedná se o navazující magisterský studijní obor se třemi specializacemi - Technická a systémová biologie, Ekonomické a sociologické modelování a analýza (JU), Konstrukční a řídící technika se zaměřením na moderní materiály (ČVUT). Ve struktuře studijního plánu je navrženo 91 kreditů pro povinné předměty, diplomová práce 10 kreditů,
29 kreditů pro povinně volitelné předměty. SZZ je volbou mezi předmětem Stochastické
systém a Dynamické systémy a následně specializační SZZ. Po představení oboru děkan
Ekonomické fakulty otevřel diskusi k navrženým materiálům. Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
zodpověděl dotazy týkající se cílové skupiny přijímaných studentů, organizace studia,
impulsu k sestavení nového oboru. Následně děkan EF požádal Vědeckou radu o schválení materiálů. Vědecká rada jednomyslně materiály schválila.
5. Schválení předsedů komisí SZZ a SDZ
Proděkanka pro studium RNDr. Klufová, Ph.D. seznámila přítomné s návrhem předsedy
komisí SZZ.
Schváleni byli tito předsedové SZZ:
Mgr. Petr Chládek, Ph.D.
Předsedkyně oborové rady doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. představila členy
komisí pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika podniku“
Schváleni byli tito členové pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika podniku“:
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Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.; doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.; doc. Ing. Milan Paták, CSc., doc. Ing.
Peter Serenčéš, Ph.D.
6. Habilitační řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové
Děkan Ekonomické fakulty zahájil obhajobu habilitační práce Dr. Ing. Dagmar Škodové
Parmové. Proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. představil dosavadní
průběh habilitačního řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.
o 14. února 2011 - Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová podala žádost o zahájení habilitačního řízení,
o 15. února 2011 – děkanka Ekonomické fakulty prof. Ing. Magdalena Hrabánková,
CSc., prof. h. c. zahájila habilitační řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové,
o 22. února 2011 - Vědecká rada Ekonomické fakulty pod vedením prof. Hrabánkové schválila členy habilitační komise Dr. Ing. Škodové Parmové ve složení: prof.
Ing. Jiřina Jílková, CSc., doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., prof. Ing. Libuše Svatošová,
CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., prof. Ing. Iva Živělová, CSc.,
o 3. listopadu 2011 – Vědecká rada Ekonomické fakulty schválila prof. Ing. Jiřinu
Jílkovou, CSc. předsedkyní habilitační komise Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.
Následně proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. seznámil přítomné
s programem obhajoby habilitační práce.
Program habilitačního řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové před Vědeckou
radou EF JU
1. Zvolení skrutátorů
2. Představení osobnosti habilitantky předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku
jednání habilitační komise
3. Habilitační přednáška v rozsahu 20 minut
4. Prezentace habilitační práce v rozsahu 20 minut
5. Vyjádření oponentů habilitační práce
6. Odpovědi habilitantky na dotazy oponentů
7. Vědecká rozprava
8. Porada vědecké rady a tajné hlasování
9. Vyhlášení výsledku
Proti programu nebyly vzneseny námitky.
Záznam průběhu habilitačního řízení Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové před Vědeckou radou EF JU
1. Zvolení skrutátorů pro hlasování
Navrženi a schváleni byli doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. a doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
2. Představení osobnosti habilitantky předsedkyní habilitační komise a sdělení výsledku jednání habilitační komise.
Předsedkyně habilitační komise prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. představila osobnost habilitantky, pedagogickou praxi, vědeckou kvalifikaci a její vědeckovýzkumnou a publikační činnost. Dále seznámila přítomné s hodnocením oponentů a závěry habilitační
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komise, která se na základě prostudovaných materiálů usnesla tajným hlasováním
jednomyslně předložit návrh na jmenování Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové docentem pro obor Ekonomika a management.
3. Habilitační přednáška v rozsahu 20 minut.
Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová přednesla habilitační přednášku na téma: „Služby
jako nástroj pro diverzifikaci ve venkovském prostoru“.
4. Prezentace habilitační práce v rozsahu 20 minut.
Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová prezentovala habilitační práci „Význam řízení služeb pro podnikatele při zvyšování konkurenceschopnosti vybraných národních ekonomik“.
5. Vyjádření oponentů habilitační práce
Doc. JUDr. Eleonora Marišová, Ph.D. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre),
osobně seznámila Vědeckou radu s oponentním hodnocením habilitační práce. Dále
pak prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. seznámila členy s výsledky oponentských posudků za
oponenty doc. Ing. Jaromíra Štůska, CSc. (Česká zemědělská univerzita) a prof. RNDr.
René Wokouna, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).
Všichni oponenti, i přes připomínky zejména k formulaci výzkumných hypotéz, metodice výzkumu, přílišnému důrazu na zkoumání geneze evropských směrnic, k nízké
míře konkretizace závěrů a spíše obecně popisnému charakteru habilitační práce, doporučili habilitační práci k obhajobě.
6. Odpovědi habilitantky na dotazy oponentů.
Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová odpověděla před vědeckou radou na dotazy a připomínky oponentů.
7. Vědecká rozprava.
Do vědecké rozpravy se přihlásil doc. Macháček (VŠB-TU Ostrava). Požádal habilitantku o vysvětlení, s jakou definicí konkurenceschopnosti v habilitační práci pracovala, aby zdůvodnila použitý přístup a vysvětlila, zda vztahuje konkurenceschopnost
k národní ekonomice jako celku, či spíše k jednotlivým subjektům. Habilitantka odkázala na definici uvedenou v habilitační práci a uvedla, že pracovala
s konkurenceschopností ve vztahu k národnímu hospodářství. Dále požádal habilitantku o vysvětlení, proč hodnotí konkurenceschopnost na základě roků 2004 až
2005, když zahrnuté makroekonomické procesy mají povahu dlouhodobou. Diskutabilní je také skutečnost, že do analýzy nejsou zahrnuty kontrolní proměnné eliminující
vliv některých důležitých faktorů, což by umožnilo přesněji vyjádřit vliv např. vstupu
do EU apod. Prof. Svatoš (ČZU Praha) v rozpravě navázal na habilitační přednášku
úvahou nad vypovídací schopností ukazatelů vyjadřujících význam služeb v národním
hospodářství a požádal habilitantku o její názor. Habilitantka v odpovědi zdůraznila
potřebu podrobněji analyzovat strukturu služeb. Doc. Tuček (UTB ve Zlíně) položil
dotaz, proč autorka v rámci prezentace habilitační práce použila „Clarkův model“, který ovšem v samotné habilitační práci uveden není. Habilitantka sdělila, že model byl
klíčový pro prvotní úvahu nad tématem, nicméně do habilitační práce jej nepoužila a
zařadila jej pouze do prezentace. Dalším dotazem doc. Tučka bylo, zda habilitantka
považuje stanovené hypotézy za „pracovní“ nebo „statistické“, protože způsob jejich
formulace nedává předpoklady k jejich verifikaci/falsifikaci. Z odpovědi vyplynulo, že
se jednalo o pracovní hypotézy. Doc. Beran (ČVUT Praha) diskutoval význam služeb
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z hlediska činností podnikatelských subjektů a neziskových subjektů a vyzval
k novým pohledům na problematiku. Doc. Faltová Leitmanová (EF JU v Českých Budějovicích) upozornila habilitantku na některé metodické problémy při hodnocení dosahování cíle tvorby pracovních příležitostí v rámci Programu rozvoje venkova, kdy se
ukazuje nejen chybná formulace cílů ale také nereálnost očekávání.
8. 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 15 souhlasných, 1 nesouhlasný a 1 neplatný.
9. Vyhlášení výsledku
Děkan Ekonomické fakulty veřejně vyhlásil výsledek habilitačního řízení Dr. Ing. Škodové Parmové před Vědeckou radou EF JU. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová byla
Vědeckou radou doporučena ke jmenování docentkou v oboru Ekonomika a management rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Děkan poděkoval všem přítomným za účast.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty
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