Vědecká rada SU OPF

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ,
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ č. 78
Datum:

22. 11. 2018

Přítomni:

Fuchs, Gongol, Janoušková, Klepková Vodová, Konkolski, Koráb, Lebiedzik, Plevný,
Polouček, Popesko, Radkovský, Řimánková, Schellong, Starzyczná, Stavárek, Suchánek,
Švarc, Tuleja, Tvrdoň, Zimková, Žižka

Omluveni:

Morys, Myšková, Nerudová, Ramík, Rolínek, Skaunic, Weimann

Hosté:

Ključnikov, Kozák, Šimek, Varadzin, Zadražilová

Viz prezenční listina – příloha č. 1.
Členové Vědecké rady SU OPF (dále jen „VR“) měli předem k dispozici materiály k jednání VR, a to
teze habilitační práce Ing. Veroniky Hedija, Ph.D., Minimální závazné požadavky pro habilitační řízení
konaná na SU OPF a Plán realizace strategického záměru SU OPF pro rok 2019. Materiály k jednotlivým
bodům jednání byly rovněž k dispozici pro každého člena VR na stolech.

Program jednání Vědecké rady SU OPF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba skrutátorů pro tajná hlasování v rámci zasedání VR konaného dne 22. 11. 2018
Habilitační řízení Ing. Veroniky Hedija, Ph.D.
Habilitační řízení - minimální závazné požadavky pro habilitační řízení konaná na SU OPF.
Návrh na jmenování členů Rady Interní grantové soutěže.
Plán realizace strategického záměru SU OPF pro rok 2019.
Hodnocení průběhu doktorského studia v akademickém roce 2017/2018
Různé

Průběh jednání Vědecké rady SU OPF

Úvodní slovo děkana: děkan přivítal přítomné členy VR na 78. zasedání. Děkan nejprve zmínil nový
jednací řád VR, který byl schválen Akademickým senátem SU v říjnu 2018. Přítomno je 21 členů
z celkového počtu 28 členů a je tak naplněna podmínka usnášeníschopnosti VR (minimálně 3/5 všech
členů). Děkan seznámil členy VR s programem jednání - oproti programu, který byl zaslán členům VR
spolu s pozvánkou, došlo k jedné změně, kdy byl do programu zařazen jako nový bod Návrh na jmenování
členů Rady Interní grantové soutěže. Následně nechal děkan hlasovat o aktualizovaném programu
jednání.
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Hlasování:
SOUHLAS: 21
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení:
Vědecká rada SU OPF schválila program zasedání č. 78, konaného dne 22. 11. 2018.
1. Volba skrutátorů pro tajná hlasování v rámci zasedání VR konaného dne 22. 11. 2018
Děkan navrhnul jako skrutátory doc. Starzycnou a dr. Radkovského. Děkan dal hlasovat o skrutátorech
pro tajná hlasování v rámci zasedání VR dne 22. 11. 2018.
Hlasování: doc. Starzycná
SOUHLAS:
20
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 1

dr. Radkovský
SOUHLAS:
20
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ:1

Usnesení:
Vědecká rada SU OPF schválila doc. Starzycnou a dr. Radkovského skrutátory pro tajná hlasování
v rámci 78. zasedání konaného dne 22. 11. 2018.
2. Habilitační řízení Ing. Veroniky Hedija, Ph.D.
Děkan SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. přivítal hosty habilitačního řízení před vědeckou
radou – předsedu habilitační komise prof. Varadzina, členy habilitační komise doc. Ključnikova a doc.
Kozáka a oponenty habilitační práce prof. Zadražilovou a doc. Šimka. Následovalo habilitační řízení
Ing. Veroniky Hedija, Ph.D. před VR. Podrobný průběh řízení je uveden v zápise habilitačního řízení,
který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Výsledek hlasování je uveden v protokolu o tajném hlasování
(příloha č. 3). Návrh na jmenování uchazečky docentkou nezískal potřebnou většinu hlasů všech členů
VR.
Usnesení:
Vědecká rada SU OPF se tajným hlasováním usnesla na návrhu, aby bylo habilitační řízení Ing.
Veroniky Hedija, Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management zastaveno.
Z místnosti odešel doc. Tuleja. Počet přítomných členů VR je 19.
3. Habilitační řízení - minimální závazné požadavky pro habilitační řízení konaná na SU OPF
Děkan členům VR sdělil, že v rámci legislativních změn, které vyvolala novelizace vysokoškolského
zákona, byl vydán Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě
v Opavě (dále jen „řád“). Současná Směrnice děkana č. 60/2015 proto vyžaduje provedení zásadních
úprav ve smyslu odstranění duplicit s vyšší univerzitní normou a nová směrnice děkana by měla plnit
roli spíše doplňkové normy upravující zejména administrativní a procedurální záležitosti habilitačního
řízení na SU OPF (viz čl. 17 odst. 1 řádu). Současně se nabízí prostor k úpravě minimálních závazných
požadavků pro habilitační řízení konaná na SU OPF, což dle čl. 16 odst. 1 řádu vyžaduje schválení
vědeckou radou univerzity na návrh vědecké rady fakulty. Následně proděkan Tvrdoň seznámil členy
VR s hlavními změnami v minimálních závazných požadavcích pro habilitační řízení konaných na SU
OPF.
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Diskuze:
Doc. Plevný se dotázal, zdali se uvažuje zahrnutí časopisů evidovaných v databázi Emerging Sources
Citation Index do kritérií publikační činnosti a zdali se počítají mezi citace v mezinárodních databázích
i citace na zdroje neevidované v těchto databázích (tzv. sekundární citace). Doc. Tvrdoň odpověděl,
že časopisy zahrnuté v ESCI se nepočítají a do počtu citací mohou být zahrnuty i sekundární citace.
Hlasování:
SOUHLAS: 19
NESOUHLAS:
0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení:
Vědecká rada SU OPF schválila minimální závazné požadavky pro habilitační řízení konaná na SU
OPF.
Z místnosti odešel prof. Žižka. Počet členů VR činí 18.
4. Návrh na jmenování členů Rady Interní grantové soutěže
Děkan sdělil členům VR, že ke konci roku končí mandát stávajícím členům Rady IGS, a je zapotřebí
v souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě, aby
VR navrhla členy do dalšího čtyřletého funkčního období. Děkan v této souvislosti navrhuje obnovit
mandát stávajícím členům Rady IGS, tj. prof. Ramíkovi, doc. Pellešové a doc. Klepkové Vodové. Jako
náhradníka v souladu s čl. 2 odst. 3 děkan navrhuje dr. Palečkovou. Členové VR měli k dispozici
životopisy včetně publikační činnosti všech navržených kandidátů.
Hlasování: prof. Ramík
SOUHLAS:
18
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 0

doc. Pellešová
SOUHLAS:
18
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ:0

doc. Klepková Vodová
SOUHLAS:
17
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 1

dr. Palečková
SOUHLAS:
18
NESOUHLAS: 0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ:0

Usnesení:
Vědecká rada SU OPF navrhuje rektorovi jmenovat prof. Ramíka, doc. Pellešovou a doc. Klepkovou
Vodovou členy Rady IGS a dr. Palečkovou jmenovat náhradnicí člena Rady IGS.
Do místnosti se vrátil doc. Tuleja a prof. Žižka a odešel prof. Fuchs. Počet členů VR je 19.
5. Plán realizace strategického záměru SU OPF pro rok 2019.
Proděkan Lebiedzik představil předložený materiál. Poté děkan otevřel diskuzi k předloženému
materiálu.
Diskuze: - bez diskuze
Návrh usnesení:
Vědecká rada SU OPF projednala a bere na vědomí materiál Plán realizace strategického záměru SU
OPF pro rok 2019.
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Hlasování:
SOUHLAS: 19
NESOUHLAS:
0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo přijato.
6. Hodnocení průběhu doktorského studia v akademickém roce 2017/2018
Děkan požádal proděkana Tvrdoně o představení materiálu. Doc. Tvrdoň seznámil členy s průběhem
akademického roku 2017/2018 v doktorském studiu, zejména počty studentů dle ročníků, počty
absolventů a studijní výsledky stávajících studentů.
Diskuze: - bez diskuze
Návrh usnesení:
Vědecká rada bere na vědomí hodnocení průběhu doktorského studia v akademickém roce 2017/2018.
Hlasování:
SOUHLAS: 19
NESOUHLAS:
0
ZDRŽEL(A) SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo přijato.
7. Různé
a. Příští zasedání proběhne v měsíci únoru, přesné datum bude upřesněno.

V Karviné dne 26. 11. 2018

Za správnost: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v.r.

Zapsala: Miroslava Snopková
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Zápis habilitačního řízení uchazečky Ing. Veroniky Hedija, Ph.D. konaného dne 22. 11. 2018
3. Protokol o tajném hlasování o návrhu jmenovat Ing. Veronika Hedija, Ph.D. docentkou v oboru
Podniková ekonomika a management.
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Prezenční listina Vědecké rady SU OPF v Karviné,
zasedání č. 78 dne 22. 11. 2018
ČLENOVÉ
Titul
prof. PhDr.

Jméno
Kamil

Příjmení
Fuchs

Titul
CSc.

Podpis
přítomen

Mgr.

Tomáš

Gongol

Ph.D.

přítomen

doc. Ing.

Jana

Janoušková

Ph.D.

přítomna

doc. Ing.

Pavla

Klepková Vodová Ph.D.

přítomna

Ing.

Stanislav

Konkolski

Ph.D.

přítomen

prof. Ing.

Vojtěch

Koráb

Dr., MBA

přítomen

doc. Ing.

Marian

Lebiedzik

Ph.D.

přítomen

Ing.

Daniel

Morys

MBA

omluven

Myšková

Ph.D.

omluvena

Ph.D.

omluvena

doc. Ing. et Ing. Renáta
prof. Ing.

Danuše

Nerudová

doc. Dr. Ing.

Miroslav

Plevný

prof. RNDr.
PhDr.
doc. Ing.

Stanislav

Polouček

CSc.

přítomen

Boris

Popesko

Ph.D.

přítomen

PhDr. Mgr.

Jaromír

Radkovský

MBA

přítomen

prof. RNDr.

Jaroslav

Ramík

CSc.

omluven

doc. Ing.

Ladislav

Rolínek

Ph.D.

omluven

Ing.

Barbara

Řimánková

doc. Ing.

Lubomír

Schellong

Ph.D.

přítomen

Ing.

Ilja

Skaunic

Ph.D., MBA

omluven

doc. Ing.

Halina

Starzyczná

Ph.D.

přítomna

prof. Ing.

Daniel

Stavárek

Ph.D.

přítomen

přítomen

přítomna
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Titul

Jméno

Příjmení

Titul

Podpis

doc. Mgr.

Petr

Suchánek

Ph.D.

přítomen

doc. JUDr.

Zbyněk

Švarc

Ph.D.

přítomen

doc. Ing.

Pavel

Tuleja

Ph.D.

přítomen

doc. Mgr. Ing.

Michal

Tvrdoň

Ph.D.

přítomen

Ing.

Jakub

Weimann

prof. Ing.

Emília

Zimková

PhD.

přítomna

prof. Ing.

Miroslav

Žižka

Ph.D.

přítomen

Titul

Jméno

Příjmení

Titul

doc. Ing.

Aleksandr

Ključnikov

PhD.

přítomen

doc. Ing.

Vratislav

Kozák

Ph.D.

přítomen

doc. RNDr.

Milan

Šimek

Ph.D.

přítomen

prof. Ing.

František

Varadzin

CSc.

přítomen

prof. Ing.

Dana

Zadražilová

CSc.

přítomna

omluven

HOSTÉ
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Příloha č. 2

Zápis habilitačního řízení uchazečky Ing. Veroniky Hedija, Ph.D.
konaného dne 22. 11. 2018
Děkan SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. přivítal hosty habilitačního řízení před Vědeckou radou
SU OPF v Karviné (dále jen VR) – předsedu habilitační komise prof. Varadzina, členy habilitační
komise doc. Ključnikova, doc. Kozáka a oponenty habilitační práce prof. Zadražilovou a doc. Šimka.
Prezenční listina zasedání VR je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání VR.
Děkan podal základní informace o probíhajícím habilitačním řízení dr. Hedija, které bylo na SU OPF
zahájeno dne 2. 3. 2018 v oboru „Podniková ekonomika a management“.
Volba skrutátorů – v době hlasování o skrutátorech bylo přítomno 21 členů VR. Členové VR schválili
doc. Starzycnou a dr. Radkovského skrutátory pro tajné hlasování.
Děkan dále požádal prof. Varadzina, předsedu habilitační komise, aby přednesl stanovisko habilitační
komise.
Prof. Varadzin představil habilitační komisi, která pracovala ve složení:
Předseda:
Členové:

prof. PhDr. František Varadzin, CSc., SU v Opavě, OPF
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., MENDELU v Brně, PEF
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., VŠPP, a.s. Ostrava
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., UTB ve Zlíně, FaME
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., SU v Opavě, OPF

Dále prof. Varadzin informoval VR o oponentech habilitační práce, kteří byli jmenováni habilitační
komisí:
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D., TU v Liberci, EF
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, EkF
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., VŠE v Praze, FMV
Prof. Varadzin představil členům VR habilitantku dr. Hedija a seznámil je s tématem habilitační
přednášky a se závěry habilitační komise, která posuzovala pedagogickou, vědeckovýzkumnou
a publikační činnost uchazečky a jednomyslně se shodla na tom, že dr. Hedija splnila všechna kritéria,
jež jsou kladena na uchazeče v rámci habilitačního řízení. Habilitační komise vybrala z navržených tří
témat habilitační přednášky téma: „Ženy v managementu a výkonnost podniků“.
Děkan poděkoval prof. Varadzinovi za přednesení stanoviska habilitační komise a vyzval uchazečku
Dr. Hedija, aby přednesla před členy VR a hosty habilitační přednášku na téma „Ženy v managementu
a výkonnost podniků“.
Děkan poděkoval dr. Hedija za vystoupení a otevřel veřejnou rozpravu k habilitační přednášce.
Doc. Švarc konstatoval, že zapojení žen do managementu v ČR je nízké, což ale může být dáno vzorkem
firem, který bere v úvahu pouze velké firmy kotované na burze. Dále se dotázal na problematiku
významu rodičovské dovolené pro společnost v kontextu nižšího počtu dětí v předškolních zařízeních
v ČR.
Prof. Varadzin se dotázal, k jakým výsledkům by habilitantka došla, kdyby byl zohledněn obor činnosti
zkoumaných firem a zdali by nebylo vhodnější zkoumat daný problém spíše sektorově než podle zemí.
Dr. Radkovský konstatoval, že uvedený vzorek není relevantní. Dále se dotázal, jaké je zastoupení žen
v jiných zemích než EU-28, kde se uplatňuje zmíněný model a položil otázku, zdali byl zjištěn vztah

mezi výkonností firem a zastoupením žen v managementu v zemích, kde je z kulturně-historického
hlediska nízké zastoupení žen, jako je např. Jižní Korea.
Prof. Zadražilová konstatovala, že důvodem zavedení směrnice EU byla mimo jiné větší diversita
myšlení v managementu firem. Dále se dotázala, zdali uchazečka zná studie konzultační firmy
McKenzie a výsledky jejich studií na příkladu USA.
Prof. Fuchs se dotázal, proč by se ekonomická teorie měla zabývat problémem zastoupení žen
v managementu a možného vlivu na výkonnost podniku.
Ing. Římánková konstatovala, že se neprojevil daný vztah a položila otázku, zdali nelze potvrdit vztah
mezi zastoupením mužů v managementu a výkonností podniků.
Prof. Žižka se dotázal, jak uchazečka měřila výkonost podniků ve svých studiích.
Prof. Koráb konstatoval, že spíše než na výkonnost podniků má zastoupení žen vliv na větší stabilitu
firem, méně rizikové chování managementu či stabilnější růst firmy.
Ing. Římanková, na základě vlastní zkušenosti, potvrdila myšlenku prof. Korába a navíc dodala, že by
za předpokladu sdílení péče o dítě v předškolním věku mezi muži a ženami nebylo nezbytně nutné
zvyšovat počet dětí v předškolních zařízeních.
Děkan ukončil veřejnou rozpravu k habilitační přednášce a požádal dr. Hedija, aby seznámila členy VR
s habilitační prací na téma „Vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru v podniku“.
Děkan požádal oponenty o přednesení svých oponentních posudků. Oponenti habilitační práce prof.
Zadražilová a doc. Šimek přednesli své oponentní posudky. S posudkem doc. Pěničkové, která byla
z jednání VR omluvena, seznámil členy VR proděkan Tvrdoň.
Děkan požádal dr. Hedija o reakci na otázky oponentů.
Ve 12:27 opustila jednání VR doc. Janoušková. Počet členů VR je nyní 20.
Děkan otevřel veřejnou rozpravu k habilitační práci.
Prof. Polouček konstatoval, že výkonnost podniků závisí na jiných aspektech. Uchazečky se zeptal,
na základě jakých metod habilitantka určila vysvětlenou a nevysvětlenou mzdovou mezeru. Dále
konstatoval, že výsledky závisí na odvětvích a dotázal se, na základě jakých metod habilitantka došla
k zobecnění závěrů.
Prof. Zimková se habilitantky zeptala, zda se uchazečka setkala s případy pozitivní diskriminace
ve prospěch žen. Dále se uchazečky zeptala na odvětví ekonomiky Peněžnictví a pojišťovnictví
a mzdové rozdíly v tomto sektoru ekonomiky na Slovensku ve srovnání s ostatními zeměmi.
Doc. Lebiedzik se zeptal, jaké metody uchazečka zvolila pro vyhodnocování genderové mezery
a zastoupení žen v managementu.
Doc. Schellong konstatoval, že v práci chybí zmínka o tom, že některá odvětví jsou specifická
a z historických důvodů a rovněž z fyziologických předpokladů pro výkon profese je obecně
problematická participace žen v určitém odvětví a potažmo i v managementu.
Doc. Švarc se zeptal na datový soubor pro zkoumání genderové mezery na příkladu nemocnic.

Prof. Koráb konstatoval, že použité metody byly správné, nicméně problém spatřuje v získaných datech.
Upozornil dále na problém distribuce mezd v subpozicích v daném podniku a následného možného
zkreslení výsledků a validace.
Děkan zahájil následně neveřejnou rozpravu.
V neveřejné rozpravě vystoupili doc. Švarc, prof. Stavárek, prof. Fuchs a doc. Tvrdoň.
Děkan zahájil tajnou volbu o návrhu na jmenování dr. Hedija docentkou v oboru Podniková ekonomika
a management.
Proběhlo tajné hlasování a děkan následně požádal skrutátory o sečtení hlasů.
Skrutátoři oznámili výsledek hlasování (viz příloha č. 3).
Návrh na jmenování uchazečky docentkou nezískal potřebnou většinu hlasů všech členů VR.
Děkan pozval uchazečku do místnosti a oznámil jí výsledek.
Usnesení:
Vědecká rada SU OPF se tajným hlasováním usnesla na návrhu, aby bylo habilitační řízení Ing.
Veroniky Hedija, Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management zastaveno.

V Karviné 23. 11. 2018

Za správnost:

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., v.r.

Zapsala: Miroslava Snopková

Vědecká rada SU OPF

PROTOKOL O TAJNÉM HLASOVÁNÍ

v rámci řádného zasedání Vědecké rady SU OPF dne 22. listopadu 2018
o návrhu jmenovat docentkou Ing. Veroniku Hedija, Ph.D.
v oboru Podniková ekonomika a management
Počet členů VR

28

Počet členů VR - p ř í t o m n ý ch

20

Počet odevzdaných hlasovacích lístků

20

Počet platných hlasovacích lístků

18

Počet neplatných hlasovacích lístků

2

Počet hlasovacích lístků vyjadřujících

14

souhlas
Počet hlasovacích lístků vyjadřujících
nesouhlas

V Karviné dne 22. listopadu 2018
1. skrutátor – doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
2. skrutátor – PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA
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