
Stanovisko školitele 
Doktorandka Hajkrová úspěšně složila požadavky na studium.Článek v recenzovaném časopise, 
zařazený do databáze SCOPUS,publikovala články recenzovaném časopise ze seznamu RVVaI, měla 
příspěvky na 5 mezinárodních konferencích a workshopech také byla na 2 zahraničních stážích. 

Studovala: 

2004 - 2006 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, bakalářské studium, Obor „Daňové poradenství“ – 

program celoživotního vzdělávání  Ukončené: Osvědčení o absolvování studia v programu 

Celoživotního vzdělávání dne 15.9.2006. 

2006 - 2007 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, bakalářské studium, Obor „Daňové poradenství“ – 

kombinované studium. Téma práce: Zavedení normy ISO 9001:2001. Ukončené: Státní závěrečnou 

zkouškou dne 18.6.2007. Prospěla: velmi dobře. 

2007 - 2009 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, magisterské studium, Obor „Podnikové finance a 

obchod“ – kombinované studium. Téma práce: Postup zavedení výrobního procesu v respektování 

normy. Ukončené: Státní závěrečnou zkouškou dne 10.6.2009. Prospěla: velmi dobře. 

2009 - 2011 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, doktorské studium, Obor „Řízení ekonomiky podniku“ 

– prezenční studium. Téma práce: Vliv IS na strategii a organizační strukturu. 

2014 - doposud VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, doktorské studium, Obor „Řízení ekonomiky 

podniku“ – kombinované studium. Téma práce: Vliv zavádění IS na změnu strategie a organizační 

struktury. 

Podílela na řešených projektech na VUT: 

participace na projektu v roce 2010_ „Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace 

rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů“ CZ.1.0712.2.00/15.0433 - datum zahájení 

16.9.2010, datum ukončení 28.2.2013. 

 

participace na projektu v roce 2011_ „Inovace předmětů zaměřených na finanční řízení podniku s 

důrazem na aplikaci praktických postupů, poznatků a nástrojů“ CZ.1.07/2.2.00/07.0358 - datum 

zahájení 1.9.2009, datum ukončení 31.8.2012. 

 

asistentka projektu 2011-2013_„Vzdělávání v nových směrech IT pro podporu ekonomických a řídících 

procesů“ CZ.1.07/3.2.04/02.0031 - datum zahájení 1.4.2011, datum ukončení 31.3.2013. 

Působila v pedagogickém procesu a absolvovala odborné kurzy: 

 

12/2009 Kurz základů vědecké práce v Akademii věd České republiky 

2010-2011 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Institut celoživotního vzdělávání, 



Doplňující pedagogické minimum. Téma práce: Aspekty výuky předmětu podnikový management na 

vysoké škole pro zimní a letní semestr. Ukončené: Certifikát 

Pojednání k disertační práci  úspěšně absovovala v dubnu 2016. V září 2018  úspěšně absolvovala 
interní obhajobu disertační práce. 

Během studia porodila a vychovává dvě děti. 

Pracovala samostatně a úsilovně. Byla odhodlaná a svědomitá i vytrvalá. 

Doporučuji povolit SZZ  a po úspěšném absolvování udělit titul PhD. 

 

 

V Brně    30.09.2018                                                              Prof.Ing.Petr Němeček,DrSc 


