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V roce 1970 absolvovala Vysokou školu zemědělskou. V roce 1981 obhájila kandidátskou disertační
práci v oboru odvětvová a průřezová ekonomika, v roce 1988 se habilitovala a v roce 1993 byla
jmenována profesorkou v oboru Statistika.
Od roku 1970 je zaměstnána na rektorátu VŠZ v Brně jako technický pracovník, referent pro vědu
a výzkum, od roku 1979 na místě pedagogicko-vědeckého pracovníka na katedře statistiky a
matematických metod, od roku 1997 vedoucí ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelovy
univerzity v Brně (do r. 2011). Po roce 1990 na Provozně ekonomické fakultě zastávala akademické
funkce - proděkanka pro pedagogickou činnost, děkanka fakulty (1997 – 2003, 2006 – 2014),
prorektorka Mendelovy univerzity (2003 – 2006), proděkanka pro koncepci a rozvoj ( 2014 – dosud).
Obor pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti vždy souvisel s aplikací matematicko-statistických
metod, nejprve v oblasti zemědělských a přírodních věd, později ve společenských vědách.
V současnosti předmětem pedagogické práce je výuka a výchova studentů doktorských studijních
programů v oblasti metodologie vědy.
Výzkumná činnost od roku 1990 je zaměřena do oblasti aplikace matematicko-statistických metod při
studiu společenských jevů. Předmětem zájmu je problematika spotřebního chování, příjmová situace
domácností, hodnocení kvality života, využití exaktních metod pro zpracování velkého množství
empirických pozorování a získaných dat. Výsledky výzkumné činnosti jsou průběžně zveřejňovány
ve vědeckých a odborných časopisech. Celková publikační aktivita: v databázi WoS 28 titulů, 43 citací,
bez autocitací 38, h=4, WoS ID T-8950-2017, v databázi Scopus 35 titulů, 35 citací. Ostatních titulů 84.
Zapojena do mezinárodního výzkumného projektu COBEREN – Consumer Behavior Erasmus
Network, zaměřeného na chování spotřebitelů v zemích EU, projektu GA402/04/2112 - Změny
v chování podnikové sféry vyvolané ekonomickou transformací a nových spotřebitelských trendů,
řešeno v letech 2004 a 2006, VZ MSM 6215648904 - Česká ekonomika v procesech integrace
a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského
integrovaného trhu, řešeno v období 2005 – 2011.
Členství v komisích - členka Světové asociace pro výzkum a aplikace případových studií, členka
vědeckých rad univerzit a fakult (9), členka expertní skupiny hodnocení projektů ESF, členka
oborových rad doktorských studií (6), pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise vlády ČR,
členka redakční rady Journal of Competitiveness, členka Kontrolní rady TA ČR.

