Zápis ze zasedání
Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze,
které se konalo dne 9. 11. 2016

Místo konání: 9. 11. 2016 10:00–12:00 hodin v RB 458
Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu FPH)
Program:
1. Zahájení Vědecké rady FPH (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
2. Přednáška doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. k profesorskému řízení
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
3. Informace o příjezdu prof. Mintzberga (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
4. Přednáška doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. k profesorskému řízení
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
5. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Ing. Pavly Bednářové, Ph. D.
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
6. Dotazy, připomínky a komentáře
7. Závěr zasedání (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
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Ad 1. Zahájení
Děkan Fakulty podnikohospodářské přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Členové vědecké rady byli informováni o vyznamenání Ing. Františka Piškanina prezidentem
republiky Za zásluhy o rozvoj ekonomiky a hospodářství.
Bylo zmíněno, že zemřel první porevoluční děkan fakulty podnikohospodářské
doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., jeden ze zakladatelů Fakulty managementu.
Co se týče průběhu akreditace EQUIS, písemná zpráva bude vyhotovena do konce
roku 2016, ale rozhodnutí o akreditaci bude uděleno až 31. března 2017. Komise jako silné
stránky hodnotila ocenění a značku fakulty a univerzity, lokaci v atraktivním a zároveň
hlavním městě, smluvní partnerství s přibližně padesáti podniky, vyšší autonomii fakulty,
kvalitní výuku, loajální zaměstnance a dobrý tým fakulty, schopné studenty s podnikatelským
duchem, dobré uplatnění absolventů na trhu práce a spolupráci s nimi, mezinárodní
spolupráci a zlepšení výzkumu oproti minulé návštěvě.
Jako slabé stránky jsou vnímány chybějící stálí zaměstnanci ze zahraničí, mezinárodní
aktivity, exekutivní vzdělávání – aktivity pro podnikatelskou sféru (mělo by jich být více
a dražší). Studenti by měli mít k dispozici studovnu, kde by se mohli scházet kvůli projektům.
Vysoká škola ekonomická jako celek zahájila americkou akreditaci AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools of Business).
Ad 2. Přednáška doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. k profesorskému řízení
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
Dne 13. 5. 2016 bylo v oboru Podniková ekonomika a management zahájeno řízení ke
jmenování profesorem na žádost uchazeče. Žádost byla podpořena písemnými stanovisky od
prof. Ing. Jiřího Dvořáčka, CSc. (Katedra strategie, FPH) a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, Ph.D.
(rektora Ekonomické univerzity v Bratislavě). Řízení ke jmenování profesorem bylo zahájeno
v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách při splnění podmínky odstavce 1. Součástí
návrhu na zahájení řízení byly náležitosti uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé cit. zákona.
Členům VR FPH byl na jejím zasedání dne 1. 6. 2016 předložen návrh na složení hodnotící
komise, který byl schválen.
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doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy, vedoucí Katedry strategie, Fakulta
podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Hodnotící komise
Předseda:
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské
Vysoká škola ekonomická v Praze
ivan.novy@vse.cz
Členové:
prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D.
Ekonomická univerzita Bratislava
Fakulta podnikového manažmentu
majtan@euba.sk
prof. Ing. Peter Baláž, Ph.D.
Obchodní fakulta
Ekonomická univerzita Bratislava
balaz@euba.sk
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Ekonomická fakulta
VŠB-TU Ostrava
miroslav.hucka@vsb.cz
prof. Ing. Ivan Jáč, Ph.D.
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
ivan.jac@tul.cz
Výsledky tajného hlasování vyhodnotili zvolení
skrutátoři: doc. PhDr. Daniela
Pauknerová, Ph.D., doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.,
které VR FPH schválila.
Shrnutí a závěr hodnotící komise
Na základě komplexního posouzení jednotlivých kritérií uplatňovaných při profesorském
jmenovacím řízení na VŠE hodnotící komise dospěla na svém zasedání dne 4. 10. 2016 tajným
hlasováním k závěru doporučit vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze návrh na jmenování doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. profesorem v oboru
Podniková ekonomika a management.
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Na jednání komise byli osobně přítomni všichni členové. Výsledek tajného hlasování o návrhu
na jmenování doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. profesorem v oboru Podniková ekonomika
a management:




5 hlasů kladných,
0 hlasů záporných,
0 hlasů neplatných.

Potřebný počet hlasů pro doporučení: 3 hlasy. S ohledem na výše uvedené výsledky hlasování
komise doporučuje jmenování doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. profesorem v oboru Podniková
ekonomika a management. Hodnotící komise se usnesla na následujícím zdůvodnění návrhu:
Z komplexní analýzy akademické činnosti doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D. vyplývá, že je
zkušeným a ekonomickou a manažerskou veřejností uznávaným vysokoškolským pedagogem
v oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Dosavadní profesní dráha doc. Ing. Jiřího
Hnilici, Ph.D. a také jeho lidské charakteristiky jsou v souladu s požadavky plynoucími
z dokumentů, regulujících řízení ke jmenování profesorem.
Poté doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. přednesl přednášku, ve které předložil koncepci vědecké
práce a výuky v daném oboru.
Teze přednášky
Název přednášky: Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické,
výzkumné, spolupráce s praxí a aktivit souvisejících s manažerskými pozicemi na VŠE).
Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. vystoupil se svou přednáškou, jež obnášela především
sebeprezentaci. Oblastmi jeho zájmu jsou:




pedagogika: Byl akademický ředitel oboru na CEMS, kde získal ocenění za výuku CEMS
Course of the year 2008. v současnosti je garantem oboru Podniková ekonomika
a management na fakultě. Novým kurzem je Strategie rodinných firem, v rámci CEMSu
vyučuje na italské Bocconi Business University. Spolupracuje s Asociací malých
a středních podniků.
věda a výzkum: K hlavním výsledkům patří zobecnění vzorce pro oceňování podniku
o prvky závislostí. K výzkumu dopomohl i půlroční pobyt na Harvard Business School
a na University of Denver. Jeho současný výzkum se zabývá především rodinnými
podniky, jako hlavní řešitel připravil projekt pro Grantovou agenturu ČR. Je členem
výkonné rady Prague Economic Papers. K jeho nejvýznamnějším projektům patřily:
o 2006–2009 hlavní řešitel GAČR, „Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty“,
o 2007–2010 spoluřešitel, Ministerstvo dopravy ČR, „Stínové ceny externalit
v oblasti dopravy“,
o 2011–2013 spoluřešitel TAČR, „Výzkum insolvenční praxe v ČR“,
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o 2014–2015 spoluřešitel TAČR, „Transakční náklady v insolvenčním řízení“.
Podílel se na 14 monografiích, má 14 příspěvků ve Web of Science, je hlavním
autorem 2 metodik, v USA publikoval 2 případové studie.
spolupráce s praxí: Spolupracoval s ministerstvem dopravy na analýze rizika, s RWE
spolupracoval už při práci na habilitaci – jednalo se o kvantifikaci nejistoty spojené se
spotřebou plynu. Spoluprácoval s Institutem oceňování majetku VŠE na analýze rizika.
Pomáhal při tvorbě nového insolvenčního zákona. Jeho dílem je také Konference na
téma rodinných firem, kde vystoupí významné osobnosti z Family business center.
pozice na VŠE: proděkan pro pedagogickou činnost. Od roku 2014 je vedoucím Katedry
strategie – zajišťoval především přechod z Katedry podnikové ekonomiky, zavedení
nových předmětů jako Strategie, Strategická analýza, Design Thinking a antropologie
ve strategii. Je to jediná Katedra strategie v České republice – výhodou je nutná
inspirace ze zahraničí. Jako prorektor má na starosti 4 oblasti: projekt Study in Prag
(společná aktivita 5 pražských univerzit – cílem je získávat větší množství kvalitních
zahraničních studentů), implementace Office 365, podílí se na přípravách pro
institucionální akreditaci MŠMT a pro akreditaci AACSB.

Byla otevřena diskuse. Doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA z Katedry stratégie a podnikania
nabídla spolupráci vzhledem k podobnosti zaměření.
Závěr
Vědecká rada má celkem 39 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně
20 hlasů. Přítomno bylo 27 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování
vyjádřilo členů 26 členů, 0 bylo proti, 0 hlasů bylo neplatných a hlasování se zdržel
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu § 74, zákona
č. 111/1998 Sb., o postoupení návrhu na jmenování profesorem v oboru
Podniková ekonomika a management k projednání na Vědecké radě Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Ad 3. Informace o příjezdu prof. Mintzberga
Dne 10. 11. 2016 se v zasedací místnosti paní rektorky koná workshop prof. Mintzberga.
Odpoledne bude slavnostní předání česného diplomu. Součástí bude krátká přednáška.
Ad 4. Přednáška doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. k profesorskému řízení
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
Dne 9. 2. 2016 bylo v oboru Podniková ekonomika a management zahájeno řízení ke
jmenování profesorem na žádost uchazeče. Žádost byla podpořena písemnými stanovisky
od prof. Ing. Jiřího Dvořáčka, CSc. (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická

S t r á n k a 5 | 11

v Praze), prof. Ing. Liliy Dvořákové, CSc. (Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita
v Plzni) a prof. Ing. Jana Macka, CSc. (Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni).
Řízení ke jmenování profesorem bylo zahájeno v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých
školách při splnění podmínky odstavce 1. Součástí návrhu na zahájení řízení byly náležitosti
uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé cit. zákona. Členům VR FPH byl na jejím zasedání dne
24. 2. 2016 předložen návrh na složení hodnotící komise, který byl schválen.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
docent Katedry strategie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Hodnotící komise
Předseda:
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
vedoucí Katedry podnikového hospodářství
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ladislav.Blazek@econ.muni.cz
Členové:
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
ivan.jac@tul.cz
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
děkan
Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
miroslav.zizka@tul.cz
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
pavelkova@fame.utb.cz
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
Katedra managementu
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
jiri.fotr@vse.cz
Shrnutí a závěr hodnotící komise
Na základě komplexního posouzení jednotlivých kritérií uplatňovaných při profesorském
jmenovacím řízení na VŠE hodnotící komise dospěla na svém zasedání dne 2. 6. 2016 tajným
hlasováním k závěru doporučit vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze návrh na jmenování doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. profesorem v oboru
Podniková ekonomika a management.
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Na jednání komise byli osobně přítomni všichni členové. Výsledek tajného hlasování
o návrhu na jmenování doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. profesorem v oboru Podniková
ekonomika a management:




5 hlasů kladných,
0 hlasů záporných,
0 hlasů neplatných.

Potřebný počet hlasů pro doporučení: 3 hlasy. S ohledem na výše uvedené výsledky hlasování
komise doporučuje jmenování doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D. profesorem v oboru Podniková
ekonomika a management. Hodnotící komise se usnesla na následujícím zdůvodnění návrhu:
Na základě komplexního posouzení akademické činnosti doc. Ing. Emila Vacíka, Ph.D.
dospěla hodnotící komise k závěru, že jmenovaný je vysoce erudovaným a odbornou veřejností
uznávaným pedagogem, vědeckým pracovníkem a autorem v oboru podnikové ekonomiky
a managementu. Přínos doc. Vacíka je zejména v oblasti rozvoje vědy o strategickém řízení
a její aplikaci v praxi. Hodnotící komise konstatuje, že doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. naplňuje
hodnotící kritéria, která jsou pro profesorské jmenovací řízení uplatňována na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Dosavadní profesní dráha a rovněž osobní vlastnosti doc. Vacíka jsou
v plném souladu s požadavky plynoucími z dokumentů regulujících řízení ke jmenování
profesorem.
Poté doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. přednesl přednášku, ve které předložil koncepci vědecké
práce a výuky v daném oboru.
Teze přednášky
Název přednášky: Multiprojektování – moderní nástroj strategického řízení firem.
První část své přednášky věnoval doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. sebeprezentaci, ve které stručně
shrnul svůj dosavadní profesní životopis a uvedl hlavní pilíře své akademické a vědecké
činnosti.
Doktorské studium i habilitační řízení absolvoval doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. na Vysoké
škole ekonomické, Fakultě podnikohospodářské v oboru Podniková ekonomika a
management.
V univerzitním prostředí působil nepřetržitě od roku 1988, ať již v plném pracovním
úvazku nebo jako externista při zaměstnání (1992–2004). Od roku 2004 do roku 2015 působil
na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, kde vykonával řadu manažerských
funkcí (vedoucí Katedry inovací a projektů, později Katedry podnikové ekonomiky, proděkan
pro výzkum a vývoj, předseda oborové rady, projektový manažer projektů OPVK). Dále byl
členem různých akademických grémií a komisí (vědecké rady FEK a TUL, RVŠ, Strategický
tým pro formulaci strategie ZČU, akademický senát). Od roku 2015 působí na VŠE, Fakultě
podnikohospodářské, Katedře strategie.
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Z pedagogických aktivit lze uvést výuku předmětů zaměřených na strategické řízení firem,
projektové řízení, risk management, taktické řízení, finanční řízení a rozhodování, operativní a
procesní řízení. V rámci této své specializace vytvořil 8 nových předmětů na FEK ZČU a 1 na
FPH VŠE. V doktorském studijním programu ustavil 3 předměty, které vyučoval jak v českém,
tak i anglickém jazyce. S výukou je spojena i účast v komisích pro státní závěrečné zkoušky na
bakalářském i magisterském stupni studia, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních
prací na fakultách různých vysokých škol (ZČU: FEK a FST, VŠE: FPH, ČVUT: F Stavební,
MÚVS, TUL: EF). Kromě vedení diplomových prací a disertačních prací průběžně
vypracovával odborné posudky na všechny typy kvalifikačních prací včetně prací habilitačních.
Koncepční práce doc. Vacíka vyústila v tvorbu nových studijních oborů, které prošly
úspěšně akreditací (obor 6209 R/N 033 byl zcela nově akreditován v ČR). Jako předseda Rady
studijního programu 6208 a garant téhož studijního programu na FEK ZČU úspěšně
připravoval průběžné reakreditace, kde vždy zaváděl inovace v souladu s požadavky praxe.
Obdobně úspěšná byla i evaluace DSP v roce 2012, na které se z titulu svých funkcí zásadně
podílel. Následně byla akreditace DSP rozšířena o anglickou verzi pro zahraniční zájemce.
Publikační aktivity a vědecká činnost vycházely z jeho odborné specializace. Je
významným spoluautorem 4 článků publikovaných v časopisech s IF, 2 další články v
současnosti podstupují recenzní řízení. Dále participoval na 6 monografiích, 4 články byly
publikovány ve sbornících z mezinárodních konferencí evidovaných ve Scopus, 2 články jsou
publikovány v časopisech evidovaných ve Scopus. Docent Vacík je spoluautorem 6
vysokoškolských učebnic a skript. 4 recenzované články v zahraničních časopisech byly k datu
konání profesorské přednášky přijaty do tisku. Kromě publikačních aktivit se doc. Vacík
účastnil 2 vědeckých projektů (WB-02-04 MMR a Scientific Centres for Enhancement of
Financial Literacy and Education V4). V roce 2007 byl hodnotitelem GAČR.
Zahraniční kontakty navazoval doc. Vacík kromě zemí V4 hlavně do SRN, kde bylo
významné založení a výuka společného předmětu Human resources management s OTH
Amberg-Weiden. Tento projekt, ale i další projekty jsou přenositelné do schématu FPH a
budou se zde dále rozvíjet.
Protože doc. Vacík dlouhodobě působil v praxi, jsou nezanedbatelné i jeho aktivity
směřující do propojení akademického sektoru a praxe, jak v ziskových, tak i neziskových
organizacích.
Odborná část profesorské přednášky byla orientována na sdělení výsledků jeho posledních
výzkumných a publikačních aktivit, týkajících se tvorby a optimalizace projektových portfolií.
Zde byly prvotně konfrontovány soudobé pohledy německých škol (Multiprojektování – viz
DIN 69901-5) a anglosaského směru PPM. Projektová portfolia se stávají v současnosti jedním
z nástrojů implementace strategie. Potenciální vyšší úspěšnosti zatím brání nízká míra
standardizace postupů uplatňovaných při výběru projektů do portfolií, jejich následná
optimalizace a průběžná aktualizace. Správně formulované portfolio projektů je
transparentním podkladem pro manažerské rozhodování, tedy posuzování budoucí výkonnosti
a benefitů za respektování míry rizikové expozice. Takový nástroj, který byl za spoluautorství
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doc. Vacíka úspěšně testován v prostředí malých a střední firem, by byl zvláště pro tento
segment přínosný. Vzhledem k publikačním titulům zaměřeným na tuto oblast a provedeným
vlastním výzkumným aktivitám je nasnadě toto téma v další vědecké činnosti dále rozvíjet.
Výzkumný tým, jehož je doc. Vacík členem si klade ambice iniciovat na základě předběžných
jednání vytvoření mezinárodního týmu (ČR, SR, SRN), usilovat o grantovou podporu a provést
rozsáhlý plošný výzkum, jehož výstupy by byly mj. publikačně hodnotné pro uveřejnění v
časopisech s vysokým IF.s
Prof. Blažek seznámil se stanoviskem hodnotící komise, viz výše. Následně byla otevřena
diskuse. Doc. Lukeš se dotázal na publikované zahraniční články. Doc. Vacík předložil
potvrzení o přijetí dvou článků k tisku.
Doc. Novák se dotázal na to, proč se uchazeč účastní profesorského řízení na jiné
univerzitě, než na které dlouhodobě působil. Doc. Vacík uvedl, že kolem roku 2014 učil
a zkoušel značné množství předmětů sám z důvodu nedostatku vyučujících, proto změnil místo
svého působení.
Prof. Dvořáček: Má Váš přístup návaznost na strukturální projekty? Doc. Vacík odpověděl,
že při působení v Plzni získal projekty OPVK.
Prof. Fotr uvedl své doporučení pro jmenování profesorem docenta Vacíka. Vyjádřil své
zkušenosti se jmenovaným, neboť ten byl nejprve jeho doktorandem, následně kolegou.
Vedoucí katedry uvedl, že má s doc. Vacíkem dobrou zkušenost.
Profesorem Novým byl VR FPH předložen návrh na přerušení profesorského řízení do
doby, kdy bude otištění článků nyní přijatých k tisku doloženo. V následném hlasování všichni
přítomní souhlasili s tímto postupem.
Ad 5. Zahájení habilitačního řízení PhDr. Ing. Pavly Bednářové, Ph. D.
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
Na základě žádosti habilitantky bylo zahájeno habilitační řízení dne 19. 10. 2016 v oboru
Ekonomie. Dne 9. 11. 2016 byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve smyslu § 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení:
PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph. D.
odborný asistent, Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
Habilitační práce: Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti
s integračními a globalizačními procesy. Jedná se o monografii, která již vyšla tiskem.
Předseda:
prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Katedra mikroekonomie
sirucek@vse.cz

S t r á n k a 9 | 11

Členové:

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Mendelově univerzitě v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Ústav ekonomie
kamil.fuchs@mendelu.cz
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní
Prorektor pro výzkum a vývoj
mojmir.helisek@vsfs.cz
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
externí spolupracovník
člen komisí pro obhajoby disertačních prací
kaspar@vse.cz
prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
Komora auditorů České republiky
Garant mikroekonomie a makroekonomie
milosmach@centrum.cz

Navržená témata habilitační přednášky:
1. Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU z pohledu endogenity
integračního procesu
2. Vývoj prostorové synchronizace makroekonomických nerovnováh v zemích EU
3. Globalizace jako ekonomický fenomén a její vliv na makroekonomické
nerovnováhy v zemích EU
Byl otevřen prostor pro dotazy, komentáře. Doc. Novák se zeptal, proč se uchazečka neúčastní
habilitačního řízení v Liberci? Docent Pavelka uvedl, že habilitantka má zájem o obor
Ekonomie, pro který v Liberci nemají habilitační řízení. Uchazečka pravidelně učí na fakultě.
Složení komise bylo odsouhlaseno, hlasování se zdržel jeden člen vědecké rady, proti nebyl
nikdo.
Následovalo hlasování o tématu práce:




pro téma číslo 1 nehlasoval nikdo,
pro téma číslo 2 hlasovalo 14 členů vědecké rady,
pro téma číslo 3 hlasovalo 10 členů vědecké rady.
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Vědecká rada vybrala a schválila jako téma habilitační přednášky „Vývoj prostorové
synchronizace makroekonomických nerovnováh v zemích EU“.
Ad 6. Různé
Dotazy, připomínky a komentáře
Prof. Soukup informoval, že před 4 lety byl schvalován ruský bakalářský program, letos jsou
první promoce za účasti pana Ing. Remka.
Byl spuštěn program Double-degree, připraven je i v Ho Či Minově městě. Spolupráci od
nás očekává prof. Xiongwen Lu, děkan Fakulty managementu Šanghajské univerzity, který byl
součástí hodnotící komise EQUIS.
Článek Ing. Petra Houdka v Academy of Management Perspectives bude článkem
v oborovém časopise s největším impakt faktorem na FPH v posledních letech.
Doc. Patočka uvedl, že se konference Kulturně-ekonomické aspekty odkazu Karla IV.
vydařila a byli ministerstvem požádáni o zpracování metodiky evaluace kulturních eventů.
Ing. Knap uvedl, že je navázána externí spolupráce – využití 3D tisku a jak je zastoupen
průmysl 4.0.
Ad 7. Závěr zasedání
Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady a zároveň jim
oznámil, že příští zasedání VR FPH se bude konat ve středu 8. března 2017.

Zapsala: Ing. Adriana Válová
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
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