Zápis ze zasedání
Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze,
které se konalo dne 6. 2. 2019
Místo konání: 6. 2. 2019 10:00–12:00 hodin v NB 169
Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu FPH)
Program:
1. Zahájení Vědecké rady FPH (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D.
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
3. Schvalování školitelů (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
4. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D.
(prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
5. Certifikát Evropské logistické asociace (doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.)
6. Schválení plánu Rozvoje výzkumné organizace za rok 2019
(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
7. Závěr zasedání (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
Ad 1. Zahájení Vědecké rady FPH
Děkan FPH přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Fakulta zahajuje nové kolo
reakreditačního procesu EQUIS. Hodnotící komise přijede 5.–7. listopadu 2019, členové VR
FPH byli požádáni, aby byli v tuto dobu k dispozici, protože mohou být dotazováni. Zároveň
fakulta usiluje o akreditaci AMBA. Zároveň s tím celá škola snaží o získání akreditace AACSB.
Na předchozí vědecké radě byla zahájena dvě profesorská řízení, která budou nyní
pokračovat přednáškami.
VR FPH má 38 členů, na zasedání bylo přítomno 26 členů.
Ad 2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D.
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Katedra manažerské ekonomie (FPH)
Na základě žádosti uchazeče bylo zahájeno profesorské řízení dne 18. 10. 2018. Dne 7. 11. 2018
byla na vědecké radě zvolena komise v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
ve smyslu § 74 odst. 3, v následujícím složení:
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Komise
Předseda:

Členové:

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Katedra manažerské ekonomie (FPH) VŠE
proděkan Fakulty podnikohospodářské
jindrich.soukup@vse.cz
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta
VŠB – Technická univerzita Ostrava
jaromir.gottvald@vsb.cz
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Prorektor pro výzkum a vývoj
mojmir.helisek@vsfs.cz
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
jirina.jilkova@ujep.cz
prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D.
Viceguvernér České národní banky
Vladimir.Tomsik@cnb.cz

Jako skrutátoři se přihlásili: doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Vědeckou radou byli skrutátoři schváleni.
Teze přednášky
Název přednášky: Regionální cenové hladiny – výpočet a význam. Doc. Čadil upozornil na
skutečnost, že v současné době nejsou v ukazatelích využívající regionální parity kupních sil
promítány skutečné cenové hladiny. Většina zemí EU používá pro regionální ukazatele uváděné
v PPS jednu průměrnou cenovou hladinu, odvozenou obvykle od cen v hlavních městech. To v
důsledku vede k reálným diskrepancím a má významné důsledky pro řadu ekonomických analýz
(například tzv. „convergence puzzle“) i uplatňování regionální politiky – jak na národní úrovni,
tak na úrovni EU.
Doc. Čadil seznámil vědeckou radu krátce s vývojem výzkumu regionálních cenových
hladin, resp. regionálních parit kupní síly (dále RPPP), přičemž zdůraznil, že stále dominují
ekonometrické přístupy a využívání proxy proměnných, kdy tyto přístupy mohou být poměrně
vzdálené standardnímu odhadu parit kupních sil. Doc. Čadil upozornil na skutečnost, že jako
první se svým výzkumným týmem provedl odhad RPPP pro Českou republiku, tento odhad se
navíc liší od přístupů běžných ve světě tím, že se výrazně blíží standardním odhadů parit dle
metodiky Eurostatu (EKS metoda). Na výzkumy doc. Čadila a jeho týmu navázala celá řada
domácích i zahraničních autorů.
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Členům vědecké rady byly představeny výsledky výzkumu z let 2007–2012, doc. Čadil zdůraznil,
že plánuje společně s kolegy z ČSÚ další rozvoj této problematiky (nové odhady, vývoj nové
metodiky, která umožní přesný ale zároveň méně datově náročný odhad). Z výsledků výzkumu
byly patrné výrazné meziregionální rozdíly ve sledovaných indikátorech při aplikaci RPPP. Tato
zjištění mají význam především z hlediska ekonomických analýz a hospodářsko-politických
implikací. Novější údaje budou ovlivněny významným nárůstem cenové hladiny nemovitostí.
Nejvyšší cenová hladina je v Praze, nejnižší je na Vysočině. Závěrem byla ukázána aplikace na
průměrnou mzdu v odvětví vzdělávání (CZ NACE P), z tohoto pohledu jsou nejlépe placeni
učitelé v Jihomoravském kraji.
Shrnutí a závěr hodnotící komise
Prof. Jílková seznámila členy vědecké rady se závěry komise. Na základě komplexního
posouzení akademické činnosti doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D. dospěla komise k závěru, že
jmenovaný je zkušeným, tuzemskou i zahraniční veřejností uznávaným vysokoškolským
pedagogem v oboru Ekonomie.
Komise konstatuje, že doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. splňuje hodnotící kritéria, která jsou
stanovena jak zákonem č. 111/1999 Sb. O vysokých školách (ve znění pozdějších předpisů), tak i
Metodiky hodnocení uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Vysoké škole ekonomické v Praze (SR03/2017)
V publikační činnosti komise konstatovala, že kandidát má 12 publikací ve WoS
(spoluautorství), pravidla požadují 4 publikace, celkový přepočtený výkon byl 4,3.
Na základě posouzení jednotlivých kritérií uplatňovaných při profesorském jmenovacím
řízení na VŠE komise dospěla na svém zasedání dne 11. 1. 2019 tajným hlasováním k závěru
doporučit vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze návrh
na jmenování doc. Čadila profesorem v oboru Ekonomie. Na jednání komise byli osobně
přítomni čtyři členové, pátý hlasoval korespondenčně v souladu s Řádem habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017).
Výsledek tajného hlasování o návrhu na jmenování doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D. profesorem
v oboru Ekonomie:




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. Jana Čadila, Ph.D. profesorem v oboru Ekonomie.
Komise se usnesla na následujícím zdůvodnění návrhu uvedeném ve Stanovisku komise:
Jmenovaný se odborně zaměřuje především na makroekonomii a na její aplikace pro potřeby
hospodářské politiky. Významný je zejména jeho přínos k problematice ekonomického růstu,
využitelnosti agregátní produkční funkce a měření nákladů nezaměstnanosti. V uvedených
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oblastech je činný jak pedagogicky, tak i ve vědeckovýzkumné práci. Vyznačuje se zároveň
systematickou publikační činností v těchto oborech. Dosavadní pedagogická dráha i odborné
charakteristiky doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D. jsou v souladu s požadavky dokumentů,
upravujících požadavky ke jmenování profesorem. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a
výsledek hlasování doporučuje komise jmenování doc. Ing. Jana Čadila, Ph.D. profesorem
v oboru Ekonomie.
Diskuse
Prof. Dvořáček se dotázal, jak se projeví vánoční bonusy v Mladé Boleslavi v reálných cenách.
Doc. Čadil uvedl, že se pravděpodobně zvýší poptávka, což povede k určitému tlaku na růst cen.
Nicméně Český statistický úřad zjišťuje v současné době pouze regionální ceny potravin a
nemovitostí, navíc výzkum probíhá na úrovni NUTS 3. Je tedy otázkou, jak výrazně se tento
efekt projeví v regionálních cenách a zda budou schopni doc. Čadil a jeho spolupracovníci tento
efekt zachytit. Patrně bude vzhledem k současné dostupnosti regionálních dat třeba vyvinout
novou metodu odhadu RPPP, která bude v souladu s původními odhady a zároveň bude využívat
aktuálně dostupná data.
Doc. Pavelka uvedl, že záleží na tom, jaká kritéria si Evropská unie zvolí. Cenová hladina v
regionu může být sice nějaká, ale obyvatelé mohou vydělávat peníze jinde a utrácet je jinde.
Ceny nemovitostí do RPPP nevstupují přímo. Doc. Čadil odpověděl, že ceny nemovitostí
vstupují do výpočtu přes inputové nájemné, nicméně má za to, že takto získaná RPPP je
podhodnocená a bude třeba tuto otázku při dalším výzkumu otevřít. Skutečnost, že lidé pracují
mimo svoje trvalé bydliště se v dlouhodobém horizontu projeví i v nárůstu cen, kdy příkladem
může být Středočeský kraj.
Ing. Rusnok uvedl, že práci považuje za praktickou a využitelnou. Oceňuje, že kandidát
přináší připomenutí rozdílu mezi nominálními a reálnými hodnotami. Má PPP vyjadřovat
jenom cenu spotřeby (spotřebních statků a služeb), nebo má vyjadřovat něco víc? Jedná se o
debatu ohledně nemovitostí. Byly prováděny experimentální propočty na faktor investic a jejich
cen. Jak se díváte obecně a metodicky na tento problém? Druhá poznámka se týká oblasti big
data, která bude využívat statistický úřad. Na skenovaných datech by se měly objevit slevové
akce na rozdíl od zkoumání v terénu. Domnívá se, že u větších zemí by dopad RPPP mohl být
větší než u nás.
Doc. Čadil odpověděl, že by se rád v budoucím výzkumu držel spotřebního koše, který bude
srovnatelný i se zahraničím. Rád by zachoval metodiku Eurostatu, případně metodiku, která
přinese srovnatelné výsledky, aby bylo možné aplikovat stejný postup pro výpočet RPPP i v
zahraničí. Na druhou stranu se data změní a otázkou je, co to přinese. Bude okamžitě dostupné
značné množství dat z podniků. Otázkou je, zda se tato data nějak významně regionálně liší.
Domnívá se, že dokáží najít dostatečně přesnou metodu, která využije screeningová data a bude
v souladu s dosavadními odhady.
Doc. Patočka se dotázal, zda byl měřen dopad strukturálních fondů na pohyb cenových
hladin? Máme za sebou tři období čerpání, takže by bylo vhodné vyhodnotit dopad na
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vyrovnávání parit a cenových hladin. V sociální politice tyto metodiky jsou. Paříž, Londýn apod.
vytváří indexy, kterými ve státním sektoru podporuje zaměstnance.
Doc. Čadil odpověděl, že touto problematikou se dosud nezabýval. V první řadě je třeba
korektně odhadnout cenové hladiny, toto by byl případně další krok. Nicméně některé výzkumy,
navazující na práci doc. Čadila, se problematikou čerpání v souvislosti s RPPP již začaly zabývat,
příkladem může být práce kolegy Jánského z CERGE-EI. Doc. Čadil konstatoval, že nyní očekává
především práci na vývoji nové metodiky, která bude reflektovat data, k nimž bude aktuálně
přístup. Dotaz je sice relevantní, ale zatím nic takového neplánují.
Doc. Neumaierová se dotázala, jak byly stanoveny váhy ve spotřebním koši.
Doc. Čadil uvedl, že nejprve byly použity stejné váhy jako ve spotřebním koši pro výpočet
CPI. Potom byly aplikovány i regionální váhy, nicméně rozdíl nebyl výrazný. Doc. Čadil též
upozornil na problém stanovení vah, a to i vzhledem k tomu, že spotřební koš se v čase mění.
Odhad z roku 2007 má patrně mírně odlišné váhy jednotlivých reprezentantů ve spotřebním
koši než odhad kolegyně Kramulové z roku 2012.
Závěr
Vědecká rada má celkem 38 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně
20 hlasů. Přítomno bylo 26 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování
vyjádřilo členů 24 členů, 1 hlas byl proti, 1 hlas byl neplatný.
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu § 74 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů o postoupení návrhu na
jmenování profesorem v oboru Ekonomie k projednání na Vědecké radě Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Ad 3. Schvalování školitelů
Členům vědecké rady byly předloženy ke schválení dva návrhy školitelů doktorandů, členů
státních doktorských zkoušek a členů v komisích pro obhajoby disertačních prací. A to
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. a doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D. U obou navržených docentů se
pro schválení vyjádřilo 26 členů vědecké rady, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ad 4. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Katedra podnikání (FPH)
Na základě žádosti uchazeče bylo zahájeno profesorské řízení dne 14. 10. 2018. Dne 7. 11. 2018
byla na vědecké radě zvolena komise v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
ve smyslu § 74 odst. 3, v následujícím složení:
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Komise
Předseda:

Členové:

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
vedoucí Katedry strategie FPH VŠE
prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy
hnilica@vse.cz
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka VŠE
hana.machkova@vse.cz
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu
Technická univerzita v Liberci
ivan.jac@tul.cz
prof. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA
vedoucí Katedry strategie a podnikání, Fakulta managementu
Komenského univerzita v Bratislavě
Proděkanka pro vědu a výzkum
anna.pilkova@fm.uniba.sk
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Fakulta managementu a ekonomiky
UTB Zlín
pavelkova@utb.cz

Jako skrutátoři se přihlásili: doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Hlasování se zdrželi 3 členové.
Teze přednášky
Doc. Lukeš uvedl, že přednáška bude mít strukturu zabývající se jeho přínosem pro obor
podnikání. Název přednášky: Přínos k rozvoji oboru podnikání.
Tématem podnikání se začal zabývat v rámci výzkumného projektu na univerzitě
v Drážďanech. Prvním kurzem zaměřeným na podnikání, který připravil v roce 2005, byl
v rámci CEMS předmět Entrepreneurship and Creativity. V roce 2015 stál společně s docentkou
Srpovou u zrodu Katedry podnikání. V České republice je samostatná katedra zaměřená na
podnikání, stejně jako specializace zaměřená na podnikání, zatím velmi ojedinělá.
Co se týče pedagogiky, připravil a dále vyučoval další dva kurzy zaměřené na psychologii
podnikání a připravil další tři předměty, které pomáhají studentům rozvinout původní nápad
tak, aby byl na trhu úspěšný.
K dalším pedagogickým aktivitám lze zařadit garantování oboru doktorského studia
Podniková ekonomika a management. Tři úspěšně odvedení doktorandi nadále působí na
fakultě. 4 z 65 diplomových prací získaly ocenění ESOP. Podílí se na dalších rozvojových
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pedagogických projektech a organizoval či spoluorganizoval sedm letních škol zaměřených na
podnikání na Erasmus University Rotterdam, UNED Madrid a na VŠE v Praze.
Co se týče vědecko-výzkumné činnosti, mezi tři nejvýznamnější mezinárodní projekty patří
následující: Projekt 7. rámcového programu „Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency
and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe“ (CUPESSE), který
se zaměřoval na ekonomickou soběstačnost mladých lidí v Evropě. Druhý projekt „Culture and
Innovation Dynamics“ (CID) v rámci 6. rámcového programu EU se zabýval inovativním
chováním zaměstnanců. Zkoumalo se, jakým způsobem se zaměstnanci chovají při tvorbě a
implementaci nových nápadů, v čem jsou rozdíly mezi zeměmi a mezi organizacemi. Za třetí se
jednalo o projekt Global Entrepreneurship Monitor, což je největší světový projekt zkoumající
míru podnikatelské aktivity. V ČR je doc. Lukeš s týmem realizoval v letech 2006, 2011 a 2013.
Z tuzemských projektů byl mj. zapojen do dvou projektů GAČR a projektu TAČR Beta.
Publikace v impaktovaných časopisech – doc. Lukeš představil publikační výstupy ve
čtyřech oblastech. První byla zaměřena na dopady podnikatelské inkubace. Do inkubátorů jsou
investovány značné finanční prostředky. Zkoumání se zabývalo tím, zda jsou firmy podpořené
inkubací lepší než ty, které do inkubátorů nevstupují. Na základě italských dat se ukazuje se, že
teprve v dlouhém období inkubované firmy dohánějí neinkubované, v českém prostředí na tom
byly firmy, které prošly inkubací, hůře než neinkubované. Otázkou je, zda se inkubátorům daří
vybírat talenty, nebo firmy, které by na trhu jinak neobstály. Dalším tématem bylo inovativní
chování zaměstnanců (v souvislosti s projektem CID). Z řady zemí má doc. Lukeš informaci o
tom, že škála je přeložena a využívána ve výzkumech jiných výzkumníků. Výstupem jeho šetření
bylo, že podnikatelé jsou inovativnější ve všech aspektech jejich činnosti než zaměstnanci. I
živnostníci jsou kreativnější než manažeři, ale ti zase lépe implementují nápady díky možnosti
zapojení jiných lidí do implementace. Třetí oblast výzkumu souvisí s ekonomickou
soběstačností mladých lidí v rámci projektu CUPESSE. V jednom z článků byly srovnávány
hodnoty podnikatelů a zaměstnanců. Dle Maxe Webera se předpokládalo, že podnikatelé mají
vyšší protestantskou etiku, ale to se nepotvrdilo. Podnikatelé vidí v podnikání větší nezávislost
a prostor pro kreativitu. Čtvrtá oblast se zabývala faktory ovlivňujícími vstup do podnikání a
jeho rozjezd. Příkladem výstupu je to, že ženy nepodnikají méně proto, že jsou ženy, ale proto,
že si méně věří, že mohou být úspěšné a více se bojí selhání.
K dalším publikacím patří 3 knižní monografie, nebo kapitoly v nich. H-index má dle Web
of Science na úrovni 7 a ve Scopusu na úrovni 6. Jeho práce byly oceněny 5 x cenou děkana, 1 x
cenou rektorky a jeden z článků byl vybrán mezi nejlepší příspěvky na nejprestižnější světové
konferenci v oblasti managementu Academy of Management Annual Meeting 2015.
V oblasti spolupráce s praxí je důležitá zejména spolupráce s Ministerstvem průmyslu a
obchodu. Již od roku 2006 sloužily analýzy podnikatelské aktivity jako informační vstupy pro
přípravu operačních programů. Podílel se na Ex post hodnocení Operačního programu
Podnikání a inovace. Další spolupráce s praxí spočívá v propojování investorů a se studentskými
start-upy. Jedná se například o investice do firem bezrealitky.cz, nebo spaceti (digitalizaci
budov). Co se týče vlastního podnikání, je jedním ze zakladatelů Školy da Vinci. V tuto chvíli má
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škola padesát zaměstnanců a tři sta dětí. Mění paradigma, jak s dětmi pracovat, aby se něco
naučily a škola je zároveň bavila.
V roce 2015–18 byl zástupcem vedoucí Katedry podnikání, od roku 2018 je vedoucím katedry.
Další funkcí je proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. V roce 2006 na VŠE založil a
do roku 2011 byl ředitelem Rozvojového a poradenského centra VŠE.
Do budoucna se chce dále věnovat rozvoji oboru a katedry. Důležitá je intenzivnější
spolupráce s investory. V rámci odborného zaměření jsou důležitým tématem dopady podnikání
– sociální podnikání (a jeho přínos pro společnost), dopad do vztahů atd. V rámci proděkanské
funkce inovuje doktorské studium v oboru Management a manažerská ekonomie.
Shrnutí a závěr hodnotící komise
Prof. Hnilica seznámil členy vědecké rady se závěry komise. Komise se sešla 18. prosince 2018.
Na svém zasedání posoudila všechny předložené materiály a konstatovala, že má k dispozici
všechny potřebné materiály a členové se jednomyslně shodli, že vzhledem ke splnění všech
požadovaných kritérií nepožadují žádná další písemná stanoviska profesorů. Komise se
podrobně zabývala splněním kritérií při řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole
ekonomické v Praze.
Na základě komplexního posouzení jednotlivých kritérií uplatňovaných při profesorském
jmenovacím řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze dospěla komise na svém zasedání
18. prosince 2018 tajným hlasováním k (jednoznačnému) závěru doporučit Vědecké radě
Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze návrh na jmenování doc. Ing.
Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. profesorem v oboru Podniková ekonomika a management.
Na jednání komise byli osobně přítomni čtyři členové komise, pátý (prof. Ing. Ivan Jáč,
CSc.) hlasoval korespondenčně v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017) z důvodu povinností
poslance Parlamentu České republiky. Zapečetěný lístek byl osobně doručen předsedovi komise.
Výsledek tajného hlasování o návrhu na jmenování doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, 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. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. profesorem v oboru
Podniková ekonomika a management.
Prof. Hnilica doplnil, že se v rámci doktorského studia se vyvíjí nová akreditace. Je tu
Centrum pro vědu a výzkum, které se pravidelně schází.
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Diskuse
Ing. Horáková, CSc.: Opravdu mohu říci, že pan docent dokáže přednášet a učit podstatu
podnikání. Vidím stoupající kvalitu výuky studentů a jejich výsledků. Jako investorka jsem
opakovaně viděla start-upy, které vycházejí z jeho kurzů, že nacházejí uplatnění na trhu. Přináší
na trh nové nápady. První otázka se týká inkubátorů (nebo akcelerátorů). Výsledky privátních
akcelerátorů jsou velmi odlišné. Výhodou je, že přitahují soukromé investory. Druhá otázka Jak z dnešního pohledu hodnotíte zrušení národního inovačního fondu. Potřebujeme ho pořád,
nebo už ne?
Doc. Neumaierová: Studoval jste Betriebswirtschaftslehre? Zabýval jste se provázáním
Vámi zkoumaných témat?
Prof. Dvořáček: Hovořil jste o spolupráci s MPO a zkoumali jste tendenci mezi
nezaměstnanými? Zajímají mě ti pseudopodnikatelé (podnikání z nutnosti) – starší lidé, které
nikdo nezaměstná.
Doc. Lukeš uvedl, že empiricky neměli větší soubor v českých datech, takže nemohli rozlišit
privátní inkubátory a inkubátory podpořené ze státních či evropských peněz. Názorový
komentář: domnívá se, že to hraje velkou roli, kým je podpořen inkubátor, zda má velké
zaměření na výsledek. Rozdíl je také, kde jsou ty inkubátory umístěny. V Praze si může
inkubátor vybírat mezi talenty, v některých jiných krajích jsou inkubátory rády, že tam vůbec
někoho mají. Na druhou stranu mohou podpořením i průměrného nápadu pomoci regionu
udržet poměrně schopné lidi.
Pokud jde o národní inovační fond, státní podpora může dávat smysl u projektů
vycházejících z nových technologií, které jsou velmi rizikové a mají velice dlouhou návratnost,
protože pro soukromého investora může být taková investice příliš riziková, přitom může být
reálně i globálně úspěšná.
K otázce doc. Neumaierové – co se týče propojování, tak byly propojeny například oblasti
podnikatelské aktivity a na ně navázaných politik podpory podnikání.
K otázce prof. Dvořáčka uvedl, že podnikání nezaměstnaných souvisí samozřejmě s tím, jaká
je situace na trhu práce. Při vyšší míře nezaměstnanosti stoupá i podnikání z nutnosti. Důležitá
je i podpora podnikání ze strany státu, je-li relativně velkorysá či zda hrozí penále a je nutno
hned hradit sociální a zdravotní pojištění. Otázkou také je, zda má smysl tento typ podnikání
podporovat. Z pohledu trhu práce má smysl tento typ podnikání podporovat – lidé si udrží
pracovní návyky, nezakrní, menšina z nich možná vytvoří pracovní místa. Na druhé straně stojí
pouze náklad, kdy se jim platí podpora v nezaměstnanosti a šance na přínosy moc není.
Ing. Vašina uvedl, že vítá propojení mezi školou a podniky. Soukromé peníze jsou a je třeba
jim ukázat nápady. Vnímáte nějakou právní bariéru?
Doc. Lukeš uvedl, že komplikovanost právního systému je bariérou, která je řešitelná, ale
samozřejmě často demotivující. Se studenty řeší téma například „vestingu“, tzn. kdy je v USA či
Velké Británii běžné smluvně ošetřit, aby z podnikání mohli být vyloučeni ti spoluvlastníci, kteří
pro firmu po založení nic nedělají. U nás je to právně obtížné.
Prof. Malý připomněl, že stále odchází studenti, kteří nevědí, jak to funguje v praxi. Je
možno nějakým způsobem zajistit, aby studenti věděli, jak praxe vypadá? Doc. Lukeš uvedl, že
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z průzkumů mezi studenty VŠE víme, že pracuje během studia převážná většina, více než dvě
třetiny z pracujících studentů působí v praxi v oboru, který studují. Otázkou je, zda škola může
nějak napomoci tomu, aby studenti více dělali to, co souvisí s jejich oborem. Prof. Nový doplnil,
že studenti znají praxi, ale často se zaměřují na úzký okruh. Bývají obvykle překvapeni, jak
vypadá jiná práce než práce u počítače, např. na stavbě či ve výrobě. Do sektorových předmětů,
které fakulta zavedla, bývají zváni odborníci z praxe, zařazeny jsou také exkurze. Cílem je ukázat
celou škálu reálné ekonomiky.
Závěr
Vědecká rada má celkem 38 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně
20 hlasů. Přítomno bylo 26 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování
vyjádřilo členů 25 členů, 0 hlasů proti, 0 hlasů neplatných, 1 se zdržel.
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu § 74 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů o postoupení návrhu na
jmenování profesorem v oboru Podniková ekonomika a management
k projednání na Vědecké radě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Ad 5. Certifikát Evropské logistické asociace
Doc. Novák uvedl, že Katedra logistiky získala pro svoji vedlejší specializaci „Logistika mezinárodní přeprava a zasílatelství“ plnou akreditaci Evropské logistické asociace (ELA). To
znamená, že absolventi této specializace mohou bez dalších zkoušek získat prestižní,
mezinárodně platný certifikát ELA.
Ad 6. Schválení plánu Rozvoje výzkumné organizace na rok 2019
Fakultě se daří zvyšovat kvalitu publikačních výstupů. Bodem ke zlepšení je větší
internacionalizace fakulty, což je jedna z podmínek EQUIS. Záměrem je zvýšit počet
zahraničních pracovníků.
Navržený plán rozvoje byl odeslán společně s pozvánkou členům vědecké rady. Na podporu
vědy bude z Institucionální podpory určeno v r. 2019 11.546.322 CZK (vč. 15% režie pro VŠE,
kterou fakulta nedisponuje). Tato částka byla upřesněna až po odeslání podkladů pro VR, doc.
Lukeš ji uvedl v průběhu jednání. Výsledná procenta alokace na jednotlivé oblasti podpory se
ale změnila jenom nepatrně.
Ing. Knap se dotázal, v jaké oblasti podpory ubylo finančních prostředků, když se navyšuje
finanční alokace na zahraniční pracovníky. Doc. Lukeš odpověděl, že ubývá alokace na projekty
IGA 2. Stejný výstup na základě dokončených projektů IGA2 je pro fakultu dražší než ex-post
odměňované dosažené výstupy. Zahraniční konference jsou odměňovány nadále stejně. Doc.
Lukeš uvedl, že je třeba, aby se jednalo o světové konference.
Ing. Horáková, CSc.: Jak to vypadá s vysíláním zaměstnanců na delší pobyty do zahraničí?
Doc. Lukeš řekl, že jsou to jednotky zaměstnanců. Typicky je to člověk, kterého potřebujeme i
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na fakultě, a když odjede, je třeba za něho sehnat náhradu. Příkladem vyučujícího v zahraničí je
doc. Potluka.
S plánem souhlasí 25 členů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Ad 7. Závěr zasedání
Prof. Nový se dotázal, zda je ještě nějaký bod k projednání. Následně poděkoval za účast. Další
jednání vědecké rady se bude konat 22. května 2019.

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