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Zápis z per rollam hlasování Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE 

v Praze, které se mělo konat dne 21. 10. 2020 

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti s Covid-19 bylo odloženo setkání 

členů Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze na 10. 2. 2021. Zároveň byli 

členové VR FPH požádáni o vyjádření per rollam k záležitostem, které lze tímto způsobem 

projednávat.  

Hlasování proběhlo v souladu s postupem při hlasování per rollam při jednání Vědecké rady 

Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, který je součástí platného Jednacího řádu VR FPH. 

Dokumentace k hlasování  je uložena na děkanátu FPH. Skrutátoři doc. Ing. Tomáš Pavelka, 

Ph.D. a doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. dospěli k jednotnému výsledku a do stanoveného 

termínu 23. 10. 2020 obdrželi 27 odpovědí (ze současných 37 členů), 10 členů VR FPH 

nehlasovalo. 

Předložena byla následující usnesení: 

 

1) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Ladislava Tylla, MBA, Ph.D. 

2) VR FPH VŠE schvaluje habilitační komisi pro Ing. Pavla Částku, Ph.D. 

3a) VR FPH VŠE schvaluje doc. Ing. Marii Dohnalovou, CSc. jako vedoucí doktorských prací, 

členku komisí pro státní doktorské zkoušky a členku komisí pro obhajoby disertačních prací. 

3b) VR FPH VŠE schvaluje doc. Ing. Ondřeje Dvouletého, Ph.D., MSc jako vedoucího 

doktorských prací, člena komise pro státní doktorské zkoušky a člena komise pro obhajoby 

disertačních prací. 

3c) VR FPH VŠE schvaluje Ing. Danielu Kolouchovou, Ph.D. jako vedoucí diplomových prací, 

členku komisí pro státní zkoušky a členku komisí pro obhajoby diplomových prací. 

3d) VR FPH VŠE schvaluje doc. Ing. Šárku Laboutkovou, Ph.D. jako předsedkyni zkušební 

komise pro státní závěrečnou zkoušku z ekonomie všech studijních programů magisterského 

studia; členku komise pro obhajoby doktorských prací studijních programů, členku státní 

doktorské zkoušky a školitelku studentů doktorského studia. 

3e) VR FPH VŠE schvaluje doc. Ing. et Ing. Josefa Krause, Ph.D. jako předsedu pro komise 

státních závěrečných zkoušek, souborných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací; vedoucího 

doktorských prací, člena komise pro státní doktorské zkoušky a člena komise pro obhajoby 

disertačních prací. 

3f) VR FPH VŠE schvaluje Ing. Martina Viktoru, Ph.D. jako vedoucího bakalářských a 

diplomových prací, člena komise pro státní závěrečné zkoušky a člena komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací v bakalářském a magisterském studijním programu 

3g) VR FPH VŠE schvaluje Ing. et Ing. Tomáše Zatloukala jako vedoucího bakalářských a 

diplomových prací, člena komise pro státní závěrečné zkoušky a člena komise pro obhajoby 

bakalářských a diplomových prací v bakalářském a magisterském studijním programu 
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Závěr: 

Pro návrhy usnesení VR FPH se vyslovila nadpoloviční většina všech členů 

vědecké rady, a proto byla všechna usnesení schválena. Pro usnesení 3b a 3c vyjádřilo 

souhlas 26 členů VR FPH, 10 nehlasovalo a 1 se zdržel. Po ostatní usnesení (1, 2, 3a, 3d, 3e, 3f, 

3g) vyjádřilo souhlas 27 členů VR FPH, 10 členů nehlasovalo a nikdo se nezdržel. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Adriana Válová, Ph.D. 

Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

 


