Zápis ze zasedání Vědecké rady
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015
Místo konání: 18.02.2015 09:00 – 12:30 hodin v NB 169
Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu FPH)
Program:
1. Informace o organizačních změnách na FPH (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.)
2. Habilitační přednáška Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
3. Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Jiřího Strouhala, Ph.D. (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš,
Ph.D.)
4. Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Pavla Sirůčka, Ph.D. (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš,
5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Miroslava Špačka, Ph.D. (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš,
Ph.D.)
6. Různé:
 Návrh na jmenování členů komisí doktorských státních zkoušek a členů komisí pro
obhajoby doktorských disertačních prací (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
 informace o realizaci projektů „Konkurenceschopnost VŠE IP300040“ (IGA 2) v roce
2014 a plán podpory vědy a výzkumu na rok 2015 (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
7. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management (doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.)
8. Závěr zasedání

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Ad 1. Zahájení a informace o organizačních změnách na FPH
Přítomné členy VR přivítal děkan Fakulty podnikohospodářské. Následně děkan seznámil členy
VR s programem zasedání.
Děkan fakulty seznámil přítomné s organizačními změnami, které byly projednány na Vědecké
radě Fakulty podnikohospodářské (dále jen VR FPH) dne 12. 11. 2014. Změny byly dle plánu
zahájeny 1. ledna 2015. Hlavní je obsahový posun zaměření některých kateder a zvýšení
srozumitelnosti organizační struktury fakulty pro univerzitní i firemní partnery v České republice i
v zahraničí. Jedná se zejména o vznik Katedry podnikání a transformaci Katedry podnikové
ekonomiky na Katedru strategie. Prof. Nový seznámil přítomné s průběhem změn, vznikem
fakultních center (vědecké, informační a akademické), která mají za úkol podpořit
vědeckovýzkumnou, publikační i pedagogickou činnost na FPH. Prof. Nový předal slovo doc.
Srpové, která v rychlosti shrnula současné kroky nově vzniklé Katedry podnikání a již zahájené
kroky pro navázání spolupráce s praxí a s xPORT VŠE Business Accelerator. Dále bylo slovo
předáno prorektorovi, vedoucímu Katedry strategie, doc. Jiřímu Hnilicovi, který prezentoval
změny na Katedře strategie (dříve Podniková ekonomika). Doc. Hnilica konstatoval, že hlavním
cílem je učit studenty jak kritickému, tak tvůrčímu myšlení – tj. obecněji řečeno strategickému
myšlení. Toho chce dosáhnout vytvořením kvalitních povinných předmětů zaměřených na
strategii a současně rozvojem dvou nových vedlejších specializací, které téma strategie budou
dále podrobněji rozvíjet.
Prof. Nový dále okomentoval vznik institutů při FPH, které vytváří potřebné spojení mezi praxí a
vědeckovýzkumnou činností FPH (Institut excelence v managementu, Institut managementu a
ekonomiky kultury, Institut personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE, Mezinárodní škola
podnikání a managementu).
Děkan fakulty dále informoval o novém systému hodnocení akademických pracovníků od roku
2015 a zahájení příprav podkladů pro akreditaci EQUIS, které nyní zpracovává doc. Helena
Sedláčková a prof. Jindřich Soukup. Pokud by se podařilo tuto akreditaci získat, jednalo by se
excelentní úspěch fakulty. Vzhledem k náročnosti této akreditace prof. Nový požádal externí členy
Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské o spolupráci a vstřícnost, neboť akreditační komise
může oslovit všechny externí spolupracovníky a instituce.
Závěr:
VR FPH předložené změny schválila.

Ad 2. Habilitační přednáška Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.
Na základě žádosti uchazeče bylo zahájeno habilitační řízení dne 22. 10. 2014. Dne 12. 11. 2014
byla na VR FPH zvolena komise v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve smyslu § 72 odst. 5, v následujícím složení:
Předseda :

Členové:

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (PEF ČZU)
Vedoucí Katedry ekonomiky,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Ekonomická fakulta VŠB-TÚ Ostrava
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví,
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, že jí byly předloženy všechny doklady
požadované podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. i podle kritérií uplatňovaných při
habilitačním řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, podklady jsou úplné a splňují požadavky
uvedeného zákona, i požadavky kritérií habilitačního řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.
O oponentské posudky habilitačního spisu „Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí 1“ byli
požádání tito odborníci:
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fakulta,
Katedra podnikového hospodářství
doc. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta, Katedra ekonomiky

1

ŠPIČKA, Jindřich. Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014.
256 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-269-4.

Proděkan pro vědu doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. vyzval předsedu komise prof. Ing. Miroslava
Svatoše, CSc., aby přítomné seznámil s hlavními body habilitačního řízení a se závěry jednání
habilitační komise (podrobná závěrečná zpráva byla součástí podkladů, které VR FPH obdržela).
Předseda komise uvedl, že habilitační řízení proběhlo standardním způsobem a s potěšením může
konstatovat níže uvedené závěry posudků a závěry a doporučení komise jsou pozitivní.
Závěry oponentských posudků k habilitační práci:
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Citace: „Celkově je možno konstatovat, že posuzovaná monografie splňuje všechny požadavky,
které jsou kladené na habilitační práci. Jde o unikátní vědecké dílo, které zatím nemá v českém
prostředí obdobu a ve světové literatuře se řadí k nemnoha pracím podobného zaměření.
Habilitant ve své monografii přináší nové poznatky, které jsou pro rozvoj vědy v předmětné oblasti
nepochybně významné. Nejde však jen o samotnou vědu. Kniha je velmi přínosná též pro
manažery a specialisty z firem, jejichž hospodářské výsledky jsou citlivé na počasí, pro odborníky
na analýzu a řízení rizik, a to jak z vysokých škol, tak z finanční praxe i pro vysokoškolské studenty
ze studijních oborů finančního zaměření. S ohledem na tyto skutečnosti doporučuji, aby po
úspěšné obhajobě byl Ing. Jindřichovi Špičkovi, Ph.D. udělen titul docent v oboru Podniková
ekonomika a management.“
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Citace: „Nesporný je význam daného textu z hlediska vědecko-výzkumného. Z tohoto pohledu
zcela jistě rozšiřuje soudobé poznání oboru „Podniková ekonomika a management“. Předložená
habilitační práce ve formě odborné knihy splňuje náležitosti kladené na habilitační práce dle
interních podmínek VŠE, jakož i dle Zákona o vysokých školách a doporučuji její předložení k
projednání před příslušnou Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské.“
doc. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Citace: “Z charakteru materiálu je patrné, že habilitační práce je výsledkem dlouhodobého
výzkumu v oblasti finančních kontraktů na počasí, které zahrnují deriváty na počasí a indexové
pojištění. Kniha vymezuje ekonomické nástroje řízení rizika počasí v různých odvětvích s důrazem
na zemědělství. Její přidaná hodnota spočívá v představení principů fungování finančních
kontraktů na počasí, ve vymezení metod oceňování finančních derivátů. Vymezeni jsou rovněž
hlavní hráči na globálním trhu a uvedeny jsou řady případových studií (mnohé z nich jsou
výsledkem dlouhodobého výzkumu autora) fungování finančních kontraktů na počasí ve světě. Na
základě seznámení se se zpracovanou habilitační prací a s jejím obsahem, bych rád doporučil
zpracovanou práci k obhajobě s tím, že po jejím úspěšném zvládnutí by měl být jejímu autoru
přiznán akademický titul docent.“

Výše jmenovaní oponenti doporučili, aby po úspěšném absolvování habilitačního řízení
byla Ing. Jindřichu Špičkovi, Ph.D. udělena vědeckopedagogická hodnost docent v oboru Podniková
ekonomika a management.
Shrnutí a závěr habilitační komise
Na základě komplexního posouzení jednotlivých kritérií habilitačního řízení i obsahu oponentských
posudků habilitační komise dospěla tajným hlasováním k závěru doporučit vědecké radě Fakulty
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze návrh na jmenování Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.
docentem v oboru Podniková ekonomika a management.
Habilitační přednáška se konala před vědeckou radou fakulty téhož dne na téma:
schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství“.

„Porovnání

Habilitant měl přednášku na téma „Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v
energetice a v zemědělství“. Cílem přednášky bylo vyhodnotit účinnost derivátů na počasí, konkrétně
určit schopnost derivátů snížit variabilitu tržeb v energetice a v zemědělství. Po definování pojmu
finanční kontrakt na počasí a uvedení typologie těchto kontraktů následoval stručný přehled trhu s
finančními kontrakty na počasí včetně konkrétních příkladů jejich využití v energetice a v zemědělství.
Hlavní částí přednášky bylo ocenění derivátů na počasí v energetice a v zemědělství a stanovení jejich
schopnosti snížit variabilitu tržeb. Habilitant se nejprve soustředil na porovnání metod oceňování
derivátů na počasí. Představil metodický aparát založený na metodě modelování podkladového indexu
počasí, dále uvedl předpoklady modelu a porovnal varianty zajištění tržeb teplárny bez a s rizikem báze
kontraktu (basis risk). Následovala prezentace specifik zemědělství, které ovlivňují konstrukci
kontraktu na počasí. V případové studii ze zemědělství habilitant vyhodnotil schopnost derivátu na
počasí snižovat variabilitu tržeb u ječmene v Jihomoravském kraji a uvedl i výsledky dřívějších
výzkumů. V závěru habilitant identifikovat příležitosti a limity použití derivátů na počasí v portfoliu
nástrojů řízení rizik firem citlivých na počasí.
Slovo oponentů:
Po habilitační přednášce vyzval doc. Lukeš přítomné oponenty, aby přednesli hlavní body posudku a
případně položili uchazeči doplňující otázky. Za nepřítomného oponenta doc. Strouhala posudek
shrnul předseda habilitační komise.
Obhajoba habilitační práce a veřejná diskuse
Habilitant se dále vyjádřil k následujícím otázkám vyplynuvším z diskuse, jakož i z posudků oponentů
habilitační práce:

Doc. Strouhal:
1.
Jaký je názor habilitanta na možnost výkaznictví derivátů na počasí. Jedná se z věcného
hlediska spíše o derivátový kontrakt nebo o pojistný kontrakt? Jaký názor mají na to
konceptoři nadnárodně uznávaných standardů pro finanční výkaznictví obchodních korporací
(např. IASB či FASB)? Domníváte se, že je v silách pracovníků obchodní korporace možné
samostatně ocenit derivát na počasí?
2.
Jaká je stávající úroveň zajišťování meteorologických rizik v soudobé praxi v ČR a okolních
zemích?
Odpověď habilitanta:
Ad1) Derivát na počasí je účetně vykazován podle mezinárodních účetní standardu IFRS 9, kde je
uvedeno, že takový derivát nenaplňuje charakteristiky pojistné smlouvy. Indexové pojištění mající
charakter pojistné smlouvy je vykazováno po dle mezinárodního účetního standardu IFRS 4.
Ad2) V současné době nejsou v české republice deriváty na počasí ani indexové pojištění používány.
Z okolních zemí je možné uvést příklad společnosti E.ON, která zajišťuje riziko prodeje plynu např.
v Německu, Francii a Velké Británii. V Rakousku je připravováno indexové pojištění pro řízení rizik na
pastevních porostech.
Prof. Blažek:
Jak souvisí využívání derivátů na počasí s trvale udržitelným rozvojem?
Odpověď habilitanta:
Příležitost pro využití derivátů na počasí se jeví v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Producenti
energie z obnovitelných zdrojů přispívají ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, čímž
přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.
Doc. Smutka:
1.
Jaké předpoklady by bylo nutno naplnit, aby se trh s deriváty na počasí více rozvinul - zejména
v podmínkách zemí EU s důrazem na zemědělství?
2.
Jaká jsou nejvýznamnější rizika spojená s použitím derivátových obchodů v zemědělství?
Odpověď habilitanta:
Ad1) Předpokladem rozvoje trhu z deriváty na počasí v zemědělství EU je precizní nastavení kontraktu
především v oblasti výběru referenčních meteorologických stanic (zmíněna metoda triangulace).
Dalším nezbytným předpokladem rozvoje kontraktů je vzdělávání potencionálních uživatelů.
Ad2) Nejvýznamnějším rizikem spojeným s použitím derivátových obchodů v zemědělství je riziko báze
kontraktu, kdy není zcela zajištěna závislost mezi výnosem a proměnou počasí.

Veřejná diskuse:
Prof. Dvořáček se přihlásil do diskuse a položil několik otázek. Proč byla vyloučena sezónní složka při
modelování časové řady počasí? Jak se promítne geneticky modifikovaná plodina v řízení rizik počasí?
Jaké jsou šance omezit nároky zemědělců na kompenzaci škod ze státního rozpočtu?
Habilitant reagoval, že bez vyloučení sezonní složky by nebylo možné zjistit rozdělení četnosti reziduí
časové řady. Genetická modifikace plodiny proti vlivům počasí je technologický nástroj řízení rizika
počasí. V současné době probíhá jednání pracovní skupiny při PGRLF s cílem vytvořit fond
nepojistitelných rizik, který by měl snížit neočekávanou zátěž státního rozpočtu na kompenzace škod
zemědělcům.
Doc. Neumaierová se ptala, zda se zvyšuje kvalita meteorologických dat vzhledem k zvyšující se ceně.
Habilitant reagoval, že kvalita dat se zvyšuje a kvalitnější data jsou zároveň kvalitnějším vstupem do
předpovědních modelů. Data v ČR jsou kvalitní jak u nás tak i v Evropě. Předpoklad je dobrý v ČR.
Doc. Pilková položila otázku, jaký software byl použit při simulaci v rámci přípravy habilitační
přednášky? Habilitant odpověděl, že použil software @RISK od firmy Palisade.
Prof. Svatoš chtěl vědět, zda je možné srovnání trhu evropského s trhem USA. Ing. Špička reagoval, že
V USA je rozvinutý burzovní trh a obchodují se všechny komodity i deriváty, ale Evropa je v této oblasti
konzervativní a není zde potřebná infrastruktura pro rozvoj derivátu na počasí.
Prof. Nový s prof. Riedlbauchem zmínili šanci využití derivátu na počasí v kultuře. Ing. Špička
konstatoval, že na trhu již existuje společnost, která nabízí možnost zajištění rizika na Open-air
kulturních akcích.
Všichni oponenti a tázající se vyjádřili spokojenost s odpověďmi a habilitanta.
Výsledky tajného hlasování vyhodnotili zvoleni skrutátoři: doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. a doc. Ing.
Tomáš Pavelka, Ph.D., které VR FPH následně schválila.
Závěr:
Vědecká rada má celkem 37 členů, z čehož vyplývá, že pro přijetí návrhu je třeba minimálně 19 hlasů.
Přítomno bylo 30 členů VR. Pro udělení vědecké hodnosti se v tajném hlasování vyjádřilo 29 členů,
0 hlasů bylo neplatných, 1 hlas bylo proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu §72, zákona č. 111/1998 Sb., o
postoupení návrhu na jmenování docentem v oboru Podniková ekonomika a management děkanovi
Fakulty podnikohospodářské. Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
předkládá tímto rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze podle §72 odst.11., zák. č. 111/1998 Sb.,
návrh na jmenování Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.. docentem pro obor Podniková ekonomika a
management.

Ad 3. Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Jiřího Strouhala, Ph.D.
Doc. Lukeš přednesl členům VR FPH informaci, že na základě žádosti uchazeče, která byla podpořená
písemnými stanovisky od Davida Alexandera (Emeritus Profesor of International Accounting,
University of Birmingham) a prof. Ing. Petra Marka, CSc. (Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola
ekonomická v Praze) bylo dne 19. 01. 2015 zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru
Podniková ekonomika a management. 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 následně
k posouzení předložen návrh na složení hodnotící komise.
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
docent Katedry strategie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Předseda :

Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská,
Katedra strategie
email: jiri.dvoracek@vse.cz

Členové:

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů,
Katedra mezinárodního obchodu, rektorka VŠE
email: hana.machkova@vse.cz
Doc. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.
Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky,
Ústav podnikové ekonomiky
email: belas@fame.utb.cz
Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, Ekonomická
fakulta, Katedra podnikohospodářská
email: miroslav.hucka@vsb.cz
Ing. Alena Mrkvičková, MBA
auditorka, daňová poradkyně
email: mrkvickova@markaudit.cz

Závěr:
VR FPH jednomyslně návrh schválila

Ad 4. Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Pavla Sirůčka, Ph.D.
Dne 28. 01. 2015 bylo v oboru Ekonomie zahájeno řízení ke jmenování profesorem na žádost
uchazeče. Žádost byla podpořena písemnými stanovisky od prof. PhDr. Drahomíra Jančíka, CSc. (Ústav
hospodářských a sociálních dějin, Katedra mikroekonomie (FPH)) a prof. Ing. Milana Žáka, CSc. (Vysoká
škola ekonomie a managementu). 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 následně
k posouzení předložen návrh na složení hodnotící komise.
doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.
docent Katedry mikroekonomie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Předseda :

Členové:

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Katedra mikroekonomie, proděkan pro zahraniční vztahy
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská,
Prof. Ing. Miloš MACH, CSc.
Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Prorektor pro výzkum a vývoj
Vysoká škola finanční a správní
Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Ústav ekonomie (PEF), Mendelova univerzita v Brně
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Katedra ekonomie a
veřejné správy
Doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Závěr:
VR FPH jednomyslně návrh schválila
Ad 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Miroslava Špačka, Ph.D.
Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne 26. 01. 2015 v oboru Podniková
ekonomika a management. Dne 18. 02. 2015 byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VR) 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:

Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
odborný asistent Katedry podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Habilitační práce:

Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a
jejich využití v praxi

Předseda :

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
Fakulta podnikohospodářská, Katedra managementu,
Vysoká škola ekonomická v Praze
fotr@vse.cz
Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
Profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
ivan.gross@vscht.cz
Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Fakulta podnikohospodářská, Pověřena vedením Katedry podnikání
Vysoká škola ekonomická v Praze
jitka.srpova@vse.cz
Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
Docentka University Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,
Oddělení ekonomiky, managementu a dopravní politiky
jaroslava.hyrslova@upce.cz
Ing. František Kulovaný jr. MBA
Ředitel controllingu, BAEST, a.s. Benešov,
frantisek.kulovany.jr@baest.cz

Členové:

Navržená témata habilitační přednášky
1)Pravděpodobnostní přístupy v investičním rozhodování a jejich přínosy pro praxi (hlasů 2)
2)Postaudity investičních projektů jako nástroj učení se
3)Otevřené inovace jako moderní koncept zajišťování konkurenční výhody
Závěr:
VR jednomyslně schválila navrženou komisi
VR vybrala a schválila jako téma habilitační přednášky: „Otevřené inovace jako moderní koncept
zajišťování konkurenční výhody“

Ad 6. Různé
A. Návrh na jmenování členů komisí doktorských státních zkoušek a členů komisí pro obhajoby
doktorských disertačních prací
Doc. Lukeš, proděkan pro vědu a doktorské studium předložil VR FPH seznam jmenovaných členů do
komisí doktorských státních zkoušek a seznam jmenovaných členů do komisí pro obhajoby
doktorských disertačních prací (včetně jejich předsedů nebo jejich zástupců) a to jak pro obor
Ekonomie, tak i pro obor Podniková ekonomika a management. Seznam členů je přílohou tohoto
zápisu a bude zveřejněn na stránkách fakulty v rámci informací pro doktorské studium.
Závěr:
VR FPH jednomyslně návrh schválila
B. Informace o realizaci projektů „Konkurenceschopnost VŠE IP300040“ (IGA 2) v roce 2014
Zhodnocení minulého období
Doc. Lukeš prezentoval, že vedení Fakulty podnikohospodářské se v letech 2012 - 2014 rozhodlo
soustředit prostředky z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
do výzkumného projektu s názvem „Konkurenceschopnost“, který se štěpil na pět dílčích projektů.
Tyto projekty byly zaměřeny zejména na posílení kvalitních publikačních výstupů, ale též např. na
podporu vydávání fakultního časopisu Central European Business Review. Projekt podpořil
interdisciplinární spolupráci napříč fakultou a díky němu se též podařilo rozvinout vědeckovýzkumný
profil fakulty. V roce 2014 byly všechny projekty úspěšně uzavřeny a výsledky byly předloženy vedení
fakulty. Publikační činnost je vykazována pod kódem VŠE IP300040. Bohatá a kvalitní publikační
činnost je důkazem toho, že projekt Konkurenceschopnost byl úspěšný a přinesl mnoho kvalitních
vědeckovýzkumných výsledků a výstupů. Aktuální stav publikační činnosti k projektu
Konkurenceschopnost k datu 28. 01. 2015 je evidován v Tabulce 1 (Příloha č. 3). Je nutné podotknout,
že řada dalších výstupů je v recenzním řízení či byla prezentována na konferencích, u kterých je
odůvodněné předpokládat jejich následné zařazení mezi konference sledované v CPCI. Finální počet
výstupů bude tedy ještě vyšší, než je v tabulce uvedeno. Proděkan členy VR FPH vyzval k diskusi a
otázkám týkajících se projektu ukončeného v roce 2014

C. Aktualizace projektu podpory rozvoje vědy a výzkumu na FPH VŠE na rok 2015
Doc Lukeš dále prezentoval jednotlivé body Aktualizace projektu podpory rozvoje vědy a výzkumu na
FPH VŠE na rok 2015.
Hlavní oblasti podpory rozvoje vědy a výzkumu byly představeny následující:
1. Odměny za publikační výstupy (předpoklad 36%)
2. Výzkumné projekty (předpoklad 26%)
3. Budování vědeckých kapacit (8%)
4. Dofinancování vědeckých projektů s nutnou spoluúčastí fakulty (7%)
5. Podpora pořádání konferencí a fakultních časopisů (7%)
6. Příspěvek na aktivní účast na konferencích a na dosažení publikačních výstupů (7%)
7. Realizace podpůrných činností (6%)
8. Odměny za přípravu a podání projektů (3%)
Následně vyzval přítomné k diskusi.
Ing. Knap měl 3 poznámky:
-

Relativně nižší výstupy v r. 2014 v porovnání s rokem 2013. V odpovědích prof. Nového a doc.
Lukeše zazněla řada důvodů – vyšší zaměření na kvalitu než kvantitu, které se projevuje delšími
recenzními řízeními, které jsou tedy ještě neukončené; evidence konferencí CPCI se zpožděním,
tzn. ty se v přehledu objeví až s ca. ročním zpožděním; omezení podpory na nezohledňovaných
konferencích a přeorientace fakulty na výstupy v kvalitnějších periodikách.

-

Bylo by vhodné sledovat, kam pracovníci zaslali články a mít tak včas přehled o probíhajících
recenzních řízeních. Doc. Lukeš poděkoval za podnět – pro projekty IGA1 a IGA2 tento přehled
existuje, pro jiné zaslané články však nikoli. S podnětem bude dále pracováno.

-

Možnou spolupráci v oblasti podávání projektů, např. u TAČR. Tato nabídka byla přivítána.

Doc. Neumaierová - RIV a hodnocení vycházející z RIV prohlubuje propast mezi praxí a akademickou
sférou. V odpovědích Prof. Nový a Doc. Lukeše zaznělo, že fakultu určitě podporuje a bude podporovat
RIV nezohledňované výstupy, např. učebnice či spolupráci s praxí, jak je i zohledněno v navrženém
systému hodnocení výkonů, není nicméně tyto aktivity financovat s prostředků na vědu.
Doc. Jarošová – dotaz na zahájení projektů IGA2. Odpověď: Výběrové řízení bude zahájeno ve velmi
krátkém období poté, co bude znám rozpočet – výše institucionální podpory pro FPH VŠE – zatím není
znám.
Doc. Jarošová – Dotaz k „publikace v oboru FPH“. Odpověď: akceptovatelné jsou publikace v oborech,
kterým se jednotlivé katedry věnují, tedy ne umělé připsání ke zcela nesouvisejícími oboru.

Závěr:
VR FPH schválila předložené podklady (ad6./ B, C). 28 bylo pro, 1 se zdržel, 1 člen komise nebyl
hlasování přítomen.

D. COMP&BEN ASOCIACE
Děkan Fakulty podnikohospodářské informoval o poslání COMP&BEN ASOCIACE. Veškeré bližší
informace jsou přílohou zápisu.
Ad 7. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management – informace a diskuze
Proděkanka doc. Mikovcová seznámila VR FPH s akreditačními materiály oboru navazujícího
magisterského studia Podniková ekonomika a management, uvedla změny, ke kterým došlo v reakreditaci u struktury studijního plánu (zavedení nových povinných předmětů, povinně volitelného
předmětu a nových vedlejších specializací FPH). Navrhované úpravy studijního plánu mají za cíl zajistit
kompatibilitu oboru s obdobnými obory vyučovanými na partnerských školách v zahraničí.
Závěr:
VR předložený materiál projednala a jednomyslně schválila

Ad 8. Závěr zasedání
Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady, zároveň jim oznámil, že
další zasedání VR FPH do konce akademického roku se bude konat dne 10.6.2015.
Zapsala: Ing. Blanka Richtrová
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Příloha č. 1
Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských
disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management
INTERNÍ ČLENOVÉ
zkratka
pracoviště

Jméno

Pracoviště

KSG

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

FPH VŠE

KSG

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

FPH VŠE

KSG

FPH VŠE

KSG
KSG
KSG
KSG

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová,
Ph.D.
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
doc. Ing. Hana Mikovcová, CSc.
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.

KSG
KSG
KSG

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KSG

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

FPH VŠE

KPSŘ

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. FPH VŠE

KPSŘ

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

FPH VŠE

KPO/KPSŘ

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš Ph.D.

FPH VŠE

KPSŘ

FPH VŠE

KM

doc. Ph.Dr. Daniela Pauknerová,
Ph.D.
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

KM

Doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

FPH VŠE

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy

KM
KM
KPO

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
prof. Ing. Milan Malý, CSc.
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KM
KLOG

doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc.
doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE

KLOG
KLOG
KAM

doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
prof. Václav Riedlbauch

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KAM
KAM
KP

prof. Petr Dostál M.A., Ph.D.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KP
KP
KMG
KMG

prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
doc. Ing. Jana Boučková, CSc.
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KMG

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D

FPH VŠE

KMIE
KMIE
KMIE
KMIE

doc. Ing. Libuše Macáková, CSc.
doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

KMIE

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

FPH VŠE

FFU
FM
VUTB

doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D.
doc. Ing. František Kovář, CSc.
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc.

AIP

doc. Ing. Pavel Švejda CSc., FEng.

VŠE KFOP FFU
VŠE KM FM
VUT v Brně, FAKULTA
PODNIKATELSKÁ
Generální sekretář, ASOCIACE
INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR

Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy
Předseda komise a
zástupce předsedy

Předseda komise a
zástupce předsedy

EXTERNÍ ČLENOVÉ
Jméno

Pracoviště

prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D., MBA
Ing. Marek Růžička, Ph.D.
Ing. Tomáš Tkačík, Ph.D.
doc. Ing. Jaruše Krauseová, CSc.

VŠB TU Ostrava
Equity Solutions, s.r.o
O2 Czech Republic, a.s.
Business Media CZ, s. r. o.
Vysoká škola ekonomická a
technická v Českých
Budějovicích, Soukromá vysoká
škola ekonomických studií, s. r.
o.
ČVUT Fakulta strojní - Ústav
řízení a ekonomiky podniku
GZ Media, a.s. Prezident
Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích
Vysoká škola ekonomie a
managementu (VŠEM)
Firma Reliant s.r.o.
E.ON Business Services Berlin
GmBH
Katedra ekonomiky,
manažerství a humanitních věd,
ČVUT v Praze
Vedoucí katedry managementu
a marketingu ŠKODA AUTO
VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
Shell Czech Republic a.s.
Regional Marketing Manager
(CEE, Ukraine, CZ&SK), Google
Katedra ekonomiky a
managementu chemického a
potravinářského průmyslu,
UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta ekonomická
Západočeské univerzity v Plzni

prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Ing. Zdeněk Pelc, CSc.
doc. Ing. Marek Vochozka, MBA,
Ph.D.
doc. PhDr. Eva Bedrnová CSc.
Ing. Miroslav Rumler, CSc.
Ing. David Collins, Ph.D.
prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

Ing. Petr Šindler, Ph.D.
Ing. Luděk Motyčka, Ph.D.
prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

doc. Ing. Dagmar Jakubíková,
Ph.D.

doc. Ing. František Bartes, CSc.
prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

Fakulta podnikatelská, Vysoké
učení technické v Brně
Ústav ekonomiky a řízení
chemického a potravinářského
průmyslu, Vysoká škola
chemicko-technologická

Příloha č. 2
Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských
disertačních prací - Obor Ekonomie
INTERNÍ ČLENOVÉ
Katedra Jméno
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KMIE
KSG
KSG
KSG
KSG
KSG

Pracoviště

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

doc. Ing. Libuše Macáková, CSc.

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

doc. Ing. Pavel Sirůček, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. Ph.Dr. Jaroslav Krameš, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.
doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
doc. Ing. Markéta Fantová
Šumpíková, Ph.D.
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

FPH VŠE

Předseda komise a
zástupce předsedy

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová,
Ph.D.
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
doc. Ing. Jan Heřman, CSc.

FPH VŠE
FPH VŠE

FPH VŠE
FPH VŠE

doc. Ing. Hana Mikovcová, CSc.
KSG
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.
KSG
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
KSG
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
KSG
EXTERNÍ ČLENOVÉ

FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE
FPH VŠE

Jméno

Pracoviště

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

VŠFS, Prorektor pro výzkum a
vývoj, Vysoká škola obchodní v
Praze, o.p.s.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

rektor, Vysoká škola ekonomie a
managementu

prof. PhDr. RNDr. Stanislav
Polouček, CSc.

VŠB TU Ostrava Ekonomická
fakulta, Katedra ekonomie,

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

Provozně ekonomická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Raiffeisenbank a.s.

Ing. Helena Horská, Ph.D

Příloha č. 3
Tabulka 1 Publikační činnost k projektu VŠE IP300040 k datu 28. 1. 2015

Publikace - druhy
Knižní monografie
Knižní monografie - příspěvek
Články v časopise s impakt faktorem
Články v časopise (Scopus)
Články v časopise ze seznamu RVVI
Články v časopise - recenzované
Příspěvky ve sborníku z konference
sledované v Conference Proceedings
Citation Index

2012 2013 2014 2015 Celkem
6
4
3
9
19

3
6
10
3
10
24

5
2
4
2
6
18

23

27

1

Příspěvky ve sborníku z konference
sledované ve Scopusu
Příspěvky ve sborníku z konference s
mezinárodní účastí
Uspořádání konference
Uspořádání workshopu
Knižní monografie - učebnice

Sestavovatelské práce - sborník z
konference s mezinárodní účastí
Sestavovatelské práce - číslo časopisu
Recenze
Jiné publikace
Celkem

51

1
47
2
1

Příspěvky ve sborníku z konference bez
mezinárodní účasti
Abstrakt příspěvku na konferenci
publikovaný ve sborníku
Poster na konferenci
Články v časopise - nerecenzované
Sestavovatelské práce - monografie

1
1

1

38
2

35
1

3

3

120
5
1
6

1
4
4
1

1
1
3

2
6
1
1

1
7
3
4

133

148

14
12
18
6
25
61

1
1

6
1
13
1

6

3
16
4
5

3

87

2

370
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