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Zápis ze zasedání Vědecké rady 
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, 

které se konalo dne 25. února 2009 

Program: 

1. Zahájení  

       -  prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2. Habilitační řízení PhDr. Ing. Marka Louţka, Ph.D. 

      -   prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3. Projednání návrhu ţádosti o prodlouţení akreditace habilitačního a profesorského 

jmenovacího řízení pro obor Podniková ekonomika a management 

      -   prof. Ing. Ivan Nový,CSc.  

4. Projednání návrhu ţádosti o prodlouţení akreditace bakalářského studijního programu 

Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika a management 

      -  doc. Ing. Hana Mikovcová, CSc. 

5. Projednání zprávy o řešení výzkumného záměru FPH „Nová teorie ekonomiky a 

managementu organizací a jejich adaptační procesy“ 

      -  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

6. Různé  

Materiály k projednávaným bodům obdrţeli členové vědecké rady v předstihu společně 

s pozvánkou na jednání.  

 

Ad 1)  Zahájení 

Po přivítání přítomných, děkan fakulty, prof. Veber informoval o dílčích změnách ve sloţení 

VR. Vědeckou radu opustily Ing. Martina Soukupová a Ing. Marcela Zamazalová a novými 

členy rady se stali doc. Jiří Patočka a Ing. Miroslav Karlíček.  

 

Ad 2)  Habilitační řízení 

PhDr. Ing. Marek Louţek, Ph.D.  Filosofická fakulta UK Praha – obor „Ekonomie“ 

pracoviště:  - FF UK, katedra sociologie, oddělení ekonomie 

                    - NF VŠE,  katedra hospodářské a sociální politiky 

Na základě usnesení Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze byla dne 8. 

října  2008 schválena ve smyslu §§ 71 a 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

komise pro habilitační řízení v tomto sloţení.  

 

Předseda komise:   prof. Ing. Milan Sojka, CSc. 

                                Fakulta sociálních věd 

                                Univerzita Karlova Praha 

 

Členové komise:    prof. Ing. Milan Ţák, CSc. 

                                rektor 

                                Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha 
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                                prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. 

                                vedoucí katedry 

                                Vysoká škola báňská, Ostrava 

                                 

                                 doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. 

                                 Katedra mikroekonomie 

                                 Vysoká škola ekonomická,  Praha 

 

                                 doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 

                                 zástupce vedoucího katedry 

                                 Katedra mikroekonomie 

                                 Vysoká škola ekonomická, Praha 

 

Po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, ţe jí byly předloţeny všechny 

doklady poţadované podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. i podle kriterií 

uplatňovaných při habilitačním řízení na VŠE, podklady jsou úplné a splňují poţadavky 

uvedeného zákona, i poţadavky kritérií habilitačního řízení na VŠE a Fakultě 

podnikohospodářské v Praze, přijaté na počátku r. 2008.   

O oponentské posudky na habilitační práci „Metodologie ekonomie“ byli poţádání: 

-  doc. PhDr. Ján Pavlík – vedoucí katedry filosofie, Národohospodářská fakulta, VŠE Praha 

-  prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - vedoucí katedry ekonomie, Masarykova univerzita, Brno 

-  doc. Ing. Ján Iša, DrSc. – Slovenská akademie věd, Bratislava  

 

Habilitační komise ve svém stanovisku ze dne 11. listopadu 2009 mimo jiné konstatuje: 

Publikační činnost uchazeče svou kvalitou i kvantitou splňuje poţadavky Kritérií pro 

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze 

vyplývajících z řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Uchazeč ve své 

publikační činnosti uplatňuje často interdisciplinární přístupy k ekonomické problematice 

spojující ekonomická, demografická, politologická či filozofická hlediska. Zabývá se širokým 

spektrem problematiky z oblasti metodologie ekonomických věd, dějin ekonomických teorií, 

ekonomie, demografie aj.  

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se pravidelně podílel od r. 2000 - 9 na řešení  pěti grantů 

v rámci GA ČR. Pozitivně hodnoceny a oceňovány jsou příspěvky a vystoupení habilitanta 

v rámci konferencí či pobytů v zahraničí.  

I s přehlédnutím k pozitivním stanoviskům recenzentů k předloţené habilitační práci, komise 

v tajném hlasování všemi hlasy doporučila VR Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy 

ekonomické  v Praze, aby PhDr. Ing. Marek Louţek, Ph.D. byl jmenován docentem v oboru 

ekonomie. 

Vlastní habilitační řízení vedl proděkan pro vědeckou činnost fakulty prof. Nový. Po 

představení habilitanta, předal slovo předsedovi habilitační komise prof. Milanu Sojkovi. Ten 

informoval o výše uvedených krocích habilitační komise a o závěrech její činnosti.  

Doc. Pavlík ve svém obsáhlém vystoupení prezentoval své stanovisko k předloţené 

habilitační práci. Za nepřítomné zbývající recenzenty přečetl jejich stanovisko a závěry 

z jejich posudků prof. Sojka. Všichni tři recenzenti se shodli v tom, ţe předloţená práce je 

velice zdařilá. 
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K uvedeným závěrům a dotazům uvedl odpovědi a stanovisko Ing. PhDr. Louţek. 

V další části přednesl habilitační přednášku na téma „Ekonomická teorie reprodukčního 

rozhodování.“ Ve více jak dvacetiminutovém vystoupení se habilitant dotkl takových témat 

ekonomické teorie porodnosti, jako je vztah mezi bohatstvím a porodností, děti jako spotřební 

statek a jako kapitálový statek, účinek dětí na výdaje domácností, dotkl se i nástrojů populační 

politiky.  

Téma i osobitý přednes habilitační přednášky vyvolal značný zájem všech členů VR a 

následně se odrazil v bohaté diskusi: 

 doc. Patočka – zda a s jakým výsledkem uvedené závěry ekonomické teorie byly 

konfrontovány s poznatky demografie a sociologie, 

 prof. Dvořáček – do jaké míry se do uvedených ekonomických modelů promítá 

současná skutečnost, ţe dospělé děti neţiví rodiče, ale často dále je ekonomicky 

vyuţívají a jak se reprodukčního rozhodování promítá současné postavení ţeny ve 

společnosti, 

 ing. Hess – jaký je závěr pro naši společnost, je zájem mít hodně či málo dětí, 

 prof. Blaţek – prezentovaná teorie předpokládá racionální jednání lidí, je tomu tak 

v reálném ţivotě, 

 prof. Nový – nedochází v současnosti k rozpadu tradičního pojetí rodiny, 

Ke všem výše uvedeným dotazům zaujal habilitant stanovisko. Nicméně jeho názor, ţe by stát 

měl minimálně zasahovat do regulace porodnosti, musel vyvolat dotaz (prof. Fotr), ţe 

regulace porodnosti v Číně přináší řadu pozitivních přínosů. I na tuto námitku měl habilitant 

připravenu teoreticky zdůvodněnou odpověď.  

Celkově habilitant přesvědčil svými teoretickými znalostmi, tak i vědecko-pedagogickými 

schopnostmi členy VR o tom, ţe titul docenta mu právem můţe být přiznán.   

Host na jednání VR, doc. Buriánek, vedoucí katedry sociologie FF UK v Praze, ve svém 

vystoupení pozitivně zhodnotil odborný profil Ing. PhDr. Louţka, Ph.D. 

Závěr: 

Výsledek tajného hlasování: 

 počet členů VR – 35, 

 počet přítomných členů VR – 30, 

 počet kladných hlasů – 30. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe všichni přítomní členové VR, o udělení vědecké hodnosti 

docent Ing. PhDr. Marku Louţkovi, Ph.D. hlasovali jednomyslně.  

 

Ad 3)  Návrh re-akreditace habilitačního a profesorského jmenovacího řízení  

Tento bod uvedl prof. Veber a upozornil, ţe v červenci vyprší dosavadní akreditace a je nutné 

předloţit AK novou ţádost. 

Bliţší výklad obsahu návrhu ţádosti o prodlouţení akreditace habilitačního a profesorského 

jmenovacího řízení pro obor Podniková ekonomika a management provedl prof. Nový. 

Závěr: 

Po krátké diskusi byl tento návrh schválen všemi přítomnými členy VR.  
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Ad 3)  Návrh re-akreditace bakalářského studijního programu  

Tento bod uvedl prof. Veber a upozornil, ţe i v tomto případě v červenci vyprší dosavadní 

akreditace a je nutné předloţit AK novou ţádost. 

Bliţší výklad obsahu návrhu ţádosti o prodlouţení akreditace bakalářského studijního 

programu Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika a management provedla 

proděkanka pro pedagogiku doc. Mikovcová. 

Závěr: 

Po krátké diskusi byl tento návrh schválen všemi přítomnými členy VR.  

 

Ad 4)  Zpráva o řešení výzkumného záměru fakulty 

V úvodním slovu prof. Kislingerová informovala o postupu řešení výzkumného záměru 

fakulty „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ v r. 

2008.  

Ve svém vystoupení vyzvedla uspořádání konference, řady workshopů, vydání 10 publikací, 

65 odborných článků a cca 270 záznamů v RIVu.  

Ve druhé části svého vystoupení informovala, ţe výzkumná skupina se zaměří na nové 

dotazníkové šetření mapující současné problémy podnikové praxe a pozvala přítomné na: 

  odborný seminář o insolvenci, který se uskuteční 21. dubna 2009 od 13 – 16 hodin, 

  odbornou konferenci zaměřenou na Facility management, která se uskuteční 25.5. 

2009 v Likešově aule.  

Následující diskuse (ing. Hess, Mgr. Novák, Ing. Kulovaný) se zaměřila na moţnosti či 

omezení predikce budoucího hospodářského vývoje.  

Závěr: 

 VR vzala zprávu o postupu řešení výzkumného záměru fakulty na vědomí, 

 VR doporučila vedení fakulty se výrazněji zapojit do mediálních aktivit souvisejících 

s hodnocením současné světové finanční krize. 

 

Ad 5  Různé 

5.1 Děkan fakulty předloţil VR ke schválení dva návrhy na přiznání statutu „Hostující 

profesor“ pro: 

 Henry Bruce Balfanz, MBA (USA), který na fakultě pravidelně vyučuje 

mimosemestrální kurz „Vývoj americké reklamy“ 

 Dr. Michael Teubert (SRN), který na fakultě pravidelně vyučuje mimosemestrální kurz 

Mezinárodní management lidských zdrojů. 

Závěr: 

Po diskusi (Ing. Souček) byly oba předloţené návrhy schváleny.  
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5.2  Prof. Nový informoval členy VR o tom, ţe fakulta obdrţela akreditaci doktorského 

studia, jak v oboru Ekonomika a management, tak v oboru Ekonomie. Bohuţel nikoliv 

v oboru Arts Management. 

V této souvislosti doc. Patočka informoval, ţe se fakulta přihlásí do výzkumných aktivit 

vyhlášených Ministerstvem kultury ČR.  

5.3 Děkan fakulty poţádal VR o stanovisko, zda by měla fakulta uspořádat odbornou 

konferenci zaměřenou na světovou finanční krizi a její dopady do čs. podmínek.  

Uvedená ţádost vyvolala značný zájem zejména externích členů VR, na jedné straně 

zaznívaly hlasy, ţe taková akce jiţ měla proběhnout, na druhé straně, ţe takových akcí jiţ 

proběhla řada. 

Závěr: 

Jestliţe vedení fakulty předpokládá takovou konferenci uspořádat na konci první dekády 

měsíce září, mělo by někdy v dubnu, květnu uváţit stav krizové situace, ale i tu skutečnost, 

jak bude dané téma atraktivní, medializováno, jaké subjekty budou k danému tématu pořádat 

podobné akce a po vyhodnocení situace definitivně rozhodnout o jejím konání. V kaţdém 

případě je třeba klást důraz na kvalitu referujících. 

 

5.4  Děkan fakulty poděkoval všem přítomným členům VR za účast a konstatoval, ţe příští 

zasedání VR se uskuteční zřejmě aţ po prázdninách s tím, ţe o termínu budou s výrazným 

předstihem informováni.  

 

Zapsal: Veber  

 


