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 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské  

             VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 

 

Přítomni: 

viz prezenční listina  

 

Program: 

1.  Zahájení 

          - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

2.  Habilitačního řízení  - Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., obor Ekonomie 
          - prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

3.  Zahájení habilitačního řízení Ing. Luboš Smrčka, CSc.  

          - prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

4.  Schválení a jmenování nových zkoušejících pro státní závěrečné zkoušky  

          - prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

5.  Informace o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

vědy a výzkumu fakulty v roce 2012 a výhled na rok 2013  

          - prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

6.  Projednání návrhu re-akreditace oboru navazujícího magisterského studia 

International Management 

          - doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 

7.  Různé a závěr zasedání 

          - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Přítomné členy VR přivítal děkan fakulty prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. v prostorách 

rektorské zasedací místnosti Vysoké školy ekonomické v Praze a seznámil je s programem 

zasedání.  

 

Ad 2) Habilitační řízení -  Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 

Před projednáním habilitačního řízení byli zvoleni skrutátoři: prof. Ing. Petr Pernica, CSc., 

Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. a doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., které Vědecká rada 

fakulty podnikohospodářské (dále jen VR FPH) následně schválila. 

Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne 26. 09. 2012.  

Dne 10. 10. 2012 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: 
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Předseda:     prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

          rektor VŠEM 

Členové:      prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.   

Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 

                   katedra ekonomie 

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.  

Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze 

                   vedoucí katedry mikroekonomie 

prof. Ing. Miloš Mach, CSc.  

Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň 

                   vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod 

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. 

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze 

                   katedra měnové teorie a politiky 

Habilitační řízení moderoval proděkan prof. Ing. Ivan Nový, CSc., který předal slovo 

předsedovi habilitační komise prof. Ing. Milanu Žákovi, CSc. Ten v úvodu uvedl, že 

habilitační komise po prostudování potřebných dokladů komise konstatovala, že jí byly 

předloženy všechny doklady požadované podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 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 „Minimální mzda v České republice. Vybrané 

problémy.“ byli požádání tito odborníci: 

 doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. 

                     prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 

                     Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

 prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.  
                     vedoucí katedry personalistiky FPH VŠE v Praze 

 doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.  
                     ekonomický expert, ČMKOS 

Výše jmenovaní oponenti dodali své stanovisko k habilitačnímu spisu a v závěru svých 

oponentských posudků shodně doporučili, aby po úspěšném absolvování habilitačního řízení 

byla Ing. Tomášovi Pavelkovi, Ph.D. udělena vědeckopedagogická hodnost docent v oboru 

Ekonomie. 

V závěru svého vystoupení předseda habilitační komise prof. Žák uvedl, že 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. 

Tomáše Pavelky, Ph.D. docentem v oboru Ekonomie.  

Obhajoba habilitačního spisu 

Dále moderátor habilitačního řízení prof. Nový předal slovo přítomným oponentům 

habilitačního spisu: 



                                                                                                       
 

    Zápis z vědecké rady 

             Z – VR / F3  - 01/13 

 

strana 

3/10 

 

Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. ve svém shrnutí posudku uvedla, že text habilitační práce 

je přehledný, srozumitelný, logicky vyvážený a čtivě napsaný včetně pasáží, kde používá 

statistické metody. Zde se nejvíce projevují pedagogické schopnosti autora. Dále konstatuje, 

že by bylo užitečné častější vyjádření vlastního postoje autora k dané problematice.  

Podle doc. Březinové habilitační práce splňuje všechny požadavky kladené na habilitační 

práce. Jde o rozsáhlý dobře sestavený a odborně fundovaný text, kterým autor prokázal 

výbornou znalost tématu, přehled i schopnost vědecky a systematicky pracovat ve zvoleném 

oboru.  

Závěrem doc. Březinová konstatovala, že autor splnil cíle, které si v habilitační práci stanovil. 

Na základě výsledků obhajoby před vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské VŠE a za 

předpokladu splnění dalších vědeckovýzkumných a pedagogických požadavků navrhla, aby 

byl Ing. Tomáši Pavelkovi, Ph.D. udělen titul docent v oboru Ekonomie. 

Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. v závěru svého vystoupení na VR FPH požádala, aby Ing. 

Pavelka vědecké radě blíže osvětlil, jaký postup zvolil při dokazování, že se minimální mzda 

zvyšuje, když se zkracuje pracovní doba (viz s. 43 habilitační práce). Dále požádala, aby Ing. 

Pavelka blíže vysvětlil metodiku prokazování motivační funkce minimální mzdy. Při této 

příležitosti konstatovala, že: „Existuje již řada analýz motivace k zaměstnání, kde jsou 

uvedeny různé modely domácností. Ing. Pavelka volí ve své habilitační práci příklady 

s pracovníkem v různých obcích s jedním dítětem v péči nebo bez něj. Je pochopitelné, že tato 

problematika je spíše mimo hlavní proud zájmu autora, nicméně Ing. Pavelka by mohl uvést i 

další vzorce domácností (jeden zaměstnaný a jeden nezaměstnaný, oba nezaměstnaní a různý 

počet dětí atd.).“ 

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. navázala na předchozí komentář doc. Březinové o 

vysoké kvalitě předložené práce.  Poukázala při tom na skutečnost, že otázka minimální mzdy 

je více politickou než ekonomickou otázkou. Habilitační práce je z hlediska formy i obsahu 

plně vyhovující požadavkům habilitačního řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.  

Na základě výsledků obhajoby před vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské VŠE a za 

předpokladu splnění dalších vědeckovýzkumných a pedagogických požadavků prof. 

Dvořáková navrhla, aby Ing. Tomáši Pavelkovi, Ph.D. byl udělen titul docent v oboru 

Ekonomie. 

Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. nevyslovila k habilitační práci Ing. Tomáše Pavelky žádné 

připomínky, na které by měl habilitant před vědeckou radou FPH reagovat. 

Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. vyzdvihnul, že práce je zpracována velmi kvalitně a je zřejmé, 

že habilitant má v daném oboru dlouholetou zkušenost. Oponent ocenil jeden ze závěrů 

uvedených v habilitační práci, a to, že nelze jednoznačně prokázat závislost mezi výší 

minimální mzdy a mírou nezaměstnaností. Závěrem ocenil různé pohledy i řadu dalších 

závěrů, které práce přináší a konstatoval, že práce je přínosná a zcela splňuje nároky pro 

udělení hodnosti docent. Doc. Janíčko v závěru svého vystoupení požádal habilitanta o 

vysvětlení problému minimální mzdy před rokem 1989 v tehdejším Československu.  

Na základě výsledků obhajoby před vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské VŠE a za 

předpokladu splnění dalších vědeckovýzkumných a pedagogických požadavků navrhl, aby 

Ing. Tomáši Pavelkovi, Ph.D. byl udělen titul docent v oboru Ekonomie. 
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Ing. Pavelka se následně vyjádřil k připomínkám a dotazům oponentů, klíčové závěry z jeho 

vystoupení jsou shrnuty v následujícím textu: 

Odpovědi na otázky doc. PhDr. Olgy Březinové, CSc.: 

Výpočet minimální mzdy v případě kratší pracovní doby je upraven nařízením vlády ČR. 

Kratší týdenní pracovní doba je uplatňována za situace, které definuje § 79 Zákoníku 

práce.  

Motivační funkci minimální mzdy habilitant zjišťoval porovnáním čisté minimální mzdy a 

životního minima navýšeného o příspěvek na bydlení v různých modelových situacích. 

Modelové situace se zahrnutím nezaměstnaných osob je obtížné řešit z důvodu rozdílné 

výše pobírané podpory v nezaměstnanosti i z důvodu různé dlouhé podpůrčí doby. 

Odpověď na otázku doc. Ing. Pavla Janíčka, CSc.:  

       V době Československé socialistické republiky institut minimální mzdy nebyl zaveden a  

      jeho funkci plnily první tarifní třídy mzdových stupnic. 

Moderátor habilitačního řízení prof. Nový po kladné odpovědi oponentů na dotaz, zda jsou 

spokojeni s odpověďmi na své dotazy, otevřel veřejnou diskusi k habilitačnímu spisu. Do 

diskuse se již nikdo nepřihlásil.  

 

Habilitační přednáška 

Habilitační přednáška Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.  se konala před vědeckou radou fakulty 

téhož dne, na téma „Vývoj ekonomické aktivity cizích státních příslušníků v České 

republice.“ 

Ing. Pavelka habilitační přednášku zahájil základním vymezením ekonomicky aktivních 

cizích státních příslušníků v České republice. Po zhodnocení celkového vývoje počtu cizích 

státních příslušníků identifikoval tři klíčové faktory tohoto vývoje:  

- vývoj v Československu před rokem 1989,  

- legislativní změny spojené zejména se vstupem České republiky do EU,    

- hospodářský vývoj České republiky. 

Následně se Ing. Pavelka podrobně věnoval vývoji cizích státních příslušníků evidovaných na 

úřadech práce a cizích státních příslušníků se živnostenským oprávněním v období 

hospodářského cyklu 2007-2011. Pozornost byla věnována závislosti počtu cizích státních 

příslušníků na výši nezaměstnanosti a na počtu volných pracovních míst.  

Veřejná diskuse: 

Jako první se do diskuze přihlásil Ing. Zdeněk Pelc, CSc., který konstatoval, že současná výše 

minimální mzdy v kombinaci s výší sociálních dávek je demotivační. Zároveň položil 

habilitantovi otázku, jaký je důvod nárůstu podnikatelů pocházejících z Ukrajiny a Vietnamu 

v posledních letech. Položil také otázku, zda přidělování pracovních povolení a pobytových 

víz není v některých případech spojeno s korupčním jednáním. 

Habilitant reagoval konstatováním, že současná výše minimální mzdy opravdu neplní svou 

motivační funkci. Nárůst počtu podnikatelů z Ukrajiny a Vietnamu souvisí s ekonomickou 

recesí, kdy u cizinců propuštěných ze zaměstnání existovalo reálné riziko ztráty povolení 

k pobytu, a proto značná část z nich požádala o živnostenské oprávnění. 

Prof. Soukup doplnil dotaz pana Ing. Pelce o vysvětlení procedury dobrovolných návratů. 
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Habilitant konstatoval, že existovaly tři fáze dobrovolných návratů, které využilo celkově cca 

2 200 cizinců. Habilitant vyjádřil pochybnosti o smysluplnosti a efektivnosti tohoto opatření 

zejména s ohledem, že v roce 2008 bylo v České republice cca 362 000 ekonomicky aktivních 

cizích státních příslušníků.  

Prof. Záruba postrádal v přednášce kritickou analýzu vývoje počtu cizích státních příslušníků 

a s tím spojené závěry a doporučení pro politiku zaměstnanosti. 

Habilitant uvedl, že zda a v jaké míře se otevře český trh práce cizím státním příslušníkům, je 

převážně na politickém rozhodnutí odpovědných orgánů.    

Ing. Kulovaný vyjádřil přesvědčení, že převažují pozitivní ekonomické efekty zaměstnávání 

cizích státních příslušníků v ČR. Firmy jsou často vystaveny nedostatku domácí pracovní síly 

s odpovídající kvalifikací. Domácí pracovní síla není dostatečně motivována přijmout některá 

volná pracovní místa, např. svářečů.  

Ing. Pavelka odpověděl, že jak již zmínil v předcházející diskuzi, současná výše minimální 

mzdy v kombinaci se sociálními dávkami opravdu v řadě případů působí demotivačně.  

Prof. Veber vyjádřil souhlas s názorem pana ředitele Pelce ohledně přidělování pracovních a 

pobytových povolení pro cizí státní příslušníky. 

V následné diskuzi se debatovalo působení agentur práce ve spojitosti s cizími státními 

příslušníky.  

Prof. Dvořáková reagovala, že vlivem legislativních opatření z posledních let, je působení 

některých agentur práce omezováno. 

Ing. Pavelka na toto téma odpověděl, že zejména v době ekonomického boomu agentury 

práce využívaly značný počet cizích státních příslušníků. V době ekonomického propadu však 

tyto agentury neposkytly nepotřebným cizincům odpovídající asistenci. 

Prof. Adamec vyjádřil názor, že očekával detailnější ozřejmění postavení cizinců v naší 

společnosti. Zmínil rozpory mezi jednotlivými zájmovými skupinami, a to mezi přístupem 

odborů a zaměstnavatelů. Cizí státní příslušníci nepracují vždy za nižší mzdy než domácí 

pracovníci, ale jejich výhodou je jejich pružnost, ochota pracovat a udržet si pracovní pozici. 

Řada podnikatelů tak dochází k závěru, že raději zaměstná cizince než občana České 

republiky. Zároveň položil otázku na přístup odpovědných orgánů k ekonomické aktivitě 

cizinců. 

Ing. Pavelka reagoval existencí institutů zelené a modré karty, které jsou však v České 

republice využívány zcela mizivě (zelené 400 cizinců, modré 30 cizinců).  

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 27 členů, 0 hlasů bylo neplatných, 3 hlasy byly proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské tak rozhodla ve smyslu §72, Zákona č. 111/1998 

Sb. o vysokých školách o postoupení návrhu na jmenování Ing. Tomáše Pavelky, Ph.D. 

docentem v oboru Ekonomie děkanovi Fakulty podnikohospodářské.  

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze konstatoval, že předá 

veškeré materiály úspěšného habilitačního řízení ing. Pavelky rektorovi Vysoké školy 

ekonomické v Praze  podle §72 odst.11., zák. č. 111/1998 Sb., s návrhem na jmenování  Ing. 

Tomáše Pavelky, Ph.D. docentem  pro obor Ekonomie. 
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Ad 3) Zahájení habilitačního řízení Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

Prof. Nový představil návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Luboše Smrčky, CSc. a 

předložil návrh složení habilitační komise: 

 

předseda komise: prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.  

                               Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra podnikové ekonomiky 

členové komise: Ing. Mojmír Hampl, Ph.D. 

                               viceguvernér České národní banky České republiky 

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 

                               předsedkyně Českého statistického úřadu 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 

                                   Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, vedoucí katedry   

                               podnikového hospodářství 

prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. 

                               TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra podnikohospodářská 

Závěr:  

Vědecká rada jednomyslně návrh schválila a zvolila jako téma habilitační přednášky: 

„Zánik podniku jako mechanismus strukturální přeměny aktiv podniku a jejich využití v 

nových podnikatelských aktivitách - střet pragmatismu a sentimentu v reálném prostředí 

úpadku ekonomických subjektů? „ 

 

Ad 4) Schválení a jmenování nových zkoušející do státních závěrečných zkoušek  

Prof. Nový předložil návrh na jmenování doc. Ing. Jiřího Strouhala, Ph.D. školitelem, členem 

komise pro státní doktorské zkoušky a členem komise pro obhajoby doktorských disertačních 

prací v doktorském studijním programu Ekonomika a management obor Podniková 

ekonomika a management. 

Dále byl předložen návrh na schválení Mgr. Radka Tahala, Ph.D., jako zkoušejícího u státních 

závěrečných zkoušek z oboru Podniková ekonomika a management a Arts Management. 

Závěr: 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze oba návrhy jednomyslně schválila. 

 

 

Ad 5) Informace o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
vědy a výzkumu FPH v roce 2012 a výhled na rok 2013, projekt Konkurenceschopnost 

Prof. Nový členům vědecké rady charakterizoval využití institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj vědy a výzkumu FPH v roce 2012. Tento projekt byl na fakultě 

souhrnně nazýván Konkurenceschopnost a dělil se dále na dílčí projekty. Prof. Nový dále 

stručně popsal dosažené výsledky za r. 2012 a přednesl představu vedení fakulty na 

pokračování projektu na rok 2013.  
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Konkurenceschopnost 

Dílčí projekt - název Hlavní řešitel Katedra 

Role zákazníků v českých firmách 

Ing. Miroslav Karlíček, 

Ph.D. KMG 

Vysvětlení příčin úspěchu a neúspěchu v procesu založení 

a raného rozvoje nových firem v České republice 

Mgr. Ing. Martin Lukeš, 

Ph.D. KPSŘ 

Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na 
počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace 

prof. Ing. Jindřich Soukup, 
CSc. KMIE 

Management inovací 

prof. Ing. Jaromír Veber, 

CSc. KM 

Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků 

a národních ekonomik v globálním hospodářském systému 

prof. Ing. Eva 

Kislingerová, CSc. KPE 

Závěr: 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze projednala a schválila dosavadní 

vedení a výsledky projektu Konkurenceschopnost za rok 2012. Dále přítomní členové 

vědecké rady projednali předložené návrhy a souhlasili se způsobem rozdělení finančních 

prostředků, obsahovým zaměřením a plány pro rok 2013 institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj vědy a výzkumu na fakultě v projektu Konkurenceschopnost. 

 

Ad 6) Projednání návrhu re-akreditace oboru navazujícího magisterského studia 
International Management 

Informaci o dosavadním průběhu výuky navazujícího magisterského oboru studia 

International Management, který je na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze vyučován 

plně v anglickém jazyce podal proděkan doc. Ing. Jiří Hnilica, CSc. Následně prezentoval 

změny, které byly v re-akreditačním materiálu provedeny ve srovnání s dosavadní podobou 

akreditačního materiálu a zejména obsahem výuky.  Upozornil, že navrhované změny v re-

akreditačním návrhu plynou jak ze zkušeností ze čtyř let výuky, tak z požadavků, které jsou 

výsledkem dohody rektorů a akademických ředitelů aliance CEMS. Změny nijak radikálně 

nemění současné kurikulum.  

Závěr: 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze předložený návrh re-akreditace 

přijala jednomyslně.  

 

7) Různé a závěr zasedání 

Prof. Veber pozval členy vědecké rady na setkání absolventů - Den s VŠE, v sobotu 18. 

května 2013. Akce je zařazena do programu oslav 60. výročí vzniku VŠE v Praze i Fakulty 

podnikohospodářské.  

Dále prof. Veber informoval o příštím zasedání vědecké rady, které se uskuteční v 9.30  dne 

19. 6. 2013 a bude probíhat v prostorách Břevnovského kláštera v Praze 6. Odpoledne bude 

navazovat reprezentativní konference pod názvem Ekonomika v pohybu, podvečerní kulturní 

program a společenský večer. I na tuto akci, která je opět organizována na počest 60. výročí 

založení fakulty, byli členové vědecké rady pozváni.  

V úplném závěru jednání poděkoval děkan všem členům za jejich účast na jednání vědecké 

rady.  

Zapsala: Ing. Blanka Richtrová, schválil: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.  
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