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ZÁPIS Č. 11 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 

konaného dne 7. 12. 2015 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Předání Ceny děkana pro akademické pracovníky za nejlepší odbornou knihu a 
za nejlepší vědecký článek 

2. Návrh Dlouhodobého záměru ESF na léta 2016–2020 

3. Návrh dopisu pro Akreditační komisi – oznámení o změně skladby obsahu 

státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních 

programech na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity od 
akademického roku 2015/2016 

4. Návrh na rozšíření oborové komise doktorského studijního oboru Veřejná 
ekonomie 

5. Různé 

 

Průběh zasedání: 

Předseda VR prof. Slaný přivítal přítomné a uvedl, ţe v programu, který členové VR obdrţeli 

spolu s pozvánkou na zasedání, došlo ke změně – nebude projednáván Návrh na jmenování 

členů komisí pro státní závěrečné zkoušky. K programu zasedání nebyly vzneseny ţádné 
připomínky. 

Dále členy VR informoval, ţe habilitanti a zároveň členové VR Martin Kvizda a Vladimír Ţítek, 
jejichţ habilitační řízení byla na programu předchozího jednání VR, byli rektorem MU k 1. 

prosinci 2015 jmenováni docenty v oboru Hospodářská politika. 

Ad 1. 

Předseda VR uvedl první bod jednání a předal slovo proděkanovi pro vědu, výzkum a tvůrčí 
činnost doc. Piroţkovi. Doc. Piroţek vyhlásil oceněné. Cena byla udělena ve dvou kategoriích. 

V kategorii „nejlepší odborná monografie vydaná v roce 2014“ byla udělena 2 místa. Oceněni 

byli: 
 autorský kolektiv ve sloţení prof. Ing. Ladislav Blaţek, CSc., Ing. Ondřej Částek, Ph.D., 

Ing. Jana Pokorná a Mgr. Maria Králová, Ph.D., za knihu „Identifying Corporate 
Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition“ 

(jejímiţ spoluautory jsou také prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., a RNDr. Petr Somol, Ph.D., 
z VŠE v Praze), vydanou v Nakladatelství Masarykovy univerzity (1. místo), 

 doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., za knihu „Konkurence a výkonnost na evropských 
ţeleznicích“, vydanou v Nakladatelství Masarykovy univerzity (2. místo). 
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V kategorii „nejlepší vědecký článek vydaný v roce 2014“ byla udělena 3 místa. Oceněni byli: 
 doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek „Out of Prague: A week-long intermodal shift 

from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010“ (jehoţ 
spoluautorem je Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty MU) 

publikovaný v časopise Journal of Transport Geography (1. místo), 
 autorský kolektiv doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., Ing. Petr Valouch, Ph.D., Ing. 

Eva Hýblová, Ph.D., a Ing. Zuzana Kříţová, Ph.D., za článek „Changes in Property and 

Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic“ 
publikovaný v časopise Engineering Economics (2. místo), 

 spoluautoři doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., a doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek 
„Competition in the railway passenger market in the Czech Republic“ (jehoţ 

spoluautorem je také Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty MU a 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., z Univerzity Karlovy) publikovaný v časopise Research in 

Transportation Economics (3. místo). 

Prof. Slaný předal přítomným oceněným diplomy a finanční odměny a poděkoval jim za jejich 

práci a reprezentaci fakulty.  

Ad 2.1 

Prof. Slaný představil Dlouhodobý záměr ESF na léta 2016–2020 a vyzval členy VR k dotazům 

a diskuzi: 

 Prof. Krebs navrhl doplnit dokument závěrem, kde by byly shrnuty dlouhodobé priority. 

Dále poloţil dotaz, zda se více nesoustředit na získávání vlastních zdrojů podpory. Prof. 
Slaný uvedl, ţe shrnutí priorit je jiţ mj. součástí úvodu k DZ a ţe oblasti získávání 

vlastních zdrojů podpory je fakultou věnována značná pozornost.   

 Prof. Majtán uvedl, ţe byl jako dlouholetý člen VR ESF a spolupracovník fakulty 

svědkem velkého kvalitativního posunu v oblastech vědy a výzkumu, doktorského 

studia i výuky a ocenil, ţe se fakulta snaţí v rámci DZ kvalitu posunout ještě výše. 
Obzvláštní důleţitost přiznal oblasti individualizace doktorského studia a poloţil otázku, 

zda má fakulta nějakou konkrétnější představu. Prof. Slaný upřesnil, ţe by se mělo 
jednat o menší mnoţství přímé výuky ve prospěch většího prostoru pro diskuzi na 

oborech a se školiteli (která bude moţná díky sníţení počtu doktorandů připadajících na 
jednoho školitele) a pro výzkumnou činnost v rámci tématu dizertační práce.  

 Mgr. Bořil poloţil otázku, jaká je dosavadní zkušenost fakulty s institucionálním 
partnerstvím a jaký je odhad do budoucna. Proděkan pro vnější vztahy dr. Smutný 

uvedl, ţe cílem je dosaţení souladu mezi zájmy partnerů a potřebami fakulty a ţe je 

nyní v jednání řada nových aktivit pro spolupráci (kurzy CŢV, zprostředkovávání 
kontaktu partnerů s absolventy, nabídka relevantních kurzů pro rozvoj schopností 

důleţitých pro kariéru v oblasti obchodu ad.).  

 Prof. Dluhošová ocenila rozsah a podrobnost dokumentu. Poloţila několik dotazů. První 

se týkal zpětné vazby od absolventů. Prof. Slaný uvedl, ţe máme odezvy od studentů i 
absolventů, průzkumy probíhají pravidelně na úrovni univerzity i fakulty a přislíbil 

poskytnout externím členům VR výsledky těchto průzkumů. Proděkan pro studium doc. 
Kvizda doplnil, ţe zpětná vazba od externích odborníků, absolventů a zástupců z řad 

zaměstnavatelů absolventů je součástí vnitřní evaluace oborů a je mimo jiné zdrojem 

pro úpravy v rámci reakreditací programů a oborů. Další dotaz prof. Dluhošové se týkal 
sníţení studijní neúspěšnosti a posunu od zkoušení formou písemných testů k ústnímu 

zkoušení, přičemţ uvedla svou zkušenost, ţe největší počet studentů neuspěje právě 
v písemných testech. Prof. Slaný souhlasil a zopakoval, ţe klesající počet studentů 

                                          
1 V závěru projednávání tohoto bodu programu se z dalšího jednání omluvil člen VR prof. 

Kotlán. 
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připadajících na fakultě na jednoho vyučujícího bude nyní umoţňovat individualizaci 
studia ve větší míře. Na závěr se prof. Dluhošová zeptala na zkušenost fakulty 

s vysíláním doktorandů na zahraniční stáţe, čemuţ přikládá velkou důleţitost, byť se to 
vţdy nedaří. Prof. Slaný souhlasil, ţe není lehké studenty takto vysílat a nastínil, ţe 

fakulta plánuje revizi směrnice děkana pro studium v doktorských studijních 
programech a jeho organizaci, která zavede povinnost doktoranda minimálně 1x za 

studium vycestovat na zahraniční instituci alespoň na dobu 1 semestru. 

 Prof. Blaţek se dotázal na počet zkoušek z povinných předmětů na bakalářském stupni 
studia, v nichţ se zkouší pouze písemně formou testu zaloţeném na výběru z moţností. 

Prof. Slaný uvedl, ţe tento typ testování výrazně převaţuje. Doc. Kvizda doplnil, ţe 
předměty ukončované písemnou formou skutečně dominují a ţe do budoucna se počítá 

s tím, ţe by tento typ testování byl doplňován komunikativnějšími formami, např. 
diskuzí, esejí.      

Prof. Slaný poděkoval členům VR za jejich připomínky a názory a uzavřel tento bod jednání 
konstatováním, ţe Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s § 33 zákona o VŠ 

a Jednacím řádem VR fakulty, vnitřním předpisem č. 2 dle Statutu ESF MU, projednala 

Dlouhodobý záměr fakulty. 

Ad 3. 

Prof. Slaný uvedl další bod programu. Proděkan pro studium doc. Kvizda představil návrh 
dopisu pro Akreditační komisi, nastínil historii této myšlenky a uvedl důvody, které fakultu 

vedou ke změně skladby obsahu SZZ. Prof. Slaný vyzval členy vědecké rady k dotazům a 
diskusi vztahující se k návrhu. Vyjádřili se prof. Blaţek, doc. Malý, doc. Ševčík, doc. Viturka a 

prof. Horvátová. Na jejich dotazy a připomínky reagovali prof. Slaný a doc. Kvizda. 

Na základě vznesených připomínek uzavřel prof. Slaný diskuzi konstatováním, ţe dojde 

k úpravě formulace navrhovaného textu dopisu, a to tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, ţe se 

v rámci zkoušky nebude diskutovat pouze nad tématem závěrečné práce, ale i nad 
problematikou související s profilem a jádrem oboru.  

Na základě návrhu prof. Slaného se VR usnesla, ţe bude hlasovat o tom, zda souhlasí se 
změnou pojetí státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních 

programech na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. 

Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 21, počet 

kladných hlasů: 21, počet záporných hlasů: 0, zdrţel se hlasování: 0). 

Ad 4. 

Proděkanka pro akademické kvalifikace a DSP doc. Lukášová uvedla návrh na rozšíření 

oborové komise doktorského studijního oboru Veřejná ekonomie o nové členy. Doc. Malý jako 
předseda OR Hospodářská politika a správa, pod nějţ obor Veřejná ekonomie spadá, 

předloţený návrh odůvodnil a stručně představil navrhované členy doc. Ing. Jana Pavla, Ph.D., 
a prof. Ing. Beatu Mikušovou Meričkovou, PhD. Člen oborové komise doc. Viturka poté 

představil třetího navrhovaného člena – prof. Ing. Jozefa Tvrdoně, PhD. K návrhu nebyly 
vzneseny ţádné dotazy ani připomínky. 

Proběhlo hlasování o kaţdém navrhovaném zvlášť: 

 doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 21, počet kladných hlasů: 21, počet 

záporných hlasů: 0, zdrţel se hlasování: 0). 

 prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 21, počet kladných hlasů: 21, počet 
záporných hlasů: 0, zdrţel se hlasování: 0). 

 prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. 
Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 21, počet kladných hlasů: 21, počet 

záporných hlasů: 0, zdrţel se hlasování: 0). 
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Ad 5. 

Prof. Slaný informoval členy VR, ţe další zasedání VR ESF MU je plánováno na 29. 2. 2016.  

 

zapsala: Mgr. Nikol Barochová 
zkontroloval: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 


