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ZÁPIS Č. 13 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 

konaného dne 16. 5. 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

1. Úvod 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. RNDr. Milana Viturky, CSc., 
v oboru Hospodářská politika 

 

3. Návrh na jmenování školitelů disertačních prací 
 
4. Návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 
 

5. Různé 

 

Ad 1. 

V úvodu zasedání předseda VR prof. Slaný přivítal přítomné, vyzval členy VR 
k případnému doplnění bodů programu a poté, co k programu nebyly vzneseny 
žádné doplňující návrhy, informoval členy VR o dalším zasedání plánovaném 

na 19. října 2016. Uvedl, že toto veřejné zasedání VR bude mít z důvodu 25. výročí 
zahájení výuky na ESF slavnostní charakter a že pozvánku společně s programem 
obdrží členové VR v časovém předstihu. Dále členy VR pozval na slavnostní 
udělování čestného doktorátu panu prof. Michielu S. de Vriesovi, které se bude 
konat dne 20. října 2016 v aule Právnické fakulty MU. Poté předseda VR uvedl, že 
Dlouhodobý záměr Ekonomicko-správní fakulty MU 2016-2020, který byl VR 
schválen na prosincovém zasedání loňského roku, předložil akademickému senátu 
fakulty a ten jej schválil. 

Ad 2. 

Proděkanka pro akademické kvalifikace a doktorský studijní program doc. Lukášová 
shrnula dosavadní průběh řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Milana 
Viturky, CSc. Poté požádala předsedu hodnoticí komise prof. Ing. Ladislava Blažka, 
CSc., o seznámení členů VR se stanoviskem hodnoticí komise.1 Prof. Blažek 

přednesl stanovisko a oznámil, že komise navrhuje jmenovat uchazeče profesorem 
v oboru Hospodářská politika. 

                                                   
1 V průběhu projednávání tohoto bodu se na zasedání VR dostavili její členové prof. Horváthová a prof. 

Majtán. 
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Doc. Lukášová vyzvala uchazeče k přednesení přednášky na téma „Územní dimenze 
hospodářské politiky – celkový kontext, teoretická reflexe a aplikovaný výzkum“. 
Doc. Viturka přednesl přednášku a následovala veřejná rozprava, během níž položili 
dotazy doc. Malý a prof. Krebs. 

Doc. Lukášová navrhla dva skrutátory: doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D., a prof. PhDr. 
Františka Ochranu, DrSc. Proběhlo hlasování. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 21, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 3). 

Poté uchazeč opustil místnost a byla zahájena neveřejná část rozpravy. Vyjádřili se 
doc. Rektořík, prof. Krebs, prof. Slaný, prof. Blažek a doc. Malý. 

Následovalo tajné hlasování. Po sečtení hlasů skrutátory byl uchazeč pozván zpět 
před vědeckou radu a předseda VR prof. Slaný vyhlásil, že se vědecká rada 
ve svém tajném hlasování usnesla na postoupení návrhu na jmenování uchazeče 

profesorem rektorovi Masarykovy univerzity. 

Ad 3. 

Předseda VR prof. Slaný uvedl návrh na jmenování školitele disertačních prací 
a vyzval doc. Sedláčka k představení uchazeče doc. Ing. Tomáše Výrosta, PhD. 
Doc. Sedláček uvedl, že doc. Výrost je přední odborník na finanční trhy působící na 
Podnikovohospodárskej fakultě se sídlem v Košicích, který připravil pro potenciální 
doktorské studenty z ESF MU velmi atraktivní téma. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné dotazy. 

Poté proběhlo hlasování: 

• doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. (Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska 
 fakulta, Katedra finančného riadenia podniku, Košice) pro studijní program:   

 Finance a účetnictví, studijní obor: Finance. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

Ad 4. 

Proděkan pro studium doc. Kvizda uvedl návrh na jmenování nových členů 
do komisí pro SZZ v bakalářských a magisterských studijních programech a sdělil, 
že jsou navrhováni členové do programů vedených v českém i anglickém jazyce. 

Nejprve stručně představil navrhované členy v programech vedených v angličtině. 
Podotkl, že všichni navrhovaní jsou již členy komisí SZZ v programech vedených 
v českém jazyce a z důvodu umožnění sestavování reprezentativnějších komisí je 
třeba tyto akademiky zařadit i do komisí pro SZZ cizojazyčných programů. Poté 

požádal proděkana pro vnější vztahy dr. Smutného, aby představil navrhované 
členy do komisí SZZ. Dr. Smutný doplnil doc. Kvizdu o nutnosti rozšíření komisí 
SZZ v programech vedených v angličtině. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
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Proběhlo hlasování, zvlášť pro každého navrhovaného: 

• Ing. Jan Čapek, Ph.D. 

 pro magisterský navazující studijní program: Finance and Accounting, obor: 
 Finance; pro magisterský navazující studijní program: Economy and 
 Management, obor: Business Management; pro magisterský navazující studijní 
 program: Economic Theory, obor: Economics; pro magisterský navazující 

 studijní program: Economic Policy and Administration, obor: Public Economics 
 and Administration. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

• Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. 

 pro magisterský navazující studijní program: Finance and Accounting, obor: 
 Finance; pro magisterský navazující studijní program: Economy and 
 Management, obor: Business Management; pro magisterský navazující studijní 
 program: Economic Theory, obor: Economics; pro magisterský navazující 
 studijní program: Economic Policy and Administration, obor: Public Economics 
 and Administration. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

• Ing. Ondřej Částek, Ph.D. 

 pro magisterský navazující studijní program: Finance and Accounting, obor: 
 Finance; pro magisterský navazující studijní program: Economy and 
 Management, obor: Business Management; pro magisterský navazující studijní 
 program: Economic Theory, obor: Economics; pro magisterský navazující 
 studijní program: Economic Policy and Administration, obor: Public Economics 
 and Administration. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

Pan proděkan Kvizda uvedl druhou část návrhů na jmenování nových členů komisí 
pro SZZ v bakalářských a magisterských programech vyučovaných v češtině 
a požádal přítomné zástupce příslušných kateder o komentář k navrhovaným 
členům komisí. Doc. Sedláček představil dr. Czudka z Právnické fakulty a vyzdvihl 
jeho přínos především pro programy realizované ve spolupráci s touto fakultou. 
Doc. Špalek uvedl, že druhý navrhovaný, vedoucí oddělení strategického rozvoje 
Krajského úřadu JMK dr. Fišer, je dlouholetým spolupracovníkem katedry 
a mentorem stáží studentů. 
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Proběhlo hlasování o jmenování nových členů do komisí SZZ, zvlášť pro každého 
navrhovaného:  

• Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. 

 pro bakalářský studijní program: Finance a účetnictví, obor: Finance a právo. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 

počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

• Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D. 

 bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa, obor: Veřejná 
 ekonomika a správa a obor: Ekonomika a řízení nestátních neziskových 
 organizací; magisterský studijní program: Hospodářská politika a správa , obor: 

 Veřejná ekonomika a správa; magisterský navazující studijní program: 
 Hospodářská politika a správa, obor: Veřejná ekonomika a správa. 

Návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 24, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 

Ad. 5 

Předseda VR prof. Slaný požádal členy VR o náměty k projednání v rámci bodu 
„Různé“. Poté, co nebyly předloženy žádné návrhy ani připomínky, předseda VR 
ukončil zasedání VR. 

 
zapsala: Mgr. Hana Bohrnová 
zkontroloval: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 

 


