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ZÁPIS Č. 3 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 
 

konaného dne 14. září 2020 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Úvodní slovo děkana, předání jmenovacího dekretu novému členovi VR 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D., v oboru Veřejná ekonomie 

3. Habilitační řízení paní Mag. Dr. Evy Born v oboru Podniková ekonomika a management 

4. Habilitační řízení pana Ing. Daniela Němce, Ph.D., v oboru Ekonomie 

5. Návrh na složení hodnoticí komise pro řízení ke jmenování profesorkou paní doc. Ing. Šárky 

Laboutkové, Ph.D., v oboru Hospodářská politika 

6. Návrh na schválení materiálů pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

oboru Veřejná ekonomie 

7. Návrh na schválení vzniku nových bakalářských studijních programů 

8. Návrh na jmenování školitele doktorských studijních programů  

9. Návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky  

10. Různé 

 
 

Ad. 1 
 
Předseda VR prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., přivítal všechny přítomné včetně nového člena VR pana doc. Ing. 
et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D., který se zasedání VR účastnil poprvé, a předal mu jmenovací  dekret. Uvedl, 
že jednání bude probíhat dle stanoveného programu.  
 
Ad. 2 
 
Předseda VR vyzval proděkana pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace, pana doc. Ing. Petra Pirožka, Ph.D., 
k vedení řízení ke jmenování profesorem. Proděkan  zrekapituloval základní údaje o průběhu řízení  
ke jmenování profesorem v oboru Veřejná ekonomie zahájeného 12. prosince 2019 a představil uchazeče 
doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D. Uvedl, že za hodnoticí komisi je on-line přítomen pan univ. prof. i. R. dipl. Ing. 
Dr. Mikuláš Luptáčik, který byl předsedou komise prof. Jurajem Nemcem pověřen, aby jej na jednání VR 
zastupoval. Poté požádal prof. Luptáčika, aby seznámil členy VR s dosavadním průběhem řízení a 
stanoviskem hodnoticí komise. Prof. Luptáčik shrnul činnost hodnoticí komise, stručně okomentoval 
uchazečovu vědecko-výzkumnou i pedagogickou kvalifikaci, vyzdvihl jeho nejvýznamnější publikace a přečetl 
závěry ze závěrečného stanoviska komise včetně návrhu komise jmenovat uchazeče profesorem.  

Proděkan Pirožek požádal uchazeče doc. Špalka k přednesení přednášky na téma Politika založená  
na faktech. Doc. Špalek přednesl přednášku a krátce okomentoval svou vědecko-výzkumnou kariéru. 
Proděkan zahájil veřejnou debatu a vyzval přítomné k dotazům na uchazeče. Do diskuze se zapojili prof. 
Macháček, doc. Pirožek, prof. Luptáčik a doc. Kvizda. 

Následovala neveřejná část jednání, během níž se přihlásili o slovo doc. Malý a prof. Luptáčik. Poté proděkan 
Pirožek zkontroloval splnění podmínek pro usnášeníschopnost, navrhl dva skrutátory, prof. Ing. Zdeňka 
Tomeše, Ph.D., a prof. JUDr. Ing. Igora Kotlána, Ph.D. et Ph.D., a nechal o návrhu hlasovat. Návrh byl 



   

   

   

   

   
   

2 

 

schválen (hlasování pro skrutátora prof. Tomeše: počet přítomných členů VR: 181, počet kladných hlasů: 17, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1 / hlasování pro skrutátora prof. Kotlána: počet přítomných 
členů VR: 181, počet kladných hlasů: 17, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1). Následovalo tajné 
hlasování. 
 
Počet členů VR oprávněných hlasovat: 252 
počet přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 18 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 16 

 
Po sečtení hlasů skrutátory a krátké přestávce oznámil předseda VR členům VR výsledek tajného hlasování. 
Poté byl pozván zpět před vědeckou radu uchazeč doc. Špalek a předseda VR mu sdělil, že Vědecká rada 
ESF MU se tajným hlasováním usnesla na návrhu jmenovat jej profesorem v oboru Veřejná ekonomie. Návrh 
bude postoupen rektorovi MU jakožto předsedovi Vědecké rady MU, na níž bude řízení pokračovat. 
 
Ad. 3 

 
Předseda VR vyzval proděkana Pirožka, aby vedl habilitační řízení paní Mag. Dr. Evy Born. Proděkan stručně 
představil uchazečku a zrekapituloval základní údaje o průběhu řízení zahájeného dne 20. září 2019 v oboru 
Podniková ekonomika a management. Představil přítomného předsedu habilitační komise, pana prof. PhDr. 
Tomáše Urbánka, Ph.D., a předal mu slovo. Prof. Urbánek seznámil členy VR s odbornou činností uchazečky, 
s činností habilitační komise a se závěrečným stanoviskem komise na jmenování uchazečky docentkou. 

Proděkan vyzval uchazečku dr. Born, aby přednesla habilitační přednášku na téma Rozvoj odborných znalostí 
a dovedností pro zvládání nečekaných situací: Neo-pragmatická perspektiva a krátce představila svou 
habilitační práci, případně také komentovala svou dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost. Dr. Born 
přednesla přednášku a prezentovala závěry své habilitační práce. Poté byl požádán předseda komise, aby  
za nepřítomné oponenty stručně shrnul posudky na habilitační práci a přečetl jejich dotazy. Uchazečka dotazy 
zodpověděla. Proděkan Pirožek zahájil veřejnou rozpravu, otázku uchazečce položil Ing. Kelemen. 

Poté následovala neveřejná část jednání, v níž se do debaty zapojil doc. Suchánek. Proděkan navrhl jako 
skrutátory opět prof. Tomeše a prof. Kotlána a nechal o návrhu hlasovat. Návrh byl schválen (hlasování  
pro skrutátora prof. Tomeše: počet přítomných členů VR: 183, počet kladných hlasů: 17, počet záporných 
hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1 / hlasování pro skrutátora prof. Kotlána: počet přítomných členů VR: 19, počet 
kladných hlasů: 18, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1). Následovalo tajné hlasování o návrhu 
na jmenování uchazečky docentkou. 

 
počet členů VR oprávněných hlasovat: 26 
počet přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 19 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 11 

 
Po sečtení hlasů skrutátory byl předsedou VR oznámen výsledek hlasování nejdříve členům VR, poté byla 
před vědeckou radu přizvaná uchazečka dr. Born. Děkan jí sdělil, že návrh nezískal potřebný počet hlasů, 
habilitační řízení bylo Vědeckou radou ESF MU zastaveno. 

 
Ad. 4 
 
Proděkan Pirožek zahájil habilitační řízení pana Ing. Daniela Němce, Ph.D. Nejdříve krátce představil 
uchazeče a uvedl, že řízení bylo zahájeno dne 11. února 2020 v oboru Ekonomie. Poté přivítal členy habilitační 
komise – předsedkyni prof. Ing. Christianu Klikovou, CSc., a pana RNDr. Ing. Karla Musila, MSc., Ph.D., a 
předal předsedkyni komise slovo. Prof. Kliková stručně shrnula jednání komise, vědeckou a pedagogickou 

                                                      
1 Členství doc. Špalka ve VR ESF MU bylo pro tuto část jednání VR suspendováno, neboť se jednalo o projednávání návrhu, který se 

jej osobně týká (čl. 5 odst. 3 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU). 
2 Členství doc. Špalka ve VR ESF MU bylo pro tuto část jednání VR suspendováno, neboť se jednalo o projednávání návrhu, který se 

jej osobně týká (čl. 5 odst. 3 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU). 
3 Jednací místnost krátce opustil prof. Vašíček (12:02–12:05), neúčastnil se tedy hlasování o návrhu prof. Tomeše jako skrutátora. 
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činnost uchazeče a přečetla závěrečné stanovisko komise včetně výsledku hlasování a návrhu jmenovat 
uchazeče docentem.  

Proděkan požádal uchazeče, aby přednesl habilitační přednášku na téma Lafferova křivka v České republice 
pohledem dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy a krátce představil svou habilitační 
práci a komentoval svou dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost. Dr. Němec přednesl přednášku, poté 
prezentoval závěry habilitační práci a její přínosy k současnému poznání. Proděkan následně požádal 
přítomného oponenta doc. RNDr. Milana Šimka, Ph.D., aby stručně shrnul svůj posudek na habilitační práci, 
za nepřítomné oponenty shrnula posudky předsedkyně komise. Uchazeč odpověděl na dotazy oponentů. 
Následovala veřejná rozprava, do níž se zapojili doc. Malý a doc. Špalek. 

Během rozpravy v neveřejné části jednání se o slovo přihlásil prof. Tomeš. Proděkan zkontroloval splnění 
podmínek pro usnášeníschopnost a nechal členy VR hlasovat o návrhu na dva skrutátory, prof. Tomeše a 
prof. Kotlána. Návrh byl schválen (hlasování pro skrutátora prof. Tomeše: počet přítomných členů VR: 19, 
počet kladných hlasů: 18, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1 / hlasování pro skrutátora prof. 
Kotlána: počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 18, počet záporných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 1). Následovalo tajné hlasování. 

 
počet členů VR oprávněných hlasovat: 26 
počet přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 19 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 18 
 
Po sečtení hlasů skrutátory a krátké přestávce oznámil předseda VR členům VR výsledek tajného hlasování. 
Poté byl pozván zpět před vědeckou radu uchazeč dr. Němec a předseda VR mu sdělil, že Vědecká rada ESF 
MU se tajným hlasováním usnesla na návrhu jmenovat jej docentem v oboru Ekonomie. Návrh bude 
postoupen rektorovi MU jakožto předsedovi Vědecké rady MU. 

 
Ad. 5 

 
Předseda VR požádal proděkana Pirožka o stručné představení uchazečky o řízení ke jmenování profesorem 
paní doc. Ing. Šárky Laboutkové, Ph.D. Proděkan informoval členy VR, že dne 14. května 2020 bylo zahájeno 
řízení v oboru Hospodářská politika a shrnul vědecko-výzkumný profil uchazečky. Poté předseda VR přednesl 
návrh na složení hodnoticí komise: 

 
Předsedkyně: 

 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. 
(Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra ekonomie) 

 
 

Členové: 

 prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc., MBA 
(Česká národní banka; Institut ekonomických studií FSV UK) 

 prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

(Vysoká škola ekonomie a managementu) 

 prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 
(Škoda Auto Vysoká škola)  

 Emma Galli, Ph.D. 
(Sapienza - Università di Roma, Department of Social and Economic Sciences) 

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných 
členů VR: 184, počet kladných hlasů: 18, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
 
 

                                                      
4 Během této části jednání nebyl přítomen doc. Kvizda. 
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Ad. 6 
 

Předseda VR uvedl další bod jednání – žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem oboru Veřejná ekonomie, kterým bude končit akreditace 31. 10. 2021. Informoval přítomné, že dle 
§ 82 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je třeba žádost o akreditaci předložit nejprve ke schválení 
vědecké radě fakulty. Poté budou materiály předloženy ke schválení Vědecké radě MU a předány Národnímu 
akreditačnímu úřadu. Členové VR dostali prostor pro případné dotazy a připomínky.  
 
Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Ad. 7 
 
Předseda VR předal slovo proděkanovi pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Ing. Petru 
Valouchovi, Ph.D., aby představil vznik nových bakalářských programů v kombinované formě studia:  
 

 Analytika byznysových dat  

 Finance, účetnictví a daně  

 Management veřejných služeb  

 Management měst a regionů  

 Podnikový management  
 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Následovalo hlasování. 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Analytika 
byznysových dat, typ bakalářský, forma kombinovaná, profil profesní, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovanou garantkou doc. Ing. Marií Královou, Ph.D. Proběhlo hlasování 
o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet záporných 
hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Finance, 
účetnictví a daně, typ bakalářský, forma kombinovaná, profil profesní, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem Ing. Petrem Valouchem, Ph.D. Proběhlo hlasování 
o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet záporných 
hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Management 
měst a regionů, typ bakalářský, forma kombinovaná, profil profesní, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem Ing. Martinem Šauerem, Ph.D. Proběhlo hlasování  
o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet záporných 
hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Management 
veřejných služeb, typ bakalářský, forma kombinovaná, profil profesní, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem doc. JUDr. Ivanem Malým, CSc. Proběhlo 
hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Podnikový 
management, typ bakalářský, forma kombinovaná, profil profesní, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem doc. Ing. Ondřejem Částkem, Ph.D. Proběhlo 
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hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Poté přednesl proděkan pro zahraniční vztahy Ing. Petr Smutný, Ph.D., návrh na vznik dvou bakalářských 
studijních programů realizovaných v anglickém jazyce v prezenční formě studia: 
 

 Economics and Public Policy  

 Business Management and Finance  

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Následovalo hlasování. 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Economics 
and Public Policy, typ bakalářský, forma prezenční, profil akademický, předložený dne 14. 9. 2020 děkanem 
Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem doc. Ing. Davidem Špačkem, Ph.D. Proběhlo 
hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty MU v souladu s čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Schvalování, 
řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schválila návrh vzniku studijního programu Business 
Management and Finance, typ bakalářský, forma prezenční, profil akademický, předložený dne 14. 9. 2020 
děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU, s navrhovaným garantem Ing. Petrem Smutným, Ph.D. Proběhlo 
hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
 
Ad. 8 
 
Předseda VR požádal člena oborové rady programu Regionální ekonomie prof. RNDr. Milana Viturku, CSc., 
aby okomentoval návrh na jmenování nového školitele do programu Regionální ekonomie: 
 

 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.  (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava) 

Studijní programy:   Regionální ekonomie 
    Regional Economics  

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet přítomných 
členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
Ad. 9 
 
Předseda VR představil návrh na členy do komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a 
magisterských studijních programech; informoval, že část členů je navržená do komisí nově vzniklých 
magisterských studijních programů realizovaných v anglickém jazyce: 
 

 Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.    (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 

Bakalářský studijní program:   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management  
Magisterský navazující studijní program: Ekonomika a management  

 

 Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 

Bakalářský studijní program:   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management  
Magisterský navazující studijní program: Ekonomika a management  
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 Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 

Bakalářský studijní program:   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management  
Magisterský navazující studijní program: Ekonomika a management  

 

 Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 

Bakalářský studijní program:   Podniková informatika 
Magisterský navazující studijní program: Systémové inženýrství a informatika 

 

 Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.   (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy) 

Magisterský navazující studijní program: Ekonomie 
Magisterský navazující studijní program: Hospodářská politika 
Magisterský navazující studijní program: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Magisterský navazující studijní program: Matematické a statistické metody v ekonomii 
Magisterský navazující studijní program: Veřejná ekonomika a správa 
Magisterský navazující studijní program: Regionální rozvoj 
Magisterský navazující studijní program: Finance 
Magisterský navazující studijní program: Finance a právo 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Systémové inženýrství a informatika 

 

 Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.  (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy) 

Magisterský navazující studijní program:  Ekonomie 
Magisterský navazující studijní program: Hospodářská politika 
Magisterský navazující studijní program: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Magisterský navazující studijní program: Matematické a statistické metody v ekonomii 
Magisterský navazující studijní program: Veřejná ekonomika a správa 
Magisterský navazující studijní program: Regionální rozvoj 
Magisterský navazující studijní program: Finance 
Magisterský navazující studijní program: Finance a právo 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Systémové inženýrství a informatika 

 

 Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.   (ESF MU, Katedra financí) 

Magisterský navazující studijní program: Finance and Accounting 
Obor:      Finance 

 

 Ing. Michal Struk, Ph.D.    (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy) 

Magisterský navazující studijní program: Economic Policy and Administration 
Obor:      Public Economics and Administration 

 

 Prof. Fabio Padovano   (Università degli studi Roma Tre, Italy) 

Magisterský navazující studijní program: Economic Policy and Administration 
Obor:      Public Economics and Administration 

 

 Prof. Roberto Zanola    (University of Eastern Piedmont, Italy) 

Magisterský navazující studijní program: Economic Policy and Administration 
Obor:      Public Economics and Administration 
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Magisterské navazující studijní programy:  Business Management 
    Finance (angl.)  
    Economics 
    Public Finance and Economics  
 
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Luděk Benada, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Mag. Dr. Eva Born   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Jan Čapek, Ph.D.   (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Oleg Deev, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Miloš Fišar, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Mgr. Martin Guzi, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Filip Hrůza, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Ing. Monika Jandová, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. Michal Jirásek, Ph.D.    (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Jan Jonáš, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. František Kalouda, CSc., MBA   (ESF MU, Katedra financí) 
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.    (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Tuck Lloyd Crawford Macrae, M.B.A.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. Daniel Němec, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Prof. Fabio Padovano   (Università degli studi Roma Tre, Italy) 
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.    (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Tommaso Reggiani, PhD    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Ing. Petr Smutný, Ph.D.    (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Michal Struk, Ph.D.   (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy) 
Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.    (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra financí) 
Ing. Petr Valouch, Ph.D.    (ESF MU, Katedra financí) 
Prof. Roberto Zanola   (University of Eastern Piedmont, Italy) 
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen en bloc (počet 
přítomných členů VR: 19, počet kladných hlasů: 19, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0). 
 
 
Ad. 10 
 
V rámci posledního bodu programu oznámil předseda VR termín příštího zasedání vědecké rady 19. října 
2020 a poděkoval členům VR za účast. 
 
 
zapsala: Mgr. Daniela Marcollová             verifikoval: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 


