
     

  

  

  

  
   č.j. MU-IS/165123/2020/1244702/ESF-2  

 

 1 

 

ZÁPIS Č. 4 Z ONLINE JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 
 

konaného dne 19. října 2020 
 
 

Přítomni online: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1. Úvodní slovo děkana, kontrola usnášeníschopnosti VR 

2. Habilitační řízení pana Ing. Ondřeje Krčála, Ph.D., v oboru Ekonomie 

3. Návrh na jmenování školitele doktorských studijních programů 

4. Návrh na jmenování školitele pro konkrétního studenta a na dané téma 

5. Návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky  

6. Návrh na jmenování nového člena hodnoticí komise pro řízení ke jmenování profesorkou  

paní doc. Ing. Šárky Laboutkové, Ph.D., v oboru Hospodářská politika 

7. Různé 

 
 
Jednání Vědecké rady ESF MU bylo vedeno prostřednictvím videokonference, pouze předseda VR, proděkan 
pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace, uchazeč o habilitaci a zapisovatelka byli přítomni prezenčně v jednací 
místnosti na fakultě. Pro hlasování o jednotlivých bodech programu byla využita aplikace INET určena pro 
jednání per-rollam a online jednání vědeckých rad. 

 
 

Ad. 1 
 
Předseda VR prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., přivítal všechny on-line připojené členy VR i hosty a ověřil 
usnášeníschopnost vědecké rady – připojeno bylo 23 členů VR.  
 
Ad. 2 
 
Předseda VR vyzval proděkana doc. Ing. Petra Pirožka, Ph.D., k vedení habilitačního řízení. Proděkan 
zrekapituloval základní údaje o průběhu řízení v oboru Ekonomie zahájeného 25. května 20201 a krátce 
představil uchazeče. Uvedl, že za habilitační komisi jsou on-line přítomni její předseda prof. Ing. Mojmír 
Helísek, CSc., a členové komise doc. Ing. Jana Péliová, PhD., doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. a prof. Ing. Zdeněk 
Tomeš, Ph.D. Poté předal slovo předsedovi prof. Helískovi. Prof. Helísek shrnul činnost habilitační komise, 
stručně okomentoval uchazečovu vědecko-výzkumnou i pedagogickou kvalifikaci a přečetl závěrečné 
stanovisko komise včetně návrhu komise jmenovat uchazeče docentem.  

Proděkan Pirožek požádal uchazeče dr. Krčála, aby přednesl přednášku na téma Ovlivňuje kvalita bydlení 
ekonomické preference a pozornost? a poté krátce představil svou habilitační práci a komentoval svou 
dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost. Po skončení prezentace dr. Krčála byl požádán oponent doc. 
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D., který byl on-line k videokonferenci připojen, aby stručně shrnul svůj posudek na 
habilitační práci a položil habilitantovi dotazy. Po zodpovězení dotazů uchazečem shrnul za nepřítomné 
oponenty závěry jejich posudků a dotazy předseda komise prof. Helísek. 

Proděkan zahájil veřejnou debatu a vyzval všechny k položení otázek dr. Krčálovi. Do debaty se zapojili doc. 
Suchánek, prof. Luptáčik, prof. Horvátová, prof. Krebs, doc. Špalek a prof. Ochrana. 

                                                      
1 Během této části jednání se on-line připojil další člen VR (v 10:08 prof. Horváth), počet členů VR se navýšil na 24. 
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Následovala neveřejná část jednání, na níž mohli zůstat on-line připojeni jen členové VR, členové habilitační 
komise, oponent a zapisovatelka. Během diskuze se přihlásili o slovo doc. Špalek a prof. Helísek. Poté 
proděkan Pirožek zkontroloval splnění podmínek pro usnášeníschopnost a předseda VR požádal členy VR, 
aby se přepnuli do INET aplikace určené k hlasování. Bylo zahájeno tajné hlasování. 
 
Počet členů VR oprávněných hlasovat: 26 
počet online přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 24 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 23 

 
Po skončení hlasování oznámil předseda VR jeho výsledek nejprve členům VR a poté sdělil uchazeči dr. 
Krčálovi, který byl znovu přizván do jednaní místnosti, že Vědecká rada ESF MU se tajným hlasováním usnesla 
na návrhu jmenovat jej docentem v oboru Ekonomie. Návrh bude postoupen rektorovi MU. 
 
Ad. 3 
 
Předseda VR uvedl další bod programu a požádal člena oborové rady programu Finance Ing. Petra Valoucha, 
Ph.D., aby okomentoval návrh na jmenování nového školitele do programu Finance: 
 

 prof. Dr. Svend Reuse, MBA   (Kreissparkasse Düsseldorf, Germany) 

Studijní programy:    Finance (angl.) 
   Finanzwesen 
 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-line 
přítomných členů VR: 232, počet souhlasných hlasů: 22). 
 
Ad. 4 
 
Předseda VR požádal o zdůvodnění dalšího návrhu doc. Špalka, člena oborové rady studijního programu 
Public Economics. Ten návrh školitele pro konkrétního studenta a na dané téma představil: 
 

 Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.   (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 

Student:   Anton Valjerevič Gorodničev 

Téma disertační práce:  Institutional limits of realisation of national “city policies” 
in Russia 

Studijní program:   Public Economics 

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-line 
přítomných členů VR: 23, počet souhlasných hlasů: 20). 
 
Ad. 5 

 
Předseda VR vyzval proděkana pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání dr. Valoucha k představení 
předloženého návrhu: 
 

 Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra financí) 
 
Bakalářský studijní program:  Finance 
Bakalářský studijní program:  Finance a právo 
Magisterský navazující studijní program: Finance  
Magisterský navazující studijní program: Finance a právo 

  

                                                      
2 Jednání on-line opustil prof. Viturka, počet členů VR se snížil na 23. 
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 Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra financí) 

Bakalářský studijní program:  Finance 
Bakalářský studijní program:  Finance a právo 
Magisterský navazující studijní program: Finance  
Magisterský navazující studijní program: Finance a právo  

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-line 
přítomných členů VR: 23, počet souhlasných hlasů: 23). 
 
Ad. 6 
 
Předseda VR zdůvodnil další bod programu - navrženého člena do již schválené hodnoticí komise pro řízení 
ke jmenování profesorkou doc. Šárky Laboutkové, který by nahradil prof. Luboše Komárka, jenž se členství 
v komisi vzdal: 
 

 doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.   Ekonomická univerzita v Bratislave,  
Národohospodárska fakulta, Katedra hospodárskej 
politiky 

 
Poté zopakoval členům VR celkové složení hodnoticí komise s tímto novým členem: 
 

Předsedkyně: 

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

 
Členové: 

 doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.  

(Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta) 

 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 on-line 
přítomných členů VR: 23, počet souhlasných hlasů: 23). 
 
Ad. 7 
 
V rámci bodu Různé informoval předseda VR, že ještě do konce října budou členové VR požádáni o hlasování 
per rollam ve věci změny garantů studijních programů. Proces je na fakultní úrovni nastaven tak, že nejprve 
nově navržené garanty projedná Rada studijních programů jako poradní orgán děkana, poté jsou předloženi 
ke schválení vědecké radě fakulty a jmenováni děkanem. Vzhledem ke skutečnosti, že výroční zasedání Rady 
studijních programů je svoláno na 23. 10., nebylo možné předložit návrh ke schválení VR již dnes. Nicméně 
změny garantů by měly být platné od 1. 11., proto bude třeba žádat o hlasování členů VR per rollam. 
 
Na závěr předseda poděkoval všem členům za jejich práci ve vědecké radě po celou dobu jeho funkčního 
období a rozloučil se s nimi. 
 
 
zapsala: Mgr. Daniela Marcollová, v.r.             verifikoval: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., v.r. 


