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ZÁPIS Č. 5 Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 

zahájeného dne 26. října 2020 v 7:05 hod. a ukončeného dne 30. října 2020 ve 12:00 hod. 

 

Průběh: 

 

Předseda VR prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., předložil prostřednictvím Oddělení pro vědu, 

výzkum, kvalitu a kvalifikace členům vědecké rady následující žádost a požádal je v souladu 

s čl. 4 odst. 1 a 3 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU o hlasování per rollam. 

 

Vážené členky, vážení členové vědecké rady,  

jménem předsedy VR pana prof. Ing. Antonína Slaného, CSc., a v souladu s Jednacím řádem Vědecké 

rady Ekonomicko-správní fakulty MU (čl. 4, odst. 1 a 3) se na Vás obracím s žádostí o hlasování per 

rollam ve věci schválení změny garantů studijních programů. 

 

Předkládaný návrh včetně stručného zdůvodnění u každého garanta naleznete v příloze. Podklady jsou 

dostupné v dokumentovém serveru pod tímto odkazem: 

https://is.muni.cz/auth/do/econ/5379514/5379756/zapisy_z_jednani_vr_2020/ 

 

Pro hlasování prosím použijte jednu z následujících možností: 

SOUHLASÍM, nebo NESOUHLASÍM, nebo ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ (pod příslušným návrhem přímo 

zde v e-mailu níže vymažete, co se nehodí). 

 

Prosím Vás, abyste se jako členové Vědecké rady ESF vyjádřili k následujícím návrhům:  

 

S navrženým garantem doc. Ing. Vladimírem Hyánkem, Ph.D., pro studijní program Veřejná 

ekonomika a správa1, typ bakalářský 

 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM  / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 

S navrženým garantem doc. Ing. Vladimírem Hyánkem, Ph.D., pro studijní program Veřejná 

ekonomika a správa1, typ navazující magisterský 

   

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM  / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 

S navrženým garantem Ing. Danielem Němcem, Ph.D., pro studijní program Matematické a 

statistické metody v ekonomii, typ navazující magisterský 

 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM  / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 

                                                      
1 Studijní program byl v původní žádosti o hlasování chybně uveden jako Veřejná ekonomie, proto byla v 11:42 hod. poslána 

opravená verze žádosti a členové VR, kteří již hlasovali, požádáni o opětovné hlasování. 

https://is.muni.cz/auth/do/econ/5379514/5379756/zapisy_z_jednani_vr_2020/
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S navrženým garantem doc. Ing. Rostislavem Staňkem, Ph.D., pro studijní program Ekonomie, 

typ navazující magisterský 

 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM  / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 

Dovoluji si požádat Vás o provedení hlasování do pátku 30. 10. 2020 do 12:00 hod. Hlasy doručené 

po tomto termínu nebudou moci být započítány. 

 

Předem Vám velmi děkuji za součinnost.  

S uctivým pozdravem 
Daniela Marcollová 

 

Výsledky hlasování: 

 
1. O návrhu na garanta doc. Ing. Vladimíra Hyánka, Ph.D., pro studijní program Veřejná 

ekonomika a správa, typ bakalářský 
 
hlasovalo: 182 členů VR, z toho 
souhlasilo: 18  
nesouhlasilo:  0 
zdrželo se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen. Hlasování se zúčastnilo 18 osob z celkového počtu 26 členů vědecké rady. 
K platnému usnesení dle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU je třeba souhlasu 
nejméně dvoutřetinové většiny přítomných. 
 
2. O návrhu na garanta doc. Ing. Vladimíra Hyánka, Ph.D., pro studijní program Veřejná 

ekonomika a správa, typ navazující magisterský 
 

hlasovalo: 182 členů VR, z toho  
souhlasilo: 18 
nesouhlasilo:  0 
zdrželo se hlasování: 0 
 

Návrh byl schválen. Hlasování se zúčastnilo 18 osob z celkového počtu 26 členů vědecké rady. 
K platnému usnesení dle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU je třeba souhlasu 
nejméně dvoutřetinové většiny přítomných. 
 

3. O návrhu na garanta Ing. Daniela Němce, Ph.D., pro studijní program Matematické a 

statistické metody v ekonomii, typ navazující magisterský 

 

hlasovalo: 22 členů VR, z toho 
souhlasilo: 22 
nesouhlasilo:  0 
zdrželo se hlasování: 0 

                                                      
2 V opravném hlasování hlasovalo jen 18 členů VR. 
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Návrh byl schválen. Hlasování se zúčastnilo 22 osob z celkového počtu 26 členů vědecké rady. 
K platnému usnesení dle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU je třeba souhlasu 
nejméně dvoutřetinové většiny přítomných. 
 
 
4. O návrhu garanta doc. Ing. Rostislava Staňka, Ph.D., pro studijní program Ekonomie,  

typ navazující magisterský 

 

hlasovalo: 22 členů VR, z toho 
souhlasilo: 22 
nesouhlasilo:  0 
zdrželo se hlasování: 0 

 

Návrh byl schválen. Hlasování se zúčastnilo 22 osob z celkového počtu 26 členů vědecké rady. 
K platnému usnesení dle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Vědecké rady ESF MU je třeba souhlasu 
nejméně dvoutřetinové většiny přítomných. 
 

 

Závěr:  

 

Vědecká rada ESF MU vyslovila souhlas se všemi předloženými návrhy. 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Mgr. Daniela Marcollová, v.r.          verifikoval: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., v.r. 

 



   

 

 
        Příloha: návrh včetně zdůvodnění u každého garanta   

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 

 

Lipová 507/41a, 602 00 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1710, E: info@econ.muni.cz, www.econ.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224  

NÁVRH NA ZMĚNU GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 

v souladu s čl. 7 odst. 3 předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů 

Masarykovy univerzity 

 

(podklad pro hlasování per rollam Vědecké rady ESF) 

 

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa 

Typ: bakalářský 

 doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.  (ESF MU, katedra veřejné ekonomie) 

Zdůvodnění změny: Neslučitelnost funkcí garanta programu a děkana u stávajícího garanta doc. Mgr. Jiřího 

Špalka, Ph.D. 

 

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa 

Typ: navazující magisterský 

 doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.  (ESF MU, katedra veřejné ekonomie) 

Zdůvodnění změny: Neslučitelnost funkcí garanta programu a děkana u stávajícího garanta doc. Mgr. Jiřího 

Špalka, Ph.D. 

 

Studijní program: Matematické a statistické metody v ekonomii 

Typ: navazující magisterský 

 Ing. Daniel Němec, Ph.D.   (ESF MU, katedra ekonomie) 

Zdůvodnění změny: Snížení úvazku stávajícího garanta programu prof. Ing. Osvalda Vašíčka, CSc., čímž nebudou 

naplněny akreditační požadavky nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 

 

Studijní program: Ekonomie 

Typ: navazující magisterský 

 doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (ESF MU, katedra ekonomie) 

Zdůvodnění změny: Plánované změny v programu Ekonomie, mimo jiné zavedení aplikovaných předmětů 

(Behaviorální ekonomie, Identifikační strategie), pro něž je docent Staněk zárukou včasné a efektivní 

implementace. 


