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ZÁPIS Č. 1 Z ONLINE JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 

 dne 15. února 2021 

 
Přítomni on-line: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení předsedou vědecké rady 
2. Habilitační řízení pana Ing. Marka Hudíka, Ph.D., v oboru Ekonomie 
3. Návrh habilitační komise pro řízení pana Ing. Mgr. Jakuba Procházky, Ph.D.,  

v oboru Podniková ekonomika a management 
4. Schválení strategického záměru ESF MU na léta 2021-2028 
5. Návrh na jmenování / odvolání členů oborové rady doktorského studijního programu  
6. Návrh na jmenování školitelů do doktorských studijních programů a pro konkrétního 

studenta 
7. Návrh na jmenování členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 

disertačních prací 
8. Návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 
9. Návrh na jmenování prof. Blažka emeritním profesorem 
10. Různé 

 
Jednání Vědecké rady ESF MU bylo vedeno prostřednictvím videokonference, pouze předseda VR, 
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, uchazeč o habilitační řízení, zapisovatelka a 
manažer pro akademické záležitosti byli přítomni prezenčně v jednací místnosti na fakultě.  
Pro hlasování o jednotlivých bodech programu byla využita aplikace IS MU E-volby a hlasování. 
 
 
Ad. 1 
 
Předseda VR doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., přivítal všechny on-line připojené členy VR a každého 
krátce představil. Dále přivítal hosty, zkontroloval usnášeníschopnost VR (přítomno bylo 24 členů) 
a zeptal se na případné připomínky k programu jednání. Žádné připomínky nebyly, program byl 
odsouhlasen. 
 
Ad. 2 

 
Předseda VR vyzval proděkana doc. Ing. Rostislava Staňka, Ph.D., aby zahájil a vedl habilitační 
řízení. Proděkan zrekapituloval základní údaje o průběhu řízení zahájeného dne 13. ledna 2020 a 
představil uchazeče. Uvedl, že za habilitační komisi jsou on-line přítomni doc. Ing. Šárka 
Laboutková, Ph.D., a  prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., a on sám, který je zároveň pověřen 
předsedou komise prof. Osvaldem Vašíčkem přednést vědecké radě návrh komise. Dále seznámil 
členy VR s odbornou činností uchazeče, s činností habilitační komise a přečetl Stanovisko 
habilitační komise k návrhu na jmenování docentem. 
 
Poté požádal uchazeče dr. Marka Hudíka, aby přednesl habilitační přednášku na téma Maximalizace 
a rovnováha: Ekonomický přístup k lidskému chování po padesáti letech, krátce představil svou 
habilitační práci a stručně komentoval svou dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost.  
Po skončení přednášky dr. Hudíka a prezentování vlastních výsledků1 ve vědecké a pedagogické 

                                                      
1 Během této části jednání se do videokonference přihlásil další člen VR (v 10:50 prof. Balík), počet členů VR se navýšil na 25. 
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činnosti byl požádán přítomný oponent habilitační práce doc. Martin Gregor, aby stručně shrnul svůj 
posudek na habilitační práci. Za nepřítomné oponenty shrnul posudky doc. Rostislav Staněk.  
 
Proděkan zahájil veřejnou rozpravu, do níž se zapojili prof. Martin Macháček, prof. Mikuláš Luptáčik 
a doc. Rostislav Staněk. Následovala neveřejná část jednání, na níž mohli zůstat on-line připojeni 
jen členové VR, členové habilitační komise, oponent a zapisovatelka (dr. Hudík a manažer Sedláček 
opustili jednaní místnost). Během diskuze se přihlásili o slovo prof. Martin Lukeš, doc. Josef Kunc, 
doc. Jiří Špalek a doc. Libor Dušek. 

Jelikož podmínky pro usnášeníschopnost vědecké rady o výsledku habilitačního řízení byly splněny, 
požádal předseda VR členy, aby se přepnuli do aplikace IS prostřednictvím zaslaného odkazu, a 
zahájil hlasování o návrhu na jmenování dr. Hudíka docentem. 
 
počet členů VR oprávněných hlasovat: 26 
počet on-line přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 25 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 23 
 
Po skončení hlasování byl do jednací místnosti znovu přizván uchazeč a předseda VR oznámil 
výsledek hlasování:  
Vědecká rada ESF MU se tajným hlasováním usnesla na návrhu jmenovat Ing. Marka Hudíka, Ph.D., 
docentem v oboru Ekonomie. Návrh bude postoupen rektorovi MU. 

Ad. 3 

Proděkan doc. Staněk informoval členy VR, že dne 12. prosince 2020 bylo zahájeno habilitační 
řízení Ing. Mgr. Jakuba Procházky, Ph.D., v oboru Podniková ekonomika a management. Následně 
stručně představil uchazeče o habilitační řízení a přednesl návrh na složení komise: 

 

předseda:  

 prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  
(Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská) 

členové:  

 doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 
(Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied) 

 doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.  
(Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní) 

 doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.  
(Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulty) 

 PD Dr. Roman Soucek 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Poté předseda VR zahájil hlasování, proběhlo hlasování  
o návrhu, návrh byl schválen (počet on-line přítomných členů VR: 25, počet kladných hlasů: 23, 
počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 2). 
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Ad. 4 
 

Předseda VR uvedl další bod programu - projednání Strategického záměru ESF MU - a předal slovo 
proděkanovi pro strategii a rozvoj doc. Josefu Kuncovi, aby strategický záměr členům VR krátce 
představil. Členové VR dostali prostor pro diskuzi, do debaty se zapojili prof. Mikuláš Luptáčik,  
doc. Mariola Pytliková, doc. Martin Gregor, doc. Jana Péliová, prof. Martin Lukeš, na jejich podněty 
reagoval předseda doc. Jiří Špalek a proděkan doc. Josef Kunc. 

V následném hlasování VR schválila Strategický záměr ESF MU  (počet on-line přítomných členů 
VR: 25, počet kladných hlasů: 24, počet záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1).  

 
Ad. 5 
 
Předseda VR požádal prof. Zdeňka Tomeše, předsedu oborové rady DSP Ekonomie, aby zdůvodnil 
návrh na jmenování nových členů do oborové rady a odvolání dvou stávajících členů z ní: 
 
jmenování do oborové rady doktorských studijních programů Ekonomie / Economics 

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

 doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.  (ESF MU, Katedra ekonomie) 
 
odvolání členů z oborové rady doktorských studijních programů Ekonomie / Economics  

 doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (UK, CERGE-EI) 

 doc. Ing. Ivo Straka, CSc.  (ČVUT, Fakulta informačních technologií) 
 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi, do debaty se zapojil doc. Martin Gregor. 

Poté se předseda dotázal členů VR, zda souhlasí s hlasováním o všech čtyřech návrzích najednou, 
po odsouhlasení zahájil hlasování. Návrh byl schválen (počet on-line přítomných členů VR: 25, počet 
kladných hlasů: 22, počet záporných hlasů: 1, zdrželi se hlasování: 2).  
 
Ad. 6 

 
O představení dalšího bodu programu2 byl opět požádán předseda oborové rady DSP Ekonomie 
prof. Zdeněk Tomeš. Ten zdůvodnil návrh na jmenování tří školitelů do doktorských studijních 
programů Ekonomie / Economics: 

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

 doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (ESF MU, Katedra ekonomie) 

 prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (ESF MU, Katedra ekonomie) 
 

Předseda VR dal prostor členům VR pro případné dotazy. Poté proběhlo hlasování o návrhu, návrh 
byl schválen (počet on-line přítomných členů VR: 24, počet kladných hlasů: 23, počet záporných 
hlasů: 0, zdržel se hlasování: 1).  
 

Poté předseda VR požádal o zdůvodnění návrhu na jmenování školitelů pro konkrétního studenta a 
na konkrétní téma disertační práce prof. Evu Horvátovou, členku oborové rady doktorského 

                                                      
2 Během této části jednání se omluvil a odpojil z videokonference prof. Lyócsa, počet členů VR se snížil na 24. 
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studijního programu Finance, a doc. Petra Suchánka, předsedu oborové rady doktorského studijního 
programu Podniková ekonomika a management3: 
 

 Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (ESF MU, Katedra financí) 
 

Studentka:   Ing. Adjoa Nyameyie Kuntu-Blankson 
Téma disertační práce: Informational Linkages on Actively Managed Funds 

Studijní program:  Finance (angl.) 

 

 Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
 
Studentka:   Ing. Zuzana Mühlbecková 
Téma disertační práce: Pracovní výkon v kontextu životní pohody a work-life 

balance 

Studijní program: Podniková ekonomika a management 

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. V následném hlasování o obou navržených školitelích 
najednou byl návrh schválen (počet on-line přítomných členů VR: 23, počet kladných hlasů: 23, 
počet záporných hlasů: 0, zdrželi se hlasování: 0).  

 
Ad. 7 
 
Předseda VR uvedl další bod programu a vyzval členku oborové rady DSP Finance prof. Evu 
Horvátovou k jeho zdůvodnění. Prof. Horvátová představila dva navržené4 a oborovou radou 
schválené členy do komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací: 

 

 doc. Ing. Jana Péliová, PhD.  (Ekonomická univerzita v Bratislavě) 
 

doktorské studijní programy:  Finance 
Finance (angl.) 

Finanzwesen 

 

 doc. Ing. Matúš Kubák, PhD.  (Technická univerzita v Košicích) 
 

doktorský studijní program:  Finance 
 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Poté proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet 
on-line přítomných členů VR: 22, počet kladných hlasů: 21, počet záporných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 1).  

 
Ad. 8 

 
Předseda VR uvedl další návrh - jmenování členů do komisí pro státní závěrečné zkoušky - a 
požádal  postupně vedoucího katedry veřejné ekonomie doc. Roberta Jahodu, vedoucího katedry 

                                                      
3 Během této části jednání se s omluvou z videokonference odpojil prof. Balík, počet členů VR se snížil na 23. 
4 Z jednání se v tuto chvíli omluvil a odpojil Ing. Rusnok, přítomných zůstalo 22 členů VR. 
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ekonomie prof. Zdeňka Tomeše a doc. Petra Suchánka z katedry podnikového hospodářství,  
aby stručně okomentovali členy navržené do státnicových komisí za své katedry: 

 
prof. Fabio Padovano    (University of Rennes 1, France) 
Magisterský navazující studijní program: Public Finance and Economics 

 
prof. Roberto Zanola    (University of Eastern Piedmont, Italy) 
Magisterský navazující studijní program: Public Finance and Economics 

 
Francisco José Veiga, Ph.D.    (University of Minho, Portugal) 
Magisterský navazující studijní program: Public Finance and Economics 

 
prof. Yvon Rocaboy    (University of Rennes 1, France) 
Magisterský navazující studijní program: Public Finance and Economics 
Magisterský navazující studijní program: Veřejná ekonomika a správa 

 
prof. Daniele Bondonio    (University of Eastern Piedmont, Italy) 
Magisterský navazující studijní program: Public Finance and Economics 

 
Ing. Filip Hrůza, Ph.D.    (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Magisterský navazující studijní program: Veřejná správa (Administration Publique) 

 
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.   (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Magisterský navazující studijní program: Veřejná správa (Administration Publique) 
 
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra ekonomie) 
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 
 
Ing. Jiří Richter, Ph.D. (ESF MU, Katedra podnikového 

hospodářství) 
Bakalářský studijní program:   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 

 
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.   (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
Bakalářský studijní program:   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
 

Předseda VR dal prostor členům VR k případným dotazům. V následném hlasování o návrhu „an 
bloc“ byl návrh schválen (počet on-line přítomných členů VR: 22, počet kladných hlasů: 22, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0).  
 
Ad. 9 

 
Předseda VR informoval přítomné, že obdržel od vedoucího katedry podnikového hospodářství  
dr. Jakuba Procházky žádost o jmenování jednoho člena katedry, prof. Ing. Ladislava Blažka, CSc., 
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emeritním profesorem5. Tato žádost byla podložena dvěma dalšími doporučujícími dopisy z řad 
akademických pracovníků ESF MU. Poté požádal dr. Procházku, který byl na tuto část jednání 
vědecké rady pozván jako host, aby návrh okomentoval. 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. V ní doc. Špalek zdůraznil zásadní roli prof. Blažka pro vznik 
a rozvoj Ekonomicko-správní fakulty MU.  
Návrh byl schválen (počet on-line přítomných členů VR: 21, počet kladných hlasů: 21, počet 
záporných hlasů: 0, zdržel se hlasování: 0).  

 
Ad. 10 
 
Do posledního bodu programu Různé nebyl žádný podnět. Předseda VR proto oznámil příští dva 
termíny jednání VR: 10. května (pravděpodobně také v on-line formě) a 11. října 2021, a poděkoval 
všem členům VR za jejich účast. 
 
 
 
zapsala: Mgr. Daniela Marcollová, v.r.         verifikoval: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., v.r. 

                                                      
5 Během tohoto bodu programu se z on-line jednání omluvil a opustil je doc. Malý, počet přítomných členů VR se snížil na 21. 


