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ZÁPIS Č. 2 Z ONLINE JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU 

 dne 10. května 2021 

 
Přítomni on-line: dle prezenční listiny 
 
Program:  
 

1. Úvodní zahájení předsedou VR 
2. Řízení ke jmenování profesorkou paní doc. Ing. Šárky Laboutkové, Ph.D.,  

v oboru Hospodářská politika 
3. Návrh na rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Finance  
4. Návrh na změnu garanta bakalářského studijního programu Regionální rozvoj  

a cestovní ruch  
5. Návrh na jmenování nového člena oborové rady doktorského studijního programu 

Podniková ekonomika a management 
6. Návrh na jmenování školitele doktorského studijního programu Hospodářská politika 
7. Návrh na jmenování členů do komisí pro státní závěrečné zkoušky 
8. Představení návrhu novelizace směrnice ESF MU č. 4/2019 Požadavky a kritéria 

vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na ESF 

9. Různé 
 

Jednání Vědecké rady ESF MU bylo vedeno prostřednictvím videokonference, přítomni prezenčně 
v jednací místnosti na ESF byli pouze předseda VR, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské 
studium, uchazečka o řízení ke jmenování profesorkou, předsedkyně hodnoticí komise, 
zapisovatelka a manažer pro akademické záležitosti. Pro hlasování o jednotlivých bodech programu 
byla využita aplikace IS MU E-volby a hlasování. 

 
 

Ad. 1 
 
Předseda vědecké rady přivítal všechny on-line připojené členy VR –  v čase zahájení bylo on-line 
přítomno 20 členů VR, vědecká rada byla usnášeníschopná – i přihlášené hosty a představil všem 
program jednání. Informoval, že v závěru jednání bude představena připravená novelizace 
kvalifikační směrnice ESF MU, ke které ocení diskuzi a podněty přítomných1. 
 

Ad. 2 
 
Předseda VR vyzval proděkana doc. Rostislava Staňka, aby zahájil a vedl řízení ke jmenování 
profesorkou. Proděkan stručně shrnul základní údaje o průběhu řízení zahájeného dne 14. května 
2020 a představil uchazečku. Konstatoval, že za hodnoticí komisi je přítomna její předsedkyně prof. 
Ing. Christiana Kliková, CSc.,  a on-line jsou připojeni další dva členové komise –  prof. Ing. Stanislav 
Šaroch, Ph.D., a prof. Ing. Milan Žák, CSc. Poté předal slovo předsedkyni komise. Prof. Kliková 
seznámila členy VR s odbornou činností uchazečky, s činností hodnoticí komise a se Stanoviskem 
hodnoticí komise k návrhu na jmenování profesorkou. 
 

                                                      
1 Během této části jednání se do videokonference přihlásili další dva členové VR (v 10:06 prof. Macháček a doc. Péliová), počet členů 

VR se navýšil na 22. 
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Proděkan vyzval uchazečku doc. Laboutkovou, aby přednesla přednášku na téma „Od konceptu 
transparentnosti v hospodářské politice k vymezení pravidel transparentního lobbingu“ a krátce 
komentovala svou dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost2.  
Po skončení přednášky zahájil proděkan veřejnou rozpravu a vyzval členy VR k dotazům  
na uchazečku. Do debaty se zapojili doc. Petr Suchánek, prof. Mikuláš Luptáčik, doc. Rostislav 
Staněk, doc. Martin Gregor, znovu prof. Mikuláš Luptáčik3. Poté proděkan požádal uchazečku a 
manažera Mgr. Pavla Sedláčka, aby opustili jednací místnost, a všechny on-line připojené hosty, 
aby se z videokonference na dobu neveřejného jednání odhlásili; pouze členové VR, členové 
hodnoticí komise a zapisovatelka mohli zůstat přítomni. Následovala neveřejná rozprava, do níž se 
přihlásili prof. Milan Žák, doc. Martin Gregor, doc. Libor Dušek a prof. Mikuláš Luptáčik. 

Předseda VR požádal členy VR, aby se přepnuli do aplikace IS, a zahájil hlasování o návrhu  
na jmenování doc. Laboutkové profesorkou: 

 
počet členů VR oprávněných hlasovat: 26 
počet přítomných členů VR oprávněných hlasovat: 24 
bylo odevzdáno souhlasných hlasů: 8 
 
Výsledek hlasování byl nejdříve přečten členům VR, poté byla zpět do jednací místnosti pozvána 
doc. Laboutková a předseda VR jí sdělil, že v tajném hlasování nezískal návrh většinu hlasů všech 
členů VR, řízení se tedy zastavuje. 
 

Ad. 3 
 
Předseda VR přivítal na jednání garantku magisterského studijního programu Finance doc. Evu 
Vávrovou a koordinátorku pro kvalitu Bc. Pavlínu Studenou, garantku požádal, aby představila návrh 
na rozšíření programu Finance o dva studijní plány: 

 
studijní program:   Finance 

typ:     magisterský / magisterský navazující 

studijní plány:  se specializací Finanční trhy, instituce a technologie  

se specializací Finanční řízení, účetnictví a daně  

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-
line přítomných členů VR: 24, počet souhlasných hlasů: 22, počet nesouhlasných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 2). 
 

Ad. 4  
 
Předseda VR představil další bod programu a požádal doc. Vladimíra Žítka, vedoucího katedry 
regionální ekonomie a správy, aby návrh zdůvodnil. Doc. Žítek uvedl, že na základě snížení 
pracovního úvazku stávajícího garanta programu doc. Vystoupila na 0,25 k 1. 9. 2021 bude nutné 
od tohoto data jmenovat nového garanta s plným úvazkem na ESF MU, a představil návrh:  

 
 
 

                                                      
2 Během přednášky doc. Laboutkové se do videokonference připojil Ing. Rusnok (v 10:32), počet členů VR se navýšil na 23. 
3 Během této části jednání se on-line připojil další člen VR prof. Lukeš (v 11:15), počet členů VR vzrostl na 24. 
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studijní program:   Regionální rozvoj a cestovní ruch 

typ:   bakalářský 

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (ESF MU, Katedra regionálního rozvoje a správy) 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-
line přítomných členů VR: 24, počet souhlasných hlasů: 19, počet nesouhlasných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 5). 

 
Ad. 5 
 
Předseda VR předal slovo doc. Petru Suchánkovi, předsedovi oborové rady DSP Podniková 
ekonomika a management, aby zdůvodnil odvolání stávajícího člena oborové rady prof. Ladislava 
Blažka a jmenování nového. Doc. Suchánek informoval o odchodu prof. Blažka do důchodu a volbě 
nového člena, kterého oborová rada programu PEM schválila: 
 

studijní programy:    Podniková ekonomika a management  
       Business Economy and Management 

 
doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská,  

Katedra managementu) 
 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-
line přítomných členů VR: 24, počet souhlasných hlasů: 22, počet nesouhlasných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 2).  

 
Ad. 6 

 
Předseda VR uvedl další bod programu a požádal předsedu oborové rady DSP Hospodářská politika 
prof. Antonína Slaného, aby daný návrh zdůvodnil: 

studijní programy:   Hospodářská politika  
     Economic Policy 
 
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (ESF MU, Katedra ekonomie) 
 

Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-
line přítomných členů VR: 24, počet souhlasných hlasů: 22, počet nesouhlasných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 2). 

 
Ad. 7 
 
Předseda VR přednesl seznam nových členů do komisí pro státní závěrečné zkoušky dodané 
jednotlivými katedrami ESF ke schválení vědecké radě. Konstatoval, že téměř všichni navržení jsou 
pracovníci na katedrách ESF MU, pouze tři z nich jsou externisté a k jejich stručnému představení 
vyzval doc. Petra Suchánka z katedry podnikového hospodářství.  

 
Axel Alejandro Araneda Barahona  (ESF MU, Katedra financí) 
Magisterský navazující studijní program: Finance (angl.) 



   

 

 

 

 
     

4 

 

Mgr. Zuzana Rakovská, 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 
Magisterský navazující studijní program: Finance (angl.) 
 
Ing. Filip Hrůza, Ph.D.   (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie) 
Bakalářský studijní program:  Ekonomie 
Bakalářský studijní program:  Finance 
Bakalářský studijní program:  Finance a právo 
Bakalářský studijní program:  Hospodářská politika 
Bakalářský studijní program:  Podniková ekonomika a management 
Bakalářský studijní program:  Podniková informatika 
Bakalářský studijní program:  Regionální rozvoj a cestovní ruch 
Bakalářský studijní program:  Veřejná ekonomika a správa 
 
Ing. Magdalena Šuterová   (ESF MU, Katedra ekonomie) 
Bakalářský studijní program  Ekonomie 
Bakalářský studijní program  Hospodářská politika 
 
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Petr Mikuš, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 

 
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Eva Švandová, Ph.D.   (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 

 
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství) 
Magisterský navazující studijní program: Business Management (angl.) 
 
Ing. Simona Činčalová, Ph.D.  (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
Bakalářský studijní program   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
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Ing. Jakub Dostál, Ph.D.   (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
Bakalářský studijní program   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
 
Ing. Roman Fiala, Ph.D.   (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
Bakalářský studijní program   Podniková ekonomika a management 
Magisterský navazující studijní program: Podniková ekonomika a management 
 
Ing. Tereza Lelková  (ESF MU, Katedra regionální ekonomie  

a správy) 
Bakalářský studijní program   Regionální rozvoj a cestovní ruch 

 
Členové VR dostali prostor pro diskuzi. Proběhlo hlasování o návrhu, návrh byl schválen (počet on-
line přítomných členů VR: 24, počet souhlasných hlasů: 22, počet nesouhlasných hlasů: 0, zdržel se 
hlasování: 2). 

 
Ad. 8 
 
Předseda VR požádal proděkana, aby členům VR představil a odůvodnil změny v připravované 
novelizaci směrnice ESF MU č. 4/2019 Požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace  
v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF. Poté byl dán prostor 
k námětům a dotazům, proběhla diskuze, do níž se zapojili prof. Stanislav Balík, doc. Lenka 
Slavíková, prof. Martin Lukeš, doc. Libor Dušek, doc. Josef Kunc, prof. Mikuláš Luptáčik, doc. Martin 
Gregor a doc. Jana Péliová. Předseda VR i proděkan poděkovali všem za podnětnou debatu a 
přislíbili, že se před finálním vydáním směrnice budou jednotlivými náměty zabývat. 

 

Ad. 9 
 

V rámci bodu Různé informoval předseda VR, že prezident jmenoval ke dni 8. 5. 2021 dva nové 
profesory Ekonomicko-správní fakulty MU, a to prorektora Martina Kvizdu a děkana ESF Jiřího 
Špalka. Poté poděkoval všem členům VR za účast na jednání a sdělil termín příštího zasedání VR, 
které se bude konat 11. října 2021. 
 
 
 
zapsala: Mgr. Daniela Marcollová, v.r.          verifikoval: prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., v.r. 


