Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne
13. března 2019
Přítomni:

dle prezenční listiny

1. Zahájení
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
2. Jmenování nového člena VR FMV – Ing. Peter Drábik, Ph.D., děkan Obchodní fakulty Ekonomické
univerzity v Bratislavě
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
3. Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2018
doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.
4. Schválení aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2019 pro rok 2019
doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.
5. Schválení návrhu na akreditaci studijního programu bakalářského studia Mezinárodní studia a
diplomacie / International and Diplomatic Studies uskutečňovaného na FMV (v české i anglické
verzi)
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
6. Schválení návrhu na akreditaci studijního programu navazujícího magisterského studia
Mezinárodní studia a diplomacie / International and Diplomatic Studies uskutečňovaného na FMV
(v české i anglické verzi)
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
7. Schválení návrhu na akreditaci studijního programu navazujícího magisterského studia
Podnikání a právo na FMV
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
8. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Víta Hinčici, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické
vztahy
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
9. Schválení složení komisí pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací v
programech/oborech bakalářského stupně studia realizovaných na FMV VŠE
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
10. Schválení složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v
programech/oborech magisterského stupně studia realizovaných na FMV VŠE
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
11. Schválení složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských
disertačních prací v nově akreditovaných programech doktorského studia realizovaných na FMV
VŠE

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
12. Různé
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Ad 1)
Zahájení
Zasedání Vědecké rady FMV VŠE v Praze (VR FMV) zahájil děkan Fakulty mezinárodních vztahů,
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Uvítal přítomné členy a hosty, seznámil je s programem jednání a
konstatoval, že VR FMV je usnášeníschopná.

Ad 2)
Jmenování nového člena VR FMV – Ing. Peter Drábik, Ph.D., děkan Obchodní fakulty
Ekonomické univerzity v Bratislavě
Pan děkan slavnostně předal jmenovací dekret novému externímu členovi Vědecké rady
Fakulty mezinárodních vztahů, Ing. Peteru Drábikovi, PhD.

Ad 3)
Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2018
V tomto bodě doc. Taušer okomentoval Zprávu o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a
výzkumu na FMV VŠE za rok 2018. Příslušný materiál k tomuto bodu jednání byl zpřístupněn
členům VR FMV na intranetu FMV.

Ad 4)
Schválení aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2019 pro rok 2019
V tomto bodě doc. Taušer nejprve okomentoval aktualizaci Plánu koncepčního rozvoje vědy a
výzkumu na FMV VŠE pro rok 2019. Příslušný materiál k tomuto bodu jednání byl zpřístupněn
členům VR FMV na intranetu FMV. Následně VR FMV hlasovala o schválení aktualizace Plánu.

Vědecká rada FMV VŠE schválila aktualizaci Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na
FMV VŠE pro rok 2019.
Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 5)
Schválení návrhu na akreditaci studijního programu bakalářského studia Mezinárodní studia
a diplomacie / International and Diplomatic Studies uskutečňovaného na FMV (v české i
anglické verzi)
Doc. Hnát nejprve okomentoval relevantní studijní obory. Příslušný materiál k tomuto bodu
jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV. Po krátké rozpravě, ve které prof.
Machková upřesnila, že zpětná vazba Národního akreditačního úřadu se vztahovala k formě a
nikoliv obsahu programu, přistoupila VR FMV k hlasování o návrhu.
Vědecká rada FMV VŠE schválila návrh na akreditaci studijního programu bakalářského
studia Mezinárodní studia a diplomacie / International and Diplomatic Studies
uskutečňovaného na FMV (v české i anglické verzi).
Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 6)
Schválení návrhu na akreditaci studijního programu navazujícího magisterského studia
Mezinárodní studia a diplomacie / International and Diplomatic Studies uskutečňovaného
na FMV (v české i anglické verzi)
Doc. Hnát nejprve okomentoval relevantní studijní obory. Příslušný materiál k tomuto bodu
jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV. Následně přistoupila VR FMV
k hlasování o návrhu.

Vědecká rada FMV VŠE schválila návrh na akreditaci studijního programu navazujícího
magisterského studia Mezinárodní studia a diplomacie / International and Diplomatic
Studies uskutečňovaného na FMV (v české i anglické verzi).

Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 7)
Schválení návrhu na akreditaci studijního programu navazujícího magisterského studia
Podnikání a právo na FMV

Doc. Hnát nejprve okomentoval relevantní studijní obor. Příslušný materiál k tomuto bodu
jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV. Po krátké rozpravě, ve které doc.
Švarc informoval členy VR FMV, že Rada pro vnitřní hodnocení neměla žádnou obsahovou
připomínku k programu, přistoupila VR FMV k hlasování o návrhu.

Vědecká rada FMV VŠE schválila návrh na akreditaci studijního programu navazujícího
magisterského studia Podnikání a právo na FMV.

Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 8)

Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Víta Hinčici, Ph.D. v oboru Mezinárodní
ekonomické vztahy
Předseda komise:
• Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze a
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Členové komise:
• Prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., Katedra obchodu a financí, Provozně ekonomická
fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
• Prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Katedra ekonomie a veřejné správy, Obchodně
podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě
• Prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta,
Ekonomická univerzita v Bratislave
• Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze
Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Víta Hinčici, Ph.D. v oboru
Mezinárodní ekonomické vztahy.

Pro návrh:

19 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

1 hlasů

Ad 9)

Schválení složení komisí pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací v
programech/oborech bakalářského stupně studia realizovaných na FMV VŠE
Doc. Taušer a doc. Hnát zdůvodnili a okomentovali formu předkládaných materiálů (body 911) – zejména roztřídění akademických pracovníků dle kateder, nikoliv dle oborů. Příslušný
materiál k tomuto bodu jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV. Následně
přistoupila VR FMV k hlasování o návrhu.
Vědecká rada FMV VŠE schválila složení komisí pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby
bakalářských prací v programech/oborech bakalářského stupně studia realizovaných na
FMV VŠE.
Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 10)
Schválení složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v
programech/oborech magisterského stupně studia realizovaných na FMV VŠE
Příslušný materiál k tomuto bodu jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV.
VR FMV přistoupila k hlasování o návrhu.
Vědecká rada FMV VŠE schválila složení komisí pro státní bakalářské zkoušky a obhajoby
bakalářských prací v programech/oborech bakalářského stupně studia realizovaných na
FMV VŠE.
Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 11)

Schválení složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských
disertačních prací v nově akreditovaných programech doktorského studia realizovaných na
FMV VŠE
Příslušný materiál k tomuto bodu jednání byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu FMV.
VR FMV přistoupila k hlasování o návrzích dle předložených seznamů:
•

Program Mezinárodní ekonomické vztahy

Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

•

Obor Evropská studia

Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

•

Program Politologie

Pro návrh:

20 hlasů

Proti návrhu:

0 hlasů

Zdržel se:

0 hlasů

Ad 12)
Různé
Závěrem pan děkan poděkoval všem členům VR FMV za účast a připomněl, že další zasedání
proběhne na podzim 2019.

Zapsal: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Schválil: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Za VR FMV: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

