
Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

4. března 2020 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program zasedání: 

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

2. Předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů 
pro období 2020 - 2023 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

3. Habilitační řízení Ing. Přemysla Průši, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické 
vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

4. Habilitační řízení Vincenza Merelly, Ph.D., MSc. v oboru Mezinárodní ekonomické 
vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

5. Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2019 

doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. 

6. Schválení Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních 
vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023 

doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. 

7. Schválení komise pro habilitační řízení Jeremy Alana Garlicka, M.A., Ph.D. v oboru 
Mezinárodní politické vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

8. Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby 
kvalifikačních prací FMV VŠE  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 



9. 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) 

Předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů pro 
období 2020 - 2023 

Pan děkan slavnostně předal jmenovací dekrety externím i interním členům Vědecké rady 

Fakulty mezinárodních vztahů. 

 

Ad 3) 

Habilitační řízení Ing. Přemysla Průši, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy 

 
Kompletní materiál k projednání tohoto návrhu byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu 

FMV. Komise byla schválena v souladu s § 74 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách VR FMV na jejím zasedání dne 20. listopadu 2019. 

Děkan seznámil Vědeckou radu s oponenty habilitační práce (viz níže) a s habilitační komisí, 

která posoudila materiály k habilitačnímu řízení ve složení: 

Předseda:  

 

• Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., Katedra ekonomiky, Provozně ekonomická 

fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze; Katedra mezinárodního obchodu, FMV 

VŠE v Praze 

 Členové:  

 



• Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE v Praze 

• Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Katedra marketingu, Ekonomická univerzita 

Bratislava 

• Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Katedra financí, Ekonomická fakulta, VŠB Technická 

univerzita Ostrava 

• Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Katedra ekonomiky, Provozně ekonomická fakulta, 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Děkan navrhl Vědecké radě skrutátory doc. Ing. Mgr. Štěpánku Zemanovou, Ph.D. a prof. Ing. 

Mojmíra Helíska, CSc. Vědecká rada schválila navržené skrutátory. 

Pro návrh: 20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdrželi se: 2 hlasy 

 

Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et 

Ph.D. 

 

Standardní požadavky na publikační činnost 

Uchazeč je samostatným autorem 1 knižní publikace a podílel se příspěvkem na 3 dalších 

monografiích.  Má 50% podíl na dvou článcích indexovaných v databázi Scopus, přičemž 

jeden z nich vyšel v časopise Social Marketing Quarterly, jenž se nachází ve druhém kvartilu 

pořadí časopisů v databázi Scopus v oblasti Ekonomie a ekonometrie. Uchazeč je dále 

autorem či spoluautorem 9 recenzovaných článků, z nichž 2 vyšly v zahraničí, jakož i 3 třech 

příspěvků v sbornících evidovaných na Web of Science (CPCI). Dále eviduje 7 dalších 

příspěvků ve sbornících publikovaných ve světovém jazyce. Uchazeč doložil 2 citace na Web 

of Science a dalších 26 citací v pracích jiných autorů (bez kvalifikačních prací). 

  

Pedagogická činnost uchazeče v posledních letech 

Pedagogická činnost je, dle názoru komise, silnou stránkou uchazeče. Vyučuje na Katedře 

obchodního podnikání a komerčních komunikací od roku 2005 jako asistent, od roku 2009 

pak jako odborný asistent. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail Marketing 

a Retail Management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém 

jazyce. Sám pak připravil analogické předměty i v jazyce anglickém tak, aby mohly být jako 

povinné zavedeny v bakalářském studijním programu International Business v anglickém 

jazyce. Dále vybudoval i 1 volitelný předmět v anglickém jazyce. Podílí se na vedení 

fakultních odborných stáží, vede bakalářské i diplomové práce (doposud obhájeno 83 

diplomových prací a 141 prací bakalářských), vypracovává oponentské posudky ke 

kvalifikačním pracím a je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky. Uchazeč se zapojil i do 



výuky pro praxi v rámci projektu vzdělávání zaměstnanců spotřebních družstev. Komise dále 

velmi pozitivně hodnotí bohaté mezinárodní pedagogické zkušenosti uchazeče, které 

spočívají ve výuce ucelených předmětů na kvalitních zahraničních školách. Celkem uchazeč 

dokládá 9 výukových pobytů v zahraničí (USA, Irsko, Čína a Rusko), v jejichž rámci odučil více 

než 200 hodin. 

  

Vědecko-výzkumná činnost uchazeče 

Uchazeč byl členem řešitelského týmu Výzkumného záměru FMV Governance v kontextu 

globalizované ekonomiky a společnosti v letech 2007-2013. Dále se podílel na řešení 3 

úspěšně obhájených projektů Interní grantové soutěže FMV. Za významné lze považovat 

rovněž vedení jednoho z panelů na mezinárodně významné regionální konferenci European 

Marketing Academy v roce 2018. 

  

Zhodnocení odborného přínosu 

Uchazeč se dlouhodobě zabývá problematikou retail marketingu a řízení značek. Jeho 

výstupy mají především aplikovaný charakter a byly již několikrát uplatněny v praxi. Komise 

pozitivně hodnotí zejména schopnost uchazeče reagovat ve svém výzkumu na nové trendy 

v dané oblasti, k nimž patří zejména společenská odpovědnost firem, on-line prodej potravin 

a komunikace, značky kvality a green marketing. Komise oceňuje hluboký zájem uchazeče a 

dlouhodobě konzistentní přístup k tématu a jako hlavní odborný přínos vnímá fakt, že 

uchazeč dokáže přenášet poznatky ve výzkumu výše zmíněných nových trendů 

bezprostředně do výuky, což má významně pozitivní společenské efekty. Aktuálnost i kvalitu 

zpracování těchto témat přitom potvrzuje opakovaný zájem zahraničních škol o předměty 

uchazeče.  

 

Posouzení předložené habilitační práce 

Habilitační komise posoudila závěry oponentských posudků. Všichni oponenti se shodují na 

pozitivním hodnocení habilitační práce, především v tom, že uchazeč vhodně propojuje svoje 

praktické znalosti na trhu vín s adekvátními výzkumnými metodami. Výsledky práce jsou 

originální a přispívají k rozvoji oboru. 

 

Všichni oponenti (prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze; 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D., Ekonomická univerzita v Bratislavě; Ing. Tomáš Prouza, 

MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu) práci doporučují k habilitačnímu řízení a 

prezentaci před Vědeckou radou FMV a v případě úspěšné obhajoby doporučují udělit titul 

docent v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. Na jejich základě i po seznámení se 

s textem habilitační práce členové habilitační komise doporučují ji předložit Vědecké radě 

FMV VŠE v Praze k obhajobě, resp. v případě úspěšnosti její obhajoby doporučují udělení 

titulu docent v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy.    

 

Téma habilitační přednášky 



Habilitační komise po diskuzi svých členů vybrala ze tří uchazečem navržených témat 

následující téma přednášky před Vědeckou radou FMV VŠE v Praze: 

 

„Budování značky a jeho specifika na trhu vín v ČR.“  

 

Závěr  

Habilitační komise na základě předložených podkladů a závěrů oponentských posudků i po 

seznámení se s textem habilitační práce dospěla po důkladném a zodpovědném zvážení 

požadovaných kritérií k závěru, že Ing. Přemysl Průša, Ph.D., splňuje požadavky stanovené 

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a naplňuje současně platná kritéria 

uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE v Praze a doporučuje Vědecké radě FMV VŠE 

v Praze pokračovat v habilitačním řízení, umožnit mu na zasedání Vědecké rady obhajobu 

a přednést na stanovené téma habilitační přednášku a po úspěšné obhajobě i přednášce 

mu udělit titul docent v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy.    

 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce zmínili klíčové body svých posudků (za 

nepřítomného Ing. Prouzu tak učinila prof. Zadražilová). Poté se Ing. Přemysl Průša, Ph.D. 

vyjádřil k posudkům a přednesl svoji habilitační přednášku na téma „Budování značky a 

jeho specifika na trhu vín v ČR“. 

Teze přednášky: 

1. Východiska 

2. Problémy značek na českém trhu 

3. Doporučení 

4. Závěr 

 

V rámci diskuze odpověděl habilitant na otázky, které zazněly na plénu zasedání Vědecké 

rady FMV VŠE a týkaly se habilitační práce i habilitační přednášky. Komentáře a otázky se 

týkaly především následujících okruhů: 

• Prof. Soukup se tázal, do jaké míry modifikuje odlišné zdanění preference 

spotřebitelů na trhu vína a dále na strategie tvorby cenových strategií v rámci 

jednotlivých segmentů. 

• Ing. Prouza v posudku vznesl dotaz na podporu vinařů ze strany EU a ČR, zejména pak 

na podporu mladých vinařů. 

• Prof. Lošťák položil otázku vztahující se k produktivitě a rozloze vinohradů 

v souvislosti s regulacemi EU a dále na možnosti budování důvěry ve značku. 

• Prof. Boháček se z pohledu práva zeptal na ochranné známky označení původu a 

označení odrůd. 

• Doc. Švarc se dotazoval na definici „mladého“ vinaře. 



• Prof. Machková položila otázku na možnosti prodeje vín přes e-shopy typu 

Rohlík/Košík/Tesco. 

Po ukončení neveřejné debaty vyzval děkan Vědeckou radu k tajnému hlasování a poté 

požádal skrutátory, aby oznámili výsledky hlasování. 

Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 22 členů. Celkem bylo rozdáno 22 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 22 hlasovacích lístků, z nichž se pro udělení hodnosti docent vyslovilo 22 

členů VR FMV, 0 se vyslovilo proti a 0 hlasů bylo neplatných. Na základě výše uvedeného 

výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování Ing. Přemysla Průši, Ph.D. docentem 

v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy k podpisu rektorce VŠE v Praze.  

 
 
Ad 4) 

Habilitační řízení Vincenza Merelly, Ph.D., MSc. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy 

 

Kompletní materiál k projednání tohoto návrhu byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu 

FMV. Komise byla schválena v souladu s § 74 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách VR FMV na jejím zasedání dne 20. listopadu 2019. 

Habilitační řízení probíhalo v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (čl. 14) v anglickém jazyce. Děkan seznámil 

Vědeckou radu s oponenty habilitační práce (viz níže) a s habilitační komisí, která posoudila 

materiály k habilitačnímu řízení ve složení: 

Předseda:  

 

• Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., Katedra ekonomiky, Provozně ekonomická 

fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze; Katedra mezinárodního obchodu, FMV 

VŠE v Praze 

 Členové:  

 

• Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE v Praze 

• Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Katedra marketingu, Ekonomická univerzita 

Bratislava 

• Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Katedra financí, Ekonomická fakulta, VŠB Technická 

univerzita Ostrava 

• Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Katedra ekonomiky, Provozně ekonomická fakulta, 

Česká zemědělská univerzita v Praze 



Děkan navrhl Vědecké radě skrutátory doc. Ing. Mgr. Štěpánku Zemanovou, Ph.D. a prof. Ing. 

Mojmíra Helíska, CSc. Vědecká rada schválila navržené skrutátory. 

Pro návrh:  19 hlasů1 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 2 hlasů 

 

Stanovisko habilitační komise přednesl její předseda prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et 

Ph.D. 

 

Standardní požadavky na publikační činnost 

Uchazeč je samostatným autorem 1 knižní monografie a spoluautorem 1 další knižní 

publikace. Obě vyšly v anglickém jazyce v zahraničí. Má 50% podíl na dvou článcích 

ve špičkových časopisech světového významu indexovaných v databázi Web of Science. Jde o 

Journal of International Economics (první kvartil v oboru Economics and Business) a Journal 

of European Economic Association (rovněž první kvartil v oboru Exonomics and Business). 

Dále je autorem 4 dalších zahraničních recenzovaných článků a 6 článků typu „working 

papers“. I když uchazeč tyto články eviduje jako nerecenzované, komise je shledává vysoce 

kvalitními. V českých podmínkách by šlo o publikace typu „ostatní recenzované články“. 

Komise zastává názor, že kvalita publikační činnosti uchazeče je mimořádně vysoká a že 

jednoznačně substituuje relativně nižší kvantitu. Jde o specifický rys výzkumné aktivity na 

světové úrovni, kdy je potřeba k publikaci v prestižním mezinárodním časopise pracovat 

dlouhodobě a cíleně na jednom tématu, které je nejprve prezentováno ve formě „working 

papers“ a příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a až následně nabídnuto do 

recenzního řízení renomovanému časopisu.  

Uchazeč dále doložil 10 citací na Web of Science a dalších 44 citací na Google Scholar. 

  

Pedagogická činnost uchazeče v posledních letech 

Pedagogická činnost uchazeče je bohatá a mezinárodní. Od roku 2005 až dosud působí na 

University of Cagliari. Dále přednášel také na City University of London (2008-2010) a 

University of St. Gallen (2012). Přednáší jak v bakalářských, tak i magisterských předmětech 

s přesahem do doktorského studia v oblasti makroekonomie, finančních derivátů a 

mezinárodního obchodu. Na universitách v Cagliari a Londýně vedl 16 magisterských 

kvalifikačních prací a působil jako „second advisor“ pro 3 doktorské disertační práce. 

Vypracoval řadu oponentních posudků a účastnil se rovněž příslušných komisí pro obhajoby 

kvalifikačních prací, jakož i komisí pro státní závěrečné zkoušky. Pedagogická činnost 

uchazeče je z podstaty mezinárodní. Na univerzitě v Londýně působil na plný úvazek v letech 

 
1 Hlasování se nezúčastnil prof. Boháček. 



2008-2010 a garantoval předměty Intermediate Macroeconomics II a Financial Derivatives. 

Na University of St. Gallen vedl 1 kurz pro studenty doktorského studia.  

   

Vědecko-výzkumná činnost uchazeče 

Uchazeč byl řešitelem 3 výzkumných projektů, 2 byly řešeny v Itálii a 1 ve Velké Británii. 

V současné době je od roku 2019 na Fakultě mezinárodních vztahů hlavním řešitelem 

tříletého projektu GA ČR, který zkoumá závislost kvality dovozů na ekonomické vyspělosti 

dovážející země.  

 

Jiná činnost hodná zřetele 

Uchazeč vypracoval řadu recenzních posudků pro prestižní zahraniční impaktované časopisy. 

Působil v programových výborech 7 konferencí v Cagliari i Londýně. Je členem 4 

ekonomických vědeckých společností v Itálii, Španělsku, Kanadě a Velké Británii. Působil jako 

externí evaluátor grantových soutěží a získal řadu ocenění. Nejvýznamnější jsou Ocenění za 

nejlepší doktorskou disertační práci od Unicredit and Universities Foundation v roce 2012, 

nebo výzkumná stipendia, která získal od Bank of Spain a Collegio Carlo Alberto.  

  

Zhodnocení odborného přínosu 

Z hlediska akreditovaného oboru habilitačního řízení lze hlavní přínosy uchazeče spatřovat 

především v jeho příspěvku k teorii mezinárodního obchodu, kterou obohatil o precizní 

analýzu poptávkových determinantů mezinárodních obchodních toků. Jde o rozsáhlou 

teoretickou studii doplněnou o robustní empirickou analýzu. Uchazeč dlouhodobě zkoumá 

vliv ekonomické vyspělosti obchodujících zemí na strukturu dovozů z hlediska jejich 

kvalitativních parametrů. Jeho práce je v tomto zaměření světově originální, inovativní a 

přínosná, což bylo potvrzeno i 2 publikacemi v časopisech, jež jsou vzhledem k tématu 

absolutní světovou špičkou – Journal of International Economics a Journal of the European 

Economic Association.  

 

Posouzení předložené habilitační práce 

Habilitační komise posoudila závěry oponentských posudků. Všichni oponenti se shodují na 

pozitivním hodnocení habilitační práce, především v tom, že uchazeč vhodně využívá 

mikroekonomické teorie v oblasti spotřebních preferencí k formulaci komplexních 

makroekonomických modelů endogenního růstu. Zcela inovativním příspěvkem je zde 

rozpracování tzv. konceptu produktové inovace jako jednoho ze základních determinantů 

růstu (vedle tradičně akcentovaných procesních inovací). Práce je na mimořádně vysoké 

teoretické úrovni, buduje vnitřně konzistentní teoretický koncept, jenž může být dále 

rozpracován a využit v rámci empirického výzkumu, včetně výzkumu v oblasti mezinárodního 

obchodu.  

 



Všichni oponenti (Associate Professor Andrea Gallice, Ph.D., University of Torino, Italy; 

Henrique Basso, Ph.D., Bank of Spain, Spain; doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D., 

Národohospodářská fakulta, VŠE Praha) práci doporučují k habilitačnímu řízení a prezentaci 

před Vědeckou radou FMV a v případě úspěšné obhajoby doporučují udělit titul docent 

v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. Na jejich základě i po seznámení se s textem 

habilitační práce členové habilitační komise doporučují ji předložit Vědecké radě FMV VŠE 

v Praze k obhajobě, resp. v případě úspěšnosti její obhajoby doporučují udělení titulu docent 

v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy.    

 

Téma habilitační přednášky 

Habilitační komise po diskuzi svých členů vybrala ze tří uchazečem navržených témat 

následující téma přednášky před Vědeckou radou FMV VŠE v Praze: 

 

„Product quality in the international trade literature.“  

 

Závěr 

Habilitační komise na základě předložených podkladů a závěrů oponentských posudků i po 

seznámení se s textem habilitační práce dospěla po důkladném a zodpovědném zvážení 

požadovaných kritérií k závěru, že Vincenzo Merella, Ph.D., MSc. splňuje požadavky 

stanovené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a naplňuje současně platná 

kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE v Praze a doporučuje Vědecké radě FMV 

VŠE v Praze pokračovat v habilitačním řízení, umožnit mu na zasedání Vědecké rady 

obhajobu a přednést na stanovené téma habilitační přednášku a po úspěšné obhajobě i 

přednášce mu udělit titul docent v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy.    

 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce zmínili klíčové body svých posudků (za 

nepřítomného Andrea Galliceho tak učinil proděkan doc. Hnát a za nepřítomného Henrique 

Bassa proděkanka doc. Druláková). Poté se Vincenzo Merella, Ph.D., MSc. vyjádřil 

k posudkům a přednesl svoji habilitační přednášku na téma „Product Quality in 

International Trade Literature“. 

Teze přednášky:  

• Prologue 

• Seminal Theories of International Trade 

• Modern Theories of International Trade 

• International Trade with Product Quality 

• Concluding remarks 

 



V rámci diskuze odpověděl habilitant na otázky, které zazněly na plénu zasedání Vědecké 

rady FMV VŠE a týkaly se habilitační práce i habilitační přednášky. Komentáře a otázky se 

týkaly především následujících okruhů:  

• Doc. Cingl se tázal možnosti inkorporace dalších faktorů do modelu – např. příjmové 

nerovnosti. 

• Prof. Machková se tázala na další výzkumy habilitanta od doby publikace monografie. 

• Prof. Maitah se zeptal na vzorce výstupů gravitačních modelů v této problematice a 

dále na vliv mezního sklonu k dovozu. 

• Doc. Hnát se taktéž tázal na možnosti inkorporace dalších faktorů – zejm. v souvislosti 

s tzv. Global Value Chains – do teorie/modelu. 

Po ukončení neveřejné debaty vyzval děkan Vědeckou radu k tajnému hlasování a poté 

požádal skrutátory, aby oznámili výsledky hlasování. 

Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 22 členů. Celkem bylo rozdáno 22 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 22 hlasovacích lístků, z nichž se pro udělení hodnosti docent vyslovilo 18 

členů VR FMV, 3 se vyslovili proti a 1 hlas byl neplatný. Na základě výše uvedeného 

výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování Vincenza Merelly, Ph.D., MSc. docentem 

v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy k podpisu rektorce VŠE v Praze.  

 

Ad 5) 

Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2019 

 

V tomto bodě doc. Druláková shrnula klíčové body Zprávy, a to na základě podkladu, který 

měli členové VR FMV k dispozici před samotným zasedáním. 

 
Ad 6) 

Schválení Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023 

 
Doc. Druláková popsala klíčová východiska pro nastavení Plánu, zmínila cíle a podrobněji 
rozebrala část týkající se alokace finančních prostředků. 
V následné diskuzi se členové VR FMV zaměřili především na následující body: 
 

• odměny za excelenci ve vědě na FMV, 

• význam sborníků z konferencí v alokaci finančních zdrojů na FMV, 

• odměny za školení doktorandů. 
 



Děkan Taušer a proděkanka Druláková v rámci debaty vysvětlili důvody nastavení parametrů 
Plánu u výše zmíněných bodů. Zejména bylo zdůrazněno, že hodnocení excelence probíhá na 
FMV na individuální bázi a dále, že nastavení odměn odráží celkové potřeby FMV (tedy např. 
i v oblastech důležitých pro akreditace apod.). 
 

Vědecká rada FMV VŠE schválila Plán koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023. 

 

Pro návrh: 22 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Ad 7) 

Schválení komise pro habilitační řízení Jeremy Alana Garlicka, M.A., Ph.D. v oboru 
Mezinárodní politické vztahy 

 
Název habilitační práce: The Impact of China's Belt and Road Initiative: From Asia to Europe  
 

Předsedkyně komise:  
 

• Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc., Středisko mezinárodních studií Jana 

Masaryka, FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní politické 

vztahy  

 

Členové komise:  

 

• Prof. PhDr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů a 

evropských studií, Metropolitní univerzita Praha; obor jmenovacího řízení: 

Mezinárodní politické vztahy  

• Doc. Olaf Günther, PhD., Katedra Asijských studií, Filozofická fakulta, Univerzita 

Palackého Olomouc; Venia legendi in the field of Ethnology (Univerzita v Lipsku)  

• Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů, Fakulta 

sociálních věd, Univerzita Karlova; obor habilitačního řízení: Politologie  

• Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v 

Praze; obor habilitačního řízení: Mezinárodní obchod  

 



Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Jeremy Alana Garlicka, M.A., 

Ph.D. v oboru Mezinárodní politické vztahy. 

Pro návrh: 21 hlasů2 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Ad 8) 

Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních 
prací FMV VŠE  

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila změny ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a 

obhajoby kvalifikačních prací FMV VŠE: 

a) Změny ve složení komisí na Katedře podnikového a evropského práva   

Pro návrh:  21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 9) 

Různé  

V tomto bodě doc. Taušer informoval členy VR, že FMV zužuje portfolio nabízených oborů 
pro studium doktorského studia a pro habilitační/jmenovací řízení o obor Politologie. Doc. 
Taušer vysvětlil důvody tohoto rozhodnutí, přičemž hlavním faktorem je odchod garantů 
těchto oborů z FMV. V této souvislosti tedy děkan vyzval Vědeckou radu k hlasování o 
zpětvzetí žádosti o akreditaci: 

a) doktorského studijního programu Politologie (v českém i anglickém jazyce)  

 

Pro návrh:  21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 
2 Hlasování se nezúčastnil prof. Varadzin, který se omluvil ze závěrečné části jednání VR FMV. 



 

b) oboru Politologie pro habilitační a jmenovací řízení na FMV. V případě tohoto 

hlasování bylo zdůrazněno, že aktuálně není na FMV zahájeno žádné řízení v oboru 

Politologie. 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila návrh na zpětvzetí žádosti o akreditaci doktorského 

studijního programu v oboru Politologie a oboru Politologie pro habilitační a jmenovací 

řízení. 

Dále v tomto bodě doc. Taušer upozornil členy VR FMV na důležitost průběžného naplňování 

kritérií a standardů pro podání žádostí o akreditace habilitačních a jmenovacích řízení 

uskutečňovaných na FMV VŠE v Praze v roce 2022/23 (zejm. pro garanty oborů, členy rad 

aj.). Naplnění kritérií pro tyto účely představuje jednu z priorit FMV pro následující období. 

Závěrem pan děkan poděkoval všem členům VR FMV za účast a připomněl, že další zasedání 

proběhne 27. května 2020. Podzimní zasedání se bude konat 11. listopadu 2020. 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

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


