
Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

4. listopadu 2020 

Přítomni:  Boháček, Druláková, Grmelová, Hnát, Jiránková, Machková, Maitah, Šaroch, 

Šauer, Švarc, Taušer, Zadražilová, Zemanová, Daňo, Drábik, Helísek, Lipková, 

Lošťák, Pěničková, Říchová, Varadzin 

Hosté: Fojtíková, Harmáček, Stuchlíková 

Omluveni: Műller, Jeřábková, Kubišta 

 

Program zasedání: 

  
 
1. Zahájení  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
2. Jmenovací řízení doc. Ing. Lenky Fojtíkové, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
3. Habilitační řízení Ing. Mgr. Jaromíra Harmáčka, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
4. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. v oboru Mezinárodní 
ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
5. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Terezy Němečkové, Ph.D. v oboru Mezinárodní 
ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
6. Schválení změn v komisi pro habilitační řízení Ing. Ingrid Majerové, Dr. v oboru Mezinárodní 
ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
7. Schválení změn v komisi pro habilitační řízení Ing. Marcela Kordoše, PhD. v oboru Mezinárodní 
ekonomické vztahy  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
8. Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, 
obhajoby kvalifikačních prací a obhajoby disertačních prací na FMV VŠE  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
9. Schválení změny garanta doktorského oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  
 
10. Různé  



 

 

Ad 1) 

Zahájení 

Online 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, konstatoval, že VR FMV je usnášeníschopná, a podrobně popsal 

způsob hlasování v MS Teams. 

Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k hlasování o následujícím usnesení: 

V souladu se zákonem č. 188/2020 Sb., §7, odstavce 1 Vědecká rada souhlasí s veřejným 

hlasováním v případě bodů 2 a 3 programu, tj. jmenovacího řízení doc. Ing. Lenky Fojtíkové, Ph.D. a 

habilitačního řízení Ing. Mgr. Jaromíra Harmáčka, Ph.D. 

 

Pro návrh: 21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 2) 

Jmenovací řízení doc. Ing. Lenky Fojtíkové, 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 komisí, která posoudila materiály k řízení ke jmenování 

profesorem ve složení: 

 

Předseda:  

• Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze a 

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. 

Členové:  

• Prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola 

finanční a správní 

• 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 

• Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze 

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 

Komise posoudila na svém zasedání dne 4. 2. 2020 Předložené materiály, uvedené v zápise 

ze zasedání. Konstatuje, že tyto podklady odpovídají požadavkům Zákona č. 111/1998 Sb. o 

vysokých školách, §71 a násl. Komise se seznámila se stanovisky tří profesorů k žádosti 

uchazečky o profesorské řízení. Stanoviska napsali:  

• Prof. Ing. Peter Baláž, PhD. (Katedra medzinárodného obchodu, Ekonomická 

univerzita v Bratislave) 

• Prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. (Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta VŠB-TU 

Ostrava 

• Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 

Masarykova univerzita) 

Komise konstatovala, že tato stanoviska příznivě oceňují pedagogickou i výzkumnou aktivitu 

uchazečky a kladně hodnotí její působení ve výuce, její publikační výstupy, vedení 

výzkumných projektů a další. V závěrech všechna tři stanoviska jednoznačně doporučují 

zahájení profesorského jmenovacího řízení. Komise nevyužila možnost oslovit další 

odborníky k dodatečnému stanovisku.  

Pedagogická a vzdělávací činnost 

Významnou aktivitou uchazečky je její rozsáhlá činnost garanta a vyučujícího řady předmětů 

včetně předmětů na doktorském stupni studia, s problematikou globalizace, zahraničního 

obchodu a evropské integrace, jakož i garanta oboru Eurospráva a specializační části nového 

(2019) studijního programu Aplikovaná ekonomie na EF VŠB-TU Ostrava. Uchazečka v rámci 

své specializace realizovala nebo se podílela na realizaci celé řady projektů s cílem rozvoje 

studijních programů a předmětů včetně projektů ESIF, FRVŠ a MŠMT. Dále byla uchazečka 

školitelkou dosud pěti doktorandů, z nichž tři již úspěšně obhájili disertační práci. V letech 

2009-2019 uchazečka vyučovala v rámci krátkodobých pobytů na celkem 11 zahraničních 

univerzitách v Číně, Itálii, Japonsku, Kypru, Španělsku a Portugalsku. Komise konstatuje, že 

uchazečka prokázala kvalitní vysokoškolskou pedagogickou činnost.  

Vědecko–výzkumná činnost 

Těžištěm vědecko-výzkumné činnosti uchazečky a jejím přínosem k rozvoji vědního oboru 

jsou zejména její práce z oblasti zahraničně obchodní politiky. Mimo časopiseckých a 

konferenčních příspěvků k danému tématu zpracovala dvě monografie. První, vydaná v roce 



2009 v C. H. Beck, která se zabývá historií zahraničně obchodní politiky ČR je dodnes 

v distribuci a dle Google Scholar získala 83 citací. Další vyšla ve Wolters Kluwer v listopadu 

2019 po odevzdání žádosti o zahájení jmenovacího řízení. Jedná se o publikaci s názvem 

„Compliance Číny s WTO. Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky a jak usilovala o 

získání statusu tržní ekonomiky.“ (Poznatky obsažené v publikaci autorka získávala a 

korigovala i v diskusi s experty na půdě WTO v Ženevě, výsledky pak prezentovala i přímo 

v prostorách EK v Bruselu v čase summitu EU Čína). Výše uvedenou problematiku uchazečka 

řešila i pod hlavičkou výzkumných projektů včetně nedávného projektu GA ČR. Komise 

konstatuje, že uchazečka prokázala kvalitní vědeckou činnost.  

Publikační činnost 

Publikace doc. Fojtíkové se zabývají zejména problematikou, specifikovanou ve výše uvedené 

pedagogické a výzkumné činnosti. Mezi hlavní publikační výstupy doc. Fojtíkové patří: 

• autorství nebo významné spoluautorství pěti monografií, 

• spoluautorství tří učebnic, 

• jedno autorství a jedno spoluautorství článku v časopisech s nenulovým impakt 

faktorem, dalších sedm spoluautorství v časopisech evidovaných v databázích Scopus 

nebo ERIH+. 

Komise konstatuje, že uchazečka splňuje požadavky na publikační činnost. 

Další odborná činnost uchazečky 

Uchazečka je/byla členkou několika oborových rad doktorského studia, komisí pro státní 

doktorské zkoušky, komisí pro obhajoby disertačních prací a členkou komise/oponentkou 

habilitační práce na několika univerzitách. Uchazečka působí/působila jako členka redakčních 

rad několika domácích i zahraničních odborných časopisů. 

Závěr 

Komise došla k závěru, že doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. splňuje požadavky stanovené pro 

profesorské jmenovací řízení. Komise doporučuje Vědecké radě Fakulty mezinárodních 

vztahů navržení doc. Ing. Lenky Fojtíkové, Ph.D. na jmenování profesorkou v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy. 

 

Poté přednesla doc. Fojtíková svoji přednášku na téma „Projevy protekcionismu ve 

světovém obchodě a možnosti WTO při řešení současných obchodních sporů“. 

 

 



Teze přednášky: 

1. Teoretické vymezení problému – protekcionismus jako jeden ze základních směrů 

obchodní politiky 

2. Projevy protekcionismu ve světovém obchodě v současnosti – hlavní problémové 

oblasti 

3. Možnosti WTO při odstraňování překážek obchodu a řešení obchodních sporů – 

aktuální diskuse s vlastním komentářem 

4. Závěry  

V rámci následné diskuse odpověděla doc. Fojtíková na otázky, které zazněly na plénu 

zasedání VR FMV. Otázky se týkaly zejména následujících oblastí: 

• Prof. Zadražilová se tázala na projevy protekcionismu v ČR – konkrétně na návrh 

zákona o povinném procentním podílu českých potravin v maloobchodu. 

• Prof. Lipková položila otázku na možná pozitiva protekcionismu a zmínila např. 

ekonomické škody na Ukrajině v souvislosti s tamní liberalizací při vstupu do WTO. 

• Doc. Hnát se zeptal na možnou reorganizaci globálních hodnotových řetězců – 

zejména v souvislosti s posledním děním ve světové ekonomice. 

• Prof. Boháček se tázal na problematiku ochrany duševního vlastnictví – zejména na 

ochranné známky a označování původu zboží. 

• Prof. Varadzin upozornil na další aspekty protekcionismu, např. subvence evropských 

zemědělců. V návaznosti na to položil otázku, zdali existuje snaha odbourat i tyto 

aspekty protekcionismu. 

• Prof. Maitah se tázal na koncepci vědecké činnosti uchazečky – zejména kam chce 

vědní obor v rámci svého výzkumu dále posunout. 

 

Poté děkan vyzval přítomné hosty, aby se ze schůzky odpojili, což bylo v MS Teams ověřeno a 

poté VR FMV přikročila k hlasování. 

Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 20 členů.1 Pro udělení titulu profesor se vyslovilo 20 členů 

VR FMV, proti udělení hodnosti se nevyjádřil žádný člen VR FMV a žádný hlas nebyl 

neplatný. Na základě výše uvedeného výsledku hlasování podá děkan Fakulty 

mezinárodních vztahů návrh rektorce VŠE v Praze k projednání Vědecké radě VŠE. 

 

 
1 Z dalšího průběhu zasedání se omluvila prof. Říchová. 



Ad 3) 

Habilitační řízení Ing. Mgr. Jaromíra Harmáčka, 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. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze a 

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. 

Členové:  

• Prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola 

finanční a správní 

• 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 

• Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze 

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 

Standardní požadavky na publikační činnost 

Uchazeč je samostatným autorem 1 monografie a podílel se na 6 dalších monografiích.  Je 

spoluautorem 10 článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem v databázi WoS, a to 

včetně časopisů, které se nacházejí v 1 a 2 kvartilu oborového rozdělení časopisu. Dále má 

podíl na třech článcích indexovaných v databázi Scopus. Uchazeč je dále autorem či 

spoluautorem 5 příspěvků na konferencích s mezinárodní účastí. Doložil 11 citací na Web of 

Science, 1 v databázi Scopus a dalších 16 citací v pracích jiných autorů (bez kvalifikačních 

prací). Publikační činnost je, dle názoru komise, ve srovnání se standardy VŠE, silnou 

stránkou uchazeče. 

 Pedagogická činnost uchazeče v posledních letech 

Uchazeč vykazuje bohatou pedagogickou činnost. Vyučuje na Katedře rozvojových a 

environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci a to již 12 let. Vyučuje předměty 



Rozvojová ekonomie/Development Economics a několik předmětů pro využití kvantitativních 

metod v rozvojové ekonomii v českém i anglickém jazyce. Podílel se nejen na výuce, ale i 

koncipování řady předmětů i oborů a studijních programů zaměřených na problematiku 

rozvojové a environmentální ekonomie. Za zmínku stojí i obsáhlé výukové manuály a e-

learningové opory, které dotyčný pro své studenty vytvořil v systému Moodle.  

Vede bakalářské i diplomové práce (v době podání přihlášky k habilitačnímu řízení obhájeno 

37 diplomových prací a 15 prací bakalářských), vypracovává oponentské posudky ke 

kvalifikačním pracím a je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky. Komise dále velmi 

pozitivně hodnotí bohaté mezinárodní pedagogické zkušenosti uchazeče, které spočívají ve 

výuce ucelených předmětů na celé řadě zahraničních univerzit. Celkem uchazeč dokládá 7 

výukových pobytů v zahraničí (Norsko, Turecko, Bělorusko, Zambie, Martinik, Nová 

Kaledonie), v jejichž rámci odučil plnohodnotné kurzy. I pedagogická činnost uchazeče 

vysoce přesahuje minimální požadavky vyžadované k zahájení habilitačního řízení a je další 

silnou stránkou uchazeče. Zejména je třeba vyzvednout, že uchazeč je schopen kombinovat 

svou odbornost v rozvojové a environmentální ekonomii s výukou celé řady kvantitativních 

metod použitelných v těchto oblastech. 

 Vědecko-výzkumná činnost uchazeče 

Uchazeč byl hlavním řešitelem dvou výzkumných projektů a členem dalších tří projektových 

týmů. Jednalo se jak o externě financované projekty OP VK a MZV, tak interní projekty UPOL. 

Je třeba vyzvednout sevřený tematický záběr uchazeče, který ve 4 z 5 případů řešil témata 

z oblasti rozvojové a environmentální ekonomie. Mezi výstupy projektů jsou monografie, 

recenzované články včetně článků indexovaných ve WoS a Scopus. Uchazeč prokázal, že je 

schopen úspěšně pracovat nejen jako člen týmů výzkumných projektů, ale i jako jejich hlavní 

řešitel. 

Zhodnocení odborného přínosu 

Uchazeč se dlouhodobě zabývá problematikou environmentálních a rozvojových studií. Tyto 

oblasti jednoznačně patří do ranku mezinárodní ekonomie. Prokázal jak schopnost kvalitní 

pedagogické činnosti, a to včetně koncipování celých studijních programů, tak činnosti 

odborné, jak v řešení projektů, tak v publikační činnosti. Komise pozitivně hodnotí zejména 

schopnost uchazeče kombinovat pokročilou znalost problémů rozvojové a environmentální 

ekonomie s výukou a využitím předmětů kvantitativních metod a jeho přínos k rozvoji 

poznání v oblastech ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých zemí a environmentální 

ekonomie.  

Posouzení předložené habilitační práce 

Uchazeč předložil habilitační práci s názvem „Pro-poor růst v Africe: nexus růstu, chudoby a 

nerovnosti v afrických zemích“. Habilitační komise dle § 72 odst. 7 cit. zákona jmenovala tři 

oponenty habilitační práce, byli jimi: 



• prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., Katedra obchodu a financí, Provozně ekonomická 

fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze 

• doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta 

mezinárodních vztahů, VŠE v Praze      

• doc. Ing. Artan Qineti, PhD., Katedra hospodárskej politiky, Fakulta ekonomiky a 

manažmentu, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre 

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

pozitivním hodnocení habilitační práce. Práce je originální, v dané šíři v České republice 

naprosto ojedinělá a přispívá k rozvoji oboru. Oponenti v posudcích poukazují i na některé 

dílčí nedostatky habilitační práce, s nimiž se uchazeč vypořádá v průběhu obhajoby v rámci 

časových možností, které mu Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů přidělí. V kontextu 

předchozího hodnocení komise doporučuje zaměřit se při obhajobě práce před Vědeckou 

radou na regionální specifika afrických zemí v kontextu pro-poor růstu. Všichni tři oponenti 

práci doporučili k habilitačnímu řízení. Na základě projednání oponentských posudků a po 

seznámení se s textem habilitační práce rovněž členové habilitační komise doporučují 

předložení habilitační práce k obhajobě Vědecké radě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 

v Praze. 

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

následující téma přednášky před  VR FMV: „Přínosnost růstu pro chudé v Africe: měření, 

klasifikace a interpretace“.  

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. Mgr. Jaromír Harmáček, 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 doc. Qinetiho a prof. Smutku tak učinila doc. Druláková). Poté se Ing. Mgr. 

Jaromír Harmáček, Ph.D. vyjádřil k posudkům a přednesl svoji habilitační přednášku na 

téma „Přínosnost růstu pro chudé v Africe: měření, klasifikace a interpretace“. 

Teze přednášky: 

1. Přínosnost růstu pro chudé – definice a vymezení  

2. Měření a interpretace přínosnosti růstu pro chudé 



3. Výpočet indikátorů pro-poor růstu 

4. Výsledky a závěry 

 

V rámci diskuse odpověděl uchazeč na otázky, které zazněly na plénu zasedání VR FMV a 

týkaly se habilitační práce i habilitační přednášky. Komentáře a otázky se týkaly především 

následujících okruhů: 

• Doc. Hnát se tázal, jak jsou v habilitační práci zapracované reálné veličiny. 

• Prof. Lipková se ptala, které faktory ovlivnily situaci v tech nejúspěšnějších a naopak 

nejméně úspěšných zemí z hlediska pro-poor growth. 

• Prof. Zadražilová položila dotaz na podrobnosti sběru dat v domácnostech v afrických 

ekonomikách. 

• Doc. Lošťák se tázal na možnosti zabudování problematiky institucí do kvantitativních 

modelů a využitelnost výzkumu v kontextu tzv. SDGs. 

 

Poté děkan vyzval přítomné hosty, aby se ze schůzky odpojili, což bylo v MS Teams ověřeno. 

Po ukončení neveřejné debaty vyzval děkan Vědeckou radu k hlasování. Z 24 členů VR FMV 

bylo přítomno 20 členů. Pro udělení hodnosti docent se vyslovilo 20 členů VR FMV, žádný 

se nevyslovil proti a žádný hlas nebyl neplatný. Na základě výše uvedeného výsledku podá 

děkan fakulty návrh na jmenování Ing. Mgr. Jaromíra Harmáčka, Ph.D. docentem v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy k podpisu rektorce VŠE v Praze.  

 
 
Ad 4) 

Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. v oboru Mezinárodní 

ekonomické vztahy  

Název habilitační práce: Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném 
obchodu  
 

Předseda komise: 

• Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze; 

Katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: 

Odvětvová ekonomika a management  

Členové komise: 

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

obor habilitačního řízení: Mezinárodní obchod 

• Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava; 

obor jmenovacího řízení: Obchod a marketing 



• Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita Ostrava; 

obor jmenovacího řízení: Finance 

• Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze; obor 

jmenovacího řízení: Odvětvová ekonomika a management 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. v 

oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  

Pro návrh:  20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Ad 5) 

Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Terezy Němečkové, Ph.D. v oboru Mezinárodní 

ekonomické vztahy  

Název habilitační práce: Analýza rozvoje afrických ekonomik po roce 2000  
 
Předseda komise: 

• Prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

Slezská univerzita v Opavě; obor jmenovacího řízení: Ekonomie  

Členové komise: 

• Prof. Ing. Jan Banout, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství, ČZU v Praze; obor 

jmenovacího řízení: Tropické zemědělství a ekologie 

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

obor habilitačního řízení: Mezinárodní obchod 

• Prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze; obor 

jmenovacího řízení: Odvětvová ekonomika a management 

• Doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, FMV VŠE v Praze; 

obor habilitačního řízení: Světová ekonomika  

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Terezy Němečkové, Ph.D. 

v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  

Pro návrh:  20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 



 
 
Ad 6) 

Schválení změn v komisi pro habilitační řízení Ing. Ingrid Majerové, Dr. v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy  

Název habilitační práce: Konkurenceschopnost vybraných ekonomik střední Evropy 
 
Předseda komise: 

• Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., Katedra obchodního podnikání a komerčních 

komunikací, FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní obchod 

Členové komise: 

• Doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., Katedra obchodního podnikání a 

komerčních komunikací, FMV VŠE v Praze; obor habilitačního řízení: Mezinárodní 

ekonomické vztahy 

• Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita 

Ostrava; obor habilitačního řízení: Ekonomie 

• Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., Katedra mezinárodního obchodu, Metropolitní 

univerzita Praha; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní obchod 

• Doc. Ing. Štefan Žák, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava; obor 

habilitačního řízení: Obchod a marketing 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Ingrid Majerové, Dr. v 

oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  

Pro návrh:  20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Ad 7) 

Schválení změn v komisi pro habilitační řízení Ing. Marcela Kordoše, PhD. v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy  

 
Název habilitační práce: EU and Slovak Cluster Policies Interactions within the Regional 
Development Enhancement 
 
Předseda komise: 

• Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., Katedra obchodního podnikání a komerčních 

komunikací, FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní obchod 



Členové komise: 

• Doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., Katedra obchodního podnikání a 

komerčních komunikací, FMV VŠE v Praze; obor habilitačního řízení: Mezinárodní 

ekonomické vztahy 

• Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita 

Ostrava; obor habilitačního řízení: Ekonomie 

• Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., Katedra mezinárodního obchodu, Metropolitní 

univerzita Praha; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní obchod 

• Doc. Ing. Štefan Žák, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava; obor 

habilitačního řízení: Obchod a marketing 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Marcela Kordoše, PhD. v 

oboru Mezinárodní ekonomické vztahy  

Pro návrh:  20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Ad 8) 

Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, 

obhajoby kvalifikačních prací a obhajoby disertačních prací na FMV VŠE  

 

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

státní doktorské zkoušky, obhajoby kvalifikačních prací a obhajoby disertačních prací na 

FMV VŠE: 

 

a) Změny ve složení komisí ve studijních programech a oborech Politologie  

Pro návrh:  20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Změny ve složení komisí na Katedře cestovního ruchu  

Pro návrh:  19 hlasů 

Proti návrhu: 1 hlas 



Zdržel se: 0 hlasů 

 

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

Pro návrh:  19 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas 

 

Ad 9) 

Schválení změny garanta doktorského oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  

Vědecká rada FMV VŠE schválila změnu garanta doktorského oboru Obchodní a 

mezinárodní hospodářské právo: 

 

Pro návrh:  19 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas 

 

Ad 10) 

Různé  

V tomto bodě informoval doc. Taušer členy Vědecké rady FMV o zastavení habilitačního 

řízení JUDr. Petra Dobiáše, Ph.D., MBA., a to na jeho vlastní žádost. 

 

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

proběhne 3. března 2021. 

 

 

 

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

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


