
Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

3. března 2021 

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

Švarc, Taušer, Zadražilová, Zemanová, Daňo, Drábik, Lipková, Lošťák, 

Pěničková, Říchová, Varadzin, Műller 

Hosté: Garlick, Zahradníková, Fűrst, Husár, Hásová, Jurčík, Lehmannová, Stuchlíková, 

Mamojka 

Omluveni: Šaroch, Helísek, Jeřábková, Kubišta 

 

Program zasedání: 

  

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

2. Habilitační řízení Jeremyho Alana Garlicka, M.A., Ph.D. v oboru Mezinárodní politické 
vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

3. Habilitační řízení JUDr. Ing. Radky Zahradníkové, Ph.D., LL. M. v oboru Obchodní právo 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

4. Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2020-23) za rok 2020 

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

5. Schválení aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 2020–23 pro r. 2021 

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

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

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

7. Schválení změn ve složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských 
disertačních prací FMV VŠE 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 



8. Různé  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

 

 

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. 

 

Ad 2) 

Habilitační řízení Jeremyho Alana Garlicka, M.A., Ph.D. v oboru Mezinárodní politické 

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 4. března 2020. 

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

která posoudila materiály k habilitačnímu řízení ve složení: 

 

Předsedkyně:  

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

FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: Mezinárodní politické vztahy  

Členové:  

• 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 

 

Stanovisko komise přednesla její předsedkyně, prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. 



Komise po důkladném a zodpovědném zvážení všech požadovaných kritérií dospěla k 

závěru, že Jeremy A. Garlick, M.A., Ph.D. splňuje požadavky stanovené Zákonem č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách a kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE dle 

Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické 

v Praze. 

 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce/monografie zmínili klíčové body svých 
posudků (za nepřítomného Dragana Pavlićeviće a Dominika Mierzejewskiho tak učinila doc. 
Druláková). Poté přednesl Jeremy Garlick, M.A., Ph.D. svoji přednášku na téma „China’s 
“Belt and Road” Economic Diplomacy in the Middle East: Strategic Hedging amidst Saudi-
Iranian Regional Rivalry“. 

Teze přednášky: 

• Theoretical Framework 

• China’s aims in the Persian Gulf 

• Iran and Belt and Road Initiative (BRI) 

• Saudi Arabia and BRI 

• Comparative/analysis synthesis 

V rámci následné diskuse odpověděl dr. Garlick na otázky, které zazněly na plénu zasedání 

VR FMV. Otázky se týkaly zejména následujících oblastí: 

• Prof. Maitah se tázal na problematiku muslimské menšiny v Číně a její vliv na 

spolupráci Číny se Saudskou Arábií a Iránem. 

• Dr. Fűrst se tázal na rivalitu mezi Čínou a USA v oblasti high-tech a ICT technologií a 

její projevy na Blízkém východě. 

• Doc. Hnát položil dotaz týkající se problematiky hospodářské politiky Číny 

v souvislosti s Mundell-Flemingovým trilematem. 

• Doc. Jiranková položila otázku na tzv. Pekingský konsenzus. 

• Doc. Zemanova se tázala na změny v čínské zahraniční politice vůči Blízkému východu 

v souvislosti s globálními snahami o dekarbonizaci ekonomik a posun od 

neobnovitelných zdrojů energie. 

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

poté VR FMV přikročila k tajnému hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému 

VŠE. 



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.1 Na základě výše 

uvedeného výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování Jeremy Garlicka, M.A., Ph.D. 

docentem v oboru Mezinárodní politické vztahy k podpisu rektorce VŠE v Praze. 

 

Ad 3) 

Habilitační řízení JUDr. Ing. Radky Zahradníkové, Ph.D., LL. M. v oboru Obchodní právo 

 
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. JUDr. Martin Boháček, CSc., Katedra podnikového a evropského práva, FMV VŠE 

v Praze  

Členové:  

• Doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., Katedra podnikového a evropského práva, FMV 

VŠE v Praze 

• Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Ústav práva a humanitních věd, Provozně 

ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně  

• Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M., Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, 

Univerzita Karlova   

• Prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., Ph.D., Katedra obchodního práva a hospodářského 

práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě  

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

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

seznámení se s textem habilitační práce (publikace i Dodatku) dospěla po důkladném a 

zodpovědném zvážení požadovaných kritérií diskuzi členů a v jejich tajném hlasování k 

závěru, že JUDr. Ing. Zahradníková, Ph.D., LL.M., 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 podává tímto zprávu Vědecké radě FMV VŠE v Praze, 

 
1 Na hlasování se připojila JUDr. Jeřábková; doc. Műller se hlasování nezúčastnil. 



že jí doporučuje pokračovat v habilitačním řízení - umožnit jí na zasedání Vědecké rady 

obhajobu a přednést na výše uvedené stanovené téma habilitační přednášku a po úspěšné 

obhajobě i přednášce jí udělit titul „docent“ v oboru Obchodní právo.    

 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce zmínili klíčové body svých posudků. Poté se 

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M. vyjádřila k posudkům a přednesla svoji 

habilitační přednášku na téma „Hromadné žaloby“. 

Teze přednášky: 

1. Hromadné žaloby – definice a vymezení  

2. Oblasti uplatnění 

3. Příprava legislativy 

4. Závěry 

 

V rámci diskuse odpověděla uchazečka 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. Grmelová se ptala na potenciál využití evropských hromadných žalob v ČR. 

• Prof. Mamojka v rámci debaty ocenil erudovanost uchazečky a její interdisciplinární 

přístup. 

 

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 tajnému hlasování 

prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.. Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 19 

členů. Pro udělení hodnosti docent se vyslovilo 19 členů VR FMV, žádný se nevyslovil proti 

a žádný hlas nebyl neplatný. Na základě výše uvedeného výsledku podá děkan fakulty 

návrh na jmenování JUDr. Ing. Radky Zahradníkové, Ph.D., LL.M. docentkou v oboru 

Obchodní právo k podpisu rektorce VŠE v Praze.  

 
 
Ad 4) 

Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 

mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2020-23) za rok 2020 

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 5) 

Schválení aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 

mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 2020–23 pro r. 2021 

V tomto bodě doc. Druláková stručně popsala klíčové body aktualizace Plánu, a to na základě 

podkladu, který měli členové VR FMV k dispozici před samotným zasedáním. 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila aktualizaci Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na 

Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 2020–23 pro r. 2021. 

Pro návrh:  19 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 
 
 
Ad 6) 

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:  19 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

b) Změny ve složení komisí na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů 

Pro návrh:  18 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  1 hlasů 

 

Ad 7) 



Schválení změn ve složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských 

disertačních prací FMV VŠE 

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

obhajoby doktorských disertačních prací FMV VŠE: 

Pro návrh:  19 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Ad 8) 

Různé  

 

V tomto bodě informoval doc. Taušer členy Vědecké rady FMV o třech důležitých 

skutečnostech: 

• zastavení habilitačního řízení Ing. Terezy Němečkové Ph.D., a to na její vlastní 

žádost, 

• rezignaci doc. Műllera z oborové rady doktorského studia MEV, 

• reakci Ing. Evy Ivanové, CSc., děkanky FSEV, Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, na zprávu FMV o neetickém jednání dr. Marcela Kordoše, zaměstnance 

FSEV a uchazeče o titul docent v probíhajícím habilitačním řízení na FMV VŠE.  

V souvislosti s výše uvedeným bodem Vědecká rada konstatovala, že způsob citování děl 

členů Vědecké rady FMV ze strany dr. Kordoše považuje za neakceptovatelný, a ačkoliv bere 

na vědomí omluvu dr. Kordoše, nepovažuje záležitost za uzavřenou, a vynaloží veškeré úsilí o 

odstranění podvodných citací z relevantních databází – především pak z databáze Web of 

Science. 

 

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

proběhne 26. května 2021. 

 

 

 

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



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


