
Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

10. listopadu 2021 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

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

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

3. Projednání činnosti a výzkumného záměru Mezinárodního výzkumného centra 

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc 

4. Projednání činnosti a výzkumného záměru Střediska mezinárodních studií Jana 
Masaryka 

doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D. 

5. Schválení změn v oblasti realizace doktorských studijních programů  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

6. Schválení změn v oblasti realizace bakalářských studijních programů  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

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

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

8. 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) 

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

 
Název habilitační práce: Střední třída v Africe – mýtus nebo realita? 

 

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: 16 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 



Ad 3) 

Projednání činnosti a výzkumného záměru Mezinárodního výzkumného centra 

 
V tomto bodě jednání seznámil ředitel Mezinárodního výzkumného centra (MVC) FMV, doc. 

Vincenzo Merella, Ph.D., MSc, členy VR FMV se základními aspekty fungování MVC. Zaměřil 

se zejména na misi a cíle Centra, nosné aktivity, dosažené úspěchy a plány do budoucna. 

 

Ad 4) 

Projednání činnosti a výzkumného záměru Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka 

V bodě 4 navázal na vystoupení doc. Merelly ředitel Střediska mezinárodních studií Jana 
Masaryka, tedy druhého výzkumného útvaru na FMV, doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. 
Také jeho vystoupení se zaměřilo především na seznámení členů VR FMV s cíli útvaru, 
aktivitami, dosaženými úspěchy a plány do budoucna. 

Po vystoupení obou ředitelů proběhla diskuze, ve které se řešily především následující body: 

• Doc. Taušer otevřel diskuzi stručným hodnocením obou výzkumných center, kdy 
konstatoval, že s fungováním panuje spokojenost, vyzdvihl zaměření obou center a 
ocenil dosažené výsledky. 

• Doc. Jiránková připojila pozitivní zpětnou vazbu v souvislosti se spillover efektem 
obou center a jejich výzkumníky na zaměstnance i doktorandy FMV. 

• Doc. Hnát položil dotaz na další možnosti posílení spolupráce mezi centry a zbytkem 
FMV – zejména v souvislosti s propojením těch kateder, na jejichž specializaci se 
výzkumná činnost center vyloženě nezaměřuje. 

• Prof. Machková se tázala na odhady účasti na seminářích organizovaných 
výzkumnými centry.  

 

Ad 5) 

Schválení změn v oblasti realizace doktorských studijních programů  

Vědecká rada FMV VŠE schválila změnu garanta programu doktorského studia 
Mezinárodní ekonomické vztahy (International Economic Relations): 

 
Pro návrh: 16 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 
 



Ad 6) 

Schválení změn v oblasti realizace bakalářských studijních programů  

Vědecká rada FMV VŠE schválila změnu garanta studijního programu Manažer obchodu: 

 

Pro návrh: 16 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 7) 

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 KMSD: 

Pro návrh: 16 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

a) Změny ve složení komisí na KCR: 

Pro návrh: 16 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Ad 8) 

Různé  

• Návrh KMSD na jmenování odborného asistenta školitelem v doktorském studiu byl 
stažen z programu jednání. 



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

proběhnou 23. března 2022 a 8. června 2022. 

 

 

 

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

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


