
Zápis z 6. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

23. března 2022 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

2. Habilitační řízení Ing. Terezy Němečkové, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické 
vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

3. Schválení komise pro habilitační řízení JUDr. Ing. Tomáše Moravce, Ph.D. 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 za rok 2021 

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 na období 2020–2023 pro 
rok 2022 

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 
disertačních 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) 

Habilitační řízení Ing. Terezy Němečkové, 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 10. listopadu 2021. 

Děkan seznámil Vědeckou radu s oponenty habilitační práce na téma Střední třída v Africe – 

mýtus nebo realita? a s komisí, která posoudila materiály k habilitačnímu řízení ve složení: 

 

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 
 



Oponenti práce: 

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

fakulta, ČZU v Praze 

• Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, FMV 

VŠE v Praze 

• Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta ZČU 

 

Děkan navrhl Vědecké radě skrutátory doc. Ing. Martinu Jiránkovou, Ph.D. a prof. Ing. Lenku 

Fojtíkovou, Ph.D. Vědecká rada schválila navržené skrutátory.  

Pro návrh:  17 hlasů1  

Proti návrhu:  0 hlasů  

Zdrželi se:  0 hlasy 

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. PhDr. František Varadzin, CSc.: 

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. Tereza Němečková, 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 jí na zasedání Vědecké rady 

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

přednášce jí udělit titul docent v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. 

 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce zmínili klíčové body svých posudků (za 
nepřítomného prof. Smutku a doc. Záhoříka tak učinila doc. Druláková). Poté přednesla Ing. 
Tereza Němečková, Ph.D. svoji přednášku na téma „Nové regionální ekonomické mocnosti 
v Africe: příklad Maroka“. 

Teze přednášky: 

• Politický rámec: vnitřní reformy a nová strategie vůči Africe 

• Projevy rostoucího ekonomického postavení Maroka v rámci Afriky 

• Zhodnocení potenciálu Maroka jako nové regionální ekonomické mocnosti  

 
1 Hlasování se nezúčastnili prof. Lošťák, doc. Pěničková a doc. Zemanová. 



V rámci následné diskuse odpověděla dr. Němečková na otázky, které zazněly na plénu 

zasedání VR FMV. Otázky se týkaly zejména následujících oblastí: 

• prof. Maitah se tázal na vliv islámu v marocké ekonomice, 

• JUDr. Jeřábková navázala a otázku prof. Maitaha rozvedla i na investice do Spojených 

arabských emirátů a Saudské Arábie, 

• doc. Pěničková se zeptala na vliv remitencí na pozici střední třídy, 

• prof. Fojtíková položila dotaz na postoj Maroka k nepreferenčnímu zacházení 

v mezinárodním obchodě a na tamní míru protekcionismu, 

• prof. Lipková se tázala na opatření a politiky cílící na transformaci chudých obyvatel 

na střední třídu, 

• doc. Jiránková položila otázku týkající se reforem vzdělávacího systému, a to 

v souvislosti s nedostatkem kvalifikované pracovní síly na trhu Maroka, 

• doc. Švarc se zeptal na perspektivy Maroka v souvislosti s budoucím předáním 

politické moci v zemi. 

Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 20 členů. Celkem bylo rozdáno 20 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků, z nichž se pro udělení hodnosti docent vyslovilo 20 

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

výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování Ing. Terezy Němečkové, Ph.D. docentkou 

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

 

 

Ad 3) 

Schválení komise pro habilitační řízení JUDr. Ing. Tomáše Moravce, Ph.D. v oboru 

Obchodní právo 

Název habilitační práce: Určení pravomoci a rozhodného práva v evropském insolvenčním 

řízení a věcech souvisejících 

 

Předseda komise: 

• prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., FMV VŠE v Praze (interní člen); obor jmenovacího 
řízení: Obchodní právo 

Členové komise: 

• prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 
(externí člen); obor jmenovacího řízení: Občanské právo  

• prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta UK v Praze (externí 
člen); obor jmenovacího řízení: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 
obchodu  

• doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D., Krajský soud v Praze (externí člen); 
obor habilitačního řízení: Obchodní právo 



• doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě/FMV VŠE v Praze (interní 
člen); obor jmenovacího řízení: Obchodní právo 

 
Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení JUDr. Ing. Tomáše Moravce, 

Ph.D. v oboru Obchodní právo 

 
Pro návrh: 20 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 4) 

Projednání Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2021 

Doc. Druláková spojila body 4 a 5 programu zasedání. Podklady pro oba body byly s 
předstihem zpřístupněny členům VR FMV na intranetu FMV. Doc. Druláková nejprve shrnula 
hlavní body Zprávy o plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2021 a následně plynule 
přešla k prezentaci aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023 pro rok 2022. 
V následné krátké rozpravě byly vyjasněny dotazy k dílčím aspektům obou podkladů. 

 

Ad 5) 

Schválení aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023 pro rok 
2022 

 

Vědecká rada FMV VŠE schválila aktualizaci Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na 
Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020–2023 pro 
rok 2022 

Pro návrh: 18 hlasů2 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 
2 Hlasování se nezúčastnili prof. Maitah a doc. Grmelová, kteří se z dalšího průběhu jednání omluvili. 



 
 
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: 

Změny ve složení komisí na KMSD: 

Pro návrh: 18 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 7) 

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

 

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

Změny ve složení komisí na KMSD: 

Pro návrh: 18 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

 

Ad 8) 

Různé  



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

proběhne 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. 


