Zápis č. 2/2015
ze zasedání Vědecké rady
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
konané dne 13. května 2015
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Habilitační řízení Ing. Marie Mikušové, Ph.D.
Habilitační řízení Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D.
Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem Podniková ekonomika a management
5. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Marketing a
obchod
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2014
7. Různé

1. Zahájení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová:
 přivítala členy Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava;
 seznámila přítomné s programem pracovního zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty
VŠB-TU Ostrava;
 konstatovala, že Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava je na základě prezenční
listiny usnášeníschopná.

2. Vyhodnocení soutěže o cenu děkanky za nejlepší publikace za roky 20122014
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prezentovala výsledky soutěže o Cenu děkanky za nejlepší
publikace za roky 2012-2014. Hodnocení bylo provedeno zejména podle následujících kritérií:
náročnost zpracování, náročnost recenzního řízení, renomé nakladatelství, množství výtisků, citace
v renomovaných publikacích, impakt faktor časopisu (materiál č. 1).
Cenu děkanky za odbornou knihu obdržela doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. a kol. za publikaci
Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TUO, 2014.
ISBN 978-80-248-3333-0.
Cenu děkanky za článek v odborném časopise obdržela Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. za články
PYTLIKOVA, M., P. PARROTTA and D. POZZOLI. Labor Diversity and Firm Productivity. European
Economic Review. 2014, vol. 66, pp. 144-179. ISSN 0014-2921 a za článek PYTLIKOVÁ, M., P.
PARROTTA and D. POZZOLI. The Nexus between Labor Diversity and Firm's Innovation. Journal of
Population Economics. 2014, vol. 27, Issue 2, pp. 303-364. ISSN 0933-1433.

3. Habilitační řízení Ing. Marie Mikušové, Ph.D.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvítala a představila přítomného předsedu habilitační komise
prof. Ing. Petra Šnapku, DrSc. (EkF VŠB-TUO) a přítomné oponenty, prof. Ing. Štefana Slávika, CSc.
(EU v Bratislavě), doc. Ing. Luboše Smrčku, CSc. (VŠE v Praze) a doc. Ing. Ladislava Sojku, CSc.
(Prešovská univerzita v Prešově). Ve svém vystoupení seznámila Vědeckou radu s komisí pro
habilitační řízení Ing. Marie Mikušové, Ph.D. a vyzvala proděkana doc. Ing. Martina Macháčka, Ph.D.
k řízení tohoto bodu jednání (materiál č. 2).
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a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Ing. Marie Mikušové, Ph.D. ve složení: prof. Ing. Jiří Kern, CSc. – předseda; doc. RNDr.
Milan Šimek, Ph.D.; doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.; Ing. Jan Fux, MBA.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazeče a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. přednesl návrh habilitační komise. Ve svém
vystoupení představil habilitantku a charakterizoval její pedagogickou, vědecko-výzkumnou,
publikační a tvůrčí činnost. V závěru svého vystoupení seznámil Vědeckou radu s návrhem habilitační
komise, která na základě výsledků tajného hlasování ze dne 15. 4. 2015 navrhuje jmenovat
uchazečku docentkou v oboru Podniková ekonomika a management. Habilitační komise konstatovala,
že „na základě dlouhodobé úspěšné a přínosné vědecké a pedagogické práce uchazečky, která
přesahuje požadovaný standard, což je doloženo v přílohách habilitačního řízení, a s přihlédnutím
k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi určenými oponenty, lze konstatovat, že uchazečka
splňuje kritéria habilitačního řízení platná na VŠB-TUO a na Ekonomické fakultě této univerzity.
c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Marie Mikušové, Ph.D.
Paní Ing. Marie Mikušová, Ph.D. byla vyzvána k prezentaci přednášky na téma „Využití metod
vícekriteriálního rozhodování v praxi manažera“.
Uchazečka přednesla habilitační přednášku, která byla orientovaná na aplikaci metod vícekriteriálního
rozhodování AHP/ANP s využitím metody BOCR k řešení problému volby strategie pro realizaci
konkrétního produktu. Zahrnovala problematiku:
 prvků rozhodování - rozhodovatel, varianty, kritéria, reference a metody;
 aplikace vícekriteriálních metod AHP/BOCR a ANP/BOCR pro řešení rozhodovacího systému;
 výsledků získaných aplikací vícekriteriálních metod AHP/BOCR a ANP/BOCR a ANP/BOCR;
 porovnání výsledků;
 využití metod AHP/BOCR, ANP/BOCR pro praxi manažera malého podniku.
Ing. Marie Mikušová, Ph.D. rovněž seznámila Vědeckou radu s tezemi své habilitační práce.
Přítomní oponenti, prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.; doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. a doc. Ing. Ladislav
Sojka, CSc. seznámili Vědeckou radu s oponentskými posudky a specifikovali otázky na uchazečku.
Uchazečka poté reagovala na dotazy oponentů.
Ve veřejné rozpravě vystoupili Ing. Pavel Juříček, Ph.D.; prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.; prof. RNDr.
Jiří Močkoř, DrSc.; prof. Ing. Jan Široký, CSc.; prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Rozprava byla zaměřena na:
 problém zjištěné vysoké váhy ziskovosti v analyzovaném příkladu a diskusi i o jiných
strategiích, jako např. dosažení rovnováhy, případně zajištění likvidity;
 příklady spojené se zánikem nezadlužených firem s pevným postavením a problematiku
řešení insolvence;
 přínosy autorky pro vědní obor Podniková ekonomika a management a možnosti obohacení
tohoto oboru ze strany autorky;
 otázky, jak má postupovat management, když v rámci řešení vyjdou rozdílné varianty postupu;
 problémy dosažení konzistentnosti v případě použití Saatyho metod;
 dosažené výsledky a možné chyby v softwarové podpoře;
 doporučení používat podobné metody, které vycházení ze stejného principu párového
porovnávání.
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Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro hodnocení úrovně
habilitační přednášky:
 pedagogické schopnosti uchazečky – vynikající;
 úroveň teoretických znalostí v oboru – vynikající;
 z metodologického hlediska byla přednáška připravena jako – velmi dobrá;
 schopnosti uchazečky jasně stylizovat myšlenky – velmi dobré.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová vyzvala Vědeckou radu k tajnému hlasování.
Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho:
s údajem souhlasným
s údajem nesouhlasným
neplatných

31
28
28
27
0
1

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o postoupení návrhu
na jmenování Ing. Marie Mikušové, Ph.D. docentkou v oboru Podniková ekonomika a management
rektorovi VŠB-TU Ostrava.

2. Habilitační řízení Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvítala a představila přítomného předsedu habilitační komise
prof. Ing. Lumíra Kulhánka, CSc. (EkF VŠB-TUO) a přítomné oponenty doc. RNDr. Ing. Hanu
Scholleovou, Ph.D. (VŠE v Praze); prof. RNDr. Ľudovíta Pindu, CSc. (EU v Bratislavě) a doc. Ing.
Petera Krištofíka, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Ve svém vystoupení seznámila
Vědeckou radu s komisí pro habilitační řízení Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D. a vyzvala proděkana doc.
Ing. Martina Macháčka, Ph.D. k řízení tohoto bodu jednání (materiál č. 3).
a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D. ve složení: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. M.Sc, MBA –
předseda; prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.; Ing. Jan Fux, MBA.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazeče a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. přednesl návrh habilitační komise. Ve
svém vystoupení představil habilitanta a charakterizoval jeho pedagogickou, vědecko-výzkumnou,
publikační a tvůrčí činnost. V závěru svého vystoupení seznámil Vědeckou radu s návrhem habilitační
komise, která na základě výsledků tajného hlasování ze dne 30. 4. 2015 navrhuje jmenovat uchazeče
docentem v oboru Finance. Habilitační komise konstatovala, že „na základě dosavadní vědecké a
pedagogické práce uchazeče, která je dokladována v přílohách z habilitačního řízení, a s přihlédnutím
k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi oponenty habilitační komise konstatuje, že Ing.
Miroslav Čulík, Ph.D. splňuje kritéria habilitačního řízení platná na VŠB-TU Ostrava a na Ekonomické
fakultě této školy“.

3

c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D.
Pan Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. byl vyzván k prezentaci přednášky na téma „Aplikace multinomických
reálných opcí v investičním rozhodování firmy“.
Uchazeč přednesl habilitační přednášku, která byla orientovaná na:
 teoreticko-metodologickou část zahrnující popis metody reálných opcí a problematiku
oceňování reálných opcí, se zvláštním zřetelem na multinomické opce a jejich specifika;
 ilustrační příklad včetně zobecňujících závěrů;
 na představení dosažených empirických výsledků (řešení týkajícího se rozhodnutí o Dolu
Paskov a pokračování ve výstavbě JE Temelín s ohledem na flexibilitu budoucích rozhodnutí).
Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. rovněž seznámil Vědeckou radu s tezemi své habilitační práce.
Přítomní oponenti, doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.; prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. a doc.
Ing. Peter Krištofík, Ph.D. seznámili Vědeckou radu s oponentskými posudky a specifikovali otázky na
uchazeče.
Uchazeč poté reagoval na dotazy oponentů.
Ve veřejné rozpravě vystoupili Ing. Pavel Juříček, Ph.D.; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Rozprava byla zaměřena na:
 potřeby sofistikovanějších metod rozhodování v podnikové sféře;
 problematiku exotických opcí.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. M.Sc, MBA seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro
hodnocení úrovně habilitační přednášky:
 pedagogické schopnosti uchazeče – velmi dobré;
 úroveň teoretických znalostí v oboru – vynikající;
 z metodologického hlediska byla přednáška připravena jako – vynikající;
 schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky – vynikající.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová vyzvala Vědeckou radu k tajnému hlasování.
Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
31
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
28
počet odevzdaných hlasovacích lístků
28
z toho:
s údajem souhlasným
27
s údajem nesouhlasným
0
neplatných
1
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o postoupení návrhu
na jmenování Ing. Miroslava Čulíka, Ph.D. docentem v oboru Finance rektorovi VŠB-TU Ostrava.

3. Žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem Podniková ekonomika a management
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová detailně komentovala návrh na prodloužení akreditace oboru
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Podniková ekonomika a management (materiál
č. 4).
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve svém vystoupení informovala o hodnocení publikačních a
aplikovaných výstupů dle metodiky RVVI 2013 (hodnocení publikací 2008-2012 v RIV). Za obor
Podniková ekonomika a management bylo získáno 2 563,89 bodů, Ekonomická fakulta získala celkem
7 154,447 bodů. V rámci oboru bylo v letech 2011-2014 publikováno: časopiseckých článků ve WOS
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(Jimp) – 21; časopiseckých článků ve SCOPUS (Jsc) – 53; článků v českých recenzovaných
časopisech uvedených na Seznamup recenzovaných periodik vydávaných v ČR (Jrec) – 58;
odborných knih a kapitol v odborných knihách (B) – 126; příspěvků ve sbornících (WOS a SCOPUS)
(D) – 108; učebnic a skript – 23; ostatních výstupů – 301.
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený materiál a souhlasí
s přípravou podkladů pro žádost o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem Podniková ekonomika a management.

4. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Marketing a
obchod
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová detailně komentovala návrh na prodloužení akreditace
bakalářského studijního oboru Marketing a obchod (materiál č. 5).
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený materiál a souhlasí
s přípravou podkladů pro žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Marketing a
obchod.

5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2014
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření fakulty za rok 2014 (materiál č. 6). Ve svém vystoupení se zaměřila na:
 vědecko-výzkumnou činnost fakulty, kde mimo jiné prezentovala řešené projekty,
nejvýznamnější publikační činnost pracovníků fakulty, členství fakulty v odborných domácích a
zahraničních organizacích a doktorské studium;
 pedagogickou činnost s důrazem na stav a strukturu studentů, úspěšnost jejich studia, a na
absolventy fakulty;
 zahraniční vztahy a rozvoj fakulty, přičemž charakterizovala výjezdy studentů a pedagogů
v rámci programu ERASMUS, dvoustranné smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery,
International Week, rozvojové projekty a studium MBA na fakultě;
 činnost kateder a na hospodaření fakulty.
V diskuzi vystoupila prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. s dotazem, jak se projevuje populační vývoj na
počtu studentů a přihlášek na EkF VŠB-TU Ostrava.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová reagovala na dotaz.
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava projednala Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření fakulty za rok 2014.

6. Různé
6.1 Návrh na schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Dany Šalounové, Ph.D. v oboru Systémové
inženýrství a informatika (materiál č. 7).
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Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení
doc. Ing. Jan Široký, CSc.; Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

EkF, VŠB-TU Ostrava
FHI, EU Bratislava
MFF, UK Praha
OPF v Karviné, SU Opava
FIS, VŠE Praha

31
28
28

souhlasným
27
28
28
27
28

nesouhlasným
1
0
0
1
0

neplatným
0
0
0
0
0

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou komisi pro řízení ke
jmenování profesorem.

6.2 Návrh na schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Martina Macháčka, Ph.D. et Ph.D. v oboru
Ekonomie (materiál č. 8).
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení
doc. Ing. Jan Široký, CSc.; Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

EkF, VŠB-TU Ostrava
FSV, UK Praha
FIS, VŠE Praha
FFÚ, VŠE Praha, FSV UK Praha
FPH, VŠE Praha

31
28
27

souhlasným
27
27
27
27
27

nesouhlasným
0
0
0
0
0

neplatným
0
0
0
0
0

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou komisi pro řízení ke
jmenování profesorem.
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6.3 Návrh na schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D. M.Sc. MBA v oboru
Ekonomie (materiál č. 9).
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení
doc. Ing. Jan Široký, CSc.; Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr. Ph.D.
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
prof. Ing. Evžen Kočenda, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr. Ph.D.
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
prof. Ing. Evžen Kočenda, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

EkF, VŠB-TU Ostrava
FFÚ, VŠE Praha
NHF, VŠE Praha
FSV, UK Praha
NHF, VŠE Praha

31
28
28

souhlasným
26
27
27
27
27

nesouhlasným
0
0
0
0
0

neplatným
2
1
1
1
1

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou komisi pro řízení ke
jmenování profesorem.

6.4 Návrh na schválení komise pro habilitační řízení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro habilitační řízení paní Ing. Marioly Pytlikové, Ph.D. v oboru Ekonomie (materiál č. 10).
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
doc. Ing. Jan Široký, CSc.; Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
doc. Roman Horváth, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD.

Výsledky tajného hlasování
- počet členů VR oprávněných hlasovat
- počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
- počet odevzdaných hlasovacích lístků

EkF, VŠB-TU Ostrava
FNH, VŠE v Praze
FSS, MU
FSV, UK v Praze
Central European University

31
28
28
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souhlasným

nesouhlasným

neplatným

27
28
28
28
27

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

z toho s údajem
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
doc. Roman Horváth, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou habilitační komisi.

6.5 Návrh na schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na schválení nových členů
komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech (materiál
č. 11).
Pro studijní program Ekonomika a management
- Mgr. Vendula Vojtková – Krajský soud Ostrava
- Ing. Eva Chalúpková, Ph.D. – OSVČ
- Ing. Eva Vysekalová – Daně v pohodě, spol. s r.o.
- Ing. Jana Sopuchová, MBA – Česká pošta, s.p.
Pro studijní program Hospodářská politika a správa
- doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. – EU Bratislava, Národohospodářská fakulta
- Ing. Andrea Vondrová, PhD. – EU Bratislava, Národohospodářská fakulta
- Ing. Josef Bič, Ph.D. – VŠE Praha
- Sebastiano Vitali – University of Bergamo (pro Bc. stupeň)
Pro studijní program Systémové inženýrství a informatika
- Ing. Valter Boček – IBM Ostrava
- prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – VŠE Praha
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené návrhy nových členů komisí
pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech.

6.6 Návrhy na schválení nových školitelů doktorského studia
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh nových školitelů oborů
Podniková ekonomika a management a Finance (materiál č. 12).
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
jmenování nového školitele:
Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
jmenování nového školitele:
Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené návrhy nových školitelů
doktorského studia.
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6.7 Návrhy na uvolnění členů Rad studijních programů
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na uvolnění členů Rad studijních
programů (materiál č. 13).
Návrh na uvolnění členů Rady studijního programu Ekonomika a management pro bakalářské a
magisterské studium
doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Návrh na uvolnění člena Rady studijního programu Hospodářská politika a správa pro bakalářské a
magisterské studium
Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené návrhy na uvolnění členů
Rad studijních programů.

Schválila:

Zpracovali:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka

Ing. Renáta Wolfová
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
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