Zápis č. 2/2012
ze zasedání Vědecké rady
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
konané dne 27. června 2012
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení soutěže o Cenu děkanky za nejlepší publikace za roky 2009-2011
3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2011
5. Různé

1. Zahájení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová:
• přivítala členy VR v novém funkčním období a představila 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 20092011
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prezentovala výsledky soutěže o Cenu děkanky za nejlepší
publikace za roky 2009-2011. Uvedla, že do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 publikačních výstupů.
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 obdrželi: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. za publikaci Vliv
signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve světle světové finanční krize. Praha: ČVUT,
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. ISBN 978-80-86729-70-1 a doc. Ing. Jana Hančlová,
CSc. a kolektiv za publikaci Makroekonometrické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik
EU. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2353-9.
Cenu děkanky za článek v odborném časopise obdržel Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D. za článek
Currency Allocation of Public External Debt and Synchronization Indicators of Exchange Rate Volatility.
Comparative Economic Studies. 2010, 52(1), 104-129. ISSN 08887233.

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvítala předsedu komise pro řízení ke jmenování profesorem
pana prof. Ing. Václava Jurečku, CSc. a vyzvala proděkana prof. Dr. Ing. Zdeňka Zmeškala k řízení
tohoto bodu jednání, který ve svém vystoupení seznámil Vědeckou radu s odborným profilem uchazeče
a s komisí pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc. (materiál č. 2).
a) Schválení komise
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Jan Široký, CSc.; doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 2.
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b) Představení uchazeče a stanovisko hodnotící komise
Předseda hodnotící komise prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. přednesl stanovisko hodnotící komise. Ve
svém vystoupení představil uchazeče a charakterizoval jeho pedagogickou, vědecko-výzkumnou,
publikační a tvůrčí činnost. V závěru svého vystoupení seznámil Vědeckou radu se stanoviskem
hodnotící komise, která na základě výsledků tajného hlasování ze dne 9. 5. 2012 navrhuje postoupit
návrh na jmenování uchazeče profesorem v oboru Ekonomie. Komise pro řízení ke jmenování
profesorem konstatovala, že na základě dosavadní vědecké a pedagogické práce uchazeče, která je
dokladována v přílohách materiálu pro zahájení profesorského řízení a doložených podpůrných
stanovisek prof. Ing. Milana Žáka (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha), prof. Ing. Miloše
Macha, CSc. (Západočeská univerzita Plzeň) a prof. Ing. Christiany Klikové, CSc. (Slezská univerzita
Opava) splňuje doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. kritéria pro řízení ke jmenováním profesorem platná na
Ekonomické fakultě VŠB-TUO a doporučuje předložit řízení ke jmenování profesorem Vědecké radě
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
c) Přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. byl vyzván k prezentaci přednášky na téma: „Krize eura a perspektivy
vstupu ČR do eurozóny“ a k předložení koncepce vědecké práce a výuky k dalšímu rozvoji oboru.
Uchazeč přednesl přednášku, která byla orientována na:
• vyhodnocení vývoje eura z hlediska krizových projevů,
• okolnosti, které ovlivňují přínosy vstupu ČR do eurozóny.
Ve veřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.; prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.; doc.
Ing. Martin Macháček, Ph.D.; prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.; doc. Ing. Petr Dvořák Ph.D.; prof. Dr.
Ing. Zdeněk Zmeškal; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Rozprava byla zaměřena na:
• řešení současné krize ve vztahu k Řecku,
• postoj vlády ČR k situaci v EU ve vztahu k fiskálnímu paktu,
• příčiny měnové krize v ČR v roce 1997,
• problematiku vyčíslení nákladů spojených se zavedením eura pro podnikovou sféru a na
časové rozložení tohoto procesu,
• míru zapojení Evropské centrální banky do řešení dluhové krize v Evropě,
• konflikt mezi volatilitou cenové hladiny a volatilitou kurzu,
• pozitiva a negativa zavedení eura v ČR,
• projevy současné krize eura v globálních transakcích.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
V neveřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
a prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela neveřejnou rozpravu a 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
25
25
23
0
2

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o předložení návrhu
na jmenování pana doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc. profesorem v oboru Ekonomie Vědecké radě VŠBTU Ostrava.
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4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2011
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová podrobně komentovala a zdůvodnila předloženou Výroční
zprávu o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2011 (materiál č. 3).
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření
fakulty za rok 2011.

5. Různé
5.1 Žádosti o reakreditace
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila návrhy na reakreditace bakalářského a navazujícího
magisterského studijního oboru Účetnictví a daně, navazujícího magisterského oboru Ekonomika
a právo v žurnalistice a bakalářského studijního oboru European Business Studies, kde končí
akreditace k 1. 3. 2013 (materiál č. 4). Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. doplnila a charakterizovala
důvody a změny ve studijních plánech.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené materiály a souhlasí
s přípravou podkladů pro žádosti o reakreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního
oboru Účetnictví a daně, navazujícího magisterského oboru Ekonomika a právo v žurnalistice
a bakalářského studijního oboru European Business Studies.

5.2 Návrhy na schválení a uvolnění školitelů doktorského studia
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrhy na schválení a uvolnění školitelů
doktorského studia (materiál č. 5).
Návrhy na schválení školitelů
Studijní program Ekonomika a management
Studijní obor Podniková ekonomika a management
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Studijní program Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor Systémové inženýrství a informatika
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Návrhy na uvolnění školitelů doktorského studia
Studijní program Ekonomika a management
Studijní obor Podniková ekonomika a management
doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
doc. Dr. Ing. Lubomír Hrbáč
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
doc. Ing. Eduard Souček, CSc.
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.
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Studijní program: Ekonomické teorie
Studijní obor: Ekonomie
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje nové školitele a souhlasí s uvolněním
školitelů.

5.3 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 pana Ing. Tomáše Tichého, Ph.D. v oboru Finance (materiál č. 6).
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Jan Široký, CSc.; doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 2.
Předseda:
Členové:

prof. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
prof. Dr. Jan Večeř
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Výsledky tajného hlasování
- počet členů VR oprávněných hlasovat
- počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
- počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
prof. Dr. Jan Večeř
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

EkF, VŠB-TU Ostrava
FFÚ, VŠE v Praze
ESF, MU Brno
Frankfurt School of Finance and Management
EkF, VŠB-TU Ostrava
31
22
22

souhlasným
21
22
21
22
21

nesouhlasným
1
0
1
0
1

neplatným
0
0
0
0
0

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

5.4 Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na změnu Jednacího řádu
Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava (materiál č. 7). Uvedla, že z textu byly odstraněny
duplicity, které kopírují Zákon o VŠ a Statut fakulty. Dále byla upravena četnost jednání s tím, že
vědeckou radu děkan svolává podle potřeby a byl doplněn způsob projednání per rollam.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bez připomínek projednala Jednací řád Vědecké
rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Schválila:
Zpracovali:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka
Ing. Renáta Wolfová
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
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