Zápis č. 3/2018
ze zasedání Vědecké rady
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
konané dne 10. října 2018
Přítomni:
Omluveni:

dle prezenční listiny
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.; prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.; Ing. Pavel Juříček,
Ph.D., Ing. Jan Fux, MBA; Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D.; prof. Ing. Jan Široký, CSc.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Habilitační řízení Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Habilitační řízení Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D.
Habilitační řízení Ing. Šárky Velčovské, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal:
 přivítal členy Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava;
 seznámil přítomné s programem pracovního zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty
VŠB-TU Ostrava;
 konstatoval, že Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava je na základě prezenční
listiny usnášeníschopná.

2. Habilitační řízení Anotnio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uvítal a představil přítomného předsedu habilitační komise prof.
Ing. Jaromíra Gottvalda, CSc. (EkF, VŠB-TUO) a přítomné oponenty dr hab. Ewu Lechman (Gdańsk
University of Technology) a doc. Ing. Janu Hančlovou, CSc. (EkF, VŠB-TUO). Ve svém vystoupení
seznámil Vědeckou radu s komisí pro habilitační řízení pana Antonia Rodrígueze Andrése, Ph.D. a
vyzval proděkana prof. Ing. Martina Macháčka, Ph.D. k řízení tohoto bodu jednání (materiál č. 1).
a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Antonia Rodrígueze Andrése, Ph.D. ve složení: prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. –
předseda; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.; doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.; Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazeče a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. Ing. Jaromír Gottvald, 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 27. 9. 2018 navrhuje jmenovat uchazeče
docentem v oboru Ekonomie. Habilitační komise konstatovala, že „na základě dosavadní vědecké a
pedagogické práce uchazeče, která je dokladována v přílohách habilitačního řízení, a s přihlédnutím
k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi oponenty, konstatuje, že pan Antonio Rodríguez
Andrés, Ph.D. splňuje kritéria habilitačního řízení platná na VŠB-TU Ostrava a na Ekonomické fakultě
této univerzity.
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c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Antonia Rodrígueze Andrése, Ph.D.
Pan Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D. byl vyzván k prezentaci přednášky na téma „Assessing the
Effect of Intellectual Property Rights on Knowledge Economy: Empirical results and challenges“.
Uchazeč přednesl habilitační přednášku, která byla orientovaná na:
 posouzení vlivu formálních institucí na znalostní ekonomiku,
 zkoumání, jak vymáhání individuálních vlastnických práv prostřednictvím formálních institucí
přispívá k rozvoji vzdělanostní ekonomiky,
 kvantifikaci vlivu vládnutí na rozvoj vzdělanostní ekonomiky v zemích středovýchodní a
severní Afriky a v zemích subsaharské Afriky.
Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D. rovněž seznámil Vědeckou radu s tezemi své habilitační práce.
Přítomní oponenti dr hab. Ewa Lechman a doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. seznámili Vědeckou radu
s oponentskými posudky a specifikovali otázky na uchazeče. Uchazeč poté reagoval na dotazy
oponentů.
Ve veřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.; Ing. Vladislav Sywala; prof. Ing. Darja
Noskievičová, CSc.
Rozprava byla zaměřena na:
 spojení znalostní ekonomiky s teoriemi růstu,
 problematiku legální ochrany znalostí a na úroveň ochrany vlastnických práv v České
republice,
 zdroje dat a kvalitu používaných datových zdrojů,
 objektivitu získaných výsledků.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uzavřel veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
Prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. seznámila 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 – dobré,
 schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky – velmi dobrá.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal vyzval 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
neplatným

30
24
24
23
1
0

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o postoupení návrhu
na jmenování Antonia Rodrígueze Andrése, Ph.D. docentem v oboru Ekonomie rektorovi VŠB-TU
Ostrava.

3. Habilitační řízení Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uvítal a představil přítomného předsedu habilitační komise prof.
Ing. Lumíra Kulhánka, CSc. (EkF, VŠB-TUO) a přítomné oponenty prof. Ing. Ľudmilu Lipkovou, CSc.
(FMV, EU v Bratislave), prof. RNDr. Milana Viturku, CSc. (Masarykova univerzita) a doc. Ing. Jana
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Sucháčka, Ph.D. (EkF, VŠB-TUO). Ve svém vystoupení seznámil Vědeckou radu s komisí pro
habilitační řízení paní Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D. a vyzval proděkana prof. Ing. Martina
Macháčka, Ph.D. k řízení tohoto bodu jednání (materiál č. 2).
a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D. ve složení: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. – předseda;
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.; doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.; Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazečky a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. 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 27. 9. 2018 navrhuje jmenovat
uchazečku docentkou v oboru Ekonomie. Habilitační komise konstatovala, že „na základě dosavadní
vědecké a pedagogické práce uchazečky, která je dokladována v přílohách habilitačního řízení a s
přihlédnutím k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi oponenty habilitační komise konstatuje,
že uchazečka splňuje kritéria habilitačního řízení platná na VŠB-TU Ostrava a na Ekonomické fakultě
této univerzity.
c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D.
Paní Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. byla vyzvána k prezentaci přednášky na téma „Soudobé
koncepty konkurenceschopnosti a regionální odolnosti“.
Uchazečka přednesla habilitační přednášku, která byla orientovaná na:
 ověření provázanosti konceptů konkurenceschopnosti a odolnosti jako dvojice
komplementárních cílů EU prostřednictvím empirické analýzy a hodnocení úrovně
konkurenceschopnosti a odolnosti regionů NUTS2 EU28 v referenčním období 2007-2015,
 závislost konceptů konkurenceschopnosti a odolnosti,
 vliv míry regionální konkurenceschopnosti na úroveň dosažené odolnosti území,
 regionální klasifikaci konkurenceschopnosti a odolnosti EU založenou na kompozitních
indexech.
Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. rovněž seznámila Vědeckou radu s tezemi své habilitační práce.
Přítomní oponenti prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. a doc. Ing. Jan
Sucháček, Ph.D. seznámili Vědeckou radu s oponentskými posudky a specifikovali otázky na
uchazečku. Uchazečka poté reagovala na dotazy oponentů.
Ve veřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., prof. Ing. Michal Fendek, CSc., doc.
JUDr. Ivan Malý, CSc., prof. Ing. Dušan Marček, CSc., doc. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Rozprava byla zaměřena na:
 existenci korelačních vztahů mezi konkurenceschopnosti a odolností,
 možnosti využití získaných výsledků v oblasti odolnosti na Ostravsku,
 specifikaci modelů, které byly v habilitační práci využity,
 problematiku vah při multikriteriálním hodnocení a na odhad míry arbitrárnosti použitých vah,
 rozdíly mezi faktorovou analýzou a metodou hlavních komponent,
 možnosti využití expertních odhadů manažerů při použitých výpočtech,
 problém interakce mezi zkoumanými regiony.
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Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uzavřel veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro hodnocení
úrovně habilitační přednášky:
 pedagogické schopnosti uchazeče – dobré,
 úroveň teoretických znalostí v oboru – velmi dobrá,
 z metodologického hlediska byla přednáška připravena jako – velmi dobrá,
 schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky – dobré.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal vyzval 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
neplatným

30
24
24
20
3
1

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o postoupení návrhu
na jmenování Ing. Michaely Staníčkové, Ph.D. docentkou v oboru Ekonomie rektorovi VŠB-TU
Ostrava.

4. Habilitační řízení Ing. Šárky Velčovské, Ph.D.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uvítal a představil přítomného předsedu habilitační komise prof.
PhDr. Jiřího Bláhu, CSc. (EkF, VŠB-TUO) a přítomné oponenty doc. Ing. Pavlu Staňkovou, Ph.D.
(UTB ve Zlíně) a doc. Ing. Janu Naščákovou, PhD. (Ekonomická univerzita se sídlem v Košicích). Ve
svém vystoupení seznámil Vědeckou radu s komisí pro habilitační řízení paní Ing. Šárky Velčovské,
Ph.D. a vyzval proděkana prof. 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. Šárky Velčovské, Ph.D. ve složení: prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. – předseda; doc.
Ing. Pavla Macurová, CSc.; prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.; Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazečky a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. 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 2. 10. 2018 navrhuje jmenovat
uchazečku docentkou v oboru Podniková ekonomika a management. Habilitační komise konstatovala,
že „na základě dosavadní vědecké a pedagogické práce uchazečky, která je dokladována v přílohách
habilitačního řízení. Návrh se rovněž opírá o pozitivní hodnocení habilitační práce všemi oponenty.
Uchazečka splňuje kritéria habilitačního řízení platná na VŠB-TU Ostrava a na Ekonomické fakultě
této univerzity.
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c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Šárky Velčovské, Ph.D.
Paní Ing. Šárka Velčovská, Ph.D. byla vyzvána k prezentaci přednášky na téma „Využití metody
conjoint analýzy k identifikaci preferencí spotřebitele na trhu potravin (aplikace na trh mléčných
výrobků)“.
Uchazečka přednesla habilitační přednášku, která byla orientovaná na:
 rozhodování spotřebitele při nákupu potravin,
 využití a přínosy metody conjoint a analýzy pro identifikaci preferencí spotřebitele při nákupu
výrobků v konkrétní kategorii potravin,
 identifikaci preferencí spotřebitele při nákupu trvanlivého polotučného mléka.
Ing. Šárka Velčovská, Ph.D. rovněž seznámila Vědeckou radu s tezemi své habilitační práce.
Přítomní oponenti doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D. a doc. Ing. Jana Naščáková, PhD. seznámili
Vědeckou radu s oponentskými posudky a specifikovali otázky na uchazečku. Uchazečka poté
reagovala na dotazy oponentů.
Ve veřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.
Rozprava byla zaměřena na:
 vliv komunikační politiky na rozhodování spotřebitelů,
 problematiku značky při podpoře rozhodování spotřebitele,
 souvislosti teorie očekávání a trhu potravinářských výrobků,
 možnosti využití faktorové analýzy v rámci realizovaného výzkumu.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uzavřel veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
Prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro hodnocení
úrovně habilitační přednášky:
 pedagogické schopnosti uchazeče – vynikající,
 úroveň teoretických znalostí v oboru – velmi dobrá,
 z metodologického hlediska byla přednáška připravena jako – vynikající,
 schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky – vynikající.
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal vyzval 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
neplatným

30
24
24
24
0
0

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

5. Různé
5.1 Návrh na uvolnění a schválení předsedy, uvolnění a schválení členů
oborových rad a nových školitelů doktorského studia
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal předložil návrh na uvolnění a schválení nového předsedy oborové
rady studijním programu Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika a management,
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návrhy na uvolnění a schválení členů oborových rad studijního programu Systémové inženýrství a
informatika, studijního oboru Systémové inženýrství a informatika, studijního programu Ekonomika a
management, oboru Podniková ekonomika a management a Studijního programu Hospodářská politika
a správa, studijní obor Finance (materiál č. 4).
Návrh na uvolnění a schválení předsedy oborové rady
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Podniková ekonomika a management
uvolnění předsedy OR: prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
nový předseda OR:
doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Návrh na uvolnění členů z oborové rady a schválení nových členů oborových rad a školitelů
doktorského studia
Studijní program:
Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor:
Systémové inženýrství a informatika
uvolnění z oborové rady: doc. RNDr. František Koliba, CSc.
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Studijní program:
Studijní obor:
nový člen OR:
nový školitel:

Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.

Studijní program:
Studijní obor:
nový člen OR:

Hospodářská politika a správa
Finance
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený návrh nových členů oborové
rady doktorského studia a nových školitelů doktorského studia.

5.2 Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal předložil k projednání návrh na úpravu Směrnice k habilitačnímu
řízení a řízení ke jmenování profesorem (materiál č. 5). Komentoval navrhované změny v článcích 4 a
7, týkajících se minimálních závazných požadavků stanovených EKF VŠB-TUO uchazečům o
habilitační řízení a uchazečům o řízení ke jmenování profesorem.
Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje Směrnici k habilitačnímu řízení a řízení
ke jmenování profesorem.

5.3 Návrh na schválení komise pro habilitační řízení
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložil ke schválení komisi pro
habilitační řízení paní Ing. Sylvie Jenčové, PhD. v oboru Finance (materiál č. 6).
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení:
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.; Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 2.
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Předseda:
Členové:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

EkF, VŠB-TU Ostrava
FSÚ, VŠE v Praze
FPEDS, Žilinská univerzita v Žiline
EkF, VŠB-TU Ostrava
ESF Masarykova univerzita

Výsledky tajného hlasování
- počet členů VR oprávněných hlasovat
- počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
- počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

30
23
23

souhlasným
22
23
22
22
22

nesouhlasným
0
0
1
0
1

neplatným
1
0
0
1
0

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

5.4 Institucionální akreditace v oboru vzdělávání Ekonomické obory
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal předložil institucionální akreditaci v oboru vzdělávání
Ekonomické obory (materiál č. 7). Ve svém vysvětlení uvedl důvody předložení této institucionální
akreditace a komentoval strukturu a obsah předloženého materiálu.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava navrhuje předložit institucionální akreditaci
v oboru vzdělávání Ekonomické obory rektorovi VŠB-TUO.

5.5 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oborů
Ekonomie, Finance a Systémové inženýrství a informatika
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal předložil akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem oborů Ekonomie, Finance a Systémové inženýrství a informatika (materiál č. 8). Ve svém
vysvětlení uvedl důvody předložení této akreditace a komentoval strukturu a obsah předloženého
materiálu.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava navrhuje předložit akreditaci habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem oborů Ekonomie, Finance a Systémové inženýrství a informatika
rektorovi VŠB-TUO.

5.6 Návrh na schválení nových školitelů doktorského studia
Děkan prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal předložil návrhy nových školitelů doktorského studia ve studijním
programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a programu Ekonomika a management, oboru
Podniková ekonomika a management (materiál č. 9).
Studijní program:
Studijní obor:
noví školitelé:

Ekonomické teorie
Ekonomie
Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
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Studijní program:
Studijní obor:
nová školitelka:

Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložené návrhy nových školitelů
doktorského studia.

Příští Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava se uskuteční 30. ledna 2019.

Schválil:

Zpracovali:

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
děkan

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