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VŠE udělila čestný doktorát profesorovi
M. Hashemu Pesaranovi
V pátek 20. května 2016 převzal britský ekonom M. Hashem Pesaran čestný titul „doctor
oeconomiae honors causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hany Machkové, CSc. M. Hashem Pesaran je emeritním profesorem univerzity
v Cambridge a zároveň působí jako profesor ekonomie na University of Southern
Carolina, kde je také ředitelem USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics.
Profesor Pesaran je přední světový odborník v oblasti aplikované ekonometrie,
kvantitativní analýzy finančních trhů,
makroekonometrického modelování,
ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat. Čestný doktorát uděluje VŠE
zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak
ekonomické.
Praha 20. května 2016
Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“
profesorovi Pesaranovi na základě návrhu Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti téměř
200 hostů, včetně rektorů či prorektorů osmnácti českých vysokých škol a několika
velvyslanců.
Profesor M. Hashem Pesaran je přední světový odborník v oblasti ekonometrie, publikoval na
175 prací v nejvýznamnějších světových časopisech a podle agentury Thomson Reuters patří
v současnosti mezi nejvýznamnější ekonomy na světě. Ekonometrie je vědní disciplína
zabývající se konstrukcí, empirickou verifikací a praktickou aplikací ekonometrických modelů
za účelem analýzy vztahů mezi ekonomickými veličinami a tvorby jejich predikce. Výsledky
empirických ekonometrických analýz jsou významným a efektivním podpůrným materiálem pro
rozhodovací činnosti na vládní úrovni, ve finančních institucích a výrobních podnicích.
Díky bohaté akademické a profesní dráze má prof. Pesaran široký odborný záběr a vyjadřuje
se také ke globálním ekonomickým problémům a otázkám energetiky. V minulosti působil
kupříkladu jako vedoucí oddělení pro ekonomický výzkum v Centrální bance Íránu, náměstek
ministra školství v Íránu nebo jako člen výboru poradců Světové banky pro střední východ a
severní Afriku. Během slavnostního předávání čestného titulu tak ve Vencovského aule VŠE
vystoupil s krátkou přednáškou na téma „Oil Booms and Busts and the Global Economy“.
Profesor Pesaran svou přednášku věnoval především otázkám fluktuace cen ropy a jejímu
vlivu na ekonomiky jednotlivých zemí, ale i tu globální. Na závěr svého vystoupení uvedl:
„Stejně jako na všech ostatních trzích, nižší cena ropy nakonec povede k vyšší poptávce a
nižší nabídce. Ropné trhy se postupně ustalují, ale s fluktuací cen v rámci širokého rozsahu
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se jedná o velmi pomalý proces, který je navíc umocněn objevy nových ropných rezerv,
technologickým pokrokem v produkci ropy a nacházením alternativních zdrojů energie.“
Xxx až
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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