Zápis z 1. zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
konané dne 20. května 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnocení situace v oblasti vědy a výzkumu na VŠ
Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2014
Předání docentských jmenovacích dekretů
Profesorské řízení:
• doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
5. Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Vysoké škole ekonomické v Praze
6. Informace o realizaci projektů rozvoje výzkumu na fakultách za r. 2013 a jejich
aktualizace pro rok 2014
7. Různé

Úvodem rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., přivítala členy Vědecké rady
Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VR VŠE) a představila nové členy. Přítomné
seznámila s programem jednání.
1. Vyhodnocení situace v oblasti vědy a výzkumu na VŠ
V úvodu prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., poděkoval prof. Ing. Stanislavě Hronové,
CSc., dr. h. c., předchozí prorektorce pro vědu a výzkum, za výborný stav předané agendy vědy
a výzkumu. Dále v rámci své prezentace seznámil členy se situací v oblasti vědy a výzkumu na
VŠE. Zmínil, že VŠE je na 16. místě z 20 veřejných VŠ a poukázal i na neuspokojivé postavení
fakult VŠE mezi ostatními ekonomickými fakultami. Mezi priority nového vedení VŠE
v oblasti vědní politiky zejména patří:
• zavedení motivačního systému na podporu vědeckých aktivit,
• zlepšení podpory pro získávání grantů,
• zlepšení kvality publikačních výstupů,
• internacionalizace vědecké činnosti,
• upravení kritérií pro habilitační a profesorské řízení,
• zlepšení kvalifikační struktury akademických pracovníků,
• zvýšení počtu vydaných čísel celoškolských časopisů s nenulovým impakt
faktorem,
• marketingová podpora časopisů vydávaných na VŠE,
• pokračování v dobře fungující Interní grantové soutěži (IGS).
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2014
Prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., seznámil přítomné s navrhovanou
změnou v rámci Dlouhodobého záměru (DZ), kde v 9. kapitole došlo ke změně investičního
financování. Původním plánem pro rok 2014 byla obnova infrastruktury počítačových učeben
ve Staré budově. Jelikož v roce 2015 nebo 2016 budou k dispozici finanční zdroje na
kompletní rekonstrukci počítačových učeben, VŠE upustila od původního plánu, a namísto
toho použije prostředky na zřízení záložního sálu na Jižním městě. Další drobné změny byly
v kapitolách 1 a 7, kde došlo k přidání nových aktivit v rámci stejných finančních prostředků.
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Usnesení:
VR VŠE schválila jednomyslně předložený materiál a souhlasí s aktualizací DZ.
Následně bude upravený materiál DZ předložen Akademickému senátu VŠE a pak postoupen
na MŠMT.
3. Předání docentských jmenovacích dekretů
Prorektor Musílek představil nově jmenované docenty:
• doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
• doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
• doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
• doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D.
• doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.
• doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
• doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Rektorka VŠE předala jmenovací dekrety a všem poblahopřála k dosažení
vědeckopedagogického titulu docent.
4. Profesorské řízení doc. Ing. Mojmíra Helíska, CSc.
Rektorka předala řízení VR VŠE prorektoru Musílkovi.
Dle jednacího řádu VR VŠE prorektor Musílek nejprve navrhl skrutátory z řad členů VR VŠE,
a to prof. Ing. Bohumila Krále, CSc., a prof. Ing. Danu Zadražilovou, CSc. VR VŠE návrh
odsouhlasila.
Prorektor Musílek podle prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 34 členů VR VŠE –
vědecká rada je tedy k tomuto bodu usnášeníschopná.
Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, představil
uchazeče a vyzdvihl jeho aktivity v oblasti pedagogické (garant několika předmětů, školitel
doktorandů), vědecké (granty GAČR, mezinárodní grant USA, výzkumný záměr) a publikační
(4 monografie, články v impaktovaných i recenzovaných časopisech). Doporučil VR VŠE jeho
jmenování profesorem.
Předsedkyně hodnotící komise prof. Ing. Hana Machková, CSc., seznámila členy VR
VŠE se složením a činností hodnotící komise. Vyzdvihla přínos kandidáta v daném oboru
v oblasti vědecké, pedagogické a v oblasti publikační činnosti. Konstatovala jednomyslnou
podporu komise pro jmenování uchazeče.
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., ve své prezentaci představil přínos práce pro rozvoj
oboru a seznámil přítomné s danou problematikou. Uvedl zpracované projekty a výstupy z nich,
zmínil 4 monografie a 17 záznamů ve Web of Science. Dále se zmínil o své práci se studenty
doktorského studia - v současné době již 4 z nich úspěšně studium ukončili. Představil oblasti,
v kterých si klade cíle pro svou další práci, např. rozpracování příčin měnových krizí,
specifikace měnové krize, vliv zavedené jednotné měny, krize eura.
V odborné rozpravě vystoupili:
•

doc. Müller, který vyjádřil podporu uchazeči
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•

prof. Jiroušek, který požádal o vysvětlení počtu uvedených citací a dále se
dotázal, proč doc. Helísek publikoval převážně v Politické ekonomii
o doc. Helísek uvedl, že dle jeho názoru je uvedený počet citací správný a
publikuje převážně v Politické ekonomii, protože tento časopis odpovídá
zaměření jeho výzkumné činnosti
o do diskuse o citacích se zapojili prof. Doucek a prorektor Musílek,
kteří zmínili dva vyhledávací rejstříky, a tím vysvětlili možné
nejasnosti v oblasti citačních záznamů

•

prof. Sivák se dotázal na další integrační procesy v rámci EU
o doc. Helísek k této problematice uvedl, že dle jeho názoru je nyní
největším rizikem dluhová krize některých zemí, ale že postupně dochází
ke stabilizaci situace

•

doc. Ševčík požádal o názor, zda vznik eurozóny je úspěšný ekonomický
projekt, či je to projekt spíše politický
o doc. Helísek potvrdil, že oba názory jsou správné, připravenost zemí
nebyla optimální, projekt byl napůl ekonomický a napůl politický,
úspěch je pouze částečný, nicméně euro stimulovalo vzájemný obchod

•

prorektor Dvořák se zajímal o názor na postoj ČR k zavedení eura
o doc.Helísek uvedl, že postoj je jiný u podniků a jiný u veřejnosti,
podniky jsou spíše pro zavedení, veřejnost spíše ne

•

prof. Hronová požádala o zhodnocení výše dluhu ČR a také se zeptala, jaká je
možnost udržet nezvyšování dluhu
o doc. Helísek uvedl některá statistická data, podle kterých by v roce 2017
nebo 2018 měl být rozpočet stabilní a dále by se výše dluhu / HDP měla
snižovat.

V uzavřené rozpravě vystoupili:
•

prof. Soukup, prof. Krebs a doc. Ševčík, kteří vyjádřili podporu kandidátovi a
zmínili jeho zásluhy.

Po ukončení projednání návrhu na jmenování profesorem v neveřejné části jednání proběhlo
tajné hlasování.
Bylo přítomno 34 členů oprávněných hlasovat. Výsledek hlasování: 29 hlasů kladných,
2 záporné a 3 neplatné.
Usnesení:
VR VŠE schválila návrh na jmenování doc. Helíska profesorem. Návrh bude předán
MŠMT ČR.
5. Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
na Vysoké škole ekonomické v Praze
Prorektor Musílek ve své prezentaci rozebral vývoj kritérií od roku 2002. Seznámil přítomné
se změnou kritérií v roce 2008, která dala větší důraz na publikační činnost. V rámci diskuse,
kdy kritéria 2008 byla souhlasně potvrzena jako kritéria, která jdou správným směrem, byl
řešen návrh úpravy těchto kritérií, a to převážně v oblasti substituce, aniž by došlo ke snížení
požadavků na uchazeče.
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Následně rektorka dala slovo děkanům jednotlivých fakult.
• Děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Mejzlík
Vyjádřil souhlasné stanovisko s návrhem úprav, kladně zhodnotil práci při
úpravě kritérií a zmínil důraz na činnost habilitační a hodnotící komise.
• Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Müller
Vyjádřil podporu pro přijetí nových kritérií a potvrdil, že nejde o změkčení
původních kritérií, ale pouze o uplatnění zastupitelnosti.
• Nastupující děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Nový
Přivítal nový přístup k úpravě kritérií a uvedl, že habilitační a hodnotící komise
budou zodpovědné za zdůvodnění uznané substituce, jde o změnu pouze
v rovině vertikální, nikoliv horizontální.
• Děkan Fakulty informatiky a statistiky doc. Marek
Souhlasí s aktualizací kritérií 2008, ale v návrhu kritérií našel nejasnou
terminologii a namíchání kritérií pedagogických s vědeckými. Vyjádřil
domněnku, že dojde ke snížení nároků na uchazeče a prestiže VŠE.
• Děkan Národohospodářské fakulty doc. Ševčík
Zmínil, že pro VŠE byla situace neudržitelná z pohledu akreditace a potvrdil, že
nejde o změkčení původních kritérií, ale pouze o uplatnění zastupitelnosti.
Národohospodářská fakulta návrh úpravy podporuje.
• Děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci prof. Jiroušek
Souhlasil s návrhem a uvedl, že zodpovědnost je na habilitační a hodnotící
komisi, přičemž jejich úkolem bude udržet kvalitu habilitačního či
profesorského řízení.
Po vystoupení děkanů rektorka otevřela diskusi.
V odborné rozpravě vystoupili:
•

prof. Pytela, který podpořil roli habilitační a hodnotící komise jako zásadní,
zmínil důraz na mezinárodní časopisy, nedoporučil substituci pedagogiky za
vědu, kritéria týkající se počtu doktorských studentů by měla být ve stejných
oborech srovnatelná, doporučil srovnání s jinými VŠ;
o prorektor Musílek doplnil svoji prezentaci o analýzu prováděnou
v rámci projektu KREDO, z které vyplynulo, že jediná škola, a to
VŠE, neměla v kritériích zavedenou možnost substituce.
Zdůraznil, že ta je možná zejména v rámci jednotlivých pilířů.
V rámci 4. pilíře – uznání akademickou veřejností lze citace
částečně substituovat některými excelentními zahraničními
aktivitami;

•

prof. Krebs potvrdil, že kvalitní akademickou činnost nevystihují pouze body,
ale je třeba brát v úvahu celek, dle jeho názoru úroveň kritérií zůstává stejná;

•

prof. Štech potvrdil, že návrh jde správným směrem a zmínil účast na konferenci
Quality of Teaching, kde byla diskuse nad úrovní výuky na vědecky
excelentních školách. Souhlasil s názorem, že substituce pedagogiky za vědu
není vhodná;

•

prof. Ritschelová souhlasila s nutností aktualizace, ale nedoporučuje substituce
v rámci pedagogiky a vědy, poukázala na nejasné formulace v materiálu a
vyjádřila obavu, aby nedošlo ke snížení úrovně. Doporučila ještě materiál dále
dopracovat;
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