Zápis z 2. zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
konané dne 4. listopadu 2014

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Úvod
2. Předání docentských jmenovacích dekretů
3. Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci 2014 – předání diplomů oceněným
akademickým pracovníkům
4. Profesorské řízení:
• doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
5. Návrh na udělení titulu „doctor oeconomiae honoris causa“:
• profesor Richard H. Thaler
6. Návrh na udělení titulu „emeritní profesor VŠE“
• prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
7. Aktualizace dlouhodobého záměru pro r. 2015 – informace o hlasování „per rollam“
8. Různé
1. Úvod
Úvodem rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., přivítala přítomné členy VR VŠE
a informovala je o programu zasedání.
2. Předání docentských jmenovacích dekretů
Prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., představil nově jmenované docenty:
•
•
•
•

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
doc. Drs. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.

Rektorka VŠE předala novým docentům jmenovací dekrety a poblahopřála jim k dosažení
vědeckopedagogického titulu docent.
3. Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2014
Prorektor Musílek představil všechny oceněné akademické pracovníky a uvedl názvy
publikací, za které jim byla cena udělena. Rektorka VŠE předala jmenovaným diplomy.
V kategorii Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace byli oceněni:
1. místo

2. místo

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. - Fakulta financí a účetnictví
publikace:
FINANCIAL DERIVATIVES - Valuation, Hedging and Risk
Management
vydavatel:
Nakladatelství Oeconomica
Ing. Illya Bolotov, Ph.D., MBA, Ing. Radek Čajka, Ph.D., Ing. Kateřina
Gajdušková, Ph.D. - Kolektiv Fakulty mezinárodních vztahů

publikace:
vydavatel:
3. místo

Economic Development of the EU New Member States: The
impact of the crisis and the role of the single European Currency
Nakladatelství Oeconomica

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. - Fakulta Informatiky a statistiky
publikace:
Java 8 - Úvod do objektové architektury pro mírně pokročilé
vydavatel:
Grada Publishing, a.s.

V kategorii Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – článek byli oceněni:
1. místo

RNDr. Lenka Komárková, Ph.D., doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. Fakulta managementu
název článku: Capabilities of R package mixAK for clustering based on
multivariate continuous and discrete longitudinal data
časopis:
American Statistical Association - Journal of Statistical
Software

2. místo

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - Fakulta
informatiky a statistiky
název článku: Using Input-Output Tables for Estimates of Czech Gross
Domestic Product 1970-1989
časopis:
Taylor & Francis Group - Economic Systems Research - Journal
of the International Input-Output Association

3. místo

doc. Drs. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, MA, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
název článku: Legal unbundling and auctions in vertically integrated
(utilities) markets
časopis:
European Journal of Law and Economics

-

4. Profesorské řízení
Prorektor Musílek konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 29 členů VR VŠE,
vědecká rada je tedy usnášeníschopná.
Dle jednacího řádu VR VŠE navrhl prorektor před zahájením rozpravy k profesorskému
řízení skrutátory z řad členů VR VŠE, a to prof. Ing. Martin Mandela, CSc., a prof. Ing. Petra
Doucka, CSc.; VR VŠE návrh odsouhlasila.
Profesorské řízení doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc.
(obor Mezinárodní politické vztahy)
Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, vyzdvihl
osobnost kandidáta. Zdůraznil jeho pedagogické, vědecko-výzkumné aktivity a jeho publikační
činnosti. Na základě kladného hodnocení vědecké rady fakulty doporučil doc. Müller VR VŠE
jmenování doc. Eichlera profesorem.
Předseda hodnotící komise prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., seznámil členy VR VŠE
se složením a činností hodnotící komise a konstatoval podporu komise pro jmenování uchazeče.

Seznámil přítomné s jeho profesním životem, ocenil přínos kandidáta k řešení problematiky
v otázkách mezinárodní bezpečnosti, globální hrozby a globálního terorismu, uvedl jeho přínos
k rozvoji oboru a doporučil VR VŠE jeho jmenování profesorem.
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., v rámci prezentace představil výsledky své práce
zaměřené na řešení otázek bezpečnostní hrozby a bezpečnostních rizik a zmínil posun od
kvantitativního pojetí ke kvalitativnímu. Představil svoji publikační, pedagogickou a vědeckou
činnost jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni. Dále se zaměřil na cíle, které si
v rámci své práce vytýčil. Zdůraznil snahu o další rozvoj oboru.
V rozpravě vystoupili:
•

•

•

•

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. a prof. Radim Jiroušek, DrSc., s dotazem na islám a
islámský stát, rektorka Machková požádala o názor na roli Francie v souvislosti
s vojenskými zásahy
o doc. Eichler upřesnil pojem islám a islámský stát a zmínil, že teroristé určité
území plně kontrolují a dle jeho názoru nestačí jen vzdušná ofenzíva. K další
otázce uvedl, že Francie má kulturní, ekonomické i politické důvody a ví, jak v
těchto zemích zasahovat.
JUDr. Věra Jeřábková, CSc., se zajímala o zajištění obrany ČR, prof. Václav Riedlbauch
se vrátil k tématu islám a prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., požádal o názor kandidáta
na Francii a její roli v bezpečnostní politice
o doc. Eichler odpověděl, že obrana ČR je diskutabilní, armáda má méně vojáků
než dříve, ale je profesionální a má zkušenosti se zahraničními misemi.
K problematice islámskému státu uvedl, že tamní situace je velice nepřehledná
a je těžké působící zločineckou siť rozbít. Na dotaz prof. Štecha řekl, že Francie
má velkou roli na poli diplomatickém.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., se dotázala na bezpečnostní riziko pro ČR
v souvislosti s Ukrajinou; Ing. Bohdan Wojnar a Ing. Zdeněk Juračka zmínili různost
postojů naší politické reprezentace k otázkám státu Izrael.
o doc. Eichler k problematice Ruska a Ukrajiny uvedl, že jde o projev ruské
expanze, ale dle USA je to tzv. Redline a za ni Rusko již nepůjde. K postojům
politiků ke státu Izrael řekl, že otázka je to velice choulostivá, vyžaduje
diplomacii, odborní poradci jsou kompetentní, ale vždy v projevech zazní
subjektivní názor a osobní zájmy.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., se dotázal na ekonomické aspekty bezpečnosti
a prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., se zajímal o roli Francie ve vztahu k problematice
Ukrajiny
o doc. Eichler zmínil ekonomické apsekty, na dotaz prof. Ripky rozvedl otázku
sankcí proti Rusku a jejich účinnost.

V neveřejné části rozpravy vystoupili:
•
•

prof. Václav Riedlbauch, který se zajímal o důvody, proč kandidát v prvním
profesorském řízení neuspěl;
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., uvedl, že byl řízení před třemi lety přítomen, a úroveň
dnešního vystoupení uchazeče je podstatně vyšší.

Po ukončení projednání návrhu na jmenování profesorem v neveřejné části jednání proběhlo
tajné hlasování.

Bylo přítomno 29 členů oprávněných hlasovat. Výsledek hlasování: 23 hlasů kladných,
4 záporné, 2 neplatné.
Usnesení:
VR VŠE schválila návrh na jmenování doc. Eichlera profesorem v oboru Mezinárodní
politické vztahy. Návrh bude předán MŠMT ČR.

5. Návrh na udělení titulu „doctor oeconomiae honoris causa“ prof. Richardu
H. Thalerovi
V úvodu rektorka Machková uvedla návrh na udělení titulu „doctor oeconomiae honoris
causa“. Prorektor Musílek konstatoval, že VR VŠE je usnášeníschopná, a navrhl skrutátory:
prof. Ing. Evu Kislingerovou, CSc., a prof. Ing. Danu Zadražilovou, CSc.
VR VŠE návrh odsouhlasila.
Děkan Národohospodářské fakulty doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., představil kandidáta
na udělení čestného doktorátu prof. Thalera a zmínil důvody návrhu. Návrh podpořil prorektor
Musílek a uvedl, že prof. Thaler výrazně přispěl k rozvoji teorie Behavioral Finance.
Po ukončení projednání návrhu proběhlo tajné hlasování.
Bylo přítomno 26 členů oprávněných hlasovat. Výsledek hlasování: 25 hlasů kladných,
0 záporných, 1 neplatný.
Usnesení:
VR VŠE schválila návrh na udělení titulu „doctor oeconomiae honoris causa“ prof. Richardu
H. Thalerovi. Slavnostní předání proběhne na podzim příštího roku.
6. Návrh na udělení titulu „emeritní profesor VŠE“ prof. Ing. Jiřímu Voříškovi,
CSc.
V úvodu rektorka Machková uvedla návrh na udělení titulu „emeritní profesor VŠE“ prof.
Ing. Jiřímu Voříškovi, CSc. Prorektor Musílek konstatoval, že VR VŠE je usnášeníschopná, a
navrhl skrutátory: prof. Ing. Martina Mandela, CSc., a prof. Radim Jiroušek, DrSc.
VR VŠE návrh odsouhlasila.
Děkan Fakulty informatiky a statistiky doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., představil kandidáta
prof. Voříška.
Ve veřejné diskusi vystoupil prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., který vyjádřil podporu a ocenil
práci kandidáta.
Po ukončení projednání návrhu proběhlo tajné hlasování.
Bylo přítomno 24 členů oprávněných hlasovat. Výsledek hlasování: 24 hlasů kladných,
0 záporných, 0 neplatných.

