Zápis ze zasedání Vědecké rady
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
konaného dne 16. ledna 2014
Přítomni:
Omluveni:

Dle prezenční listiny (z 27 členů VR přítomno 23)
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h.c. prof. Ing. Karel Rais, CSc., prof. Ing. Jan
Široký, CSc., Ing. Jiří Carda

Program
1. Habilitační řízení Ing. Petra Rozmahela, Ph.D.
2. Informace o probíhajících habilitačních a profesorských řízeních
3. Různé.
Průběh zasedání
Prof. Stávková, děkanka PEF, přivítala přítomné členy vědecké rady. K zápisu z předchozího
jednání ani k programu aktuálního zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 1.
Doc. Žufan představil členy habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Petra Rozmahela,
Ph.D. v oboru „Ekonomika a management“, která pracovala ve složení:
 Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., FEP PEVŠ – předseda
 Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., PEF MENDELU
 Doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., EF JU v Českých Budějovicích
 Doc. Ing. Luboš Smutka, Ph.D., PEF ČZU v Praze
 Prof. Dr. Jarko Fidrmuc, Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Německo
Předseda habilitační komise, prof. Kabát, seznámil Vědeckou radu PEF se závěry
z jednání komise a s jejím návrhem. Vzhledem k doporučení komise vyzval doc. Žufan
Ing. Rozmahela k přednesení přednášky na téma „Dopad světové finanční krize na výkonnost
a cyklickou sladěnost zemí Evropské unie“ a představení tezí habilitační práce.
Po přednesení přednášky byli vyzváni oponenti k přednesení svých posudků – jednání se
účastnili všichni stanovení oponenti – prof. Stavárek, prof. Fidrmuc, doc. Obtulovič. Po
reakcích habilitanta na položené dotazy otevřel doc. Žufan odbornou rozpravu, která se týkala
zejména regionálních dat a srovnání výsledků na národní a regionální úrovni, průmětu
dosažených výsledků výzkumu do oblasti podnikového managementu, interpretace
dosažených výsledků a jejich validity apod. Po reakci na položené otázky uzavřela prof.
Stávková veřejné zasedání, po kterém následovala neveřejná diskuze a tajné hlasování.
Skrutátory byli zvoleni doc. Janeček a prof. Tomšík.
Výsledek hlasování:
Odevzdaných hlasů:
Kladné hlasy:
Záporné hlasy:
Neplatné hlasy:

23
22
0
1
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Na základě výsledku tajného hlasování uložila vědecká rada děkance PEF předat rektorovi
Mendelovy univerzity v Brně návrh na jmenování Ing. Petra Rozmahela, Ph.D., docentem
v oboru „Ekonomika a management“.
Ad 2.
S ohledem na to, že aktuální zasedání VR je posledním zasedáním v tomto funkčním období
vedení fakulty, prof. Stávková konstatovala, že aktuálně je otevřeno jedno řízení ke
jmenování profesorem (doc. Lacina) a tři habilitační řízení (Ing. Trenz, Ing. Vodová a M.
Okreglicka).
Ad 3.
Proděkan Žufan přednesl návrh na jmenování doc. Chládkové školitelkou pro DSP
Ekonomika a management.
Proděkan Ing. Ševela přednesl návrh na jmenování nových zkoušejících pro státní
bakalářské a státní závěrečné zkoušky.
Na závěr poděkovala prof. Stávková členům VR za jejich aktivní spolupráci s PEF a
v souvislosti s ukončením funkčního období děkanky ukončila také působení VR ve
stávajícím složení.
Zapsal: P. Žufan
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Usnesení Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně ze zasedání konaného dne 16. ledna 2014
Vědecká rada:
- na základě výsledku tajného hlasování ukládá děkance PEF předat rektorovi Mendelovy
univerzity v Brně návrh na jmenování Ing. Petra Rozmahela, Ph.D., docentem v oboru
„Ekonomika a management“.
-

schvaluje novou školitelku pro doktorský studijní program Ekonomika a Management:
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.

-

schvaluje nové zkoušející pro státní bakalářské zkoušky:
Steven van Wichelen, MSc. – Ústav marketingu a obchodu
Ing. Mgr. Pavlína Pinková – Ústav podnikové ekonomiky

-

schvaluje nové zkoušející pro státní závěrečné zkoušky:
Ing. Josef Polák, Ph.D. – Ústav podnikové ekonomiky

V Brně dne 16. ledna 2014

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka PEF MENDELU
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