Výpis ze zápisu ze zasedání
Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE
ze dne 5. října 2016
Přítomni: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., prof. RNDr. Jan
Hanousek, CSc. (část jednání), prof. Ing. Robert Holman, CSc., doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.,
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (část jednání), prof. Ing. Kamil Janáček, CSc., doc. Ing. Tomáš
Ježek, CSc., prof. Ing. Josef Jílek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. Ing. Václav
Klaus, CSc. (část jednání), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.,
prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., doc. Ing. Erika Pastoráková,
PhD., doc. PhDr. Ján Pavlík, Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.,
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Mgr. Ing.
Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A., doc. Ing. Eva Zamrazilová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zelenka,
Ph.D., doc. Ing. Karel Zeman, CSc.
Omluveni: Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Jiří Fabián, prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, Ph.D.,
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., doc. Ing. Jozef
Makúch, PhD., Ing. Michal Mirvald, Ph.D., doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., prof. Ing. Antonín
Slaný, CSc., PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.
Vědecká rada je usnášeníschopná.

Program jednání:
1. Schválení zápisu ze zasedání VR NF VŠE ze dne 11. května 2016.
2. Schválení návrhu na složení komisí pro obhajoby disertačních prací, komisí pro státní
doktorské zkoušky a komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského
studia.
3. Návrh na schválení upravených názvů témat disertačních prací a jejich školitelů.
4. Zahájení profesorského řízení a schválení návrhu členů komise doc. Ing. Slavoje
Czesaného, DrSc.
5. Habilitační přednáška Ing. Pavla Řežábka, Ph.D.
6. Profesorská přednáška doc. Ing. Zdeňka Chytila, CSc.
7. Různé.
V úvodu zasedání předseda VR NF VŠE doc. Ševčík přivítal přítomné členy VR NF VŠE
VR NF VŠE následně schválila jednomyslně program jednání.
5.

Habilitační přednáška Ing. Pavla Řežábka, Ph.D.

Předseda VR NF VŠE doc. Ševčík zmínil, že Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. je dlouholetým
vyučujícím na NF VŠE, je odborníkem na měnovou politiku, což ostatně dokazuje jeho
opakované členství v bankovní radě ČNB.

Poté předal slovo předsedovi habilitační komise prof. Ing. Vojtěchu Krebsovi, CSc.
Předseda komise uvedl stručně zprávu komise, která pracovala ve složení:
předseda:
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. – NF VŠE Praha
členové:

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - ESF MU v Brně
prof. Ing. Ján Lisý, PhD. - NHF EU v Bratislavě
doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. - NHF EU v Bratislavě
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – NF VŠE Praha

Dále zmínil, že Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. působí nepřetržitě od roku 2006 na NF VŠE, kde
v roce 2009 získal titul Ph.D. Přednáší řadu předmětů a působí v komisích pro státní doktorské,
magisterské i bakalářské zkoušky. Vyzdvihl uchazečův široký rozhled, který doplňují praktické
zkušenosti. Praxi s teorií propojuje i ve své vědecko-výzkumné činnosti. Je členem řady
mezinárodních komisí a rad, vydal rozsáhlou monografii o interakcích měnové a fiskální
politiky, jeho články jsou součástí mezinárodních databází, je vyzýván k přednáškám doma i
v zahraničí a uznání jeho práce odbornou veřejností dokazují také citaci jeho prací.
V závěru zmínil, že habilitační komise dospěla k závěru, že Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. splňuje
všechna kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze a
usnesla se jednomyslně tajným hlasováním předložit Vědecké radě Národohospodářské
fakulty VŠE návrh na jeho jmenování docentem pro obor Hospodářská politika.
Předseda VR NF VŠE doc. Ševčík seznámil členy VR NF VŠE se závěry doporučujících
oponentních posudků nepřítomných pánů prof. RNDr. Jiřího Hlaváčka, CSc. a doc. Ing. Jozefa
Makúcha, PhD. Prof. Hlaváček se vyjádřil ve svém posudku k habilitační práci výrazně
pozitivně. V české literatuře se podle něj jedná o poddimenzované téma, zvláště ve spojení
s nestandardními obdobími (krizemi) – v tom vidí významný přínos uchazeče. Doc. Makúch ve
svém posudku ocenil inovativní prvky při specifikaci modelu a transformaci dat před vstupem
do modelu, ohodnotil také inovativní přístup ke zpracování a návrhy vlastních doporučení pro
hospodářskou politiku na základě praktických zkušeností a výsledků práce.
Poté předal slovo prof. Ing. Jaroslavu Daňhelovi, CSc., který shrnul své hodnocení habilitační
práce. Práce je podle něj velice aktuální a dr. Řežábek je odborník na slovo vzatý. Ocenil použití
měkčího modelu. Doporučil udělení titulu docent. Na závěr svého vystoupení položil dotaz na
uchazeče - co si myslí o placebo efektech měnových a fiskálních opatření.
Následovala přednáška Ing. Pavla Řežábka, Ph.D. „Interakce české měnové a fiskální
politiky v předkrizovém a pokrizovém období“.
Ing. Řežábek, Ph.D. se ve své habilitační přednášce zaměřil na problematiku vzájemného
vztahu mezi měnovou a fiskální politikou. Po teoretickém vymezení uvedené problematiky se
soustředil zejména na empirické zkoumání interakce obou politik a na ověření hypotézy, že
v české ekonomice došlo vlivem krize ke změně reakčních funkcí autorit zodpovědných za
provádění hospodářské politiky. Analýza současné situace byla následně doplněna o sérii

hospodářských doporučení, které vyplývají jak z praktických zkušeností habilitanta
s prováděním měnové politiky, tak ze zjištění vlastního výzkumu. Habilitant se věnuje tématu
interakce měnové a fiskální politiky ve své výzkumné a publikační činnosti dlouhodobě.
Habilitační přednáška byla rozdělena do tří základních tematických bloků.
Po krátkém úvodu, ve kterém Ing. Řežábek blíže osvětlil důležitost zkoumání vzájemné
interakce hospodářských politik, bylo představeno teoretické vymezení zkoumané
problematiky a diskutovány možnosti ukotvení vztahu měnově a fiskální politiky v rámci teorie
nekooperativních her. Habilitant popsal základní teoretická východiska, které umožňují danou
problematiku zkoumat, zejména se zaměřil na koncept Nashovy a Stackelbergovy rovnováhy.
V tomto kontextu věnoval habilitant velkou pozornost důsledkům různého odhadu pozice
ekonomiky v rámci hospodářského cyklu, kdy fiskální a měnová autorita má v reálném čase
odlišný pohled na velikost potenciálního produktu a velikost mezery výstupu.
Ve druhé části přednášky habilitant představil empirický model pro českou ekonomiku. Cílem
habilitanta bylo provést komplexní zmapování reakčních funkcí měnové a fiskální autority na
různé typy ekonomických šoků. Klíčovou hypotézou, kterou se habilitant ve své práci
empiricky ověřoval, je tvrzení, že během nedávné finanční krize došlo nejen ke změně
v ekonomickém prostředí, ale jejím vlivem také ke změně povahy měnové a fiskální politiky a
ke změně v jejich vzájemného spolupůsobení. Metodologie zkoumání vychází z modelu
vektorové autoregrese (VAR), který byl odhadnut s využitím bayesovských technik. V této
souvislosti habilitant zdůraznil, že vzhledem k velmi krátké délce dostupných časových řad by
klasický způsob odhadu parametrů modelu nevedl k ekonomicky smysluplným výsledkům.
Hlavní část tohoto bloku tvořilo shrnutí získaných výsledků a formulace odpovědí na zvolenou
hypotézu. Kromě celkového shrnutí a získaných závěrů Ing. Řežábek podrobněji představil
působení měnové politiky přes úrokový a kurzový kanál v předkrizovém a pokrizovém období.
Bylo demonstrováno, že v pokrizovém období došlo k oslabení kurzového kanálu transmisního
mechanizmu, zatímco účinnost úrokových sazeb jako měnověpolitického nástroje se
v důsledku nárazu na nulovou hranici prakticky zcela vyčerpala.
Ve třetím tematickém bloku habilitační přednášky se Ing. Řežábek zabýval implikacemi
získaných výsledků pro praktické provádění hospodářské politiky státu. V této souvislosti
poukázal zejména na skutečnost, že v českých podmínkách nebyl ani v předkrizovém a ani
v pokrizovém období prokázán komplementární charakter politik, který by znamenal účinné
kroky jedné autority ve směru zamýšleném druhou autoritou. Působení obou politik jedním
směrem by bylo zejména v pokrizových obdobích potřebné k rychlejšímu návratu do růstové
fáze hospodářského cyklu a k minimalizaci ekonomických ztrát. Habilitant dále empiricky
prokázal, že v běžných obdobích má měnová politika dostatečnou účinnost ke stabilizaci
ekonomiky, a fiskální autorita by se proto měla soustředit na provádění dlouhodobějších
investic (infrastruktura, vzdělání apod.) a strukturálních reforem. Kromě vztahu měnové a
fiskální politiky habilitant upozornil také na skutečnost, že nově se do popředí zájmu dostává
rovněž makroobezřetnostní politika, kterou lze chápat jako bezprostřední reakci na nedávnou
finanční krizi. Tato politika nabývá v současném prostředí nízkých úrokových sazeb na
významu, neboť uvolněné měnové podmínky generují rizika pro finanční stabilitu. V tomto
kontextu vyzvedl habilitant skutečnost, že nalezení správného hospodářského mixu se v praxi
významně komplikuje, neboť makroobezřetnostní nástroje mohou mít negativní dopady na
záměry měnové politiky a naopak. Problematiku vzájemného působení měnové a
makroobezřetnostní politiky Ing. Řežábek označil v závěru habilitační přednášky za klíčový
předmět světového výzkumu pro nejbližší období.

Děkan doc. Ševčík otevřel rozpravu k přednášce.
Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. nejprve zodpověděl dotazy z oponentských posudků.
Prof. Ing. Robert Holman. CSc. se dotázal, proč v pokrizovém období naše ekonomika přestala
podléhat poptávkovým šokům a podléhala spíše nabídkovým a jakým konkrétně. Dále se zeptal,
zda ČNB udělala nějaký výzkum, jestli oslabení kurzu vedlo ke zvýšení agregátní poptávky.
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD. uvedl příklad uchazečova výborného přístupu k pedagogické činnosti,
kdy doktorandka z Bratislavské univerzity požádala dr. Řežábka o konzultace a ten s ní
následně opakovaně diskutoval a se vším jí poradil. Tento přístup bohužel není vždy u jiných
vrcholových představitelů centrálních bank obvyklý.
Poté doc. Ševčík ukončil veřejnou část rozpravy a zahájil neveřejnou část zasedání vědecké
rady, ve které postupně vystoupili prof. Janáček, doc. Ševčík a doc. Zamrazilová.
Děkan doc. Ševčík navrhl dva skrutátory pro tajné hlasování – doc. PhDr. Jána Pavlíka a JUDr.
Jana Vondráčka.
Hlasování VR NF VŠE:
Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 2

Během jednání VR NF VŠE se dostavil další člen VR NF VŠE.
Poté následovalo tajné hlasování členů VR NF VŠE o tom, zda souhlasí či nesouhlasí se
jmenováním Ing. Pavla Řežábka, Ph.D. docentem pro obor Hospodářská politika.
Počet členů VR NF VŠE k 5. 10. 2016:

36 členů.

Počet hlasujících členů VR NF VŠE: 25
Pro schválení návrhu na jmenování docentem pro obor Hospodářská politika bylo zapotřebí 19ti souhlasných hlasů.
Výsledky tajného hlasování:
S návrhem na jmenování Ing. Pavla Řežábka, Ph.D. docentem oboru Hospodářská politika
souhlasilo: 22 členů VR NF VŠE.
S návrhem na jmenování Ing. Pavla Řežábka, Ph.D. docentem oboru Hospodářská politika
nesouhlasil: 1 člen VR NF VŠE.
Počet neplatných hlasů: 2

Na základě výsledku tajného hlasování konaného dne 5. 10. 2016 Vědecká rada
Národohospodářské fakulty VŠE doporučuje děkanovi NF VŠE postoupit paní rektorce VŠE
návrh na jmenování Ing. Pavla Řežábka, Ph.D. docentem oboru Hospodářská politika.

Zapsali: Jitka Martínková, doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Schválil: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

