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Výpis ze zápisu ze zasedání  

Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE 

ze dne 18. října 2017 

 
Přítomni: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., doc. Mgr. Libor 

Dušek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., prof. Ing. Robert Holman, CSc., prof. Ing. 

Zdeněk Chytil, CSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. 

(část jednání), prof. Ing. Josef Jílek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. Ing. Václav 

Klaus, CSc., dr. h. c. mult., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (část jednání), prof. Ing. Vojtěch 

Krebs, CSc., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., prof. Ing. Jaroslav 

Macháček, CSc., doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Ing. Michal Mirvald, Ph.D. (část jednání), 

prof. Ing Erika Pastoráková, PhD., doc. PhDr. Ján Pavlík, doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., 

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D., prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., doc. Ing. Petr Toth, 

Ph.D., doc. Drs. PhDr. Mgr. Silvester van Koten, MA, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, prof. Ing. 

Jaroslav Vostatek, CSc., PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., 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. (část jednání), doc. Ing. Karel Zeman, CSc. 

 

Omluveni: Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Jiří Fabián, prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, 

Ph.D., prof. Ing. Kamil Janáček, CSc., doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., doc. JUDr. Jan Pauly, 

CSc. 

 

Vědecká rada je usnášeníschopná.  

 

Program: 

 

1. Schválení zápisu ze zasedání VR NF VŠE ze dne 17. května 2017.  

2. Schválení návrhu na složení komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského 

a magisterského studia.  

3. Návrh na schválení seznamu školitelů doktorského studia.  

4. Návrh na schválení názvů témat disertačních prací a jejich školitelů. 

5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Heleny Chytilové, Ph.D., M.A. 

6. Habilitační přednáška Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. 

7. Různé. 

V úvodu předseda VR NF VŠE doc. Ševčík přivítal přítomné členy VR NF VŠE a hosty 

dnešního zasedání, kterými byli pánové doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., který byl členem 

habilitační komise a prof. Ing. Karla Dybu, CSc., který byl oponentem na habilitační práci.  

 VR NF VŠE následně schválila jednomyslně program jednání.  

 

6.     Habilitační přednáška Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. 

V úvodu nejprve předseda VR NF VŠE doc. Ševčík přivítal doc. Ing. Vladimíra Benáčka, 

CSc., který byl členem habilitační komise a prof. Ing. Karla Dybu, CSc., který vypracoval 

oponentský posudek na habilitační práci.  
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Poté předseda VR NF VŠE doc. Ševčík představil členům VR NF VŠE uchazeče Ing. 

Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. a uvedl, že habilitační komise pracovala ve složení:  

předseda: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. – CERGE-EI Praha 

členové: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. – CERGE-EI Praha  

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – NF VŠE Praha a UK Praha 

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. – NF VŠE Praha  

doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. – FSV IES UK Praha  

Oponentské posudky vypracovali pánové prof. Ing. Karel Dyba, CSc. z NF VŠE, prof. Randall 

Filer, PhD. z CERGE-EI a prof. dr. Paul Sharp, PhD. z University of Southern Denmark (SDU). 

Poté předal doc. Ševčík slovo předsedovi habilitační komise prof. RNDr. Janu Hanouskovi, 

CSc., který uvedl, že habilitační komise důkladně a podrobně zkoumala pojem „historické 

ekonomie“. Práce dr. Kleina využívá kvantitativní ekonomii s historickými daty a aspekty a 

vytváří v ekonomickém kontextu něco jako přirozený experiment. Dr. Klein postupoval od 

sběru dat z archivů přes klasickou ekonometrickou analýzu k interpretaci výsledků 

v historickém kontextu a v kontextu klasického hledání a testování hypotéz v ekonomickém 

světě. Z výše uvedených důvodů byli oponenti požádáni, aby specifikovali, do jaké míry 

zapadá práce do zaměření fakulty. Všichni tři oponenti se ve svých posudcích shodli na tom, 

že habilitační práce plně zapadá do oblasti ekonomické teorie a doporučili udělení titulu 

docent.  

 

Předseda VR NF VŠE doc. Ševčík vyzval přítomného oponenta, prof. Ing. Karla Dybu, CSc., 

aby seznámil se svým stanoviskem členy VR NF VŠE. 

 

Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. shrnul závěry svého posudku. Habilitant podle něj prokázal jak 

teoretické znalosti, tak sofistikované znalosti ekonometrie a statistiky, vše publikoval 

v respektovaných časopisech nebo výzkumných studiích. Problém vidí v druhé kapitole, kde 

autor prezentuje své odhady HDP pro Evropu jako celek, jednotlivé země a regiony. Do 

regionu střední a východní Evropy zahrnuje země, které do tohoto regionu obvykle nebývají 

zahrnovány. Homogenita takového regionu je pak problematická a nelze ho komparovat 

s ostatními, více homogenními celky. K třetí kapitole vznesl prof. Dyba dotaz, zda by 

obdobná studie pro Česko nebyla zajímavějším příspěvkem do diskuze. Habilitační práce 

podle něj splňuje nároky na tento typ prací a práci doporučuje k obhajobě před Vědeckou 

radou NF VŠE:  

 

Následovala přednáška Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. na téma: „Spatial Inequalities 

in Long-Run: Perspectives of Economic History and Historical National Accounts“. 

 

Ve své habilitační přednášce dr. Alexander Klein prezentoval svoji výzkumnou agendu, která 

se primárně zaměřuje na oblast hospodářských dějin a tzv. nové ekonomické geografie (New 

Economic Geopraphy). 



3 

 

 

V habilitační práci se zaměřil na analýzu faktorů, které podmiňují rozmístění ekonomických 

aktivit v prostoru. Práce se sestává z pěti částí a Dr. Klein se primárně zaměřil na podrobnější 

prezentaci výsledků spolupráce s prof. Nickem Craftsem. V práci Klein a Crafts „Making 

Sense of Manufacturing Belt: Determinants of U.S. Industrial Location, 1880-1920“ (2012) 

prozkoumali důvody vzniku oblastí s vysokou koncentrací průmyslu na konci 19. století, které 

vstoupily ve známost jako tzv. průmyslový pás (manufacturing belt). Za tímto účelem 

vytvořili datový soubor pro roky 1880-1920 na úrovni tehdejších 48 států USA a jednotlivých 

průmyslových odvětví na dvojciferné úrovni standardní průmyslové klasifikace. Testované 

hypotézy vycházely ze dvou ekonomických teorií: Hecksher-Ohlinova modelu oproti 

tzv. nové ekonomické geografii. Podle první teorie je rozmístění průmyslu determinované 

výrobními faktory; podle druhé teorie je hlavním determinantem tržní potenciál. Testování 

jednotlivých hypotéz bylo provedeno prostřednictvím regresní analýzy, která ukázala, 

že hlavním faktorem rozmístění průmyslu v USA na přelomu 19. a 20. století byl tržní 

potenciál, přičemž výrobní faktory hrály jen velmi omezenou roli. Tato studie je první, která 

kvantitativně analyzuje determinanty rozmístění průmyslu v USA v době, kdy USA předčily 

Velkou Británii jako průmyslově nejvyspělejší země. To také znamená, že výsledky této 

studie jsou relevantní nejenom z pohledu hlubšího pochopení konkrétního ekonomického 

vývoje USA, ale také pro hlubší pochopení geografického rozmístění průmyslu v době rychlé 

industrializace, což je proces, který probíhá v posledních desetiletích v mnoha zemích 

po celém světě a k jehož pochopení je tato studie relevantní.  

 

Ve studii „Geography and Intra-National Home Bias: U.S. Domestic Trade in 1949 and 2007“ 

(2015) se Crafts a Klein zaměřili na analýzu dopadů geografického rozmístění průmyslu 

na vnitrostátní obchod v USA. Odrazovým můstkem pro provedení studie byl empirický fakt 

výrazné změny ekonomické geografie od konce druhé světové války. Přesněji řečeno, vysoká 

koncentrace průmyslu v tzv. průmyslovém pásu se začala měnit a v 90. letech 20. století se 

tato struktura fakticky rozplynula. Tento fakt by měl mít dopad na podobu vnitrostátního 

obchodu v USA. Pomocí regresní analýzy známé jako „gravity regression“ autoři prokázali 

výrazný dopad změn v koncentraci průmyslu v průmyslovém pásu na charakter vnitřního 

obchodu v USA mezi lety 1949 a 1997: v roce 1949 převažoval ve vnitrostátním obchodě 

obchod mezi státy Unie, zatímco v roce 1997 převažoval obchod uvnitř jednotlivých států. 

Tento výsledek významným způsobem obohacuje naše vědomosti jednak o dopadech 

geografického rozmístění průmyslu na vnitrostátní obchod USA, ale i naše znalosti 

o samotném charakteru vnitrostátního obchodu v období těsně po skončení druhé světové 

války.   

 

Na závěr své přednášky dr. Klein shrnul výsledky svého výzkumu, poukázal na jejich 

originalitu, přínosnost a užitečnost nejenom pro ekonomickou geografii, ale i pro pochopení 

procesů spojených s ekonomickým rozvojem.    

  

Ještě před otevřením rozpravy reagoval habilitant na připomínky přítomného oponenta. 

 

Poté doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. otevřel rozpravu. 
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Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. uvedl, že vychází pouze z poslechu habilitační přednášky. Má 

obecně problém s ekonomií tohoto typu, tedy s ekonomií bez ekonomických subjektů. 

Výsledky považuje za málo zajímavé, jedná se podle něj pouze o pasivní popis, není zde 

formulace žádných behaviorálních hypotéz. Dotázal se habilitanta, zda toto nevnímá jako 

problém. Dále uvedl, že zaregistroval terminologické problémy a celkovou nejasnost a 

neuchopitelnost práce. Jeden ze závěrů, konkrétně, že „regionální nerovnosti mají pozitivní 

dopad na „šťastné regiony ve formě vyšší produktivity práce v průmyslu“ označil za banální. 

Dotázal se, co takový závěr říká, co z něj plyne a zda je to nějaké obohacení znalostí.  

 

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. se habilitanta dotázala na současnou snahu EU vyrovnávat 

regionální rozdíly. Na tuto oblast bylo vynaloženo již mnoho prostředků, přesto zůstává 

rozdělení velmi podobné.  

 

Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. se dotázal na šířku pojetí jednoho z velice podstatných 

prvků – tržního potenciálu.  

 

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. upozornil na to, že srovnávání HDP v tomto období je 

významně determinováno státními hranicemi. Dále upozornil na vymezení regionů, které 

nejsou ekonomickými regiony. Dotázal se, zda se habilitant zabýval rolí lokalizačních 

faktorů, a pokud ano, které se projevily, a které ne.  

 

Doc. Ing. Karla Zemana, CSc. zajímalo, proč habilitant zvolil velmi obecnou formu 

prezentace a neprezentoval konkrétní výstupy.  

 

Prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. uvedl, že podle něj nejde o prázdnou teorii. Naší úlohou je 

nejen analyzovat, ale pokládat si otázky. Dotázal se habilitanta, co aktuálně považuje za 

relevantní otázku, která je hodná výzkumu. 

 

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. se habilitanta dotázal, jaké plynou z jeho analýzy závěry pro 

Slovensko.  

 

Habilitant, dr. Klein, bezprostředně zodpověděl všechny položené dotazy.  

 

Předseda VR NF VŠE doc. Ševčík ukončil veřejnou část rozpravy a zahájil neveřejnou část 

zasedání vědecké rady.  

 

V neveřejné rozpravě vystoupili prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Ševčík, 

CSc., prof. Ing. Václav Klaus, CSc., doc. Drs. PhDr. Mgr. Silvester van Koten, Ph.D., Mgr, 

Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A., prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. a prof. Ing. Karel 

Janda, M.A., Dr., Ph.D. 

 

Předseda VR NF VŠE doc. Ševčík navrhl dva skrutátory pro tajné hlasování – prof. Ing. 

Václava Klause, CSc. a doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. 

 

Hlasování VR NF VŠE: 

 



5 

 

Pro:  31  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

Během jednání VR NF VŠE se dostavili další 2 členové VR NF VŠE. 

 

Poté následovalo tajné hlasování členů VR NF VŠE o tom, zda souhlasí či nesouhlasí se 

jmenováním Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. docentem pro obor Ekonomie. 

 

Počet členů VR NF VŠE k 18. 10. 2017: 39 členů. 

 

Počet hlasujících členů VR NF VŠE: 33 členů. 

 

Pro schválení návrhu na jmenování docentem pro obor Hospodářská politika bylo zapotřebí 

20-ti souhlasných hlasů.  

 

Výsledky tajného hlasování: 

 

S návrhem na jmenování Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. docentem oboru Ekonomie 

souhlasilo: 21 členů VR NF VŠE. 

 

S návrhem na jmenování Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. docentem oboru Ekonomie 

nesouhlasilo: 9 členů VR NF VŠE. 

 

Počet neplatných hlasů: 3 

 

Na základě výsledku tajného hlasování konaného dne 18. 10. 2017 Vědecká rada 

Národohospodářské fakulty VŠE doporučuje děkanovi NF VŠE postoupit paní rektorce VŠE 

návrh na jmenování Ing. Alexandera Kleina, M.A., Ph.D. docentem oboru Ekonomie. 

 

 

   

Zapsaly: Ing. Tereza Burianová, Jitka Martínková 

 

Kontroloval: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.  

 

Schválil: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 


