Výsledek tajného hlasování komise
5
5

Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho
kladných

5

záporných

o

neplatných

o

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a profilu uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti
předkládá komise Vědecké radě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity návrh
GJ jmenovat uchazeče profesorem v oboru Hospodářská politika.

O

na zastavení řízení.

Brno dne 31.1.2020

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

podpis

Hlasování proběhlo elektronicky prostřednictvím k tomu určené aplikace v rámci systému lnet
MU.

Příloha č. 1: Hodnocení uchazeče Ueho vědecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti, jako
význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru) přeložené do angličtiny pro
zahraničního člena komise.

3

professional conferences and seminars. Since 2012, he has been the editor-in-chief of the
scientific journal Národohospodářský obzor I Review of Economic Perspectives listed in the
Scopus and WoS databases. He is the founder and director of the Institute for Transport
Economics, Geography and Policy - a joint workplace of Masaryk University in Brno and
Charles University in Prague, which covers the interdisciplinary scientific cooperation of four
faculties.
Conclusion: The applicant is a respected and recognized scholarly figure in his field. The
applicant has made a significant contribution to the development of his fíeld. The applicant
constitutes a leading fígure in his field of scholarship or research.
Secret vote results
Number of board members
Number of votes cast
of which

5...
5...
in favour 5 ...
against O .. .
invalid O .. .

Board decision
Based on the outcome of the secret vote and following an evaluation of the applicanťs scholarly
qualifications, pedagogical experience and role as a respected and recognized scholarly
. figure, the board hereby submits a proposal to the scientifíc board of the Faculty of Economics
and Administration of Masaryk University to
GJ appoint the applicant professor of Economic Policy.

D

terminate the procedure.

Date: 31.1.2020

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

signature

The voting was electronic via the special lnet MU application.
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