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Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 1. února 2013 

 
Přítomni: doc. Škapa, Ing. Biolek, prof. Buřita, doc. Dohnalová, prof. Doupovec, prof. Hynek, 
prof. Jura, prof. Kita, doc. Kocmanová, doc. Koch, doc. Korytárová, doc. Pour, prof. Rais, 
prof. Režňáková, JUDr. Schüllerová, prof. Smejkal, doc. Sodomka, prof. Stávková, Ing. 
Šebek, doc. Šimberová 
Omluveni: doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Koráb, prof. Rejnuš, doc. Suchánek 
 
Program:  

1. Představení Fakulty podnikatelské VUT v Brně 
2. Schválení členů Oborové rady doktorského studijního programu FP VUT v Brně 
3. Schválení členů komise pro státní závěrečné zkoušky 
4. Schválení termínů konání Vědecké rady FP VUT v Brně pro rok 2013 
5. Různé 

 
Členové vědecké rady byli schváleni Akademickým senátem FP VUT v Brně na svém 
zasedání dne 8.1.2013 a dne 14.1.2013 byli jmenováni panem děkanem. Zasedání vědecké 
rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
Přivítal všechny přítomné. Pan děkan představil členy vědecké rady.   

 
Doc. Škapa konstatoval, že jednání je přítomno 20 členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

K bodu 1 

Pan děkan představil členy vedení. Vyzvedl silné stránky fakulty, informoval o programech a 
oborech, které jsou na fakultě akreditované.  
 
K bodu 2 

Pan děkan informoval, že na FP je akreditovaný doktorský studijní program Ekonomika a 
management, obory Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance. Akreditace 4 – letého 
studia je udělena do 1.11 2019, 3 – letého studia do 31. 10 2015. AK žádá předložení 
kontrolní zprávy o související výzkumné činnosti a personálním zabezpečení oborů k 1. 9. 
2014. 
Pan děkan požádal členy vědecké rady o schválení návrhu na složení společné oborové rady 
pro doktorský studijní program Ekonomika a management pro obory Řízení a ekonomika 
podniku a Podnikové finance. Všichni přítomní členové vědecké rady jednomyslně schválili 
návrh na jmenování členů oborové rady – příloha č. 1. 
 
K bodu 3 

Pan děkan předložil návrhy na doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (pro 
bakalářské studijní programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství a 
informatika a magisterské studijní programy Ekonomika a management a Systémové 
inženýrství a informatika) o spolupracovníky, kteří jsou odborníky ve svém oboru. V souladu 
se zákonem mají právo zkoušet při státní zkoušce profesoři a docenti, proto jsou z navržených 
seznamů vyloučeni nadbytečně uvedení docenti. Vědecká rada jednomyslně schválila návrh 
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na doplnění členů státních zkušebních komisí  -  příloha č. 2, 3, 4, 5. Seznam bude zaslán 
ředitelům ústavů a archivován na studijním oddělení. 
 
K bodu 4 

Vědecká rada souhlasí s navrženými termíny zasedání v roce 2013. Další jednání budou 
v následujících termínech: 17. 05. 2013, 11.10. 2013, 06.12.2013. 
 
K bodu 5 

• Pan děkan informoval, že na FP je akreditovaný obor Ekonomika a management pro 
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Akreditace je udělena do 22. 11. 
2015. 
 

• V roce 2012 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra Sodomky, 
Ph.D., MBA. Komise pracuje ve složení: 
Předseda:   
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
Členové:   
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze 
prof. Ing. František Němec, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

Slezská univerzita v Opavě  
prof. Ing. Dušan Šoltés, Ph.D. Fakulta managementu Univerzity Komenského v 

Bratislavě 
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.             Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 
Hodnotící komise se sešla 11. 4. 2012. Projednala podklady předložené uchazečem. 
Doporučila doc. Sodomkovi zpřehlednit zatřídění výstupů své tvůrčí činnosti, předložit 
a zdůvodnit výběr pěti nejvýznamnějších publikací. Připomínky jsou v zápise 
hodnotící komise, který má doc. Sodomka k dispozici. Doc. Sodomka odevzdá 
požadované do 30.4.2013. 

 
• Členům VR bude zaslán Jednací řád vědecké rady FP VUT v Brně. 

 
Doc. Škapa poděkoval všem členům VR za účast na zasedání.  
Srdečně pozval členy vědecké rady na slavnostní inauguraci, která se uskuteční ve 12.00 
hodin v  posluchárně P384.  
 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční 17. května 2013 
 
 
V Brně, dne 1. února 2013 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
         děkan FP VUT v Brně 


