
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 14. června 2013 

 
Přítomni: Ing. Biolek, prof. Buřita, doc. Dohnalová, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Jura, 
prof. Kita, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. koráb, doc. Korytárová, doc. Pour, prof. Rejnuš, 
prof. Režňáková (dostavila se v 11.05 hodin), JUDr. Schillerová, prof. Smejkal, doc. 
Sodomka, prof. Stávková, doc. Suchánek, Ing. Šebek, doc. Škapa, doc. Šimberová. 
 
Omluveni: prof. Doupovec, prof. Hynek, prof. Rais. 
 

Program:  

1. Zahájení 
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA 
3. Žádost o reakreditaci studijního programu Systémové inženýrství a informatika, 

magisterský studijní obor Informační management v prezenční formě studia 
4. Různé 

 
K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. et Ing. 
Stanislav Škapa, Ph.D. Přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že jednání je přítomno 21 
členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Děkan požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  
 

K bodu 2 

Před vědeckou radou Fakulty podnikatelské VUT v Brně proběhlo řízení ke jmenování 
profesorem doc. Ing. Petra Sodomky, Ph.D., MBA. Vědecká rada Fakulty podnikatelské  
VUT v Brně došla k závěru, že v souladu s § 72 odst. 10 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých 
školách v platném znění se řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra Sodomky, Ph.D., 
MBA zastavuje. 
Zápis z tohoto řízení je uveden jako příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 

K bodu 3 

Z dalšího jednání vědecké rady se omluvil prof. Koráb. 
Doc. Škapa požádal Ing. Jiřího Kříže, Ph.D., proděkana pro studijní záležitosti, o přednesení 
návrhu žádosti o reakreditaci studijního programu Systémové inženýrství a informatika, 
magisterský studijní obor Informační management v prezenční formě studia. V rámci diskuse 
vystoupil prof. Smejkal, prof. Stávková, doc. Kocmanová.   
Doporučení: zaktualizovat publikační činnost u doc. Ing. Vladislava Škorpila, CSc. 
Absolventi – informatici s ekonomickým vzděláním jsou žádáni; je vhodné klást důraz na 
praxi, zvážit počet povinných předmětů. Byl doporučen návrh na změnu studijního plánu – 
sloučení předmětů Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2 do jednoho předmětu. 
Členové vědecké rady předložený návrh schválili všemi hlasy. 
 
K bodu 4 

doc. Škapa předal členům vědecké rady 
• Výroční zprávu o činnosti fakulty 2012  
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• časopis Trendy č. 13 
doc. Škapa informoval členy vědecké rady o 

• proběhlých přijímacích zkouškách do bakalářského studia 
• pořádání 38. ročníku festivalu šachových turnajů – ČEZ TALENT FESTIVAL, který 

se uskuteční na naší fakultě v termínu od 24. 8. – 1. 9. 2013 
• setkání absolventů, které se uskuteční dne 13. 9. 2013 
• pořádání mezinárodního týdne International Week ve dnech 21. 10. – 24. 10. 2013 

 
Pan děkan poděkoval všem členům vědecké rady za účast na zasedání.  
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční 11. října 2013.  
 
 
V Brně, dne 14. června 2013 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


