
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 6. prosince 2013 

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

1. Zahájení  
2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Roberta Zicha, Ph.D. 
3. Zpráva o činnosti fakulty a DSP 
4. Schválení nového školitele 
5. 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 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 06. 10. 2013 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Roberta Zicha, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty.  
Ing. Robert Zich Ph.D. je absolventem magisterského studijního programu Fakulty 
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na téže fakultě nastoupil v roce 1996 do 
doktorského studia, které ukončil v roce 2002 obhajobou disertační práce s názvem Rozvoj 
managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy. Zaměstnancem Fakulty 
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně je od roku 1999. Svoji pedagogickou 
kariéru započal v oblasti výuky podnikového managementu. Podílel se jak na rozvoji výuky 
v rámci cvičení, tak postupně i v oblasti přednášek. Vytvořil ucelený soubor výukových 
materiálů pro cvičení. V současné době se v souladu se svým vědeckým zaměřením věnuje 
výuce předmětu strategické management a kurzů zabývajících se problematikou 
konkurenceschopnosti podniku. Zabezpečuje jak přednášky, tak výuku v rámci cvičení a vede 
kurzy v češtině i v angličtině. Pedagogické aktivity rozvíjí také na mezinárodní úrovni a od 
roku 2002 pravidelně přednáší University of Applied Sciences ve Finsku v Tampere. 
Je autorem cca 70 publikací. Vydal jednu monografii a je spoluautorem jedné odborné 
příručky a šesti skript. Publikoval 10 článků v časopisech, z toho jeden článek byl publikován 
v časopise v kategorii časopisů s IF 0,1 až 0,5 a tři články jsou evidovány v databázi Scopus. 
Je autorem cca 45 článků na mezinárodních konferencích. Jeden tento článek je publikován ve 
sborníku evidovaném Web of Knowledge. Jeho publikační činnost dokládá dlouhodobé a 
konzistentní zaměření na danou problematiku. 
Doc. Škapa předložil členům VR návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího 
řízení pro možný výběr pětičlenné habilitační komise. Informoval o preferovaném složení 
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komise, a to: předseda:  prof. Stávková, členové: prof. L. Blažek, doc. Gregar, prof. Pitra, 
prof. Skokan.  
Doc Škapa otevřel diskusi k předloženým návrhům. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl 
námitky k předloženým návrhům. 
Dále požádal členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení prof. Kita a doc. 
Fecenko. Návrh byl všemi hlasy přijat. 
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
 
předseda:  
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity  
     v Brně 
členové:  
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity  

v  Brně  
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Fakulta managementu  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec  
     Králové 
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity 

v Karviné   
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Roberta Zicha, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie Protokolu je 
součástí zápisu (příloha 1).  
 
K bodu 3 

Doc. Škapa informoval o stavu Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Tématem jeho prezentace 
byla studijní oblast -  přijímací řízení, počty přihlášek, rozšíření přijetí prominutím přijímací 
zkoušky o výsledky SCIO testů,  úspěšné reakreditace bakalářského a magisterského oboru a 
shrnutí letošních novinek ve studijních záležitostech, cíle pro další období. Doc. Škapa dále 
informoval o  mobilitě přijíždějících i vyjíždějících studentů, o zapojení FP v mezinárodních 
sítích a o soutěžích studentů. V dalším vystoupení se zaměřil na zhodnocení výzkumné 
činnosti, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. 
Pan děkan se  ve své prezentaci dále věnoval doktorskému studijnímu programu a rámcovému 
postupu k návrhu AK MŠMT a zvyšování kvality doktorského studia. 
Fakulta podnikatelská jako jedna z vybraných fakult realizovala pilotní ověřování Metodiky 
komplexního hodnocení kvality v rámci IPN „Zajišťování hodnocení kvality v systému 
terciálního vzdělávání“. 
V neposlední řadě seznámil přítomné s vývojem fondů fakulty a strukturou zaměstnanců. 
Prezentace „Zpráva o činnosti fakulty a DSP“ je přílohou zápisu (příloha 2) 
 
 
K bodu 4 

Doc. Škapa seznámil členy vědecké rady s návrhem na nového školitele doktorského studia 
ve studijním programu Ekonomika a management doc. RNDr. Bedřicha Půži, CSc. Pan děkan 
představil uchazeče. Doc. Půža je absolventem PřF UP v Olomouci. V roce 1996 obhájil 
habilitační práci v oboru matematická analýza. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena 
na kvalitativní teorii obyčejných diferenciálních rovnic uvažovaných ve smyslu Carathéodory 
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i jejich poruch a systémů takových rovnic. Na FP působí od roku 2012. Z hlediska zaměření 
bude doc. Půža školitelem pro obor ŘEP. Budoucí témata budou převážně mezioborová. 
Návrh na jmenování školitelem byl projednán a schválen na zasedání Oborové rady pro 
doktorské studium dne 01.07.2013 
Návrh byl přijat většinou členů vědecké rady (pro 20, zdržel se hlasování 1). 
 
K bodu 5 

 
doc. Škapa informoval členy vědecké rady o akcích připravovaných na fakultě: 

• Ve dnech 06.12.2013, 23.01.2014, 13.02.2014 proběhnou Dny otevřených dveří, 
• 16.12.2013 se uskuteční již tradiční setkání u vánočního stromu kde budou 

předány dárky zástupcům Sdružení pěstounských rodin,  
• 07. 01. 2014 uspořádáme Tříkrálové setkání se zástupci spolupracujících firem, 
• 23. – 25. 01.2014 proběhne celonárodní manažersko-marketingová soutěž určená 

pro studenty středních škol Business Point,  
• 28.02.2014 jste zvaní na ples FP. 

Doc. Škapa informoval o návrhu termínů zasedání vědecké rady FP VUT v Brně pro rok 
2014:   14.03.2014 

13.06.2014 
10.10.2014 
05.12.2014 
 

Vzhledem k tomu, že někteří členové vědecké rady měli potíže s přiloženými soubory, bude 
zřízeno interní úložiště pro podklady jednání VR. O odkazu ke stažení a přihlašovací údaje 
budou odeslány členům vědecké rady e-mailem. 
 
Pan děkan poděkoval všem členům vědecké rady za účast na zasedání a popřál úspěšný nový 
rok.  
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční 14. března 2014.  
 
 
V Brně, dne 6. prosince 2013 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


