
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 17. října 2014 

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

1. Zahájení  
2. Projednání a schválení: akreditace studijního oboru Ekonomika obchodních korporací 

v prezenční formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management, 
reakreditace studijního oboru Řízení a ekonomika podniku v prezenční a 
kombinované formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management, 
reakreditace studijního oboru European Business and Finance v prezenční formě 
studia ve studijním programu Economics and Management v anglickém jazyce (Joint 
Degree Programme)  

3. Zpráva o výzkumné 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 zahájení jednání je 
přítomno 16 členů VR. Dva členové VR se z důvodu nehody opozdili. Požádal o schválení 
programu jednání VR v pozměněném pořadí. Jako první bude prezentována Zpráva o 
výzkumné činnosti fakulty.   
Program jednání byl jednomyslně schválen.  
 
K bodu 3 

 
Doc. Škapa informoval členy VR o podání Kontrolní zprávy o stavu doktorského studijního 
programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně na Akreditační 
komisi k termínu 01. 09. 2014.  
Seznámil členy VR s cíli a úkoly fakulty za rok 2014: 
 1. Kontrolovat plnění cílů výzkumných projektů specifického výzkumu. 

2. Cíleně se zaměřovat na získávání externích projektů podporujících orientovaný 
základní výzkum a aplikovaný výzkum, a to jak v ČR, tak na mezinárodní úrovni. 
3. Modifikovat odměňovací a motivační systém s cílem podpořit kvalitu všech 
činností. 

4. Zvýšit výkonnost a efektivitu publikační činnosti akademických pracovníků  
       a výsledků započitatelných do RIV. 

5. Zkvalitňovat vědecký časopis Trendy a zároveň udržet vysokou kvalitu 
publikovaných příspěvků. 

6. Novelizovat legislativní předpisy doktorského studia za účelem zprůhlednění a 
upřesnění pravidel. 
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7. Důsledně dodržovat koncepci rozvoje FP v oblasti VaV na období 2013 – 2016. 
Pan děkan se ve své prezentaci věnoval výzkumným projektům na fakultě, publikační 
činnosti, informoval, že FP VUT v Brně pořádá mezinárodní konferenci s názvem 
“Perspective of Business and Entrepreneurship Development“, která se bude konat ve dnech 
28. – 29. 05. 2015. Dále se zaměřil na doktorský studijní program.Vedení fakulty zvážilo 
doporučení AK a rozhodlo: 

- Pro akademický rok 2014/2015  obor PF otevřít naposledy a do doby akreditace 2019 
nebudou školitelé pro tento obor vypisovat témata disertačních prací.  

- Od akademického roku 2015/2016 budou vypisována pouze témata disertačních prací 
pro širší zaměření oboru ŘEP a veškerá aktivita bude věnována vědecko-výzkumné 
základně tohoto oboru, tj. garantů, přednášejících a školitelů. 

- Od akademického roku 2015/2016 do studijního plánu doktorského studijního 
programu Ekonomika a management budou zařazeny do povinně volitelných 
předmětů studijního oboru ŘEP, předměty Finanční management, Teorie finančních 
trhů a Informační a komunikační technologie.  

- Předmět Teorie ekonomických věd bude garantován kmenovými pracovníky fakulty,  
a to od ak. roku 2015/16. 

Prezentace „Věda, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikatelské, VUT v Brně“ je 
přílohou zápisu (příloha 1) 
V průběhu prezentace zprávy se dostavili dva členové VR. Počet přítomných členů VR je 18. 
Děkan konstatoval, že je VR usnášeníschopná. 
 
 
K bodu 2 

 
Doc. Škapa požádal Ing. Jiřího Kříže, Ph.D., proděkana pro studijní záležitosti, o přednesení 
návrhu žádosti o akreditace studijního oboru Ekonomika obchodních korporací v prezenční 
formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management, reakreditace studijního oboru 
Řízení a ekonomika podniku v prezenční a kombinované formě studia ve studijním programu 
Ekonomika a Management, reakreditace studijního oboru European Business and Finance 
v prezenční formě studia ve studijním programu Economics and Management v anglickém 
jazyce (Joint Degree Programme)  
V rámci diskuse vystoupil prof. Rais, prof. Rejnuš, prof. Stávková, doc. Pour, prof. Freiberg.   
Dotazy se týkaly obsahu předmětu Výzkumné metody v řízení, rozdílu v obsahu předmětu 
Výzkumné metody v řízení a Statistika, podílu zahraničních studentů, úrovně znalostí 
angličtiny u českých studentů. Odpovídali prof. Koráb a doc. Škapa. 
Členové vědecké rady předložené návrhy schválili všemi hlasy (pro 18). 
 
K bodu 4 

Doc. Škapa seznámil členy vědecké rady s návrhem na nového školitele doktorského studia 
ve studijním programu Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku doc. 
Ing. Roberta Zicha, Ph.D. Pan děkan představil uchazeče. Ing. Robert Zich Ph.D. je 
absolventem magisterského studijního programu FP VUT v  Brně. Do doktorského studia 
nastoupil v roce 1996, 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 
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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. V březnu 2014 obhájil habilitační práci v oboru 
Ekonomika a management na FP VUT v Brně. Téma habilitační práce bylo: Strategický 
rozvoj konkurenceschopnosti podniku. 
Návrh na jmenování školitelem byl projednán a schválen na zasedání Oborové rady pro 
doktorské studium dne 25.09.2014. 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady (pro 18). 
 
K bodu 5 

• Doc. Škapa informoval, že ve dnech 20. – 23.10.2014 proběhne na FP VUT v Brně 
International Week 2014. Cílem je upevnění spolupráce s partnerskými univerzitami 
v zahraničí a poskytnout našim studentům možnost zúčastnit se přednášek 
v anglickém jazyce. 

• Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční 5. prosince 2014 (na programu by 
mělo být zahájení dvou habilitačních řízení).  
 

Pan děkan poděkoval všem členům vědecké rady za účast na zasedání.  
 
V Brně, dne 17. října 2014 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


