
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 15. ledna 2015 

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

1.  Zahájení  
2.  Zprávy z fakulty (akreditace) 
3. Projednání a schválení reakreditace studijního oboru Účetnictví a finanční řízení  podniku 

v kombinované formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management a 
reakreditace studijního oboru Podnikové finance a obchod v prezenční a kombinované 
formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management 

4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Mgr. Ing. Karla Brychty, Ph.D. 
5. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Zdeňky Konečné, Ph.D. 
6. Návrh na zahájení habilitačního řízení Dr. Justyny Lapinske 
7. 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 24 
členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Děkan požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  
 

K bodu 2 

Doc. Škapa požádal Ing. Jiřího Kříže, Ph.D., proděkana pro studijní záležitosti, aby 
informoval o výsledku podaných akreditací a o studijní oblasti na FP. Reakreditace studijního 
oboru European Business and Finance v prezenční formě studia ve studijním programu 
Economics and Management v anglickém jazyce (Joint Degree Programme) byla udělena na 4 
roky. U reakreditace studijního oboru Řízení a ekonomika podniku v prezenční a 
kombinované formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management bylo 
projednávání žádosti přerušeno. AK požaduje vyjasnit garanta studijního oboru tak, aby měl 
na pracovišti uzavřen plný úvazek. Akreditace studijního oboru Ekonomika obchodních 
korporací v prezenční formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management byla 
zamítnuta. Ing. Kříž informoval členy VR o přijímacím řízení v bakalářském a magisterském 
studiu v roce 2014/15, o státních závěrečných zkouškách, počtu aktivních studentů 
v bakalářských a magisterských oborech.  
Seznámil členy VR s cíli ve studijní oblasti:  

- příprava a podání reakreditace bakalářského studijního oboru Ekonomika a procesní 
management v prezenční a kombinované formě 

- rozvoj internacionalizace v oblasti SP, automatizace vybraných procesů na studijním 
oddělení v závislosti na provedené procesní analýze a obdržení certifikátu ČSN EN 
ISO 9001:2009 
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- uplatňovat analytické činnosti a prosazovat z nich plynoucí nápravná opatření se 
zaměřením na ukazatele, které přímo ovlivňují hodnocení fakulty z hlediska kvality 
pedagogického procesu a to v souladu s Dlouhodobým záměrem FP a s provedenou 
procesní analýzou a obdržením certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.  

- Pokračovat ve stabilizací personální zabezpečení SP z hlediska standardů AK 
především pak se zaměřením na publikační činnost, úvazky, věkovou hranici a 
dosažení hodností Ph.D., doc. a prof.  

Doc. Škapa poděkoval za přednesení zprávy a požádal o slovo paní doc. Ing. Alenu 
Kocmanovou, Ph.D., proděkanku pro vědu a výzkum. Doc. Kocmanová informovala VR 
o podání kontrolní zprávy k DSP. V kontrolní zprávě jsme reagovali na připomínky AK:  
• Soustředit se na systematický rozvoj  související výzkumné činnosti, tak aby zaměření 

výzkumu odpovídalo  odborné profilaci jednotlivých studijních oborů: FP VUT 
vymezila klíčová témata výzkumu k profilaci doktorských oborů a nastavila zaměření 
výzkumu takto: Interní výzkumné projekty Specifického vysokoškolského výzkumu; 
Externí grantové projekty GA ČR a TA ČR, které jsou zaměřeny na základní výzkum.  
V počtu podaných a přijatých externích výzkumných projektů je úspěšnost 30 %. 

• U počtu disertačních prací na jednoho školitele zohlednit i další aktivity školitelů na 
jiných vysokých školách a omezit počet vedených disertačních prací na 5 na jednoho 
školitele: V současné době připadá na FP VUT v průměru v oboru ŘEP  ̶  2,2 
disertační práce na 1 školitele, u oboru PF  ̶  0,58 disertační práce na 1 školitele.  
OR DSP věnuje zvýšenou pozornost odborným kvalitám školitelů. 

• Předmět Teorie ekonomických věd, který je stěžejní v doktorském studijním 
programu, garantovat kmenovými zaměstnanci FP VUT: Předmět Makroekonomie byl 
garantován externím pracovníkem doc. Ing. Jitkou Kloudovou, Ph.D. Od 
akademického roku 2014/15 převzal garanci předmětu doc. Ing. Marek Zinecker, 
Ph.D.; předmět Mikroekonomie byl garantován externím spolupracovníkem prof. Ing. 
Jiřím Kraftem, CSc. K převzetí předmětu od akademického roku 2015/16 se 
intenzivně připravuje doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

• Zvážit, zda existence „dvojjediného  oboru“  nevede k oslabení potenciálu fakulty a 
případně zjednodušit strukturu DSP ve prospěch podnikové ekonomiky: Při podrobné 
analýze vědecko-výzkumné činnost FP za období 2012 až 2014, z publikačních 
výsledků školitelů a na základě projednání na OR DSP, na kolegiu děkana, děkan 
rozhodl takto: 

- 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.  

Strategickou prioritou vedení fakulty je během následujících let intenzivně podporovat  
a vyžadovat, především ze strany školitelů, garantů oborů podávání externích grantových 
projektů, a s tím související kladení důrazu na publikování v časopisech s IF a v časopisech 
SCOPUS.  Vedení fakulty chce především posílit  vědecko-výzkumnou základnu pro 
doktorský obor ŘEP, i za cenu omezení počtu školitelů, kteří nemají dostatečné publikační 
výstupy.  
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K bodu 3 

Doc. Škapa požádal Ing. Jiřího Kříže, Ph.D. o přednesení návrhu žádostí o reakreditaci 
studijního oboru Účetnictví a finanční řízení  podniku v kombinované formě studia ve 
studijním programu Ekonomika a Management a reakreditaci studijního oboru Podnikové 
finance a obchod v prezenční a kombinované formě studia ve studijním programu Ekonomika 
a Management. V rámci diskuse vystoupili Ing. Biolek, prof. Rais a doc. Fecenko. Dotazy se 
týkaly počtu hodin věnovaných bezpečnosti informačních systémů, limitů počtu studentů pro 
otevření oboru (min. počet studentů – 40). Na dotazy reagovali: Ing. Kříž, doc. Koch, prof. 
Režňáková, doc. Škapa.  
Členové vědecké rady schválili předložený návrh žádosti o reakreditaci studijního oboru 
Účetnictví a finanční řízení  podniku v kombinované formě studia ve studijním programu 
Ekonomika a Management všemi hlasy (pro 24), předložený návrh žádosti o reakreditaci 
studijního oboru Podnikové finance a obchod v prezenční a kombinované formě studia ve 
studijním programu Ekonomika a Management všemi hlasy (pro 24). 
 
 
K bodu 4 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 05. 11. 2014 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Mgr. Ing. Karla Brychty, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty.  
Mgr. Ing. Karel Brychta Ph.D. předložil habilitační práci s názvem „Mezinárodní zdanění 
příjmů z licenčních poplatků v ČR“. Uchazeč je absolventem magisterského studijního 
programu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a magisterského 
studijního programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na FP VUT v Brně 
nastoupil v roce 2003 do doktorského studia, které ukončil v roce 2006 obhajobou disertační 
práce s názvem Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování 
konkurenceschopnosti u malých a středních podniků. Zaměstnancem Fakulty podnikatelské je 
od roku 2006, kdy  se začal věnovat daňové problematice. Je garantem předmětů Daňová 
soustava, Mezinárodní zdanění příjmů a Mezinárodní daňové systémy. Ing. Mgr. Brychta 
působí jako člen redakční rady zahraničního recenzovaného periodika Journal of Finance and 
Economics a je členem EBES. Je úspěšným řešitelem postdoktorského projektu GAČR 
(Vývoj a konkurenceschopnost českého daňového systému z pohledu zdanění příjmů 
fyzických osob). Publikoval 18 článků v recenzovaných časopisech. 1článek zveřejněný v 
časopise s IF (0,1 – 0,5), indexovaný na Web of Science; 4 jsou zveřejněny v databázi Scopus 
(z toho 3 ve spoluautorství), 2 články jsou publikovány v zahraničních recenzovaných 
časopisech, 10 článků v časopisech Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Uchazeč rovněž 
publikuje v odborných českých časopisech zaměřených na daňovou problematiku (je autorem 
či spoluautorem 19 článků). Počet publikačních výstupů na konferencích čítá 25 výstupů.  
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 
komise, a to: předseda:  prof. Freiberg, členové: doc. David, prof. Hótová, doc. Lénartová, 
doc. Myšková.  
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. Jura a JUDr. 
Schillerová. Návrh byl všemi hlasy přijat. 
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Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. František Freiberg, CSc.  Fakulta strojní Českého vysokého učení 

technického v  Praze  
členové:  
doc. Ing. Petr David, Ph.D.   Provozně ekonomická fakulta  Mendelovy  
      univerzity v Brně  
prof. Dr. Ing. Renáta Hótová    HP auditoři, Ostravská znalecká a. s. 
doc. Ing. Gizela Lénartová, Ph.D.   Fakulta podnikového managementu Ekonomické 

univerzity v Bratislave  
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Mgr. Ing. Karla Brychty, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 1). 
 
  
K bodu 5 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 17. 10. 2014 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Zdeňky Konečné, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Zdeňka Konečná předložila 
habilitační práci s názvem „Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí“. Svá 
vysokoškolská studia na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně 
absolvovala v roce 2001. Zde také v roce 2006 obhájila disertační práci na téma „Organizační 
kultura v českých průmyslových podnicích“. Zaměstnancem Fakulty podnikatelské je od roku 
2006. V současné době vyučuje předměty v anglickém jazyce Cross-Cultural Issues in the 
European Human Resource Management a International Human Resource Management, 
v německém jazyce Interkulturelles Management a rodném jazyce předměty Trénink 
obchodního jednání a Komunikace. V rámci pedagogické činnosti od roku 2008 přednáší a 
vede semináře také na zahraničních univerzitách. Absolvovala několik dlouhodobých 
studijních a vědecko-výzkumných stáží v zahraničí (LMU München, FH Wiesbaden, FH 
Wien Studiengänge der WKW Wien, RLC Bournemouth, TU Chemnitz). Pro realizaci svých 
výzkumných záměrů získala čtyři prestižní stipendia - Stipendium GFPS (Gemeinschaft für 
Praktika und Stipendien), Stipendium Ernsta Macha a stipendium Institutu für kulturelle 
Infrastruktur Sachsen, badatelské stipendium německé nadace Hertie-Stiftung (Hertie-
Stipendienprogramm für Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler). V rámci své vědecko-
výzkumné činnosti se aktivně podílela jako řešitelka či spoluřešitelka na řešení 9 výzkumných 
projektů, z toho je 5 mezinárodních. Je autorkou odborné monografie, 41 původních 
vědeckých prací publikovaných ve vědeckých, odborných časopisech, ve sbornících 
národních a mezinárodních vědeckých fór. Aktivně participovala na více než 40 
mezinárodních (světových i evropských) kongresech, konferencích a symposiích. Je členkou 
3 mezinárodních vědeckých sítí a organizací EIASM („European Institute for Advanced 
Studies in Management“), IMDA (International Management Development Association) a 
EPWS (European Platform of Women Scientests). 
Doc. Škapa předložil členům VR návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího 
řízení pro možný výběr pětičlenné habilitační komise. Informoval o preferovaném složení 
komise, a to: předseda: prof. Kita, členové: prof. L. Blažek, prof. Havelka, prof. Machková, 
prof. Tomšík. 
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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. Jura a JUDr. 
Schillerová. Návrh byl všemi hlasy přijat. 
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Jaroslav Kita, Ph.D. Obchodná fakulta Ekonomické univerzity v Bratislave 
členové: 
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Fakulta ekonomicko-správní Masarykovy univerzity  

v Brně 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
prof. Ing. Hana Machková, CSc. Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické  
     v Praze 
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity  

v Brně 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Zdeňky Konečné, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie Protokolu 
je součástí zápisu (příloha 2).  
 
 
K bodu 5 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 30. 09. 2014 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Dr. Justyny Lapinske. Po předběžném posouzení předložených materiálů 
se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazečka předložila habilitační práci s 
názvem „Hodnocení možností rozvoje polsko – českých tržních obratů výrobků chemického 
průmyslu na základě modelu vnitroodvětvového obchodu“. Práce je napsána v českém 
jazyce. Dr. Lapinska je absolventkou Fakulty ekonomických věd a managementu Univerzity 
Mikuláše Koperníka v Toruni, kde je od roku 2005 i zaměstnaná na pozici odborný asistent. 
Fakulta ekonomiky a řízení Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni již řadu let 
spolupracuje s VUT v Brně. S ohledem na znalost češtiny byla od začátku svého působení na 
domovské instituci zapojena do všech organizačních prací spojených s udržováním kontaktů 
s FP VUT v Brně. V roce 2001 absolvovala na FP vědeckou stáž, kdy se zapojila do projektu 
institucionálního výzkumu. Výsledkem této spolupráce jsou 2 publikace. V dalších letech 
vědecká spolupráce pokračovala. Jejím výstupem jsou další 4 společné publikace. 
V současné době je členkou výzkumného týmu, který pracuje na grantovém projektu GAČR 
s názvem „Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích“. Hlavním oborem tvůrčí 
a pedagogické činnosti je ekonomika zahraničního obchodu, V této oblasti řeší výzkumné 
úkoly od roku 1999. V současnosti se vědecký zájem uchazečky soustřeďuje hlavně na 
možnosti uplatnění výsledků práce teorie vnitroodvětvového obchodu v hospodářské praxi 
pro rozhodovací a prognostické cíle. V akademickém roce 2013/14 vedla přednášky 
v předmětu Marketing v obchodu a službách a cvičení z předmětů: Marketing, Marketing v 
obchodu a službách.  

 

Je autorkou či spoluautorkou 5 monografií, Publikovala 29 článků v recenzovaných 
časopisech. V případě 1 z nich se jedná o článek zveřejněný v časopise s IF (0,1 – 0,5), 2 jsou 
zveřejněny v databázi Scopus, další 1 článek je publikován v zahraničním recenzovaném 
časopise, 21 článků v časopisech ze seznamu vědeckých časopisů známkovaných polským 
Ministerstvem vědy a vysokého školství, 5 článků v  ostatních tuzemských časopisech a 1 
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článek v  ostatních odborných časopisech. Publikovala 2 příspěvky ve sborníku zařazeném do 
databáze Conference Proceedings Citation Index (CPCI) v Thomson Reuters Web of 
Knowledge, 1 příspěvek ve sborníku zařazeném do databáze SCOPUS, 12 příspěvků na 
ostatních mezinárodních akcích konferenčního typu a 6 příspěvků na tuzemských 
konferencích. 
Doc. Škapa předložil členům VR návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího 
řízení pro možný výběr pětičlenné habilitační komise. Informoval o preferovaném složení 
komise, a to: předseda: prof. Rejnuš, prof. Freiberg, prof. Kraft, prof. Stávková, prof. Osiňska. 
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. Jura a JUDr. 
Schillerová. Návrh byl všemi hlasy přijat. 
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
Předseda: 
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
členové: 
prof. Ing. František Freiberg, CSc. Fakulta strojní Českého vysokého učení 
      technického v  Praze  
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.  Ekonomická fakulta technické univerzity v Liberci 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity  

v Brně 
prof. dr. hab. Magdalena Osiňska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział  
     Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Dr. Justiny Lapinske“ na odd. VaV. Kopie Protokolu je 
součástí zápisu (příloha 3).  
Řízení ke jmenování docentem Dr. Lapinske bude vedeno v češtině. 
 
K bodu 7 

doc. Škapa informoval členy vědecké rady o akcích, které na FP proběhly a o akcích na 
fakultě připravovaných: 

• 7. ledna 2015 proběhlo Tříkrálové setkání se zástupci spolupracujících firem   
• 6. března 2015 se uskuteční tradiční ples FP  
• Manažersko-markentingová soutěž pro studenty středních škol Business Point 

2015 se uskuteční ve dnech 19. - 20. března 2015. Potřebné základní informace 
pro účastníky jsou na webu  www.businesspoint.cz 

• Ve dnech 28. – 29. května 2015 pořádaná FP VUT v Brně 15. mezinárodní 
konferenci. Téma: “Perspectives of Business and Entrepreneurship Development“. 

• Připravuje se reakreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. 
Doc. Škapa informoval o: 

• Posílení řad  členů VR FP VUT v Brně o členy se zaměřením na ekonomiku:  
prof. Krafta, doc. Tuleju a prof. Živělovou. Návrh pana děkana byl předán ke 
schválení Akademickým senátem. 

• návrhu termínů zasedání vědecké rady FP VUT v Brně pro rok 2015:    
10. dubna 2015 a  
5.  června 2015.  
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Pan děkan poděkoval všem členům vědecké rady za účast na zasedání.  
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční 10. dubna 2015. 
 
 
V Brně, dne 15. ledna  2015 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


