
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 5. června 2015 

 
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. Kraft, doc. Pour,  prof. Rejnuš, prof. Režňáková, prof. Smejkal, doc. Sodomka, doc. 
Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. Tuleja, prof. Živělová. 
Omluveni:  prof. Hynek, prof. Rais, JUDr. Schillerová, prof. Stávková, Ing. Šebek,  
 

Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Zdeňky Konečné, Ph.D.  
3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Kocmanové, Ph.D. 
4. Projednání a doporučení žádosti o reakreditaci bakalářského studijního oboru  

Ekonomika a procesní management v prezenční a kombinované formě studia ve 
studijním programu Ekonomika a Management  

5. Schválení nového školitele 
6. 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 a představil nové členy vědecké rady. 
Konstatoval, že jednání je přítomno 23 členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Děkan požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  
 

K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Zdeňky Konečné, Ph.D. zahájil děkan FP VUT v Brně doc. Ing. et Ing. 
Stanislav Škapa, Ph.D.  v 10.10 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha 
č. 1). 
 
K bodu 3 

Na projednávání bodu 3 opustila místnost doc. Kocmanová. 
Pan děkan doc. Škapa navrhl zahájit dle par. 74 odst. 2 řízení ke jmenování profesorem doc. 
Ing. Aleny Kocmanové, Ph.D. Návrh na zahájení řízení je současně podpořený 4 stanovisky 
profesorů: prof. habil. dr. Žanetou Simanavičienė z Kaunaské technické univerzity v Litvě, 
prof. Ing. Jiřím Kraftem, CSc. z Technické univerzity v Liberci, prof. RNDr. Jiřím 
Hřebíčkem, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Nataļjou Lāce, 
professor, Dr.oec. z Rižské technické univerzity v Lotyšsku.  
Doc. Kocmanová vystudovala v roce 1982 Fakultu strojní Vysokého učení technického v 
Brně, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby. Na základě obhajoby práce na téma 
„Model ekonomického hodnocení environmentálních aspektů podniku“ v oboru Řízení a 
ekonomika podniku jí byla v roce 2001 udělen na Fakultě podnikatelské VUT v Brně udělen 
titul Ph.D.  V roce 2004 byla na Fakultě podnikatelské VUT v Brně jmenovaná docentkou pro 
obor Odvětvová ekonomika a management po obhájení habilitační práce na téma „Strategický 
environmentální management nákladů podniku“. 
Doc. Škapa předložil členům VR návrh na složení hodnotící komise. Vědecká rada v tajném 
hlasování schválila pětičlennou komisi ke jmenování profesorem ve složení: 
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Předsedkyně:   

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.  Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií  
     Mendelovy univerzity v Brně 
Členové: 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci 
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.  Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické 

univerzity Ostrava 
prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Fakulta finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy 

ekonomické v Praze 
 
 
Originál Protokolu z hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha č. 2).  
 
K bodu 4 

Doc. Škapa požádal Ing. Jiřího Kříže, Ph.D. o přednesení návrhu žádostí o reakreditaci 
bakalářského studijního oboru Ekonomika a procesní management v prezenční a 
kombinované formě studia ve studijním programu Ekonomika a Management. V diskusi 
vystoupil Ing. Biolek, jehož dotaz směřoval na samozaměstnání se studentů – absolventů 
fakulty a prof. Doupovec, který kladně hodnotil předmět v angličtině a zařazení svobodných 
předmětů.   
Všichni přítomní členové VR doporučili bez připomínek návrh žádosti k předání Akreditační 
komisi. 
 
K bodu 5 

 
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. Mgr. Karla Brychty, Ph.D. Pan děkan představil uchazeče. Ing. Mgr. Karel Brychta, 
Ph.D. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. je absolventem magisterského studijního programu 
Ekonomika a management, studijní obor Podnikové finance a obchod Fakulty podnikatelské 
Vysokého učení technického v Brně a magisterského studijního programu Právo a právní 
věda studijní obor Právo Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Fakultě 
podnikatelské nastoupil v roce 2003 do doktorského studia (studijní program Ekonomika a 
management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku), 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 od roku 2006. Od začátku byl zapojen do výuky 
předmětů v oblasti daní, zejména formou vedení cvičení. Specializoval se na výuku předmětů 
zaměřených na mezinárodní zdaňování příjmů. Inovoval předmět Mezinárodní zdanění příjmů 
a je tvůrcem nového předmětu Mezinárodní daňové systémy, vyučovaném v navazujícím 
magisterském studijním oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Od akademického roku 
2014-15 je garantem, přednášejícím a cvičícím v rámci dalšího předmětu, a to Daňová 
soustava, který je vyučovaný v rámci bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku.  
V rámci vědecké a publikační činnosti se uchazeč zabývá primárně problematikou 
mezinárodního daňového práva a legislativním vývojem české právní úpravy v oblasti daní. Je 
úspěšným řešitelem postdoktorského projektu GAČR Jako autor či spoluautor publikoval 18 
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článků v recenzovaných časopisech, z toho 1 článek v časopise s IF, 4 v časopisech 
indexovaných v databázi Scopus, 2 články v ostatních zahraničních recenzovaných 
časopisech. Publikuje rovněž v odborných českých časopisech zaměřených na daňovou 
problematiku, kde se věnuje aktuálním daňovým otázkám a vybraným oblastem zejména ve 
spojitosti s mezinárodním zdaňováním příjmů (autor či spoluautor 19 článků). Počet jeho 
publikačních výstupů na konferencích čítá 25 výstupů. V dubnu 2015 obhájil habilitační práci 
v oboru Ekonomika a management na FP VUT v Brně. Téma habilitační práce bylo: 
Mezinárodní zdanění příjmů z licenčních poplatků v ČR. 
Návrh na jmenování školitelem byl projednán a schválen na zasedání Oborové rady pro 
doktorské studium. 
Návrh na jmenování školitelem byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 
 

 

K bodu 6 

Pan děkan  
• požádal doc. Šimberovou, aby informovala členy VR o 15. mezinárodní konferenci  
 s názvem Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, kterou 

pořádala FP VUT v Brně ve dnech 28. – 29. května 2015, 
• informoval o přijímacím řízení do doktorského studia, které  proběhlo 4.6.2015 a dále 

podal informace o přijímacím řízení do bakalářských oborů na FP VUT v Brně, 
• informoval o služební cestě do Číny. S proděkanem Ing. Křížem navštívil dvě 

univerzity v provincii Hubei, a to Hubei University, a Three Gorges University.  
Čínská strana má zájem o spolupráci s VUT v rámci internacionalizace studentů. 
 

 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční v listopadu 2015. Přesněný termín zasedání 
bude oznámen e-mailem. 
 
 
V Brně, dne 5. června 2015 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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