
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 6. listopadu 2015 

 
Přítomni: Ing. Biolek, doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. 
Jura, prof. Kita, doc. Kocmanová (zasedání VR byla přítomna od 11.30 hod), doc. Koch, prof. 
Koráb, doc. Korytárová, prof. Kraft, prof. Rejnuš, prof. Režňáková, JUDr. Schillerová, prof. 
Smejkal, doc. Sodomka, prof. Stávková, doc. Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. 
Tuleja, prof. Živělová. 
Omluveni:  prof. Buřita, prof. Hynek, doc. Pour, prof. Rais, Ing. Šebek,  
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Kocmanové, Ph.D. 
3. Schválení nového školitele  
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 členy vědecké rady a člena hodnotící 
komise prof. Jáče. Konstatoval, že jednání je přítomno 22 členů VR (počet přítomných členů 
vědecké rady byl snížen o jeden; doc. Kocmanová je členkou VR FP VUT v Brně) a 
konstatoval, že je VR 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. Aleny Kocmanové, Ph.D. Uchazečka ve svém vystoupení prezentovala 
obor, vědeckopedagogickou činnost a perspektivy další činnosti. Bylo konstatováno, že byly 
splněny veškeré věcné i formální náležitosti jmenovacího řízení v souladu se zákonem č. 
111/1998 o VŠ v platném znění a bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Vědecká rada 
schválila návrh na jmenování  doc. Kocmanové profesorem a navrhla  děkanovi FP VUT v 
Brně, aby předložil návrh na její jmenování profesorem rektorovi VUT v Brně k projednání 
na Vědecké radě VUT v Brně. Zápis z tohoto řízení je uveden jako příloha č.1 tohoto zápisu. 
 
K bodu 3 

Od 11.30 hodin byla  jednání VR přítomna doc. Kocmanová. 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. Zdeňku Konečnou, 
Ph.D. Pan děkan představil uchazečku. Doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. obhájila dne 5. 
června 2015 habilitační práci s názvem „Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí“. 
Jmenována rektrorem VUT  prof. Štěpánkem byla s účinností od 9. července 2015.   
Doc. Konečná  úspěšně složila v roce 2004 státní doktorskou zkoušku a v roce 2006 obhájila 
svou disertační práci na téma „Organizační kultura v českých průmyslových podnicích“. Od 
roku 2006 působí na Ústavu managementu jako odborná asistentka. V současné době je 
garantkou a současně 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 
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obchodního jednání a Komunikace. Pro rozvoj těchto předmětů vyučovaných na domovské 
fakultě získala čtyři externí granty, vydala učebnici a čtvery skripta, vede bakalářské a 
diplomové práce. 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. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti se aktivně podílela 
jako řešitelka či spoluřešitelka na řešení 9 výzkumných projektů, z toho je pět mezinárodních. 
V současné době řeší a je regionální koordinátorkou projektu „HR Progress: HR Role Models 
and HR Competencies in International Comparison“ ve spolupráci s  vysokoškolskými 
institucemi FH Wien der WKW v Rakousku, János Selye University na Slovensku a Szent 
István University v Maďarsku. 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. 
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 4 

 Pan děkan požádal doc. Šimberovou, aby informovala členy VR o:  
• Brno International Week 2015, který pořádala FP VUT v Brně ve dnech 19. – 22. října  
•  2015. Cílem, jako i minulé roky, bylo upevnění spolupráce s partnerskými 

univerzitami v zahraničí a poskytnout našim studentům možnost zúčastnit se 
přednášek v anglickém jazyce, 

• připravované konferenci ICEM, která je plánovaná na  19. – 20. 5. 2016, 
• plánech s časopisem Trendy (zařazení do databáze Scopus, snížení periodicity na 2  
čísla ročně, doplnění ediční rady o zahraniční členy…) 

 Pan děkan dále informoval členy VR o plánovaném programu příštího zasedání. Na  
 zasedání VR jsou připravovány akreditace 4 oborů a schválení členů komisí pro SZZ. 
 

Pan děkan poděkoval všem členům vědecké rady za účast na zasedání.  
 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně je plánované na  únor 2016 (5. 2. 2016 či 12. 2. 2016), a 

duben  2016 (22. 4. 2016 či 29. 4. 2016).. Přesněný termín zasedání bude oznámen e-mailem. 
 
 
V Brně, dne 6. listopadu 2015 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


