
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 12. února 2016 

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

1. Zahájení  
2. Projednání a schválení žádostí o prodloužení akreditací bakalářských studijních oborů 

ve studijním programu Ekonomika a management:  
Ekonomika podniku v prezenční a kombinované formě studia – bakalářský studijní obor 
Účetnictví a daně v prezenční a kombinované formě studia – bakalářský studijní obor 
Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční a kombinované formě studia – magisterský 
studijní obor  

3. Schválení členů komise pro státní závěrečné zkoušky 
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. Konstatoval, že jednání je přítomno 20 
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, o přednesení 
návrhu žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku 
v prezenční a kombinované formě studia, ve studijním programu Ekonomika a Management.  
V rámci diskuse vystoupili: prof. Doupovec, prof. Jura, prof. Živělová a prof. Kraft. Dotazy se 
týkaly praxe, jak se staví firmy k praxi, volitelného předmětu tělocvik, volných kreditů. Byla 
doporučena změna terminologie - odbornou zkoušku nazvat oborovou.  
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  
Další žádostí je žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Účetnictví a 
daně v prezenční a kombinované formě studia. V rámci diskuse vystoupili: doc. Korytárová, 
prof. Doupovec, doc. Dohnalová. Dotazy se týkaly terminologie odborná zkouška nebo 
rozprava?  
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  
Poslední předložená žádost je žádost o prodloužení akreditace magisterského studijního oboru 
Účetnictví a daně v prezenční a kombinované formě studia. V rámci diskuse vystoupili: prof. 
Živělová, prof. Koráb a prof. Buřita. Položený dotaz byl směřovaný na praxi u studentů 
kombinované formy studia a na knihovny a databáze.  
Prof. Živělová vysoce hodnotí přípravu dokumentů pro akreditaci. 
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  
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K bodu 3 

Doc. Škapa předložil návrhy na doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pro 
bakalářské a magisterské studijní programy Ekonomika a management a magisterský studijní 
program Economics and Managment obor European Business and Finance  o 
spolupracovníky, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Členové vědecké rady předložený 
návrh jednomyslně schválili. Seznam bude zaslán ředitelům ústavů a archivován na studijním 
oddělení. 

 
K bodu 4 

Pan děkan informoval členy VR o proběhlém řízení ke jmenování profesorem před VR VUT 
v Brně doc. Ing. Aleny Kocmanové, Ph.D. Návrh na jmenování profesorem postoupí pan 
rektor na MŠMT. 
Doc. Škapa požádal doc. Šimberovou, aby informovala členy VR o připravované konferenci 
ICEM, která je plánovaná na  19. – 20. 5. 2016. Všichni členové VR jsou srdečně zváni. 
 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně je plánované na duben  2016 (22. 4. 2016 či 29. 4. 2016). 
Přesněný termín zasedání bude oznámen e-mailem.  
Další zasedání je plánované na říjen 2016 (7. 10. 2016 nebo 21. 10. 2016). Termín bude 
upřesněn. 
 
 
V Brně, dne 12. února 2016 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


