
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 13. října 2016 

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

1.  Zahájení  
2.  Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D. 
3. 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 konstatoval, že mu byla dne 05. 10. 2016 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty.  
Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. předložil habilitační práci s názvem „CONCEPTUAL 
PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL FRAMEWORK 
FOR INNOVATIONS: THE BASIS FOR FURTHER DECISION MAKING (Koncepční 
rámec controllingu inovací: měření výkonnosti inovací jako základ pro další rozhodování). 
Práce je psaná v anglickém jazyce. 
Uchazeč . je absolventem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v oboru Strojírenská 
technologie a průmyslový management, kde jsem v roce 2006 obhájil diplomovou práci na 
téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy. Na Fakultu podnikatelskou nastoupil v roce 2006 do 
doktorského studia, které v roce 2009 úspěšně ukončil obhajobou dizertační práci s názvem 
Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků. V roce 2010 byl oceněn za 
vynikající výsledky doktorského studia a v oblasti VaV cenou GRAFO 2010. 
Zaměstnancem Fakulty podnikatelské je od roku 2009. Ve vědecké a tvůrčí oblasti se věnuje 
problematice controllingu a měření výkonnosti inovačních aktivit podniků.. Během svého 
působení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně se účastnil v roli řešitele či spoluřešitele 
celkem sedmi výzkumných projektů. Byl řešitelem projektu Grantové agentury České 
republiky č. 13-20123P s názvem Systémový přístup k hodnocení výkonnosti inovačního 
procesu pro české malé a střední podniky. Tento projekt navazoval na pět výzkumných 
projektů řešených v rámci Interní grantové agentury Fakulty podnikatelské VUT v Brně a na 
uchazečovu dizertační práci.  
Publikační výstupy Ing. Žižlavského zahrnují celkem dvě česky psané odborné knihy, jednu 
anglickou odbornou knihu, dvě kapitoly v zahraničních odborných knihách, celkem devět 
článků publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech a více než dvacet článků 
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publikovaných na světových, evropských či mezinárodních konferencích. V případě článků 
publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech se jedná o dva články, které byly 
přijaty k publikování v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Economic 
Research, IF pro rok 2015 je 0,466, Transformations in Business & Economics, IF pro rok 
2015 je 0,462), jeden článek zařazený v databázi Web of Science (International Journal of 
Engineering Business Management, čeká na přidělení IF) a čtyři články jsou již zařazeny 
v databázi Scopus) 
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. Koráb, členové: prof. Freiberg, prof. Hřebíček, doc. Jáč,  prof. 
Pavelková.  
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 doc. Korytárová a doc. 
Dohnalová. Návrh byl všemi hlasy přijat. 
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA   Fakulta podnikatelská Vysokého učení  
      technického v Brně 
členové:  
prof. Ing. František Freiberg, CSc.  Fakulta strojní Českého vysokého učení 

technického v  Praze  
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.  Provozně ekonomická fakulta  Mendelovy  
      univerzity v Brně  
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.   Ekonomická fakulta, Technická univerzita v  
      Liberci  
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr.  Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita  
      Tomáše Bati  ve Zlíně  
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 1). 
 
  
K bodu 3 

doc. Škapa informoval členy vědecké rady o volbách děkana, které proběhly v květnu 2016. 
Pan doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. bude řídit Fakultu podnikatelskou VUT v Brně i 
ve druhém volebním období. 
Pan děkan poděkoval členům vědecké rady za čtyřleté obětavé působení ve vědecké radě, za 
dosavadní spolupráci a podporu při vytváření dobrých vzájemných vztahů. 
 
 
V Mikulově, dne 13. října  2016 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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