
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 3. února 2017 

 
Přítomni: doc. Bartoš, Ing. Baťka, prof. Buřita, doc. Dohnalová, doc. Fecenko, prof. Freiberg, 
prof. Jura, prof. Kita, prof. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, prof. Režňáková, Ing. 
Slezák, prof. Smejkal, doc. Sodomka, doc. Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. 
Vochozka, prof. Živělová 
Omluveni: prof. Doupovec, prof. Hynek, doc. Korytárová, prof. Kraft, prof. Rais, prof. 
Stávková, doc. Tuleja,  
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc 
3. Návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. 
4. Projednání návrhu členů Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a 

management 
5. Různé 

 
K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. et Ing. 
Stanislav Škapa, Ph.D. Členové vědecké rady byli schváleni Akademickým senátem FP VUT 
v Brně na svém zasedání dne 9. 1. 2017.  Jmenováni panem děkanem byli s účinností od  10. 
1. 2017 do 7. 11. 2020. Pan děkan přivítal všechny přítomné.  Představil členy vědecké rady a 
předal jim jmenovací dekrety.  
Pan děkan informoval o programech a oborech, které jsou na fakultě akreditované. Představil 
členy vedení. 
   
Doc. Škapa konstatoval, že jednání je přítomno 20 členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

 

K bodu 2 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 8. 12. 2016 doručena žádost na zahájení habilitačního 
řízení Ing. Radka Doskočila, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených materiálů se 
rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc předložil 
habilitační práci s názvem „Pokročilé modelování projektů v kontextu technických 
kompetencí projektového řízení“. Uchazeč je absolventem bakalářského, magisterského i 
doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v 
Brně a magisterského studijního programu MSc in Business and Informatics na Nottingham 
Trent University. Zaměstnancem Fakulty podnikatelské VUT v Brně je od roku 2008. Ve 
vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se již od počátků svých doktorských studií věnuje 
problematice modelování firemních manažerských procesů s orientací na řízení projektů a 
znalostí. 

Ing. Doskočil je držitelem doživotně platného mezinárodního certifikátu PRINCE2® 
Foundation in Project Management a držitelem mezinárodního certifikátu PRINCE2® 
Practitioner in Project Management. Dále je držitelem osvědčení ISMS Information Security 
Management System specialista (dle normy ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 27002). Je 
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spoluřešitelem projektu GAČR 16-03796S s názvem „Vývoj nových metod řešení 
dynamických modelů řízení podniků“ a je či byl spoluřešitelem 3 projektů specifického 
výzkumu (FP-S-15-2787 „Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci 
podnikových procesů“, FP-S-13-2148 „Využití ICT a matematických metod při řízení 
podniku“, FP-S-10-6 „Informační podpora proveditelnosti inovací“) a v rámci tvůrčích aktivit 
projektu „Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013. Je autorem či 
spoluautorem 15 článků v recenzovaných časopisech. Z toho 1 článek je publikován 
v časopise indexovaném v databázi Web of Science (E+M Ekonomie a Management, IF 1,242 
v r. 2015, autorský podíl 60%), 4 články v časopisech indexovaných v databázi Scopus (z 
toho jeden ve spoluautorství), 3 články ve spoluautorství jsou zařazené na seznamu Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace, 7 článků ve spoluautorství je publikováno v ostatních zahraničních 
a tuzemských recenzovaných časopisech. Další 3 články byly do časopisů indexovaných 
v databázi Web of Science podány v průběhu roku 2016, přičemž 1 článek podaný do 
časopisu Engineering Economics (IF 0,806 v r. 2015, autorský podíl 100%) je v současnosti 
po kladném recenzním řízení se závěrem drobných úprav. Počet publikačních výstupů na 
konferencích čítá 33 výstupů, z toho 11 příspěvků je evidovaných v databázi Web of Science 
či Scopus.  

Publikační činnost uchazeče je plodná, dlouhodobá, konzistentní a souvisí jak s pedagogickou 
činností tak s vědeckou a tvůrčí oblastí uchazeče. Uchazeč eviduje 7 citací na Web of Science, 
8 citací v databázi Scopus a přibližně 60 citací ostatních. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc je perspektivním 
zaměstnancem Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 
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. Rais, členové: prof. Blažek, prof. Čapek, prof. Peller, doc. 
Žufan. 
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. Freiberg, doc. 
Dohnalová. Návrh byl všemi hlasy přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
členové:  
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy  
      univerzity v Brně    
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.    Fakulta ekonomicko-správní Univerzity  
      Pardubice 
prof. Ing. František Peller, PhD.  Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomické 

univerzity v Bratislave  
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.   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. Radka Doskočila, Ph.D., MSc“ na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 1). 
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K bodu 3 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 15. 12. 2016 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazeč předložil 
habilitační práci s názvem „ Transformace a management tradičně průmyslových regionálních 
ekonomik“. RNDr. Mgr. Koutský je absolventem Ostravské univerzity v Ostravě, obor, 
Sociální geografie a regionální rozvoj kde v roce 2004 získal titul Mgr. V roce 2005  získal na 
téže univerzitě titul RNDr. V roce 2011 ukončil obhajobou dizertační práci s názvem „Staré 
průmyslové regiony – vývojové tendence, možnosti rozvoje“ doktorské studium na 
Masarykově univerzitě v Brně, obor Regionální geografie a regionální rozvoj. Od roku 2006 
je zaměstnancem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem na pozici odborný asistent na Katedře regionální rozvoje a veřejné správy. Od 
roku 2013 dosud vykonává funkci děkana fakulty.  
Ve vědecké a tvůrčí oblasti se věnuje problematice průniku následujících disciplín: 
Regionální ekonomie; Regionální ekonomika ČR; Odvětvová ekonomika a management, 
Regionální management a plánování. Pedagogické praxi se uchazeč věnuje od roku 2005. V 
rámci publikací v časopisech je spoluautorem 6 impaktovaných textů evidovaných na WoS, 
které jsou všechny zařazeny v kategorii Business & Economics a jednoho textu ve 
francouzském časopise evidovaném v databázi Scopus, jež je řazen v kategorii Social 
Sciences. Dále je autorem nebo spoluautorem 4 textů v časopisech uvedených na Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, autorem 2 textů 
v zahraničních odborných časopisech a 2 příspěvků z konference registrovaných na WoS. 
Publikoval, jako hlavní autor nebo spoluautor, více než 10 tematicky zaměřených monografií. 
V době předložení habilitace uchazeč evidoval 32 SCI citací a 55 citací na Google Scholar 
(vše bez autocitací a semi-autocitací).  
Během své dosavadní kariéry byl řešitelem nebo spoluřešitelem tří výzkumných projektů 
evidovaných v CEP. Jednalo se projekt rezortního výzkumu MMR WD-61-07-1 s názvem 
„Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně 
postižených regionech Ostravska a Ústecka“, projekt MŠMT EE2.3.09.0175 „Stimulace 
lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje (s akcentem na podporu výzkumného 
potenciálu v Ústeckém kraji)“ a projekt TAČR TD03000106 s názvem „Podpora rozvoje 
adaptačních opatření a strategií ve městech“. 
V současnosti jeho pozornost cílí na problematiku analýzy dat o ekonomice ČR v 
kompletní regionální perspektivě, na restrukturalizační procesy firem, odvětví a regionálních 
ekonomik, na vyhodnocování rozdílů mezi výkonností jednotlivých ekonomik a hledání příčin 
rozdílné výkonnosti. Součástí odborného zájmu jsou i snahy formulovat manažerské návrhy 
na podporu ekonomického rozvoje řešených území.  
V posledních 5 letech spolupracuje s FP. Pravidelně se spolupodílí na výuce předmětu 
Understanding Global and European Business Environment v rámci studijního oboru 
European Business and Finance.  Opakovaně se účastnil akce Brno International Week, 
včetně realizovaných přednášek a participace na doprovodných akcích.  Rovněž se aktivně 
podílí na podpoře institucionální spolupráce mezi FP VUT a FSE UJEP v oblasti vědecké a 
projektové činnosti. Vědecká spolupráce spočívá v hledání společných témat, utváření 
odborných týmu a publikaci společných článků. Aktuálně již vyšel jeden  impaktovaný text a 
další dva jsou v recenzním řízení, na kterých se společně podíleli tři pracovní FP VUT a dva 
FSE UJEP.  V oblasti projektové činnosti bylo připravováno a podáno několik společných 
návrhů (mj. projekt analyzující firemní prostředí v ČR do Visegrádských fondů).   
Doc. Škapa předložil členům VR návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího 
řízení pro možný výběr pětičlenné habilitační komise. Informoval o preferovaném složení 
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komise, a to: předseda:  prof. Živělová, členové: prof. Buček prof. Blažek, prof. Kern, prof. 
Žák. 
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. Freiberg, doc. 
Dohnalová. Návrh byl všemi hlasy přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních 

studií Mendelovy univerzity v Brně 
členové:  
prof. Ing. Milan Buček, DrSc.  Národohospodárská fakulta Ekonomické 

univerzity v Bratislave  
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy  
      univerzity v Brně    
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.   Ekonomická fakulta  Vysoká škola báňská –  
      Technická univerzita Ostrava  
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.   Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 

 Praha 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení RNDr. Mgr. Jaroslav Koutský, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 2). 
 
Ing. Slezák opustil zasedání vědecké rady před projednáním bodu 4. 
 
K bodu 4 

Pan děkan předložil členům vědecké rady návrh na složení společné oborové rady pro 
doktorský studijní program Ekonomika a management pro obory Řízení a ekonomika podniku 
a Podnikové finance.  
Předseda: 
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
Ústav managementu 
členové: 
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.   Fakulta podnikatelská VUT v Brně, VUT v Brně 
prof. Ing. Jaroslav Belás Ph.D.  Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně 
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.   Fakulta ekonomická Technické univerzity v  
      Liberci 
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.    Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy  
      univerzity v Brně 
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
ředitelka Ústavu financí 
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
 
Všichni přítomní členové vědecké rady souhlasí s předloženým návrhem na složení oborové 
rady pro doktorský studijní program Ekonomika a management 
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K bodu 5 
 
Pan děkan informoval: 

• Na FP je akreditovaný obor Ekonomika a management pro habilitační řízení a řízení 
ke jmenování profesorem. Akreditace je udělena do 30. 11. 2023. 
 

• V roce 2016 bylo zahájeno habilitační Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D. Odevzdal 
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. Komise pracuje 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  
Oponenti: 
prof. Dr. Eddie Fisher    Universidad de Oriente, Faculty of Social 

Sciences, Santiago de Cuba 
prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D.   IPA Slovakia, s.r.o. 
prof. Dr. oec. Natalja Lace   Riga Technical Univerzity 
 

 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční dne 21. dubna 2017. Členové VR budou na 
zasedání pozvání e-mailem.  
Další plánované, slavnostní zasedání vědecké rady se uskuteční 22. září 2017 u příležitosti 25. 
výročí založení fakulty. 
 
 
V Brně, dne 3. února 2017 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


