
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 21. dubna 2017 

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

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.  
3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D., 

MBA 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. 
5. Schválení garantů předmětů a přednášejících bez titulu doc. a prof.  
6. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky programu Ekonomika a 

management a Systémové inženýrství a informatika  
7. Různé 

 
K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. et Ing. 
Stanislav Škapa, Ph.D. Pan děkan přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání je 
přítomno 22 členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, 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 opustil místnost doc. Vochozka. 
Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 3. 1. 2017 doručena žádost na zahájení řízení ke 
jmenování profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na zahájení 
řízení podpořilo svými stanovisky 6 profesorů: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. - VŠE v 
Praze, Fakulta podnikohospodářská prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. - VŠE v Praze, Fakulta 
podnikohospodářská, prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz - rektore Vysoké školy bankovnictví ve 
Wroclawi, prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. - Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů 
v Žilině, prof. Gabibulla Rabadanovich Khasaev – rektor Samarské státní ekonomické 
university, prof. Liu Yongxiang - děkan Fakulty ekonomiky a managementu Severočínské 
technické university v Pekingu. 
Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. je absolventem Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Zemědělské fakulty. Doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
Fakultě podnikohospodářské, ve studijním programu Ekonomika a management.  
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Habilitační práce na téma „Metody komplexního hodnocení podniku – nedostatky a jejich 
řešení“ byla obhájena v roce 2013 v oboru Podniková ekonomika a management na České 
zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě provozně ekonomické.  
Uchazeč nastoupil v roce 2008 na VŠTE v Českých Budějovicích jako odborný asistent. Od 
roku 2009 byl senátem školy pověřen řízením vysoké školy. Od roku 2013 vykonává funkci 
rektora, v roce 2016 byl zvolen na další funkční období. 
Od roku 2011 je znalcem v oboru Ekonomika. V roce 2015 se stal členem Kontrolní rady 
Technologické agentury České republiky. 
Pedagogická činnost je v současnosti zaměřena především na ekonomiku podniku, finanční 
řízení podniku a znalectví a oceňování podniku. Rozsáhlá je jeho znalecká činnost v rámci 
Ústavu znalectví a oceňování při VŠTE v Českých Budějovicích  
Výzkumné aktivity jsou orientovány na problematiku komplexního hodnocení podniků, 
finanční řízení a oceňování podniků a v poslední době i na problematiku matematického 
modelování s využitím neuronových sítí. Publikační aktivita je zaměřena především na 
problematiku komplexního hodnocení podniku, na bankrotní a bonitní modely a problematiku 
neuronových sítí. Čítá cca 90 publikačních položek, z toho cca 1/3 v zahraničí a v cizím 
jazyce. Je autorem 2 odborných knih, 2 vysokoškolských učebnic, na dalších se podílel jako 
spoluautor, 9 vysokoškolských skript, autorem či spoluautorem 10 článků ve vědeckém 
časopise s IF faktorem, více než 30 vědeckých článků v recenzovaných časopisech bez IF 
faktoru, 5 článků v odborných časopisech a 21 příspěvků ve sbornících z tuzemských a 
zahraničních konferencí; jmenovaný se aktivně zúčastnil celkem 21 tuzemských a 8 
zahraničních konferencí, je spoluautorem 7 patentů, 11 užitných a 14 průmyslových vzorů a 
souboru ochranných známek týkajících se Excellent Top Manager System VŠTE.  
V rámci Kontrolní rady TA ČR má jmenovaný příležitost spolupracovat profesně i 
organizačně s rektorem VUT v Brně. 
Odborná spolupráce s FP se odvíjí od profesního zaměření, dlouhodobě se věnuje 
problematice komplexního hodnocení podniků, v poslední době s možností využití 
neuronových sítí. Spolupráce se rozvíjí také v oblasti přednáškové činnosti pro studenty obou 
institucí, v aktivní účasti na konferencích ICEM, včetně oponování příspěvků na těchto 
konferencích. 
 
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. Šimberová a Ing. 
Slezák. Návrh byl všemi hlasy přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou komisi ve složení: 
předseda:  
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská 
 
členové:  
prof. Ing. Josef Arlt, CSc.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a  
     statistiky  
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Katedra 

manažerské ekonomiky 
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

Fakulta sociálně ekonomická  
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická  
     fakulta 
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Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 2). 
 
K bodu 4 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 3. 2. 2017 doručena žádost na zahájení habilitačního 
řízení Ing. Víta Chlebovského, Ph.D., LL.M. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazeč předložil habilitační práci 
s názvem „ Koncepce managementu zákaznických řešení“. Uchazeč je absolventem oboru 
Technická kybernetika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 
a oboru Ekonomika a řízení průmyslu na Fakultě podnikatelské. Na FP VUT dále pokračoval 
studiem doktorského studijního programu Ekonomika a management v oboru Řízení a 
ekonomika podniku, které zakončil v roce 2004. 

Uchazeč dlouhodobě působil v podnikové praxi. V letech 1994 – 1997 pracoval na pozici 
produktového manažera ve společnosti Minolta, s.r.o., v letech 1997 – 2005 v globálním 
koncernu Northrop Grumman, kde v letech 2004-2005 zastával funkci vedoucího pobočky 
pro střední a východní Evropu. V letech 2005 – 2006 pracoval na pozici marketingového 
manažera v rakouské společnosti Kwapil & Co, GmbH. Od roku 2006 se společností 
spolupracuje externě v roli konzultanta rozvoje obchodu v zemích střední a východní Evropy. 
Je držitelem certifikátu Národního registru poradců autorizovaného agenturou CzechInvest a 
je rovněž certifikovaným koučem agentury CzechInvest pro program CzechEkoSystem a 
mentorem specializovaného inkubátoru ESA BIC Prague. Vzhledem ke spolupráci s podniky 
zaměřenými na obranné a pokročilé technologie je uchazeč držitelem dokladu o bezpečnostní 
způsobilosti NBÚ, držitelem povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským 
materiálem a prestižního certifikátu americké neziskové organizace TRACE dokládající, že se 
držitel nedopustil korupčního jednání a uplatňuje interní preventivní antikorupční pravidla. 
Zaměstnancem Fakulty podnikatelské VUT v Brně je od roku 2009. V lednu 2017 byl na 
základě rozhodnutí ředitele Ústavu managementu jmenován do funkce zástupce ředitele 
ústavu.  
Ve své pedagogické činnosti uchazeč zavedl nový předmět International Marketing 
vyučovaný v angličtině ve studijním programu European Business and Finance (EBF). 
V rámci programu EBF se pravidelně podílí i na výuce na Nottingham Trent University 
v rámci předmětu Contemporary Issues in Strategic Management. Předmět International 
Marketing rovněž vyučuje pro přijíždějící zahraniční studenty v programu ERASMUS+. 

Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se uchazeč dlouhodobě věnuje problematice 
marketingových strategií zaměřených na tvorbu hodnoty a péči o zákazníky. Specializuje se 
na B2B trhy. 

Ing. Chlebovský je autorem odborné knihy CRM – Řízení vztahů se zákazníky, která je hojně 
citovaná ve vědeckých i dalších odborných publikacích (Google Scholar v současnosti eviduje 
více než 100 citací a 10 citací je evidováno v publikacích registrovaných ve Web of Science).  
Uchazeč je dále autorem či spoluautorem 11 článků v recenzovaných časopisech. Z toho 1 
článek je publikován v časopise indexovaném v databázi Web of Science (Engineering 
Economics, IF 0,806 v r. 2016, autorský podíl 100%), 3 články v časopisech indexovaných v 
databázi Scopus. Celkem 6 článků je zařazeno v seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 
V průběhu roku 2016 byl podán článek do časopisu Ekonomie + Management indexovaném 
v databázi Web of Science. Tento článek je v současnosti v recenzním řízení.  
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Publikační činnost uchazeče je dlouhodobá a konzistentní a systematicky navazuje na 
pedagogické i vědecké a tvůrčí zaměření uchazeče. Eviduje 12 citací ve Web of Science a 
další 3 unikátní citace v databázi Scopus. Dle Google Scholar pak eviduje celkem 181 citací. 
 
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. Šimberová a Ing. 
Slezák.. 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  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská 
členové:  
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.  Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Ekonomická fakulta 
doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

managementu a ekonomiky 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně 

ekonomická fakulta 
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.  Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Vít Chlebovský, Ph.D., LL.M.“ na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 3). 
 
K bodu 5 
 
Před projednáním bodu 5 opustil zasedání VR FP VUT v Brně doc. Fecenko. 
Pan děkan předložil členům VR ke schválení návrh garantů předmětů a přednášejících bez 
titulu doc. a prof. K předloženému návrhu měli připomínky: prof. Stávková, prof. Smejkal, 
prof. Kraft, doc. Sodomka, doc. Koch, doc. Tuleja, prof. Doupovec. Připomínky se týkaly 
rozdělení navržených na bakalářské a magisterské programy, zda se jedná o garanta předmětu 
nebo zda se jedná o přednášejícího a zda předmět je zařazen v profesním či akademickém 
studijním programu. Tento bod byl stažen z programu. 
 
K bodu 6 

Doc. Škapa předložil návrhy na doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pro 
bakalářské a magisterské studijní program Ekonomika a management a bakalářský a 
magisterský  studijní program Systémové inženýrství a informatika o spolupracovníky, kteří 
jsou odborníky ve svém oboru. Členové vědecké rady předložený návrh jednomyslně schválili 
(pro bakalářský studijní program Ekonomika a management 21 členů VR, pro magisterský 
studijní program Ekonomika a management 21 členů VR, pro bakalářský studijní program 
Systémové inženýrství a informatika 21 členů VR, pro magisterský studijní program 
Systémové inženýrství a informatika 21 členů VR). Seznam bude zaslán ředitelům ústavů a 
archivován na studijním oddělení. 
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K bodu 7 

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

Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
          děkan FP VUT v Brně 
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Zápis z habilitačního řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.   
konaného dne 21. dubna 2017 před Vědeckou radou FP VUT v Brně 

 
 
Přítomni:  členové vědecké rady (VR) a  hosté dle přiložené prezenční listiny 
 
Habilitační řízení se řídilo následujícím programem:  
 

1. Zahájení habilitačního řízení 
2. Představení uchazeče 
3. Habilitační přednáška 
4. Oponentské posudky   
5. Odpovědi a stanoviska uchazeče 
6. Přednesení stanoviska habilitační komise  
7. Rozprava k habilitační práci a k její prezentaci 
8. Neveřejná rozprava   
9. Tajné hlasování členů VR   
10. Zpráva sčitatelů a formulace závěrů  
11. Vyhlášení výsledků hlasování   

 
K bodu 1 

 

Habilitační řízení zahájil děkan FP VUT v Brně doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
v 10.10 hodin. Přivítal členy vědecké rady a hosty. Konstatoval usnášeníschopnost Vědecké 
rady FP VUT v Brně.  
 
K bodu 2 

 

Doc. Škapa představil uchazeče Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D. a seznámil přítomné 
s osobními daty uchazeče a s jeho pedagogickou, vědeckou a publikační činností. Dále 
konstatoval, že uchazeč předložil habilitační práci na téma „CONCEPTUAL 
PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT CONTROL FRAMEWORK 
FOR INNOVATIONS: THE BASIS FOR FURTHER DECISION MAKING“. Práce je psaná 
v anglickém jazyce. Informoval, že habilitační komise podala k žádosti kladné stanovisko a 
stanovila téma přednášky: „Inovace – klíčový inovační proces podniku“. Vyzval uchazeče 
k přednesení habilitační přednášky. 
 

K bodu 3 

 

Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. přednesl habilitační přednášku s názvem „Inovace – klíčový 
inovační proces podniku“, ve které prezentoval výsledky své habilitační práce a své vědecké a 
pedagogické schopnosti.  
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K bodu 4 

 

Oponenty habilitační práce byli:   
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 
Doc. Škapa seznámil členy VR se všemi oponentními posudky.  
Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě.  
 

K bodu 5 

 

Habilitant odpověděl na dotazy oponentů.  
 
K bodu 6 

 

Předseda habilitační komise prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA přednesl stanovisko 
habilitační komise. Stanovisko habilitační komise je přílohou zápisu.  
Habilitační komise pracovala 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  
 
Habilitační komise vycházela z posudků oponentů, předložených autoevaluačních kritérií, a z 
přehledu pedagogické a vědecké činnosti uchazeče. Komise konstatovala, že Ing. Ondřej 
Žižlavský, Ph.D. je absolventem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v oboru 
Strojírenská technologie a průmyslový management, kde v roce 2006 obhájil diplomovou 
práci. V roce 2006 nastoupil na Fakultu podnikatelskou 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, nejprve na pozici asistenta na Ústavu 
financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně, od roku 2010 na pozici odborného asistenta, kde 
působí dodnes. Od roku 2013 zastává pozici vědeckého tajemníka Ústavu financí Fakulty 
podnikatelské VUT v Brně.  
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Ve vědecké a tvůrčí oblasti se věnuje problematice controllingu a měření výkonnosti 
inovačních aktivit podniků.  
Publikační výstupy uchazeče zahrnují celkem dvě česky psané odborné knihy, jednu 
anglickou odbornou knihu, dvě kapitoly v zahraničních odborných knihách, devět článků 
publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech a více než dvacet článků 
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).  
Komise konstatovala, že od odevzdání podkladů pro habilitační řízení nastaly následující 
změny: 
Byly vydány 2 články s IF (předtím přijaty v recenzním řízení) 

• ŽIŽLAVSKÝ, O. Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice. EKON 
ISTRAZ, 2016, vol. 29, no. 1, p. 816-838. ISSN: 1331-677X. IF = 0,466 (2015) 

• BOČKOVÁ, N.; ŽIŽLAVSKÝ, O. The Innovation and Financial Performance of a Company: A Study 
from Czech Manufacturing Industry. Transformations in Business& Economics, 2016, vol. 15, no. 3, p. 
156-176. ISSN: 1648-4460. IF = 0,462 (2015) 

a byl vydán 1 článek v časopise indexovaném ve WoS bez IF i v databázi Scopus 
• ŽIŽLAVSKÝ, O. The Use of Financial and Nonfinancial Measures within Innovation Management 

Control: Experience and Research. Economics and Sociology, 2016, vol. 9, no. 4, p. 41-63. ISSN: 
2071-789X. 

Pedagogická činnost uchazeče se orientuje nebo orientovala na výuku předmětů v rámci 
bakalářských studijních oborů (Finance podniku, Finanční analýza a plánování, Finanční 
analýza, Finanční a pojistná matematika) i magisterských studijních oborů (Rozbor 
výkonnosti firmy/podniku a Controlling).  
Na základě provedeného komplexního posouzení všech předložených materiálů habilitační 
komise konstatovala a v tajném hlasování schválila usnesení navrhnout Vědecké radě Fakulty 
podnikatelské VUT v Brně jmenování Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.   docentem v oboru 
Ekonomika a management.  
 
Habilitační komise hlasovala následovně:  
Počet hlasujících (přítomných/korespondenčně): 5 (3/2)  
Počet hlasů kladných:     5  
Počet hlasů záporných:    0   
Zdržel se hlasování:     0  
Neplatných hlasů:     0     
 
K bodu 7 
 
Následovala závěrečná rozprava k habilitační práci a k její prezentaci, k úrovni dosažených 
výsledků a k přínosu pro rozvoj oboru jmenování. V rámci diskuse vystoupili: prof. 
Kocmanová, doc Sodomka  a prof. Smejkal, doc. Suchánek, kteří položili následující dotazy:  

• Inovace je aktuální téma, ale chybí mi současní autoři, kteří se zabývají inovacemi, Vy 
končíte v roce 2011 

• Kdo je autorem schéma, které jste prezentoval „Inovace – klíč. podnik. procesů? 
• Jak jste určil a ověřil metriky spadající do brány 1, 2,…. 
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• Inovační scorecard – jde o standardizovanou „nejlepší praktiku“ nebo customizovanou 
aplikaci individuálně upravenou na míru podniku? 

• Máte k dispozici vlastní případovou studii, na níž byste demonstroval náklady/přínosy 
zavedení inovačního scorecardu? 

• Jak souvisí ukazatele výkonnosti podniku (ROA, ROE apod.) s úrovní a výkonností 
inovací? Ukazatele vypovídají agregátně o podniku, ale nikoliv o inovacích.  

• Jak zohledníte budoucí výnosy související s inovacemi? 
• Zjišťoval jste rozdíly ve výkonnosti skupiny podniků, kteří vyhodnocují inovace ve 

srovnání se skupinou podniků, kteří tyto inovace nevyhodnocují? 
• Vypíchněte vlastní přínos předložené metodiky zavedení, realizace a vyhodnocení 

(včetně controllingového systému) inovačního systému podniku. 
 
Otázky členů VR jsou formulovány písemně (4 listů) a jsou součástí tohoto zápisu. 
 
Po rozpravě hosté a habilitant opustili jednání VR. 
 

K bodu 8 

 

V neveřejné rozpravě vystoupili: prof. Kocmanová, prof. Smejkal, prof. Režňáková, doc. 
Suchánek, doc. Škapa, doc. Sodomka, Ing. Slezák. 
 
K bodu 9 

 

Doc. Škapa požádal členy VR o hlasování k návrhu na jmenování Ing. Ondřeje Žižlavského, 
Ph.D.  docentem.  
Skrutátory pro hlasování VR o výsledku habilitačního řízení byli schváleni doc. Šimberová a 
Ing. Slezák. 
 

K bodu 10 

 

Děkan fakulty na základě zprávy skrutátorů vyhlásil výsledek hlasování o návrhu na 
jmenování Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.  docentem: 
počet členů vědecké rady:   27    
počet přítomných:    22   
počet členů oprávněných volit 22 
počet odevzdaných hlasů:    22 
počet kladných hlasů:   16  
počet záporných hlasů:    4  
počet neplatných hlasů:    2  
zdrželi se hlasování:     0  
 

K bodu 11 
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Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně dospěla 16 kladnými hlasy k závěru, že 
doporučuje pana Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.  ke jmenování docentem v oboru 
Ekonomika a management a v souladu s § 72 odst. 11 Zákona 111/98 Sb. o vysokých 
školách a změně a doplnění dalších zákonů ukládá děkanovi fakulty postoupit návrh na 
jmenování rektorovi VUT v Brn ě. 
 
Habilitační řízení Ing. Ondřeje Žižlavského, Ph.D.  bylo ukončeno ve 12.05 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 21. dubna 2017 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková 
 
 
 
Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
                       děkan 
 
 
 
 
 


