
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 22. září 2017 

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

1. Zahájení  
2. Projednání a schválení žádostí  o akreditaci bakalářského studijního programu 

Procesní Management, akreditaci magisterského studijního programu European 
Business and Finance a akreditaci magisterského studijního programu Mezinárodní 
ekonomika a obchod (vše v prezenční formě).  

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 25 
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:  

• akreditace bakalářského studijního programu Procesní Management v prezenční formě 
studia. V rámci diskuse vystoupili: prof. Doupovec, prof. Živělová a prof. Kraft a doc. 
Sodomka. Na dotazy týkající se praxe, její organizace, volitelného předmětu tělocvik, 
a obsahu státních závěrečných zkoušek, odpověděli Ing. Kříž a Ing. Chlebovský. 
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  

• akreditaci magisterského studijního programu European Business and Finance. V 
rámci diskuse vystoupili: prof. Rais a prof. Kraft. Na dotazy týkající se státních 
závěrečných zkoušek a témat závěrečných prací, odpověděli Ing. Kříž a doc. Škapa. 
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  

• akreditaci magisterského studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod. 
V rámci diskuse vystoupili prof. Doupovec a doc. Sodomka. Na dotazy týkající se 
státních závěrečných zkoušek, témat závěrečných prací a skladby předmětů 
teoretických předmětů profilujících základů, odpověděli Ing. Kříž a doc. Meluzín. 
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  

Pan děkan požádal o projednání garantů bakalářského studijního programu Procesní 
Management Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. a magisterského studijního programu 
Mezinárodní ekonomika a obchod doc. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. Materiály obou 
akademických pracovníků měli členové vědecké rady k dispozici.  
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K bodu 3 

• Pan děkan informoval členy vědecké rady se změnou v komisi pro řízení ke jmenování 
profesorem u doc. Vochozky, projednávané na VR 21. 4. 2017. Vzhledem k úmrtí 
jednoho člena komise pro řízení ke jmenování profesorem, v souladu s Řádem pro 
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, čl. 4 odst 6, je člen nahrazen 
osobou, která se při volbě umístila na dalším místě pořadí, nebo osobou ze seznamu, 
kterou vybere děkan ve spolupráci s předsedou komise. V pořadí další se umístila prof. 
Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Pan děkan ji jmenuje do komise. 
 

• Pan děkan předložil návrh na nové školitele v doktorském studijním programu 
Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika podniku. 
Návrh na jmenování školitelem byl projednán a schválen na zasedání Oborové rady 
pro doktorské studium dne 1. června 2017. Požádal prof. Režňákovou, aby oba 
uchazeče představila: 

� doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D byl jmenován docentem ke dni 24. 5. 2017. 
Oblast, ve které povede doktorandy, jsou Controlling v průmyslu 4.0, 
Controlling výzkumu a vývoje, KPIs – nástroj měření a řízení výkonnosti. 
Životopis a publikační činnost doc. Žižlavského  je uložen na oddělení VaV.  

� doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA by působil jako externí školitel. V roce 
2011 habilitoval na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. 
Oblast, ve které povede doktorandy je Oceňování majetku, Oceňování 
nehmotných aktiv. Životopis a publikační činnost doc. Krabce  je uložen na 
oddělení VaV. 

Návrh na jmenování školitelem byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 
 
 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně je plánované na 24. listopadu 2017 nebo 1. prosince 
2017. Členové VR budou vyzváni k hlasování o termínu, který bude následně oznámen e-
mailem.  
 
 
 
V Brně, dne 22. září 2017 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


