
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 1. prosince 2017 

 
Přítomni: doc. Bartoš, Ing. Baťka, prof. Buřita, doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. 
Fecenko, 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, prof. Živělová 
Omluveni: prof. Freiberg, prof. Hynek, prof. Jura, doc. Tuleja, prof. Rais, doc. Vochozka 
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc  
3. Habilitační řízení RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. 
4. Projednání a schválení žádostí o akreditace bakalářského programu Ekonomika  
  podniku  
5. 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 členy VR FP VUT v Brně a 
konstatoval, že jednání je přítomno 21 členů VR a VR je usnášeníschopná. Dále přivítal 
přítomné členy habilitačních komisí a oponenty. 
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc zahájil děkan FP VUT v Brně doc. Ing. et 
Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  v 10.05 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu 
(příloha č. 1). 
 
K bodu 3 

Habilitační řízení RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. zahájil děkan FP VUT v Brně doc. 
Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. ve 12.00 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou 
zápisu (příloha č. 2). 
 
K bodu 4 

Doc. Škapa požádal prof. Ing. Alenu Kocmanovou, Ph.D. o přednesení návrhu žádosti o 
akreditaci bakalářského programu Ekonomika podniku. S návrhem na akreditaci měli 
možnost se členové vědecké rady seznámit předem. V rámci diskuse vystoupila prof. 
Živělová. Dotaz se týkal velkého množství předmětů u jednoho z okruhů SZZ. Dotaz byl 
odpovězen. 
Předložený návrh schválili všichni přítomní členové vědecké rady.  
 
K bodu 5 
 

• Doc. Škapa požádal členy vědecké rady o  souhlas se záměrem ucházet se o akreditaci 
v oblasti vzdělávání ekonomické obory v rámci institucionální akreditace VUT. 
Všichni přítomní členové VR FP VUT v Brně souhlasí se záměrem ucházet se o 
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akreditaci v oblasti vzdělávání ekonomické obory v rámci institucionální akreditace 
VUT. 

• Příští zasedání VR FP VUT v Brně v roce 2018 je plánované na 16. února 2018 nebo 
23. února 2018. Členové VR budou vyzváni k hlasování o termínu, který bude 
následně oznámen e-mailem. 2. zasedání v roce 2018 je plánované na 27. dubna 2018.  

 
V Brně, dne 1. prosince 2017 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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



 3

Zápis z habilitačního řízení Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc konaného dne 1. prosince 
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 10.05 hodin. Přivítal členy vědecké rady, oponenty, člena habilitační komise a hosty. 
Konstatoval usnášeníschopnost Vědecké rady FP VUT v Brně.  
 
K bodu 2 

Doc. Škapa představil uchazeče Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc a seznámil přítomné 
s osobními daty uchazeče a s jeho pedagogickou, vědeckou a publikační činností. Dále 
konstatoval, že uchazeč předložil habilitační práci s názvem „Pokročilé modelování projektů 
v kontextu technických kompetencí projektového řízení“. Informoval, že habilitační komise 
podala k žádosti kladné stanovisko a stanovila téma přednášky: „Modelování v oblasti 
projektového řízení“. Vyzval uchazeče k přednesení habilitační přednášky. 
 

K bodu 3 

Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc přednesl habilitační přednášku s názvem „Modelování v 
oblasti projektového řízení“, ve které prezentoval výsledky své habilitační práce a své 
vědecké a pedagogické schopnosti.  

 
K bodu 4 

Oponenty habilitační práce byli:   
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. VŠB Technická Univerzita Ostrava, Fakulty metalurgie a  
     materiálového inženýrství 
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované  
     informatiky 
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního  
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     inženýrství 
Doc. Škapa vyzval přítomné oponenty, aby seznámili členy VR se svými oponentními 
posudky.  
Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě.  
 

K bodu 5 

Habilitant odpověděl na dotazy oponentů. Oponenti byli s odpověďmi spokojeni. 
 
K bodu 6 

Habilitační komise pracovala 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 
Předseda habilitační komise prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c. pověřil přednesením 
stanoviska habilitační komise člena habilitační komise doc. Ing. Pavla Žufana, Ph.D. 
Stanovisko habilitační komise je přílohou zápisu.  
 

Habilitační komise vycházela z posudků oponentů, předložených autoevaluačních kritérií, a z 
přehledu pedagogické a vědecké činnosti uchazeče. Komise konstatovala, že Ing. Radek 
Doskočil, Ph.D., MSc je absolventem bakalářského i magisterského studijního programu 
Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně a magisterského studijního 
programu MSc in Business and Informatics na Nottingham Trent University. Na Fakultě 
podnikatelské VUT v Brně pokračoval také v doktorském studiu oboru Řízení a ekonomika 
podniku, které zakončil v roce 2009 obhajobou disertační práce s názvem „Metodika 
zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví“. Zaměstnancem Fakulty podnikatelské VUT v 
Brně je od roku 2008. Od tohoto roku do současnosti je nepřetržitě členem akademického 
senátu FP VUT v Brně. V roce 2013 byl na základě rozhodnutí ředitele Ústavu informatiky 
jmenován do funkce zástupce ředitele Ústavu informatiky a tajemníka pro pedagogické 
záležitosti. 

Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se uchazeč již od počátků svých doktorských studií 
věnuje problematice modelování firemních manažerských procesů s orientací na řízení 
projektů a znalostí. 

Uchazeč 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). 
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Uchazeč je autorem odborné monografie, 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. Počet publikačních výstupů na konferencích čítá 33 výstupů, 
z toho 11 příspěvků je evidovaných v databázi Web of Science či Scopus.  
Komise konstatovala, že od odevzdání podkladů pro habilitační řízení nastaly následující 
změny: 
Vydány 2 články s IF (předtím přijaty v recenzním řízení) 
Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF) větším než 0,500 

DOSKOČIL, R. Evaluating the Creditworthiness of the Client in Insurance Industry Using 
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Engineering Economics. ISSN 1392-2785. (100%; 
IF 0,806 v r. 2015) 
Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF 0,100-0,500 
DOSKOČIL, R.; DOUBRAVSKÝ, K. Qualitative Evaluation of Knowledge Based Model of 
Project Time-Cost as Decision Making Support. Economic Computation and Economic 
Cybernetics Studies and Research. ISSN 0424-267X. (50%; IF 0.317 v r. 2015) 
 

V rámci své pedagogické činnosti je uchazeč garantem a přednášejícím předmětu Operační a 
systémová analýza a Operational Research, kde zabezpečuje výuku v anglickém jazyce. Je 
autorem či spoluautorem 6 studijních textů, vedoucím bakalářských a diplomových prací a 
členem komisí pro státní závěrečné zkoušky a to jak na FP VUT v Brně, tak na ÚSI VUT 
v Brně.  
 
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. Radka Doskočila, Ph.D., MSc docentem v oboru 
Ekonomika a management.  
 
Habilitační komise hlasovala následovně:  
Počet hlasujících (přítomných/korespondenčně): 5   
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. 
Doupovec, doc Fecenko,  doc. Šimberová, prof. Buřita  a prof. Smejkal.   
Otázky členů VR jsou formulovány písemně (5 listů) a jsou součástí tohoto zápisu. 
 
Po rozpravě hosté a habilitant opustili jednání VR. 
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K bodu 8 

V neveřejné rozpravě vystoupili: doc. Škapa a prof. Smejkal. 
 
K bodu 9 

Doc. Škapa požádal členy VR o hlasování k návrhu na jmenování Ing. Radka Doskočila, 
Ph.D., MSc docentem. 
Skrutátory pro hlasování VR o výsledku habilitačního řízení byli schváleni doc. Dohnalová a 
doc. Korytárová. 
 

K bodu 10 

Děkan fakulty na základě zprávy skrutátorů vyhlásil výsledek hlasování o návrhu na 
jmenování Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc  docentem: 
počet členů vědecké rady:   27    
počet přítomných:    21  
počet členů oprávněných volit 21 
počet odevzdaných hlasů:    21 
počet kladných hlasů:   20  
počet záporných hlasů:    0  
počet neplatných hlasů:    1  
zdrželi se hlasování:     0  
 

K bodu 11 

Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně dospěla 20 kladnými hlasy k závěru, že 
doporučuje pana Ing. Radka Doskočila, Ph.D., MSc 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. Radka Doskočila, Ph.D., MSc bylo ukončeno v 11.50 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 1. prosince 2017 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková 
 
 
 
Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
                       děkan 
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Zápis z habilitačního řízení RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. konaného dne  
1. prosince 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. 
ve 12.00 hodin. Přivítal předsedkyni habilitační komise, oponenta a hosty. Konstatoval 
usnášeníschopnost Vědecké rady FP VUT v Brně.  
 
K bodu 2 

Doc. Škapa představil uchazeče RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. a seznámil přítomné 
s osobními daty uchazeče a s jeho pedagogickou, vědeckou a publikační činností. Dále 
konstatoval, že uchazeč předložil habilitační práci s názvem „Transformace a management 
tradičně průmyslových regionálních ekonomik“. Informoval, že habilitační komise podala 
k žádosti kladné stanovisko a stanovila téma přednášky: „Management ekonomické 
transformace na regionální úrovni“. Vyzval uchazeče k přednesení habilitační přednášky. 
 

K bodu 3 

RNDr. Mgr. Jaroslav Koutský, Ph.D. přednesl habilitační přednášku s názvem „Management 
ekonomické transformace na regionální úrovni“, ve které prezentoval výsledky své habilitační 
práce a své vědecké a pedagogické schopnosti.  

 
K bodu 4 

Oponenty habilitační práce byli:   
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.  Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 

Katedra podnikové ekonomiky a managementu 
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská 

fakulta v Karviné 
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 
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Doc. Škapa vyzval přítomného oponenta prof. Viturku, aby seznámil členy VR se svým 
oponentním posudkem. Oponentní posudek omluvených oponentů přenesl doc. Škapa. 
Všichni tři oponenti konstatovali, že předložená habilitační práce splňuje všechny požadavky, 
které jsou na tento druh prací kladeny. Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě.  
 

K bodu 5 

Habilitant odpověděl na dotazy oponentů.  
 
K bodu 6 

Habilitační komise pracovala 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 
 
Předseda habilitační komise prof. Ing. Iva Živělová, CSc. přednesla stanovisko habilitační 
komise. Stanovisko habilitační komise je přílohou zápisu.  
 
Habilitační komise vycházela z posudků oponentů, předložených autoevaluačních kritérií, a z 
přehledu pedagogické a vědecké činnosti uchazeče. Komise konstatovala, že RNDr. Mgr. 
Jaroslav Koutský, Ph.D. 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 práce s názvem „Staré 
průmyslové regiony – vývojové tendence, možnosti rozvoje“, doktorské studium na 
Masarykově univerzitě v Brně, obor Regionální geografie a regionální rozvoj.  
Mezi roky 2005 a 2007 působil v Agentuře CzechInvest na pozici Regionální projektový 
manažer. Od roku 2006 je zaměstnancem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na pozici odborný asistent na Katedře regionálního 
rozvoje a veřejné správy. Od roku 2013 vykonává funkci děkana fakulty.  
Ve vědecké a tvůrčí oblasti se věnuje problematice průniku disciplín Regionální ekonomie, 
Regionální ekonomika ČR, Odvětvová ekonomika a management, Regionální management a 
plánování. 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. 
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V době předložení habilitace uchazeč evidoval 32 SCI citací a 55 citací na Google Scholar.  
Během své dosavadní kariéry byl řešitelem nebo spoluřešitelem tří výzkumných projektů 
evidovaných v CEP.  
Pedagogické praxi se uchazeč věnuje od roku 2005 a to zejména na Fakultě sociálně 
ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Na této fakultě se podílel na koncepci, výuce, zkoušení 
a evaluaci mnoha povinných a výběrových kurzů. V současnosti uchazeč cílí pozornost 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. V posledních 5 
letech spolupracuje s FP VUT v Brně. Pravidelně se spolupodílí na výuce předmětu 
Understanding Global and European Business Environment v rámci studijního oboru 
European Business and Finance. 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 RNDr. Mgr. 
Jaroslava Koutského, Ph.D.  docentem v oboru Ekonomika a management.  
 
Habilitační komise hlasovala následovně:  
Počet hlasujících (přítomných/korespondenčně): 5   
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. Koráb, 
doc Korytárová,  prof. Kraft, prof. Buřita  a prof. Smejkal.   
Otázky členů VR jsou formulovány písemně (5 listů) a jsou součástí tohoto zápisu. 
 
Po rozpravě hosté a habilitant opustili jednání VR. 
 

K bodu 8 

V neveřejné rozpravě vystoupil doc. Škapa. 
 
K bodu 9 

Doc. Škapa požádal členy VR o hlasování k návrhu na jmenování RNDr. Mgr. Jaroslava 
Koutského, Ph.D. docentem. Skrutátory pro hlasování VR o výsledku habilitačního řízení byli 
schváleni doc. Dohnalová a doc. Korytárová. 
 

K bodu 10 

Děkan fakulty na základě zprávy skrutátorů vyhlásil výsledek hlasování o návrhu na 
jmenování RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. docentem: 
počet členů vědecké rady:   27    
počet přítomných:    21  
počet členů oprávněných volit 21 
počet odevzdaných hlasů:    21 
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počet kladných hlasů:   18  
počet záporných hlasů:    2  
počet neplatných hlasů:    1  
zdrželi se hlasování:     0  
 

K bodu 11 

Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně dospěla 18 kladnými hlasy k závěru, že 
doporučuje pana RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, 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 RNDr. Mgr. Jaroslava Koutského, Ph.D. bylo ukončeno ve 13.40 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 1. prosince 2017 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková 
 
 
 
Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
                       děkan 
 
 


