
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 23. února 2018 

 
Přítomni: doc. Bartoš, 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. Režňáková,  Ing. Slezák, prof. Smejkal, doc. Sodomka, prof. 
Stávková, doc. Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. Tuleja, doc. Vochozka,  
Omluveni: Ing. Baťka, prof. Rais, prof. Živělová 
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D., LL.M. 
3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. 
4. 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 24 členů VR a VR je usnášeníschopná. V 11.45 hodin se omluvil ze zasedání VR FP 
VUT v Brně Ing. Slezák.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen.  

 
K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D., LL.M. 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 

Před vědeckou radou Fakulty podnikatelské VUT v Brně proběhlo řízení ke jmenování 
profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. Uchazeč prezentoval svoji profesorskou  
přednášku na téma „Metody komplexního hodnocení podniku – od finanční analýzy po 
aplikaci umělých neuronových sítí“. 
Bylo konstatováno, že byly splněny veškeré věcné i formální náležitosti jmenovacího řízení 
v souladu se zákonem č. 111/1998 o VŠ v platném znění a bylo přistoupeno k tajnému 
hlasování. Počet členů vědecké rady byl snížen o jeden – doc. Vochozka je členem Vědecké 
rady FP VUT v Brně (hlasovalo tedy 22 členů VR FP VUT v Brně). 
Vědecká rada schválila návrh na jmenování  doc. Vochozky profesorem a navrhla  děkanovi 
FP VUT v Brně, aby předložil návrh na její jmenování profesorem rektorovi VUT v Brně 
k projednání na Vědecké radě VUT v Brně. Zápis z  řízení ke jmenování profesorem doc. 
Vochozky je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2). 
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K bodu 4 

 
Pan děkan požádal členy VR o souhlas se zasláním návrhu na připravované akreditace a jejich 
schválení/neschválení elektronicky. Příští zasedání VR FP VUT v Brně je pak plánované na 
říjen 2018. Členové VR budou na zasedání pozvání e-mailem.  
 
V Brně, dne 23. února 2018 
 
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. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D., LL.M.  konaného dne 
23. února 2018 před Vědeckou radou FP VUT v Brně 
 
 
Přítomni:  doc. Bartoš, 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. Režňáková,  Ing. Slezák, prof. Smejkal, doc. Sodomka, 
prof. Stávková, doc. Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. Tuleja, doc. Vochozka,  
Omluveni: Ing. Baťka, prof. Rais, prof. Živělová  
Hosté dle 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, členy habilitační komise a hosty. 
Konstatoval, že z celkového počtu 27 členů VR je přítomných 24 členů VR. Vědecká rada FP 
VUT v Brně je usnášeníschopná.  
 
K bodu 2 

Doc. Škapa představil uchazeče Ing. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. a seznámil přítomné 
s osobními daty uchazeče a s jeho pedagogickou, vědeckou a publikační činností. 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 v Brně dále pokračoval v doktorském studijním programu Ekonomika a management 
v oboru Řízení a ekonomika podniku, které zakončil v roce 2004. 

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. V rámci svého působení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně se uchazeč aktivně 
zapojuje do nejrůznějších akcí pořádaných fakultou. Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti 
se Ing. Chlebovský dlouhodobě věnuje problematice marketingových strategií zaměřených na 
tvorbu hodnoty a péči o zákazníky. Specializuje se na B2B trhy. 
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Uchazeč 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)  
a knižní monografie Management zákaznických řešení. Je 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.  

Publikační činnost uchazeče je dlouhodobá a konzistentní a systematicky navazuje na 
pedagogické i vědecké a tvůrčí zaměření uchazeče. Uchazeč eviduje 12 citací ve Web of 
Science a další 3 unikátní citace v databázi Scopus. Dle Google Scholar pak eviduje celkem 
181 citací. 

Díky více než dvacetileté praxi a zkušenostem jak z působení v podnicích, tak v akademické 
sféře, je Ing. et Ing. Vít Chlebovský, Ph.D., LL.M. odborníkem s dobrou perspektivou dalšího 
odborného rozvoje v rámci působení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. 
Uchazeč předložil habilitační práci s názvem „Koncepce managementu zákaznických řešení“. 
Doc. Škapa informoval, že habilitační komise podala k žádosti kladné stanovisko a stanovila 
téma přednášky: „Předpoklady pro vznik koncepce managementu zákaznických řešení“. Doc. 
Škapa navrhl skrutátory pro sečtení hlasů o návrhu na jmenování docentem:  
prof. Ing. Františka Freiberga, CSc. a doc. Ing. Zuzanu Dohnalovou, Ph.D.  
Vyzval uchazeče k přednesení habilitační přednášky. Požádal o dodržení časového limitu 
v délce max 30 minut. 
 

K bodu 3 

Ing. et Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. přednesl habilitační přednášku s názvem „Předpoklady pro 
vznik koncepce managementu zákaznických řešení“, ve které prezentoval výsledky své 
habilitační práce a své vědecké a pedagogické schopnosti.  

 

K bodu 4 

Oponenty habilitační práce byli:   
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.  Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola 

ekonomická v Praze 
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.  Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební 
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.  Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-

správní 
 
Všichni oponenti byli na habilitačním řízení přítomni. Doc. Škapa vyzval oponenty, aby 
seznámili členy VR se svými oponentními posudky.  
Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě.  
 

K bodu 5 

Habilitant odpověděl na dotazy oponentů (viz oponentní posudky). Oponenti byli 
s odpověďmi spokojeni. 
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K bodu 6 

Habilitační komise pracovala 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. 
 
Předseda habilitační komise prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA přednesl stanovisko 
habilitační komise. Stanovisko habilitační komise je přílohou zápisu.  
 
Komise se ve svém stanovisku vyjádřila k vzdělanostnímu, kariérnímu, a pedagogickému 
profilu uchazeče a ke komplexnímu osobnostnímu profilu  
a tvůrčím aktivitám vysokoškolského charakteru. 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. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D.  docentem v oboru Ekonomika a management.  
 
Habilitační komise hlasovala následovně:  
Počet hlasujících:  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: doc. Sodomka, 
prof. Kraft, doc. Suchánek, prof. Doupovec 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 vystoupili: doc. Sodomka, prof. Stávková, prof. Kraft prof. Smejkal a 
doc. Škapa. 
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K bodu 9 

Doc. Škapa požádal členy VR o hlasování k návrhu na jmenování Ing. et Ing. Víta 
Chlebovského, Ph.D. docentem. 
Skrutátory pro hlasování VR o výsledku habilitačního řízení byli schváleni doc. Dohnalová a 
prof. Freiberg. 
 
K bodu 10 

Děkan fakulty na základě zprávy skrutátorů vyhlásil výsledek hlasování o návrhu na 
jmenování Ing. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. docentem: 
počet členů vědecké rady:   27    
počet přítomných:    24  
počet odevzdaných hlasů:    24 
počet kladných hlasů:   20  
počet záporných hlasů:    3  
počet neplatných hlasů:    1  
 

K bodu 11 

Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně dospěla 20 kladnými hlasy k závěru, že 
doporučuje pana Ing. et Ing. Víta Chlebovského, 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. et Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. bylo ukončeno v 11.30 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 23. února 2018 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková 
 
 
 
Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
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Zápis z řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. 
konaného dne 23.  února 2018 před vědeckou radou FP VUT v Brně 

v oboru Ekonomika a management 
 
 
Přítomni: Přítomni: doc. Bartoš, 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. Režňáková,  Ing. Slezák (omluvil se z jednání v 11.45 
hod), prof. Smejkal, doc. Sodomka, prof. Stávková, doc. Suchánek, doc. Škapa, doc. 
Šimberová, doc. Tuleja, doc. Vochozka,  
Omluveni: Ing. Baťka, prof. Rais, prof. Živělová 
 
 
Řízení ke jmenování profesorem se řídilo následujícím programem: 
 

a) zahájení řízení děkanem fakulty, 
b) představení uchazeče děkanem doc. Škapou členům vědecké rady fakulty, 
c) profesorská přednáška doc. Vochozky a rozprava k přednášce, 
d) přednesení stanoviska hodnotící komise s odůvodněním předsedkyní hodnotící komise 

prof. Režňákovou 
e) neveřejná rozprava vědecké rady fakulty,  
f) tajné hlasování členů vědecké rady fakulty o návrhu, zpráva sčitatelů a formulace 

závěru,  
g) vyhlášení výsledků řízení ke jmenování profesorem děkankou fakulty. 
 

 

ad a)  
Profesorské řízení zahájil děkan FP VUT v Brně doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
v 11.35 hodin a konstatoval, že z celkového počtu 27 členů VR je přítomných 22 členů VR 
(počet přítomných členů VR byl snížen o 2; v 11.45 se z jednání VR omluvil Ing. Slezák  
a doc. Vochozka je členem VR). Konstatoval, že je vědecká rada usnášeníschopná.  
 
 
ad b)  
Doc. Škapa představil uchazeče doc. Ing. Marka Vochozku, Ph.D. a seznámil přítomné s jeho 
osobními daty, pedagogickou a publikační činností. Doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D. je 
absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru 
Obchodně podnikatelský obor Disertační práci obhájil na Vysoké škole ekonomické v Praze v 
roce 2008. Habilitační práci na téma „Metody komplexního hodnocení podniku – nedostatky 
a jejich řešení“ obhájil 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, 
následně zastával funkci vedoucího Katedry ekonomiky a managementu. Od roku 2009 byl 
senátem školy pověřen řízením vysoké školy. Od roku 2013 vykonává funkci rektora. 
Pedagogická činnost je v současnosti zaměřena především na ekonomiku podniku, finanční 
řízení podniku a znalectví a oceňování podniku. 
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Profesorské řízení bylo zahájeno doručením žádosti dne 03. 01. 2017. Návrh byl podpořený i 
šesti doporučujícími dopisy. Podpůrné stanovisko k zahájení řízení ke jmenování doc. 
Vochozky profesorem předložili: 
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 -rektor Vysoké školy bankovnictví ve Wroclawi, prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. - 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinské univerzity v Žilině, prof. 
Gabibulla Rabadanovich Khasaev - rektor Samarské státní ekonomické university a prof. Liu 
Yongxiang - Fakulta ekonomiky a managementu Severočínské technické university 
v Pekingu. 
Doc. Škapa navrhl skrutátory pro sečtení hlasů v tajném hlasování VR o návrhu na jmenování 
profesorem: prof. Ing. Františka Freiberga, CSc. a doc. Ing. Zuzanu Dohnalovou, Ph.D. 
Výsledky hlasování: počet přítomných členů VR: 22, pro: 22, zdržel se hlasování: 0. 
Děkan fakulty vyzval uchazeče doc. Vochozku k přednesení profesorské přednášky na téma 
„Metody komplexního hodnocení podniku – od finanční analýzy po aplikaci umělých 
neuronových sítí“. Pro přednášku byl stanoven časový limit 30 minut.  
 
ad c) 
Doc. Vochozka ve své přednášce představil oblast svého odborného působení v kontextu 
s akreditovaným oborem habilitačního a profesorského řízení na Fakultě podnikatelské – 
Ekonomika a management. Prezentace k přednášce doc. Vochozky je  uložena na odd. VaV. 
V rámci rozpravy vystoupili: prof. Smejkal, prof. Jura, prof. Kraft a prof. Freiberg. 
Diskutující po zodpovězení dotazů konstatovali spokojenost s odpověďmi uchazeče. Otázky 
členů VR jsou zaznamenané písemně na samostatných listech (4 listy) a jsou součástí tohoto 
zápisu. 
 
ad d)  
Vědecká rada dne 21. 04. 2017 odsouhlasila komisi k posouzení návrhu 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 
 

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, byl 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.  
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Hodnotící komise dále pracovala ve složení:    
předsedkyně:    
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. Jiřina Jílková, CSc.  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, Fakulta sociálně ekonomická  
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta  
      podnikatelská 
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.  Mendelova univerzita v Brně, Agronomická  
      fakulta 
 
Předsedkyně hodnotící komise prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. přednesla stanovisko komise 
a návrh na jmenování doc. Vochozky profesorem. Vzhledem ke změně ve složení komise a 
časovému posunu od odevzdání návrhu, byl doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D. požádán o 
aktualizaci předložených materiálů k 30. 10. 2017. 

Hodnotící komise se ve svém stanovisku vyjádřila k vzdělanostnímu, kariérnímu, a 
pedagogickému profilu uchazeče a ke komplexnímu osobnostnímu profilu  
a tvůrčím aktivitám vysokoškolského charakteru. Výzkumná a publikační aktivita uchazeče je 
orientována na problematiku komplexního hodnocení podniků, oceňování podniků, 
matematického modelování s využitím neuronových sítí a v posledním období zejména 
články interdisciplinárního charakteru s přesahem na oblast environmentálních věd. I při 
pominutí publikací tohoto typu komise konstatuje, že publikační činnost je kvalitní a obsáhlá. 
Hodnotící komise konstatuje, že doc. Ing. Marek Vochozka Ph.D. splňuje všechny požadavky 
vymezené zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách pro jmenování profesorem. Je 
odborně i morálně zralou osobností. Tento svůj názor členové hodnotící komise opírají o 
informace, obsažené v Návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem a souvisejících 
dokumentech, jakož i o přímé a nepřímé znalosti práce uchazeče. 
Tajným hlasováním hodnotící komise bylo schváleno usnesení, že doc. Ing. Marek Vochozka, 
Ph.D. má být jmenován profesorem pro obor Ekonomika a management.   
Prof. Režňáková informovala o výsledku hlasování:  
Počet hlasujících a hlasů: hlasujících 5;  kladných hlasů 5;  záporných 0; neplatných 0. 
Stanovisko hodnotící komise je součástí zápisu. 
 
ad e)  
Následovala neveřejná rozprava. V rozpravě vystoupil prof. Buřita, doc. Korytárová, prof. 
Stávková, prof. Kita, doc. Bartoš, doc. Suchánek, prof. Smejkal a doc. Škapa, který na závěr 
poukázal na novou spolupráci uchazeče s fakultou. Fakulta podnikatelská je spoluřešitelem 
projektu TAČR. 
 
ad f) 
Proběhlo tajné hlasování členů VR. 
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Skrutátoři prof. Freiberg a doc. Dohnalová po sečtení hlasovacích lístků vypracovali protokol 
o hlasování, ve kterém konstatovali: počet členů VR: 27, počet přítomných: 22, počet 
odevzdaných hlasů: 22, počet kladných hlasů: 20, počet záporných hlasů: 1, počet neplatných 
hlasů: 1.  
Návrh na jmenování doc. Vochozky profesorem byl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů VR.  
 
ad g)  
Při veřejném vyhlášení výsledků děkan doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. konstatoval, 
že návrh ke jmenování doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. profesorem byl přijat většinou hlasů. 
 
Vědecká rada Fakulty podnikatelské  VUT v Brně došla k závěru, že pan doc. Ing. 
Marek Vochozka, Ph.D. splňuje všechny požadavky pro jmenování profesorem a 
navrhla děkanovi FP VUT v Brně, aby podle § 74, odst. 6 Zákona 111/98 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů předložil návrh na jmenování doc. Ing. 
Marka Vochozky, Ph.D. profesorem rektorovi VUT v Brně k projednání na Vědecké 
radě VUT v Brn ě. 
 
Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Vochozky, Ph.D. bylo ukončeno  
ve 12.55 hodin. 
 
 
 
 
V Brně dne 23. února 2018  
 
Zapsala:  Ing. Simona Reková 
 
 
Verifikoval:  doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
        
 
 


