
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 30. listopadu 2018 

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

1. Zahájení  
2. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Jarmily Strakové, Ph.D.  
3. Schválení nových školitelů  
4. Projednání návrhu člena Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a 

management 
5. Schválení garanta bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a 

informatika se studijním oborem Manažerská informatika 
6. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) 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 24 členů VR a VR je usnášeníschopná.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen. 

Materiály k zasedání byly zpřístupněny na webu fakulty. 

 
Pan děkan poděkoval členům VR za jejich vyjádření k návrhu rozhodnutí děkana k zahájení 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého 
učení technického v Brně a k autoevaluačním kritériím.  
Rozhodnutí děkana k habilitačním řízením a  řízením ke jmenování profesorem bylo 
zpracováno v souladu se Směrnicí rektora č.9/2018 Postup při jmenovacím řízení na VUT a 
s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT. Připomínky, které 
členové vědecké rady vznesli, byly, pokud to bylo možné (jednotlivé připomínky si 
neodporovaly) zapracovány a rozhodnutí bylo dne 29. 10. 2018 vydáno. 
 
K bodu 2 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 29. 10. 2018 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Jarmily Strakové, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů požádal Ing. Strakovou o přepracování odevzdaných podkladů tak, aby byly 
v souladu s nově vydaným Rozhodnutím č. 18/2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.  
Přepracované materiály odevzdala Ing. Straková dne 10. 11. 2018. Pan děkan se, po 
posouzení předložených materiálů, rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. Jarmila 
Straková, Ph.D. předložila habilitační práci s názvem „Vliv podnikového prostředí na 
strategické řízení a rozhodování podnikatelských subjektů v ČR“. Uchazečka je absolventkou 
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studijního programu Ekonomika a management oboru Obchodně podnikatelského na 
Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na Ekonomické fakultě 
Jihočeské univerzity dále pokračovala studiem doktorského studijního programu Ekonomika a 
management v oboru Řízení a ekonomika podniku, které zakončila v roce 2013. 
Zaměstnankyní na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále 
VŠTE) je od jejího založení v roce 2006. V průběhu svého působení na VŠTE zastávala 
funkci vedoucí Oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti, na Katedře managementu, 
Ústavu podnikové strategie, působí jako odborný asistent a zástupce vedoucího katedry. Byla 
pověřena vedením úseku prorektora pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost. V roce 2015 byla 
jmenována jako vedoucí Oddělení strategie, inovací a kvality. Zastávala funkci předsedkyně 
Interní grantové agentury, funkci předsedkyně Ediční rady, předsedkyně komise SVOČ a 
místopředsedkyně Profesní rady sdružující přední podnikatelské subjekty v rámci Jihočeského 
kraje.  

Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se uchazečka věnuje problematice strategického 
řízení a rozhodování, zejména pak generování podnikových strategií, analýze a projekci 
hodnotového řetězce podnikatelských subjektů, problematice podnikového řízení, řízení 
lidských zdrojů a projektování a regulaci podnikových procesů.  

V rámci své pedagogické činnosti uchazečka zavedla nový předmět Strategický management 
– pro magisterské studium ve studijním programu Podniková ekonomika v nově 
připravovaném akreditovaném studijním programu, inovovala Strategický management pro 
bakalářský stupeň studia a předmět Podnikové řízení. V současné době garantuje předmět 
Strategický management a od roku 2019 bude garantovat předmět Podnikové řízení a 
Procesní management. Rovněž zabezpečuje výuku předmětu Strategický management v rámci 
studijního programu BBA a MBA. Působí jako přednášející předmětů Podnikové řízení a 
Strategický management. Je členkou komise pro státní závěrečné zkoušky. 

V rámci vědecké činnosti se podílí na řešení výzkumných projektů a grantů. Na dvou 
výzkumných grantech je řešení zabezpečováno v těsné součinnosti s Fakultou podnikatelskou 
VUT v Brně.  

Z celkového počtu 97 publikačních výstupů je uchazečka autorkou či spoluautorkou 8 
odborných vědeckých článků s IF, 5 článků ve Scopusu, 14 odborných článků 
v recenzovaném neimpaktovaném časopisu, 10 článků přijatých k opublikování ve sbornících 
indexovaných v databázích WoS a Scopus, 5 příspěvků ve sbornících z národní nebo 
mezinárodní konference. Je spoluautorkou dvou odborných knih  a 2 kapitol v odborných 
knihách (1 zahraniční, 1 tuzemské). V průběhu roku 2018 byly podány dva odborné vědecké 
články (z toho 1 s IF faktorem v odborném vědeckém časopise Ekonomie a Management 
s předpokladem jeho vydání v měsíci lednu 2019 a odborný článek ve Scopusu, Q2, 
s předpokladem jeho vydání do konce roku 2018). Uchazečka eviduje 21 citací podle SCI a 
15 citací v publikacích bez SCI.  

V rámci své pedagogické i tvůrčí činnosti uchazečka dlouhodobě spolupracuje s podnikovou 
praxí především z Jihočeského regionu.  
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. Koráb, členové: prof. Freiberg, prof. Hron, prof. Krč, doc. 
Musa. 
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. Tuleja, doc. 
Dohnalová. Návrh byl přijat 22 hlasy. 2 členové VR se zdrželi hlasování. 
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Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 
členové:  
prof. Ing. František Freiberg, CSc.  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta  
      strojní   
prof. Ing. Jan Hron, DrSc, dr.h. c.  Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně 

ekonomická fakulta  
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.  Univerzita obrany, Fakulta vojenského 

leadershipu  
doc. Ing. Hussam Musa, PhD.  Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 

Ekonomická fakulta 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Jarmily Strakové, Ph.D.“ na odd. VaV. Kopie Protokolu 
je součástí zápisu (příloha 1). 
 
K bodu 3 

Doc. Škapa seznámil členy vědecké rady s návrhem na nové školitele doktorského studia ve 
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. 6. 2018. Doc. Škapa představil uchazeče: 

• doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc byl jmenován docentem v oboru 
Ekonomika a management ke dni 22. 12. 2017. Povede doktorandy na Ústavu 
informatiky. 

Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady (pro 24) 
• doc. Ing. et Ing. Vít Chlebovský, Ph.D., LL.M byl jmenován docentem v oboru 

Ekonomika a management ke dni 23. 3. 2018 2017. Povede doktorandy na 
Ústavu managementu. 

Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady (pro 24) 
• prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., byl jmenován profesorem v oboru Účetnictví 

ke dni 2. 6. 2015. Povede doktorandy na Ústavu financí. 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady (pro 24) 

 
Návrh na nového školitele doc. Ing. Víta Novotného byl schválen členy oborové rady 12. 11. 
2018. Doc. Škapa představil uchazeče 

•  doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. byl jmenován docentem pro obor Sdělovací 
technika v roce 2005. Povede doktorandy na Ústavu informatiky. 

Pro návrh hlasovalo 23 členů VR, 1 člen se zdržel hlasování. 
 

 
K bodu 4 

Pan děkan předložil členům vědecké rady, vzhledem k ukončení pracovního poměru doc. 
Sodomky na FP VUT v Brně a ukončení členství v oborové radě, návrh na doplnění členů 
oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a management pro obor Řízení a 
ekonomika podniku o doc. RNDr. Bedřicha Půžu, CSc. 
Doc. Půža byl v roce 1984 jmenován docentem v oboru Matematická analýza. Zaměstnancem 
Fakulty   podnikatelské VUT v Brně je od roku 2012. V současné době je ředitelem Ústavu 
informatiky na FP.  
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Je aktivní v publikační činnosti. Publikoval 62 původních vědeckých prací (z toho 1 
monografie), 22 krátkých sdělení, abstrakt, příspěvků na konferencích a 23 ostatních 
publikací (z toho 1 monografie a 1+2 učební texty). 
Všichni přítomní členové vědecké rady souhlasí s předloženým návrhem na doplnění členů  
oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a management o doc. RNDr. 
Bedřicha Půžu, CSc. 
 
K bodu 5 
 
Vzhledem k ukončení pracovního poměru doc. Sodomky, který byl garantem předmětného 
programu, požádal doc. Škapa o schválení garanta bakalářského studijního programu 
Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Manažerská informatika. Navrhl 
doc. Ing. Miloše Kocha, CSc. Doc. Koch je zaměstnancem FP VUT v Brně od roku 1996. 
V letech 1999 – 2002 byl proděkanem pro vědu a výzkum, dvě volební období byl děkanem 
FP VUT v Brně. Je garantem studijního oboru Informační management. 
23 členů vědecké rady souhlasí se schválením doc. Kocha garantem bakalářského studijního 
programu Systémové inženýrství a informatika se studijním oborem Manažerská informatika, 
1 člen se zdržel hlasování. 

 
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 studijní 
program Systémové inženýrství a informatika, bakalářský studijní obor Manažerská 
informatika a studijní program Systémové inženýrství a informatika, magisterský studijní 
obor Informační management o spolupracovníky, kteří jsou odborníky ve svém oboru.  

• magisterský studijní program Ekonomika a management 
Po prostudování návrhu se členové vědecké rady usnesli neschválit jako člena komisí 
pro SZZ Ing. Dagmar Řešetkovou z důvodu zaměření Ing. Řešetkové, které nespadá 
do oboru působení Ekonomika a management. Působení Ing. Řešetkové je zaměřeno 
do oblasti IT (17 členů pro návrh neschválit, 2 proti, 6 se zdrželo hlasování). Ostatní 
navržení členové byli schváleni všemi přítomnými členy VR (24 pro) (příloha 2). 
 

• bakalářský studijní program Ekonomika a management 
Po prostudování návrhu se členové vědecké rady usnesli neschválit jako člena komisí 
pro SZZ Ing. Dagmar Řešetkovou z důvodu zaměření Ing. Řešetkové do oblasti IT (15 
členů pro návrh neschválit, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování). Ostatní navržení členové 
byli schváleni všemi přítomnými členy VR (24 pro) (příloha 3). 
 

• studijní program Systémové inženýrství a informatika, magisterský studijní obor 
Informační management 
Po prostudování návrhu se členové vědecké rady usnesli neschválit jako člena komisí 
pro SZZ Bc et Bc Adama Kučínského. Členem komise musí být navržen odborník 
s dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu (21 členů 
pro návrh neschválit, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování). Ostatní navržení členové byli 
schváleni všemi přítomnými členy VR (24 pro) (příloha 4). 

 
• studijní program Systémové inženýrství a informatika, bakalářský studijní obor 

Manažerská informatika 
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Po prostudování návrhu se členové vědecké rady usnesli neschválit jako člena komisí 
pro SZZ Bc et Bc Adama Kučínského (20 členů pro návrh neschválit, 1 proti, 3 se 
zdrželo hlasování). Ostatní navržení členové byli schváleni všemi přítomnými členy 
VR (24 pro) (příloha 5). 

Je žádoucí, aby výběru členů komisí pro SZZ byla věnována větší pozornost. V návrzích musí 
být jasně vyznačeno v jakém oboru významný odborník působí. 
Seznamy schválených členů komisí pro SZZ budou zaslány ředitelům ústavů.  

 
K bodu 7 
 
Pan děkan informoval členy vědecké rady, že VUT zažádala o institucionální akreditace. Dílčí 
komise pro ekonomické obory navštívila Fakultu podnikatelskou 8. 11. 2018. 
 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční dne 8. března 2019. Členové VR budou na 
zasedání pozvání e-mailem.  
 
V Brně, dne 30. listopadu 2018 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


