
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 8. března 2019 

 
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, prof. Stávková, doc. 
Škapa, doc. Šimberová, doc. Tuleja, doc. Vochozka, prof. Živělová 
Omluveni: Ing. Baťka, prof. Rais, doc. Suchánek 
 
Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Jarmily Strakové, Ph.D. 
3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D.  
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D.  
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 a konstatoval, že jednání je 
přítomno 23 členů VR z počtu 26  a VR je usnášeníschopná. Informoval členy VR, že doc. 
Sodomka dne 13. února 2019 rezignoval na členství ve  VR FP VUT v Brně. 
 
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen. 

Materiály k zasedání byly zpřístupněny na webu fakulty. 

 
K bodu 2 

 
Habilitační řízení Ing. Jarmily Strakové, 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 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 27. 12. 2018 doručena žádost na zahájení řízení ke 
jmenování profesorem doc. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na zahájení 
řízení podpořili svými stanovisky čtyři významní profesoři: prof. Ing. Jiřina Jilkova, CSc. - 
působící jako profesorka na Fakultě, prof. Ing. Lumir Kulhanek, CSc. - působící na 
Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, prof. dr hab. Jozef Stawicki - působící na Univerzitě 
Mikuláše Koperníka v Toruni, Fakultě ekonomiky a řízení a Nataļja Lace, professor, Dr.oec. - 
je ředitelkou Ústavu podnikových financí a ekonomiky na Fakultě ekonomiky a managementu 
Technické univerzity v Rize. 

Doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. je absolventem bakalářského, magisterského i doktorského 
studia na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V roce 2011 byl na 
základě habilitačního řízení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně jmenován docentem pro 
obor Ekonomika a management. Habilitační práce nesla název: Teorie a praxe financování 
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podniku formou IPO v podmínkách regionu. Hlavním oborem jeho tvůrčí a pedagogické 
činnosti je řízení a ekonomika podniku, zejména pak její dílčí oblast vstup podniku na 
kapitálový trh formou Initial Public Offering (IPO), ve které řeší výzkumné úkoly od roku 
2006. V současné době na Fakultě podnikatelské VUT v Brně garantuje magisterský studijní 
program Mezinárodní ekonomika a obchod, na jehož přípravě a akreditaci se významně 
podílel. Během svého působení na Fakultě podnikatelské zavedl předměty Ekonomika 
podniku, Bankovní produkty a služby, Bankovnictví 2 a Mezinárodní kapitálové trhy. 

Doc. Meluzín je autorem, resp. spoluautorem 3 monografií, 7 článků v časopisech s impakt 
faktorem, 18 článků v časopisech v databázi SCOPUS, 24 článků v ostatních recenzovaných 
časopisech, 20 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých konferencí indexovaných 
v databázi Web of Science nebo Scopus, 43 příspěvků ve sborníku z ostatních konferencí a 
více než 30-ti dalších odborných publikací. H-index autora dosahuje hodnoty 7, v databázi 
Web of Science eviduje 68 citací. V současné době je školitelem čtyř doktorandů, dvě 
doktorandky pod jeho vedením již úspěšně ukončily doktorský studijní program na FP VUT 
v Brně.  
Za dobu svého působení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně se podílel na řešení několika 
externích výzkumných projektů (2x GAČR, 3 mezinárodní projekty). Spolupráci Vysokého 
učení technického v Brně s praxí rozvíjí v rámci řešení projektů smluvního výzkumu. 
 
Doc Škapa předložil návrh na složení hodnotící komise. K předloženému návrhu otevřel 
diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl ke složení komise námitky.  
Dále doc. Škapa požádal členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení doc. Tuleja, 
doc. Dohnalová. Návrh byl všemi hlasy přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou hodnotící komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.   Mendelova univerzita v Brně, Fakulta 

regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
členové:  
prof. Ing. František Freiberg, CSc.  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta  
      strojní   
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a 

managementu  
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné 
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. České vysoké učení technické v Praze, 

Masarykův ústav vyšších studií  
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.“ na odd. VaV. 
Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 2). 

 
K bodu 4 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 28. 01. 2019 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D. Po předběžném posouzení předložených 
materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazečka předložila habilitační 
práci s názvem „Doprovodné služby využívající smart technologie u průmyslových podniků“. 
Uchazečka je absolventkou studijního programu Podnikové finance a obchod na Fakultě 
podnikatelské, Vysoké učení technické v Brně. Na této fakultě pokračovala v doktorském 
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studijním programu, který zakončila v roce 2005. Od téhož roku je na Fakultě podnikatelské 
zaměstnána jako odborný asistent Ústavu managementu.   
V rámci  své pedagogické a vědecké oblasti se uchazečka věnuje problematice marketingu, 
jak v oblasti hmotných výrobků, tak i služeb. Dlouhodobě spolupracuje s podnikovou praxí 
především z Jihomoravského regionu. V roce 2013 získala Certifikát marketingového kurzu 
CIMA-A.V rámci vědecké činnosti se podílela na řešení výzkumného grantu s názvem 
„Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem“ (GA ČR, číslo projektu 
402/07/1493). Také spolupracovala na projektu s názvem „Relationship marketing of micro 
and small enterprises along with territorial self-goverments – comparative research“, který byl 
realizován ve spolupráci se čtyřmi ekonomickými fakultami, a to: Fakulta podnikatelská 
(VUT v Brně, CZ), Ekonomicko-správní fakulta (Masarykova univerzita, CZ), Ekonomická 
fakulta (Univerzita Meteja Bela v Bánské Bystrici, SK) a Fakulta managementu (University 
of Economics in Katowice, PL). Uchazečka se podílí jako výzkumný pracovník na projektu 
“Collaboration in Higher Education for Digital Transformation in European Business – 
CHEDTEB”, a to ve spolupráci s The University of Applied Science Bielefeld (Germany) a s 
the University of Tartu (Estonia). Cílem je vytvoření společného magisterského programu. 
Také spolupracuje jako odborný spolupracovník Programu Interreg Central Europe 
Programme THINGS+ (01.06.2017 - 31.05.2020), Project number: CE 988 s názvem 
“Introducing service innovation into product-based manufacturing companies”.  
Z celkového počtu 45 publikačních výstupů je uchazečka spoluautorkou 3 odborných 
vědeckých článků s IF, 3 článků ve Scopusu, 4 odborných článků v recenzovaném 
neimpaktovaném časopisu a 6 článků přijatých ve sbornících indexovaných v databázích WoS 
a Scopus. Je autorkou a spoluautorkou dvou odborných knih a 1 kapitoly v zahraniční 
odborné knize. Uchazečka eviduje 10 citací podle SCI a 12 citací v publikacích bez SCI.  
Doc Škapa předložil návrh na složení habilitační komise. K předloženému návrhu otevřel 
diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl k předloženému návrhu námitky. 
Dále požádal členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení doc. Dohnalová, doc. 
Tuleja.. Návrh byl všemi hlasy přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně 

ekonomická fakulta 
členové:  
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná 

fakulta  
prof. Ing. Anna Križanová, DrSc. Žilinská univerzita, Fakulta Prevádzky a 

ekonomiky dopravy 
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 

podnikohospodářská 
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.    MU Brno Ekonomicko - správní fakulta  
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. na odd. VaV. Kopie Protokolu je 
součástí zápisu (příloha 3) 
 
K bodu 5 
 
Před projednáním tohoto bodu se ze zasedání omluvil doc. Bartoš. 



 4

Doc. Škapa předložil návrh na doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro 
bakalářský studijní program Ekonomika a management. 

Schváleno pro SZZ v letech 2019 - 2020:  

Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. 

Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. 

Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. 

Členové vědecké rady schválili předložený návrh pro bakalářský studijní program Ekonomika 
a management s omezením platným  pro roky 2019 – 2020 (Ing. Řešetková: pro 21 členů VR, 
proti 1, zdržel se 0, Ing. Poláček: pro 22 členů VR, proti 0, zdržel se 0, Ing. Skalická: : pro 22 
členů VR, proti 0, zdržel se 0) 

Jména schválených členů komisí pro SZZ budou zaslány ředitelům ústavů.  

 
Příští zasedání VR FP VUT v Brně se uskuteční dne 27. září 2019 nebo 4. října 2019. 
Členové VR budou vyzváni k hlasování o termínu.  
 
V Brně, dne 8. března 2019 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
          děkan FP VUT v Brně 
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         Příloha 1 
Zápis z habilitačního řízení Ing. Jarmily Strakové, Ph.D. konaného dne 
8. března 2019 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 předsedu habilitační komise člena habilitační komise, oponenta a 
hosty. Konstatoval usnášeníschopnost Vědecké rady FP VUT v Brně.  
 
K bodu 2 

Doc. Škapa představil uchazečku Ing. Jarmilu Strakovou, Ph.D., která je zaměstnankyní 
Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Seznámil přítomné 
s osobními daty uchazečky a s její pedagogickou, vědeckou a publikační činností. Dále 
konstatoval, že uchazečka předložila habilitační práci s názvem „Vliv podnikového prostředí 
na strategické řízení a rozhodování podnikatelských subjektů v ČR“. Informoval, že 
habilitační komise podala k žádosti kladné stanovisko a stanovila téma přednášky: 
„Podnikové prostředí a jeho vliv na tvorbu podnikové strategie“. Vyzval uchazečku 
k přednesení habilitační přednášky. 
 

K bodu 3 

Ing. Jarmila Straková, Ph.D. přednesla habilitační přednášku s názvem „Podnikové prostředí a 
jeho vliv na tvorbu podnikové strategie“, ve které prezentoval výsledky své habilitační práce a 
své vědecké a pedagogické schopnosti.  

 
K bodu 4 

Oponenty habilitační práce byli:   
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.  Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně  
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prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Žilinská univerzita v Žiline  

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové  

     
Doc. Škapa vyzval přítomného oponenta prof. Ing. Ladislava Blažka, CSc., aby seznámil 
členy VR se svým oponentním posudkem. Oponentní posudek omluvených oponentů přenesl 
doc. Škapa a prof. Kocmanová. 
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 

Habilitantka odpověděla na dotazy oponentů.  
 
K bodu 6 

Habilitační komise pracovala 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 
 
Předseda habilitační komise prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA přednesl 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 Ing. Jarmila 
Straková, Ph.D. je absolventkou 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 obhajobou disertační práce.  

Zaměstnankyní na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen 
VŠTE) je od jejího založení v roce 2006 dosud 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.  
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 
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indexovaných v databázích WoS a Scopus, 5 příspěvků ve sbornících z národní nebo 
mezinárodní konference. Je spoluautorkou dvou odborných knih (Využití neuronových sítí při 
komplexním hodnocení podniku a Manažerské postupy pro navrhování produktů) 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. 
Během své dosavadní kariéry byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou čtyř výzkumných projektů. 
U dvou projektů spolupracuje s FP VUT v Brně. 
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. V rámci své pedagogické i tvůrčí činnosti uchazečka 
dlouhodobě spolupracuje s podnikovou praxí především z Jihočeského regionu. 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. Jarmily Strakové, 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. Smejkal.  
doc Bartoš,  prof. Kraft a prof. Freiberg. 
Otázky členů VR jsou formulovány písemně (4 listy) a jsou součástí tohoto zápisu. 
 
Po rozpravě hosté a habilitantka opustili jednání VR. 
 

K bodu 8 

V neveřejné rozpravě vystoupil doc. Škapa, prof. Vochozka, prof. Smejkal. 
 
K bodu 9 

Doc. Škapa požádal členy VR o hlasování k návrhu na jmenování Jarmily Strakové, Ph.D. 
docentem. Skrutátory pro hlasování VR o výsledku habilitačního řízení byli schváleni doc. 
Dohnalová a doc. Tuleja. 
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K bodu 10 

Děkan fakulty na základě zprávy skrutátorů vyhlásil výsledek hlasování o návrhu na 
jmenování Ing. Jarmily Strakové, Ph.D. docentem: 
počet členů vědecké rady:   26    
počet přítomných:    23  
počet odevzdaných hlasů:    23 
počet kladných hlasů:   21  
počet záporných hlasů:    2  
počet neplatných hlasů:    0  
 

K bodu 11 

Vědecká rada Fakulty podnikatelské VUT v Brně dospěla 21 kladnými hlasy k závěru, že 
doporučuje paní Ing. Jarmilu Strakovou, 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 Jarmily Strakové, Ph.D. bylo ukončeno v 11.52 hodin. 
 
 
 
 
V Brně, dne 8. března 2019 
 
 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková 
 
 
 
Verifikoval: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
                       děkan 
 
 
 


