
Zápis z korespondenčního jednání (elektronicky) VR FP VUT v Brně  

od  14. 5. 2019 do 10. 6. 2019 

z celkového počtu 26 členů VR FP VUT v Brně se zúčastnilo 23 členů vědecké rady (Ing. 
Baťka, prof. Buřita, doc. Dohnalová, prof. Doupovec, prof. Freiberg, prof. Hynek, prof. Jura, 
prof. Kita, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc. Korytárová, prof. Kraft, prof. Rais, 
Ing. Slezák, prof. Režňáková, prof. Smejkal, prof. Stávková, doc. Suchánek, doc. Šimberová, 
doc. Škapa, doc. Tuleja, prof. Vochozka) 
 

1. Zahájení jednání 

Obsahem korespondenčního jednání bylo vyjádření souhlasu/nesouhlasu, případně 
připomínek k žádostem o akreditaci studijních programů: 

- Entrepreneurship and Small Business Development (ESBD) 
- International Business and Management (IBM) 
- Manažerská informatika (MI) 
- Strategický rozvoj podniku (SRP) 

Veškeré dokumenty byly zveřejněny na: https://www.fbm.vutbr.cz/vedecka-rada/ 

Termín k vyslovení  souhlasu/nesouhlasu s předloženým, případně zasláním připomínek byl 
stanoven do 28. 5. 2019 na adresu rekova@fbm.vutbr.cz  Prodloužený byl do 10. 6. 2019. 
 

Po prostudování zveřejněných materiálů byly vzneseny následující připomínky: 

- Str. 53 Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.,  zařazení asistent ? x garant předmětu??? - 
nemá být odborný ?  

- Str. 55 Ing. Mgr. Tomáš Hobza DPP/DPČ rozsah 100 čeho? neurčitá doba u 
DPP/DPČ??? – do formuláře se dají dát mezery - nemá žádnou činnost, nebylo by 
dobré tam napsat nějaké odborné zkušenosti do kolonky Přehled o nejvýznamnější 
publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům? Jsou to všechno přednášející! 

- Str. 67 Ing. Michal Mačát dtto 
- Str. 68 Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. dtto 
- Str. 71 Ing. Martin Mucha, Ph.D. dtto 
- Str. 73 Ing. Michal Novotný dtto 
- Str. 75 Ing. Vojtěch Polák dtto 
- Str. 70 Ing. Pavel Mráček, Ph.D. není vyplněný řádek 
- Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. prog. prac. poměr rozsah 0 do 

kdy 0 
- V pracovních pozicích vztah uvádí!? 
- V praxi je nekonzistentnost na str. 49 kde je uváděno „praxe není podpořena 

smlouvou“ – samostatné podniky studentů a na str. 89 ; pro další podporu praxe 
Fakulta podnikatelská dále navázala úzkou spolupráci se dvěma podniky Stroje Polák, 



s.r.o. Apama, s.r.o., se kterými byly uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci a 
zástupci podniků se budou aktivně zapojovat do výuky v rámci praxe.  

- 1. Manažerská informatika (MI) - karty předmětů: 

Datové sklady - literatura stará 16 a více let se nebude u tohoto tématu HK líbit 

Management bezpečnosti ICT - prosím už konečně a jednou pro vždy vypusťte totálně 
zastaralou příručku Hanáček, P. a J. Saudek. Bezpečnost informačních systémů z roku 2000! 

- 2 . Strategický rozvoj podniku 

V části B-I – Charakteristika studijního programu se píše „Studijní program respektuje 
aktuální trendy v digitalizaci a je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.“. V jednotlivých 
předmětech s výjimkou logistiky ale není o Průmyslu 4.0 ani zmínka.  

Ani v části B-II – Studijní plány a návrh témat prací jak v seznamu předmětů, tak 
v obsahu SZZ obtížně hledám něco, co by reprezentovalo téma Průmysl 4.0. Čestnou 
výjimkou je předmět Informační podpora procesů, kdy by to bylo vhodné doplnit 
výslovně do anotace.  

V předmětu Inovace v podniku - literatura stará 20 a více let (zejména  BARTES,F. Řízení 
inovací. UT PF VUT v Brně, Podnikatelská fakulta. Brno : PC DIR 1998) působí velmi 
nevhodně a určitě se nebude HK líbit. To platí i pro knihu Druckera z roku 1992,  

21 členů vědecké rady vyjádřilo souhlas s předloženými materiály bez připomínek, 2 členové 
přiložili své připomínky, které byly, pokud to bylo možné, zapracovány.  

 

2. Závěr 
 
Členové VR FP VUT v Brně schválili čtyři předkládané akreditace. 

 

V Brně dne 10. 6. 2019 

 

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

 

Zapsala: Ing. Simona Reková    


