
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 27. září 2019 

 
Přítomni: doc. Bartoš, Ing. Baťka, prof. Buřita, 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. 
Suchánek, doc. Škapa, doc. Šimberová, doc. Tuleja, doc. Vochozka, prof. Živělová 
Omluveni: doc. Dohnalová, prof. Rais, 
 

Program:  

1. Zahájení  
2. Řízení ke jmenování profesorem Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D.  
3. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Marie Pavlákové Dočekalové, 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.  
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen. 

Materiály k zasedání byly zpřístupněny na webu fakulty. 

 
K bodu 2 

 
Před vědeckou radou Fakulty podnikatelské VUT v Brně proběhlo řízení ke jmenování 
profesorem doc. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. Uchazeč ve svém vystoupení prezentoval obor, 
vědeckopedagogickou činnost a perspektivy další činnosti. Přednesl přednášku na téma 
„Rozhodování o vstupu podniku na kapitálový trh formou primární emise akcií“. 
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. Vědecká rada schválila návrh na jmenování  doc. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. 
profesorem a navrhla  děkanovi FP VUT v Brně, aby předložil návrh na jeho jmenování 
profesorem rektorovi VUT v Brně k projednání na Vědecké radě VUT v Brně. Zápis z tohoto 
řízení je uveden jako příloha 1  tohoto zápisu. 
 
 
K bodu 3 

Doc. Škapa konstatoval, že mu byla dne 31. 03. 2019 doručena žádost na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Marie Pavlákové Dočekalové, Ph.D. Pan děkan se, po posouzení 
předložených materiálů, rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. Pavláková 
Dočekalová, předložila habilitační práci s názvem „Integrace hodnotového přístupu do měření 
udržitelnosti podniku“. Uchazečka je absolventkou magisterského studijního programu 
Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské, Vysoké učení technické v Brně. 
Doktorský studijní program v oboru Řízení a ekonomika podniku, ukončila v roce 2014 
obhajobou disertační práce s názvem: Měření environmentální, sociální, ekonomické 
a Corporate Governance výkonnosti podniku. 
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V roce 2014 byla oceněna cenou rektora za vynikající výsledky ve vědecké přípravě (cenu 
rektora získala rovněž v roce 2010 za vynikající studijní výsledky a za reprezentaci VUT 
v Brně). 
Od roku 2014 je na Fakultě podnikatelské na Ústavu ekonomiky zaměstnána nejprve jako 
asistent od roku 2015 jako odborný asistent.   
Ve výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na udržitelnost podniku, konkrétně na 
způsoby měření výkonnosti podniku zohledňující environmentální, sociální a corporate 
governance faktory podnikové činnosti. Podílí se na řešení grantových projektů zaměřených 
na výzkum faktorů ovlivňujících udržitelnost podniků. Vedle 4 externích grantových projektů 
podpořených Grantovou agenturou České republiky a Norskými fondy byla spoluřešitelkou 3 
interních projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně. V rámci řešení 
výzkumných úkolů dlouhodobě spolupracuje s podnikovou praxí. 
Z celkového počtu 43 publikačních výstupů je uchazečka spoluautorkou 6 odborných 
vědeckých článků s IF, 7 článků ve Scopusu, 6 odborných článků v recenzovaném 
neimpaktovaném časopisu a 14 článků přijatých ve sbornících indexovaných v databázích 
WoS a Scopus. Je spoluautorkou dvou odborných knih. Uchazečka eviduje 58 citací podle 
SCI a 40 citací v publikacích bez SCI.  
 
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. Ing. Jiří Kraft, CSc., členové: prof. Ing. Jiří Kern, CSc., prof. Dr. Ing. 
Drahomíra Pavelková, doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.. 
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, prof. Koráb. 
Návrh byl přijat 24 hlasy.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.  Technická Univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta  
členové:  
prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ekonomická fakulta 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a 
     ekonomiky  
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.  MU Brno, Ekonomicko - správní fakulta 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v  
materiálech „Habilitační řízení Ing. Marie Pavlákové Dočekalovékové, Ph.D.“ na odd. VaV.  
Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 2). 
 
K bodu 4 

• Pan děkan informoval členy VR o záměru provozovat mezinárodně uznávaný profesní 
kurz, který bude uskutečňován podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále dle čl. 8 Řádu celoživotního vzdělávání 
VUT (dále jen Řád CŽV) příloha 3. 
Členové VR berou na vědomí, že FP VUT v Brně bude provozovat mezinárodně 

uznávaný profesní kurz. 
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• Byly navrženy 4 možné termíny příštího zasedání VR FP VUT v Brně: 29. 11. 2019, 
06. 12. 2019, 07. 02. 2020, 14. 02. 2020. Termín bude upřesněn. Členové VR budou 
na zasedání pozvání e-mailem.  

 
V Brně, dne 27. září 2019 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


