
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 7. února 2020 

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

Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Marie Pavlákové Dočekalové, Ph.D. 
3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapy, 

Ph.D. 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Karla Doubravského, Ph.D.  
5. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Františka Milichovského, Ph.D.  
6. Různé 

 
K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. et Ing. 
Stanislav Škapa, Ph.D. Pan děkan pověřil vedením vědecké rady proděkanku pro vědu a 
výzkum prof. Ing. Alenu Kocmanovou, Ph.D. Paní proděkanka poděkovala za slovo. Přivítala 
všechny přítomné a konstatovala, že jednání je přítomno 25 členů VR a VR je 
usnášeníschopná.  
Požádala o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen. 

Materiály k zasedání byly zpřístupněny na webu fakulty. 

 
K bodu 2 

 
Habilitační řízení Ing. Marie Pavlákové Dočekalové, Ph.D. zahájila proděkanka FP VUT 
v Brně prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.  v 10.12 hodin. Zápis z habilitačního řízení je 
přílohou zápisu (příloha č. 1). 
 
 
K bodu 3 

Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. opustil zasedání vědecké rady. Z dalšího zasedání 
vědecké rady se omluvil doc. Tuleja. Počet přítomných členů VR je 23. Prof Kocmanová 
konstatovala, že byla statutárnímu zástupci Ing. Jiřímu Křížovi, Ph.D. doručena dne 2. ledna 
2020 žádost na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapy, 
Ph.D. Žádost byla podpořená třemi písemnými stanovisky profesorů. Stanoviska poslali: prof. 
RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., který působí na Fakultě informatiky a managementu, 
Univerzita Hradec Králové, v současné době zastává funkci děkana této fakulty, prof. dr hab. 
Jan Wojtyła, který  byl rektorem Ekonomické univerzity v Katowicích a Prof. Dr. oec. Elina 
Gaile-Sarkane, která působí na Fakultě inženýrské ekonomie a managementu, na Technické 
univerzitě v Rize.  
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S návrhem odevzdal uchazeč i požadované doklady dle par. 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění. 
Ing. Kříž se, po posouzení předložených materiálů, rozhodl postoupit návrh vědecké radě 
fakulty.  
Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. je absolventem bakalářského studijního oboru 
„Elektronické součástky a systémy“ na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně. 
Magisterské studium absolvoval na Fakultě podnikatelské VUT v Brně ve studijním programu 
„Ekonomika a management“ ve studijním oboru „Řízení a ekonomika podniku“ a také na 
Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně ve studijním programu „Automatizace“ ve 
studijním oboru „Inženýrská informatika a automatizace“. Na Fakultě podnikatelské VUT 
v Brně pokračoval v doktorském studiu oboru Řízení a ekonomika podniku, které zakončil 
v roce 2002. V roce 2008 byl na základě habilitačního řízení na Fakultě podnikatelské VUT 
v Brně jmenován docentem pro obor Ekonomika a management. Hlavním oborem jeho tvůrčí 
a pedagogické činnosti je řízení a ekonomiku podniku, zejména pak její dílčí oblast 
rozhodování managementu v prostředí rizika a nejistoty a vnímání těchto rizik jedincem.  
V uvedené výzkumné oblasti je autorem, resp. spoluautorem 3 monografií, 7 článků 
v časopisech s impakt faktorem, 4 článků v časopisech v databázi SCOPUS, 11 článků 
v ostatních recenzovaných časopisech, 14 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých 
konferencí indexovaných v databázi Web of Science nebo Scopus, 61 příspěvků ve sborníku 
z ostatních konferencí a více než 30-ti dalších odborných publikací. V současné době na 
Fakultě podnikatelské VUT v Brně garantuje magisterský studijní program European 
Business and Finance a doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku. 

Ing. Kříž předložil členům VR návrh deseti významných pracovníků z oboru jmenovacího 
řízení pro možný výběr pětičlenné komise.  
Prof. Kocmanová otevřela diskusi k předloženým návrhům. Nikdo z přítomných členů VR 
nevznesl námitky k předloženým návrhům. 
Dále požádala členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení doc. Dohnalová a prof. 
Hynek.  Návrh byl přijat 21 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování. 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou komisi pro řízení ke 
jmenování profesorem doc. Škapy ve složení: 
Předseda: 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity 

v Brně  
členové: 
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.  Fakulta ekonomicko-správní Masarykovy univerzity 

v Brně  
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.  Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě  
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického   
     v Brně  
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.  Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity v Ostravě 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v  
materiálech „Řízení ke jmenování profesorem doc. Škapa“ na odd. VaV. Kopie Protokolu  
je součástí zápisu (příloha 2). 
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K bodu 4 

Na zasedání vědecké rady se vrátil doc. Škapa. Počet přítomných členů VR je 24. Prof 
Kocmanová konstatovala, že byla děkanovi doc. Škapovi doručena dne 19. listopadu 2019 
žádost o zahájení habilitačního řízení Ing. Karla Doubravského, Ph.D. Po předběžném 
posouzení předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. Karel 
Doubravský, Ph.D. předložil habilitační práci s názvem Modelování vlivu šíření fám 
v ekonomických rozhodovacích problémech. Uchazeč je absolventem oboru Matematické 
inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kde také pokračoval studiem 
doktorského studijního programu, které zakončil v roce 2005. V letech 2010–2011 absolvoval 
doplňující pedagogické studium organizované ICV VUT v Brně. Zaměstnancem Fakulty 
podnikatelské VUT v Brně je od roku 2004 nejdříve na pozici asistent, od roku 2005 na pozici 
odborný asistent. Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se uchazeč dlouhodobě věnuje 
problematice statistického zpracování dat a návrhu nových formálních nástrojů pro práci s 
velmi neurčitými informacemi v ekonomických rozhodovacích problémech. Ve své 
pedagogické činnosti je uchazeč garantem, přednášejícím a cvičím předmětů Statistika 1, 
Statistika 2 a Metody aplikované statistiky ve studijním programu Systémové inženýrství a 
informatika, předmětu Statistika 2 ve studijním programu Mezinárodní ekonomika a obchod a 
předmětu Applied analytical statistics vyučovaného v angličtině ve studijním programu 
European Business and Finance. Ing. Doubravský je autorem jedné monografie, spoluautorem 
20 článků v recenzovaných časopisech. Z toho je 10 článků publikováno v časopisech 
indexovaných v databázi Web of Science a 7 článků v časopisech indexovaných v databázi 
Scopus. Uchazeč je také autorem 8 příspěvků ve sborníku vědecké konference indexované ve 
Web of Science a Scopus. Publikační činnost uchazeče je dlouhodobá a konzistentní a 
systematicky navazuje na pedagogické i vědecké a tvůrčí zaměření uchazeče. Uchazeč 
eviduje 8 citací ve Web of Science a další 25 citací v databázi Scopus.  
Prof. Kocmanová předložila návrh na složení hodnotící komise. K předloženému návrhu 
otevřela diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl ke složení komise námitky.  
Prof. Kocmanová poté požádala členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení doc. 
doc. Dohnalová, prof. Hynek. Návrh byl přijat 22 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování. 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
Předseda: 
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.   Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií VUT v Brně 
členové:  
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.    Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita  
      Pardubice  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.   Fakulta managementu, Univerzita Komenského v 

Bratislave  
prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.   Obchodní fakulta, Ekonomická univerzita v 

Bratislavě  
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.   Provozně ekonomická fakulta, Mendelova 

univerzita v Brně 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Karel Doubravský, Ph.D. na odd. VaV. Kopie Protokolu 
je součástí zápisu (příloha 3) 
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K bodu 5 

Prof Kocmanová konstatovala, že byla děkanovi doc. Škapovi doručena dne 5. prosince 2019 
žádost o zahájení habilitačního řízení Ing. Františka Milichovského, Ph.D. Po předběžném 
posouzení předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazeč 
předložil habilitační práci s názvem Reverzní logistika v obchodě ve vybraném regionu v 
České republice. Uchazeč je absolventem bakalářského i magisterského studia na Fakultě 
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na FP VUT dále pokračoval studiem 
doktorského studijního programu Ekonomika a management v oboru Řízení a ekonomika 
podniku, které zakončil v roce 2014. Zaměstnancem Fakulty podnikatelské VUT v Brně je od 
roku 2013, nejprve na pozici asistent, od roku 2014 jako odborný asistent na Ústavu 
managementu. Ve vědecké, tvůrčí a pedagogické oblasti se Ing. Milichovský věnuje 
problematice efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových nástrojů, propojení reverzní 
logistiky a obchodu, a dále na oblast metodologie výzkumu. 

Ve své pedagogické činnosti zavedl nový předmět Reverse logistics in retail vyučovaný 
v angličtině ve studijním programu Ekonomika podniku, Market research vyučovaný 
v angličtině ve studijním programu Entrepreneurship and Small Business Development. Ing. 
Milichovský je autorem odborné knihy Reverzní logistika v obchodě v České republice. Je  
autorem či spoluautorem 31 článků v recenzovaných časopisech. Z tohoto počtu je 6 článků 
evidováno v databázi Web of Science 14 článků je indexovaných v databázi Scopus, a 11 
článků je v časopisech zařazených na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Publikační 
činnost uchazeče je dlouhodobá a konzistentní a systematicky navazuje na pedagogické i 
vědecké a tvůrčí zaměření uchazeče. Uchazeč eviduje 11 citací ve Web of Science a další 33 
unikátní citace v databázi Scopus. Žadatel je držitelem certifikátu Manažer kvality junior 
(vystavený Českou společností pro jakost) a certifikátu CIMA-A (vystavený Českým 
institutem pro marketing o.s.). 
Prof. Kocmanová předložila návrh na složení habilitační komise. K předloženému návrhu 
otevřela diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl ke složení komise námitky.  
Prof. Kocmanová poté požádala členy VR o souhlas, aby skrutátoři pracovali ve složení doc. 
doc. Dohnalová, prof. Hynek. Návrh byl přijat 22 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování. 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
Předseda: 
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodní fakulta 
členové: 
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu 

a ekonomiky 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická 

fakulta 
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Vysoká škola podnikání a práva, a. s. 
 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. František Milichovský, Ph.D. na odd. VaV. Kopie 
Protokolu je součástí zápisu (příloha 4) 
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K bodu 6 

Paní prof. Kocmanová předala slovo panu doc. Škapovi.  
• Pan děkan informoval členy VR o záměru provozovat mezinárodně uznávaný profesní 

kurz MBA – Strategic Management – EU Markets, který bude uskutečňován podle     
§ 60 a 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 (příloha 5). Požádal o vyjádření pana 
prorektora Doupovce a dále předal slovo prof. Raisovi, garantovi kurzu, který 
mezinárodní kurz představil. 

Členové VR berou na vědomí, že FP VUT v Brně bude provozovat mezinárodně uznávaný 

profesní kurz Strategic Management – EU Markets. 

• Pan děkan pozval na fakultní ples, který se uskuteční dne 6. března 2020 v Boby 
Centru. 

• Pan děkan navrhl termíny na příští zasedání VR FP VUT v Brně: 22. května 2020 
nebo 29. května 2020 a 25. září 2020. Termín bude upřesněn. Členové VR budou na 
zasedání pozvání e-mailem.  

 
 

 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

Verifikovala: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 
           proděkanka pro vědu a výzkum,  

          pověřená vedením zasedání VR FP VUT v Brně 


