
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 25. září 2020 

 
Přítomni: doc. Bartoš, Ing. Baťka, prof. Buřita, doc. Dohnalová, prof. Doupovec, prof. 
Freiberg, prof. Hynek, prof. Jura, 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, prof. Freiberg, prof. Kita, 
 

Program:  

1. Zahájení  
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapy, Ph.D.  
3. Habilitační řízení Ing. Františka Milichovského, Ph.D. 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Mgr. Veroniky Novotné, Ph.D.  
5. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Evy Tomáškové, 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 přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání je 
přítomno 23 členů VR a VR je usnášeníschopná. Předal slovo proděkance pro vědu a výzkum 
prof. Ing. Aleně Kocmanové, Ph.D. Paní proděkanka poděkovala za slovo. Místnost opustil 
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Počet přítomných 22 členů VR. 
Prof. Kocmanová požádala 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. et Ing, Stanislava Škapy Ph.D. Řízení bylo zahájeno v 10.09 hodin. 
Uchazeč ve svém vystoupení prezentoval obor, vědeckopedagogickou činnost a perspektivy 
další činnosti. Přednesl přednášku na téma „Stanovení averze k riziku privátního investora a 
návrh investičního portfolia“. 
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. et Ing, Stanislava Škapy, 
Ph.D profesorem a navrhla  statutárnímu zástupci děkana 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 se vrátil na zasedání VR. Počet přítomných členů VR – 23. 
Habilitační řízení Ing. Františka Milichovského, Ph.D. zahájil doc. Škapa  v 11.49 hodin. 
Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 2). 
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K bodu 4 

 
Zasedání VR opustil prof. Kraft a prof. Stávková. Počet přítomných členů VR – 21. Doc. 
Škapa konstatoval, že mu byla dne 30. 06. 2020 doručena žádost na zahájení habilitačního 
řízení Mgr. Veroniky Novotné, Ph.D. Pan děkan se, po posouzení předložených materiálů, 
rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Mgr. Novotná  předložila habilitační práci 
s názvem „Dynamické modelování v ekonomice a řízení podniku“. Uchazečka je 
absolventkou magisterského studia na Masarykově Univerzitě v Brně, Přírodovědecké 
fakultě, obor matematika-ekonomie. Doktorský studijní program Ekonomika a management,  
obor Řízení a ekonomika podniku ukončila v roce 2002 obhajobou disertační práce s názvem 
„Optimalizace portfolia na BCPP“. 
Souběžně s doktorským studiem žadatelka pracovala na Fakultě podnikatelské VUT v Brně 
jako technickohospodářský pracovník.  Od roku 2002 zde pracuje v pozici odborného 
asistenta a je zapojena do pedagogické i vědecko – výzkumné činnosti Ústavu informatiky. 
Hlavním oborem vědecké a výzkumné činnosti žadatelky je teorie dynamických 
ekonomických modelů a jejich aplikace pro podporu rozhodování v ekonomice a řízení 
podniku. Z celkového počtu 62 publikačních výstupů je 7 evidováno v databázi Web of 
Science v časopisech s IF, z toho jedna publikace je v časopise s kvartilem Q2 (autorský podíl 
50 %), dvě s kvartilem Q3 (součtem autorských podílů 90 %) a čtyři v časopise s kvartilem 
Q4 (součtem autorských podílů 250 %). Dalších 9 publikací je indexovaných v databázi 
Scopus,  5 je v časopisech zařazených na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a 27 
článků je ve sbornících indexovaných v databázích WoS. Dále je žadatelka spoluautorkou 
monografie „Application of Dynamic Modelling in Economics“. Mgr. Novotná  eviduje 25 
citací dle databáze Web of Science a dalších 9 unikátních citací v databázi Scopus. 
Žadatelka se dále podílela na řešení projektu GAČR „Vývoj nových metod řešení 
dynamických modelů řízení podniků“ (2016-2018) a projektu smluvního výzkumu „Analýza 
nedostatků informačních systémů ve firmách“. V současné době je zodpovědnou řešitelkou 
standardního projektu specifického výzkumu „Modelování a optimalizace podnikových 
procesů v podmínkách digitální transformace“ a byla zodpovědnou řešitelkou standardního 
projektu specifického výzkumu v letech 2017-2019.  
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. Karel Rais CSc., MBA, dr. h. c., členové: prof. Ing. Jan Čapek, 
CSc., prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., prof. Ing. Pavol Kita, PhD., prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 
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. 
Vochozka. Návrh byl přijat.  
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Karel Rais CSc., MBA, dr. h. c.  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
    
členové:  
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.   Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-
správní  
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

aplikované informatiky 
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prof. Ing. Pavol Kita, PhD.  Ekonomická univerzita v Bratislavě, Obchodná 
fakulta  

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.  Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-
správní fakulta  

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

 
Zasedání VR opustil prof. Rais. Počet přítomných členů VR – 20. Dne 05. 12. 2019. 2020 
doručena žádost na zahájení habilitačního řízení Ing. Evy Tomáškové, Ph.D. Pan děkan se, po 
posouzení předložených materiálů, rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. 
Tomášková  předložila habilitační práci s názvem „Interfunkční koordinace z pohledu tržní 
orientace“. Uchazečka je absolventkou bakalářského,  magisterského i doktorského studia na 
FP VUT v Brně. Doktorský studijní program v oboru Řízení a ekonomika podniku ukončila 
v roce 2005 obhajobou disertační práce s názvem „Měření tržní orientace a její vliv na 
podnikový výkon “. Po skončení svého studia s FP VUT v Brně nadále spolupracuje. 
Společně s kolegy z FP VUT v Brně se spolupodílela na výzkumném záměru Výzkum 
implementace tržní orientace u hi-tech firem. Je také spoluautorkou několika společných 
publikací s kolegy z FP VUT v Brně. 

V roce 2004 nastoupila na pozici asistentky na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, 
kde následně od roku 2005 působila jako odborná asistentka na Katedře národního 
hospodářství a od roku 2009 pak na Katedře finančního práva a národního hospodářství.  

Ve své vědecké činnosti se uchazečka zaměřuje zejména na problematiku interfunkční 
koordinace a tržní orientace.  

Dle stavu k 31. 08. 2020 je Ing. Tomášková autorkou či spoluautorkou 17 článků 
v recenzovaných časopisech, z toho 5 článků je evidováno v databázi Web of Science: 1 
v časopise s IF 4,344 (Q1), autorský podíl 50 %, 2 v časopise s IF 0,726 (Q2), autorský podíl 
u každého článku činí 50 %, 1 v časopise s IF 1,021 (Q3), autorský podíl 50 %, 1 článek je 
zahrnutý v kategorii ESCI. Dalších 6 článků je indexovaných v databázi Scopus a 6 je dále 
publikováno v odborném časopisu recenzovaném neimpaktovaném. Uchazečka je autorkou či 
spoluautorkou 10 příspěvků publikovaných ve sbornících evidovaných v databázi Web of 
Science nebo Scopus. Uchazečka je autorkou odborné knihy Tržní orientace – známá 
neznámá. Dále je spoluautorkou odborné knihy Doprovodné služby – konkurenční výhoda? 
Uchazečka je rovněž autorkou či spoluautorkou vybraných kapitol v šesti odborných knihách.  

Ing. Tomášková eviduje 13 citací ve Web of Science a 15 citací v databázi Scopus. 

V rámci svého doktorského studia na Fakultě podnikatelské spolupracovala na mezinárodním 
výzkumném projektu Relationship marketing of micro and small enterprises along with 
territorial self-goverments – comparative research. Dále se podílela na řešení projektu GA ČR 
402/07/1493.  Jako řešitelka či spoluřešitelka se podílela na 5 projektech specifického 
výzkumu financovaných Grantovou agenturou Masarykovy univerzity. Uchazečka 
spolupracovala na mezinárodním grantovém projektu Participatory Budgeting – Success or 
Crisis of Local Democracy? Comparative Legal Study financovaném National Science Centre 
Poland. 
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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: předsedkyně: prof. Ing. Jana Stávková, CSc., členové: prof. PhDr. Jana 
Geršlová, CSc., prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. prof. Ing. 
Miroslav Žižka, Ph.D. 
Doc Škapa otevřel diskusi k předloženým návrhům. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl 
námitky k předloženým návrhům. 
Skrutátoři pracovali i nadále ve složení doc. Tuleja, prof. Vochozka. Vědecká rada v tajném 
hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve složení: 
předsedkyně:  
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně 

ekonomická fakulta 
členové:  
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta  
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

managementu a ekonomiky 
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.  Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta  
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.  Technická univerzita v Liberci, Ekonomická 

fakulta  
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v  
materiálech „Habilitační řízení Ing. Eva Tomášková, Ph.D.“ na odd. VaV.  
Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 4). 
 
 
K bodu 6 

 
Pan doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. informoval, že funkční období jeho působení jako 
děkana končí dne 7. 11. 2020. Novým děkanem FP VUT v Brně bude doc. Ing. Vojtěch 
Bartoš, Ph.D. 
Pan děkan poděkoval členům vědecké rady za čtyřleté obětavé působení ve vědecké radě, za 
dosavadní spolupráci a podporu při vytváření dobrých vzájemných vztahů. 
 
V Brně, dne 25. září 2020 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


