
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 18. února 2022 

 
Přítomni: doc. Bartoš, Ing. Baťka, prof. Doupovec, prof. Fischer doc. Hanáček, prof. Hynek, 
Ing. Chovanec, doc. Janíček, prof. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc. Korytárová, Ing. 
Kovář, prof. Kraft, prof. Meluzín, doc. Mrkývka, doc. Myšková, prof. Pavelková, prof. 
Režňáková, prof. Stávková, doc. Suchánek doc. Šimberová, prof. Škapa, doc. Tuleja, prof. 
Vochozka,  
Omluveni: Ing. Pálka, prof. Rais 
 

Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D. 
3. Habilitačního řízení Ing. Michala Karase, Ph.D. 
4. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD.  
5. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Moniky Březinové, Ph.D. 
6. Schválení členů komisí pro SZZ 
7. Různé 
 

K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Ing. Vojtěch 
Bartoš, Ph.D. Pan děkan přivítal všechny přítomné členy VR. Konstatoval, že jednání je 
přítomno 25 členů VR z počtu 27  a VR je usnášeníschopná.  
 
Požádal o schválení programu jednání VR. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
Materiály k zasedání byly zpřístupněny na webu fakulty. Předal slovo proděkanovi pro vědu a 
výzkum  prof. Škapovi. Prof. Škapa poděkoval za slovo a požádal členy VR o souhlas, aby 
skrutátoři k bodům programu 2 pracoval ve složení doc. Tuleja, doc. Šimberová, k 3, 4 a 5 
pracoval ve složení doc. Suchánek, doc. Šimberová.. Návrh byl 25 hlasy přijat. 
 
K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Lucie Kaňovské, Ph.D. zahájil prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, 
Ph.D.  v 10.10 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 1). 
 

 
K bodu 3 

Habilitační řízení Ing. Michala Karase, Ph.D. zahájil prof. Škapa.  Ve 12.30 hodin. Zápis 
z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 2). 
 
K bodu 4 

Prof. Škapa konstatoval, že byla děkanovi fakulty doc. Bartošovi doručena dne 29. 10. 2021 
žádost na zahájení habilitačního řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD.. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Uchazeč předložil 
habilitační práci s názvem „Hodnota pro vlastníky a její generátory v prostředí malých a 
středních podniků. Ing. Stehel absolventem studijního programu Ekonomika a management, a 
to v bakalářském stupni na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a ve 
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stupni magisterském na Vysoké školy finanční a správní. Svou doktorskou disertační práci na 
téma Využití teorie her při řízení podniku obhájil v roce 2018 na Fakultě prevádzky a 
ekonomiky dopravy a spojov Žilinské univerzity v Žilině.“ Na Vysoké škole technické a 
ekonomické v Českých Budějovicích působí od roku 2009. Na základě výběrového řízení se 
stal v roce 2013 odborným asistentem Ústavu znalectví a oceňování VŠTE. Od roku 2015 
působil jako vědecký pracovník Ekonomické laboratoře. V roce 2017 se stal prorektorem – 
statutárním zástupcem rektora VŠTE. Na základě výsledků voleb byl prezidentem republiky 
jmenován rektorem VŠTE s účinností od 1. 1. 2021. 
Jak pedagogickou, tak výzkumnou činnost žadatel zaměřuje na podnikové hospodářství 
zahrnující primární a vybrané sekundární funkce podniku. Je autorem 30 odborných publikací 
indexovaných v databázi Web of Science (h-index: 9, 484 citací bez autocitací) a 31 publikací 
v databázi Scopus (h-index: 11, 585 citací bez autocitací). Je členem redakčních rad několika 
vědeckých časopisů a výborů mezinárodních vědeckých konferencí. Nedílnou součástí vědecké 
práce žadatele je i řešení několika výzkumných projektů. Kromě 5 externích projektů 
podpořených Technologickou agenturou České republiky byl řešitelem, nebo spoluřešitelem 
dvou projektů specifického výzkumu a několika inovačních voucherů. 
Ing. Stehel dlouhodobě a úzce spolupracuje s podnikovou praxí. Aktivně působí v Jihočeské 
hospodářské komoře, v nejrůznějších pracovních a poradních komisích Jihočeské kraje a města 
České Budějovice. Ing. Stehel dlouhodobě spolupracuje s VUT v Brně, konkrétně s Ústavem 
soudního inženýrství, Odborem znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Na úrovni 
Fakulty podnikatelské participuje na projektu Technologické agentury České republiky 
„Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích 
v České Republice“ (TL02000215). Současně byl také členem řešitelského týmu dalšího 
projektu Technologické agentury České republiky „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském 
prostoru“ (TL01000349).  
 
Pan děkan předložil návrh na složení habilitační komise. K předloženému návrhu otevřel prof. 
Škapa diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl ke složení komise námitky.  
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA   VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
členové:  
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD.  Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a 

ekonomiky 
Ekonomická fakulta  

prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-
správní 
  
prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.  VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Vojtěch Stehel, Ph.D. na odd. VaV. Kopie Protokolu je 
součástí zápisu (příloha 3) 
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K bodu 5 

 
Prof. Škapa konstatoval, že byla děkanovi fakulty doc. Bartošovi doručena dne 10. 12. 2021 
žádost na zahájení habilitačního řízení Ing. Moniky Březinové, PhD. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Ing. Monika 
Březinová, Ph.D. předložila habilitační práci s názvem „Nástroje marketingové komunikace 
Malých a středních podniků v pivovarnickém odvětví“. 
Je absolventkou studijního programu Provozní podnikatel na Zemědělské fakultě Jihočeské 
Univerzity v Českých Budějovicích, kde promovala v roce 1996. Dále pokračovala ve studiu 
doktorského programu v oboru Řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské 
Univerzity v Českých Budějovicích, které zakončila v roce 2001 disertační prací na téma 
„Perspektivy pivovarského odvětví v České republice.“ 
Od roku 2002 byla zaměstnána na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity jako odborný 
asistent, kde se věnovala problematice řízení malých a středních podniků, marketingové 
komunikaci a managementu obecně. V roce 2016 přestoupila na Zemědělskou fakultu téže 
univerzity, kde se dále věnuje problematice Malých a středních podniků, s ohledem na jejich 
řízení a marketing, v konkrétní aplikaci na pivovarské odvětví. V rámci vědecké činnosti se 
podílela na řešení výzkumného projektu s názvem „Adaptace sektoru znalostně náročných 
služeb na podmínky Společnosti 4.0“, (Výzkumný projekt TAČR TL02000136). Jako hlavní 
řešitelka zpracovávala projekt s názvem „Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním 
regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko“ (Interreg EÚS Bavorsko č. 229.). Dále se podílela na 
projektech Grantové agentury Jihočeské univerzity „Procesní řízení v MSP vybrané aspekty“ a 
„Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích“. 
Je spoluautorkou 4 odborných vědeckých článků s IF, 3 článků ve Scopusu, devíti odborných 
článků v recenzovaném neimpaktovaném časopisu a 14. článků přijatých ve sbornících 
indexovaných v databázích WoS. Je autorkou a spoluautorkou pěti odborných knih a pěti 
kapitol v  odborných knihách z toho dvě zahraniční, v anglickém jazyce. Uchazečka eviduje 35 
citací podle SCI a 138 citací v publikacích bez SCI. Uchazečka také pravidelně publikuje 
v odborných časopisech, zvláště v oblasti průmyslového marketingu a marketingu MSP.  
 
Pan děkan předložil návrh na složení habilitační komise. K předloženému návrhu otevřel 
diskusi. Nikdo z přítomných členů VR nevznesl ke složení komise námitky.  
 
Vědecká rada v tajném hlasování schválila většinou hlasů pětičlennou habilitační komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA, dr.h.c  
      Vysoká škola technická a ekonomická v Českých  

Budějovicích  
členové:  
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c.  Mendelova univerzita v Brně, Agronomická 

fakulta  
doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. VŠE Fakulta podnikohospodářská  
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 

Ekonomická fakulta, 
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „Habilitační řízení Ing. Monika Březinová, Ph.D. na odd. VaV. Kopie Protokolu je 
součástí zápisu (příloha 4) 
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K bodu 6 

 

Prof. Škapa seznámil členy vědecké rady s návrhem na členů komisí pro SZZ pro bakalářský 
studijní program Účetnictví a daně, Manažerská informatika a  Entrepreneurship and Small 
Business Development a dále pro magisterský studijní program Strategický rozvoj podniku a 
Informační management  příloha č. 5- 9. 

23 členů vědecké rady vyjádřilo souhlas s předloženými materiály bez připomínek a  schválili 

navržené členy do komisí na státní závěrečné zkoušky 

 

K bodu 7 

 
Pan děkan informoval členy VR, že budou požádáni o projednání Per rollam dokumentů: Plán 
realizace SZ FP VUT na rok 2022, který vychází ze schváleného Strategický záměr FP VUT 
na období 2021+ a Výroční zprávy o činnosti FP VUT v Brně za rok 2021. Tyto dokumenty 
jim budou zaslaný elektronicky po schválení v Akademickém senátu FP. Příští zasedání VR FP 
VUT v Brně je plánované na 24. června 2022. 
 
 
V Brně, dne 18. února 2022 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

Verifikoval: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 
          děkan FP VUT v Brně 


