
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 24. června 2022 

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

Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD.  
3. Habilitačního řízení Ing. Moniky Březinové, Ph.D.  
4. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D. 
5. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, 

Ph.D. 
6. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra Suchánka, Ph.D. 
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 a představil nového člena VR – 
doc. Ing. Marii Pavlákovou Dočekalovou, Ph.D., která  nahradí od 1.7.2022 prof. Škapu na 
pozici proděkana pro vědu a výzkum. Prof. Škapa končí ve funkci proděkana pro vědu a 
výzkum k 30. 6. 2022. 
Konstatoval, že jednání je přítomno 23 členů VR z počtu 28  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, 3, 4, 5 a 6 pracovali ve složení doc. Tuleja, doc. Šimberová.. 
Návrh byl 23 hlasy přijat (2 členové se zdrželi hlasování). 
 
K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD. zahájil prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, 
Ph.D.  v 10.15 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 1). 
 

 
K bodu 3 

Habilitační řízení Ing. Moniky Březinové, Ph.D. zahájil prof. Škapa v 11.40 hodin. Zápis 
z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 2). 
 
K bodu 4 

Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 09. 03. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D. Po předběžném posouzení 
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předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na 
zahájení řízení podpořilo svými stanovisky pět významných profesorů: 
Prof. Em. Dr. Rer. Pol. Udo Broll - v současné době je emeritovaným profesorem na Technické 
Univerzitě v Drážďanech, Fakultě ekonomických věd, přičemž je stále aktivní v oblasti 
publikační i pedagogické. 
Prof. Ing. František Freiberg, CSc. - dlouhodobě působí na ČVUT v Praze, Ústavu řízení a 
ekonomiky podniku Fakulty strojní,  
Prof. Nataļja LĀCE, Dr.oec.- v současné době je ředitelkou Ústavu podnikových financí a 
ekonomiky na Fakultě ekonomiky a managementu Technické univerzity v Rize. 
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.- aktuálně působí jako profesorka na Fakultě sociálně ekonomické 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski - v současné době působí na Fakultě ekonomických věd a řízení 
Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. 
Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. je absolventem bakalářského, magisterského i doktorského 
studia na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Doktorské studium v 
oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské VUT v Brně završil obhajobou 
disertační práce v roce 2003. Docentem pro obor Odvětvová ekonomika a management byl na 
základě habilitačního řízení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně jmenován v roce 2006. 
Hlavním oborem tvůrčí a pedagogické činnosti autora je řízení a ekonomika podniku, zejména 
pak její dílčí Public a Private Equity. 
V oblasti Private Equity je v popředí vědeckého zájmu autora výzkum strany nabídky na trhu 
soukromého kapitálu. Výzkum Public Equity je dlouhodobě v popředí zájmu výzkumného 
pracoviště, na kterém autor působí. V této oblasti se jeho pozornost soustředí zejména na 
institucionální faktory ovlivňující rozhodování o prvotní veřejné nabídce akcií (IPO). Ve výše 
uvedené tvůrčí oblasti je autorem, resp. spoluautorem, 4 monografií, 18-ti původních 
vědeckých prací v časopisech indexovaných v databázi Web of Science, 23 původních 
vědeckých prací v časopisech zařazených v databázi Scopus, 21 publikací v ostatních 
recenzovaných časopisech a 21 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých konferencí. 
H-index autora dle databáze Web of Science dosahuje hodnoty 10. Pod vedením autora obhájilo 
své disertační práce celkem pět studentů doktorského studijního programu a v současné je 
školitelem dvou dalších doktorandů se zaměřením na výzkum trhu business angels. 
Autor je členem redakčních rad domácích i zahraničních vědeckých časopisů, z nichž dva jsou 
indexovány v databázi Web of Science a Scopus (Equilibrium - Quarterly Journal of Economics 
and Economic Policy a Oeconomica Copernicana). V oblasti internacionalizace se podílí na 
rozvoji pedagogické i vědecko-výzkumné spolupráce Vysokého učení technického v Brně se 
zahraničními univerzitami, zejména pak Univerzitou Mikoláše Koperníka v Toruni, 
Technickou univerzitou v Gdaňsku, FH Wien der WKW, Technickou univerzitou v 
Drážďanech a Univerzitou de Málaga. V rámci programu Erasmus+ je hostujícím vyučujícím i 
na řadě dalších zahraničních partnerských vysokých škol. 
Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková UTB ve Zlíně v Brně, Fakulta managementu a 
ekonomiky 
  
členové:  
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.  VUT v Brně, Fakulta stavební 
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.  VŠB Technická univerzita Ostrava, Ekonomická  
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      fakulta  
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.   Ústav podnikové strategie Vysoká škola  
      technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.    Mendelova univerzita v Brně, Fakulta  
      regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
   
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D.“ na odd. VaV. 
Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 3). 
 
K bodu 5 

 
Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 24. 05. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Po předběžném 
posouzení předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. 
Návrh na zahájení řízení podpořili svými stanovisky čtyři významní profesoři: 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková – působí na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně,  
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.- působí na Národohospodářské fakultě a Fakultě financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze  
prof. Ing. Štefan Hittmár, Ph.D. z Fakulty riadenia a informatiky Žilinské univerzity v Žiline a 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.  z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. je absolventkou Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde úspěšně ukončila svá 
magisterská studia. Doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku ukončila v roce 
2003 na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Docentkou pro obor 
Management a ekonomika podniku byla na základě úspěšného habilitačního řízení konaného 
na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jmenována v roce 
2007. 
Od roku 1999 působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, nejprve jako 
odborná asistentka, od roku 2005 jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Po dvě 
funkční období (v letech 2007-2015) byla děkankou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 
Pardubice a v současné době zde zastává funkci proděkanky pro vědu a tvůrčí činnost.  
Hlavním oborem vědecké i pedagogické činnosti je řízení a ekonomika podniku, zejména oblast 
finančního účetnictví, finančních rozborů a manažerských analýz podnikatelských subjektů a 
zahrnuje také problematiku strategického řízení. 
Za dobu svého působení na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice byla zapojena 
do řešení řady projektů významných tuzemských i zahraničních výzkumných projektů a úkolů. 
Byla spoluřešitelkou 3 projektů GA ČR, 1 projektu TA ČR, řešitelkou resortního projektu 
MPSV ČR a GA AA, řešitelkou mezinárodního projektu financovanou z IVF. V současné době 
je spoluřešitelkou projektu GA ČR zaměřeného na problematiku využití analýzy sentimentu 
finančních textů pro predikci finanční výkonnosti podniku. Z hlediska publikačních výstupů ve 
výše uvedené oblasti je autorkou, resp. spoluautorkou 3 monografií, autorkou 1 odborné knihy, 
autorkou, resp. spoluautorkou 15 kapitol v dalších odborných publikacích. Je autorkou nebo 
spoluautorkou 29 výstupů zařazených v databázi Web of Science (5 článků v Q1 nebo Q2 
v kategorii Economics nebo Management), se 110 citacemi, 30 výstupů v databázi Scopus se 
154 citacemi. H-index podle Web of Science dosahuje v současné době hodnoty 6. 
Pod vedením doc. Myškové úspěšně ukončilo doktorské studium 7 doktorandů, a to 1 na 
Fakultě podnikatelské VUT v Brně a 6 na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
V současné době vede 4 doktorandy.V mezinárodní spolupráce se aktivně podílela na navázání 
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spolupráce s řadou zahraničních univerzit, na vzniku nových studijních programů typu joint-
degree na fakultě, stejně tak na získání řady mezinárodních vědeckých projektů, v nichž 
zastupovala zájmy fakulty. V rámci programu Erasmus+ je hostující vyučující na zahraničních 
partnerských vysokých školách. Doc. Myšková se pravidelně účastní státních závěrečných 
zkoušek na FP VUT v Brně. V současnosti je členkou VR FP VUT V Brně.  
 
Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
 
předseda:  
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
členové: 
doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a 

managementu 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně 

ekonomická fakulta 
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. České vysoké učení technické v Praze, 

Masarykův ústav vyšších studií  
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 „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 4). 
 

K bodu 6 

 

Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 28. 03. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Bc. Petra Suchánka, Ph.D. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na 
zahájení řízení podpořili svými stanovisky čtyři významní profesoři: 
Univ.-Prof. Dr. Johannes M. Lehner - je profesorem na Institutu organizačních věd Univerzity 
Johannese Keplera v Linci, Rakousko, 
Prof. Ing. Helena Majdůchová, Ph.D. - je profesorkou v oboru Ekonomika a manažment 
podniku na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě, 
Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. -  je profesorkou v oboru Řízení průmyslových systémů na 
Fakultě Ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 
Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. - je profesorem v oboru Technická kybernetika na Fakultě 
managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. 

Doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. je absolventem bakalářského studia na Fakultě ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, dále je 
absolventem magisterského i doktorského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity. V roce 2007 byl na základě habilitačního řízení na Ekonomicko-správní fakultě MU 
jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management. Habilitační práce nesla 
název: Model firmy v podnikovém hospodářství. Hlavním oborem jeho tvůrčí a pedagogické 
činnosti je ekonomika a finanční řízení podniku v posledních letech doplněná o vztahu ke 
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spokojenosti zákazníka, ve kterých řeší výzkumné úkoly od roku 1999 (finanční výkonnost), 
resp. 2015 (spokojenost zákazníka). 

V uvedené výzkumné oblasti je autorem, resp. spoluautorem 7 monografií, 6 článků 
v časopisech s impakt faktorem, 10 článků v časopisech v databázi SCOPUS, 15 článků 
v ostatních recenzovaných časopisech, 27 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých 
konferencí indexovaných v databázi Web of Science nebo Scopus, 81 příspěvků ve sborníku 
z ostatních konferencí a více než 20-ti dalších odborných publikací. Výsledky své výzkumné 
činnosti pravidelně prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích v tuzemsku i 
zahraničí. H-index autora dosahuje hodnoty 4 (Web of Science), resp. 5 (Scopus), v databázi 
Web of Science eviduje 53 citací (v databázi Scopus pak dalších 31). V současné době je 
školitelem jednoho doktoranda, šest doktorandů pod jeho vedením již úspěšně ukončilo 
doktorský studijní program na ESF MU. Za dobu svého působení na Ekonomicko-správní 
fakultě MU se podílel na řešení několika externích výzkumných projektů (3x GAČR, 1x 
GAAV, 1x TAČR, 1x mezinárodní projekt). Spolupráci s praxí rozvíjí v rámci řešení projektů 
smluvního výzkumu. 
Doc. Suchánek se podílí na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí a je členem 
redakčních rad domácích i zahraničních vědeckých časopisů i programových či vědeckých rad 
mezinárodních konferencí. 
Spolupráci s VUT začal uchazeč již v roce 2000, kdy ESF MU poprvé hostila mezinárodní 
workshop postgraduálních studentů, do kterého byly zapojeny tři univerzity. Kromě ESF MU, 
ještě FP VUT v Brně a Fakulta Ekonomiky Univerzity Nicholase Kopernika v Toruni. Od roku 
2002 se také aktivně účastnil státních závěrečných zkoušek na FP VUT v Brně. Doc. Suchánek 
je od roku 2013 členem vědecké rady FP VUT v Brně.  
 

Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
 
předseda:  
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
členové: 
prof. Ing. František Freiberg, CSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 

strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.  UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a 

ekonomiky 
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Bc. Petra Suchánka, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 5). 
 

 

K bodu 7 

 

• Pan děkan poděkoval členům VR za projednání a za připomínky Plánu realizace 
Strategického záměru Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně na rok 
2022, které proběhlo elektronicky ve dnech 20. – 31. 05. 2022.   
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• Pan děkan požádal o projednání a schválení změny v doktorském studijním programu 
Ekonomika a management v prezenční i kombinované formě studia. Akreditace tomuto 
programu byla udělena dne 1. 10. 2011. Akreditace je platná, ,rozhodnutím MŠMT 
29563/2011-M3, do 1. 11. 2019 a prodloužena  v souladu se zákonem 168/2018 Sb.do 
31. 12. 2024. Změna se týká změny garanta programu z následujícího důvodu: současný 
garant programu prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA požádal k 1. 9. 2022 o zkrácení 
pracovního úvazku na FP VUT v Brně. Jako nového garanta studijního programu 
Ekonomika a management navrhujeme prof. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D.), který je 
velmi kvalitní pedagog a vědecký pracovník, který splňuje předepsané standardy 
stanovené pro garanta příslušného studijního programu. Hlasování: pro návrh 21, 

zdrželo se: 2. 
• V letošním roce proběhnou oslavy k 30 výročí založení fakulty. Oslavy se uskuteční  

13. 09. 2022 v Sono centru, kam jsou všichni členové VR srdečně zváni. 
• Návrh termínu zasedání VR FP VUT v Brně: 14. 10. 2022 v 9.30 hodin. 

 
 
 
V Brně, dne 24. června 2022 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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



Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 24. června 2022 

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

Program:  

1. Zahájení  
2. Habilitační řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD.  
3. Habilitačního řízení Ing. Moniky Březinové, Ph.D.  
4. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D. 
5. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, 

Ph.D. 
6. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra Suchánka, Ph.D. 
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 a představil nového člena VR – 
doc. Ing. Marii Pavlákovou Dočekalovou, Ph.D., která  nahradí od 1.7.2022 prof. Škapu na 
pozici proděkana pro vědu a výzkum. Prof. Škapa končí ve funkci proděkana pro vědu a 
výzkum k 30. 6. 2022. 
Konstatoval, že jednání je přítomno 23 členů VR z počtu 28  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, 3, 4, 5 a 6 pracovali ve složení doc. Tuleja, doc. Šimberová.. 
Návrh byl 23 hlasy přijat (2 členové se zdrželi hlasování). 
 
K bodu 2 

Habilitační řízení Ing. Vojtěcha Stehela, PhD. zahájil prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, 
Ph.D.  v 10.15 hodin. Zápis z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 1). 
 

 
K bodu 3 

Habilitační řízení Ing. Moniky Březinové, Ph.D. zahájil prof. Škapa v 11.40 hodin. Zápis 
z habilitačního řízení je přílohou zápisu (příloha č. 2). 
 
K bodu 4 

Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 09. 03. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D. Po předběžném posouzení 
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předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na 
zahájení řízení podpořilo svými stanovisky pět významných profesorů: 
Prof. Em. Dr. Rer. Pol. Udo Broll - v současné době je emeritovaným profesorem na Technické 
Univerzitě v Drážďanech, Fakultě ekonomických věd, přičemž je stále aktivní v oblasti 
publikační i pedagogické. 
Prof. Ing. František Freiberg, CSc. - dlouhodobě působí na ČVUT v Praze, Ústavu řízení a 
ekonomiky podniku Fakulty strojní,  
Prof. Nataļja LĀCE, Dr.oec.- v současné době je ředitelkou Ústavu podnikových financí a 
ekonomiky na Fakultě ekonomiky a managementu Technické univerzity v Rize. 
Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.- aktuálně působí jako profesorka na Fakultě sociálně ekonomické 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski - v současné době působí na Fakultě ekonomických věd a řízení 
Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. 
Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. je absolventem bakalářského, magisterského i doktorského 
studia na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Doktorské studium v 
oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské VUT v Brně završil obhajobou 
disertační práce v roce 2003. Docentem pro obor Odvětvová ekonomika a management byl na 
základě habilitačního řízení na Fakultě podnikatelské VUT v Brně jmenován v roce 2006. 
Hlavním oborem tvůrčí a pedagogické činnosti autora je řízení a ekonomika podniku, zejména 
pak její dílčí Public a Private Equity. 
V oblasti Private Equity je v popředí vědeckého zájmu autora výzkum strany nabídky na trhu 
soukromého kapitálu. Výzkum Public Equity je dlouhodobě v popředí zájmu výzkumného 
pracoviště, na kterém autor působí. V této oblasti se jeho pozornost soustředí zejména na 
institucionální faktory ovlivňující rozhodování o prvotní veřejné nabídce akcií (IPO). Ve výše 
uvedené tvůrčí oblasti je autorem, resp. spoluautorem, 4 monografií, 18-ti původních 
vědeckých prací v časopisech indexovaných v databázi Web of Science, 23 původních 
vědeckých prací v časopisech zařazených v databázi Scopus, 21 publikací v ostatních 
recenzovaných časopisech a 21 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých konferencí. 
H-index autora dle databáze Web of Science dosahuje hodnoty 10. Pod vedením autora obhájilo 
své disertační práce celkem pět studentů doktorského studijního programu a v současné je 
školitelem dvou dalších doktorandů se zaměřením na výzkum trhu business angels. 
Autor je členem redakčních rad domácích i zahraničních vědeckých časopisů, z nichž dva jsou 
indexovány v databázi Web of Science a Scopus (Equilibrium - Quarterly Journal of Economics 
and Economic Policy a Oeconomica Copernicana). V oblasti internacionalizace se podílí na 
rozvoji pedagogické i vědecko-výzkumné spolupráce Vysokého učení technického v Brně se 
zahraničními univerzitami, zejména pak Univerzitou Mikoláše Koperníka v Toruni, 
Technickou univerzitou v Gdaňsku, FH Wien der WKW, Technickou univerzitou v 
Drážďanech a Univerzitou de Málaga. V rámci programu Erasmus+ je hostujícím vyučujícím i 
na řadě dalších zahraničních partnerských vysokých škol. 
Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
předseda:  
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková UTB ve Zlíně v Brně, Fakulta managementu a 
ekonomiky 
  
členové:  
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.  VUT v Brně, Fakulta stavební 
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.  VŠB Technická univerzita Ostrava, Ekonomická  
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      fakulta  
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.   Ústav podnikové strategie Vysoká škola  
      technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.    Mendelova univerzita v Brně, Fakulta  
      regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
   
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D.“ na odd. VaV. 
Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 3). 
 
K bodu 5 

 
Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 24. 05. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D. Po předběžném 
posouzení předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. 
Návrh na zahájení řízení podpořili svými stanovisky čtyři významní profesoři: 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková – působí na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně,  
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.- působí na Národohospodářské fakultě a Fakultě financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze  
prof. Ing. Štefan Hittmár, Ph.D. z Fakulty riadenia a informatiky Žilinské univerzity v Žiline a 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.  z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. je absolventkou Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde úspěšně ukončila svá 
magisterská studia. Doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku ukončila v roce 
2003 na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Docentkou pro obor 
Management a ekonomika podniku byla na základě úspěšného habilitačního řízení konaného 
na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jmenována v roce 
2007. 
Od roku 1999 působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, nejprve jako 
odborná asistentka, od roku 2005 jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Po dvě 
funkční období (v letech 2007-2015) byla děkankou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 
Pardubice a v současné době zde zastává funkci proděkanky pro vědu a tvůrčí činnost.  
Hlavním oborem vědecké i pedagogické činnosti je řízení a ekonomika podniku, zejména oblast 
finančního účetnictví, finančních rozborů a manažerských analýz podnikatelských subjektů a 
zahrnuje také problematiku strategického řízení. 
Za dobu svého působení na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice byla zapojena 
do řešení řady projektů významných tuzemských i zahraničních výzkumných projektů a úkolů. 
Byla spoluřešitelkou 3 projektů GA ČR, 1 projektu TA ČR, řešitelkou resortního projektu 
MPSV ČR a GA AA, řešitelkou mezinárodního projektu financovanou z IVF. V současné době 
je spoluřešitelkou projektu GA ČR zaměřeného na problematiku využití analýzy sentimentu 
finančních textů pro predikci finanční výkonnosti podniku. Z hlediska publikačních výstupů ve 
výše uvedené oblasti je autorkou, resp. spoluautorkou 3 monografií, autorkou 1 odborné knihy, 
autorkou, resp. spoluautorkou 15 kapitol v dalších odborných publikacích. Je autorkou nebo 
spoluautorkou 29 výstupů zařazených v databázi Web of Science (5 článků v Q1 nebo Q2 
v kategorii Economics nebo Management), se 110 citacemi, 30 výstupů v databázi Scopus se 
154 citacemi. H-index podle Web of Science dosahuje v současné době hodnoty 6. 
Pod vedením doc. Myškové úspěšně ukončilo doktorské studium 7 doktorandů, a to 1 na 
Fakultě podnikatelské VUT v Brně a 6 na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
V současné době vede 4 doktorandy.V mezinárodní spolupráce se aktivně podílela na navázání 
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spolupráce s řadou zahraničních univerzit, na vzniku nových studijních programů typu joint-
degree na fakultě, stejně tak na získání řady mezinárodních vědeckých projektů, v nichž 
zastupovala zájmy fakulty. V rámci programu Erasmus+ je hostující vyučující na zahraničních 
partnerských vysokých školách. Doc. Myšková se pravidelně účastní státních závěrečných 
zkoušek na FP VUT v Brně. V současnosti je členkou VR FP VUT V Brně.  
 
Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
 
předseda:  
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
členové: 
doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a 

managementu 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendelova univerzita v Brně, Provozně 

ekonomická fakulta 
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. České vysoké učení technické v Praze, 

Masarykův ústav vyšších studií  
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 „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 4). 
 

K bodu 6 

 

Prof. Škapa konstatoval, že byla panu děkanovi dne 28. 03. 2022, doručena žádost na zahájení 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Bc. Petra Suchánka, Ph.D. Po předběžném posouzení 
předložených materiálů se pan děkan rozhodl postoupit návrh vědecké radě fakulty. Návrh na 
zahájení řízení podpořili svými stanovisky čtyři významní profesoři: 
Univ.-Prof. Dr. Johannes M. Lehner - je profesorem na Institutu organizačních věd Univerzity 
Johannese Keplera v Linci, Rakousko, 
Prof. Ing. Helena Majdůchová, Ph.D. - je profesorkou v oboru Ekonomika a manažment 
podniku na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě, 
Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. -  je profesorkou v oboru Řízení průmyslových systémů na 
Fakultě Ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 
Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. - je profesorem v oboru Technická kybernetika na Fakultě 
managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. 

Doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. je absolventem bakalářského studia na Fakultě ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, dále je 
absolventem magisterského i doktorského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity. V roce 2007 byl na základě habilitačního řízení na Ekonomicko-správní fakultě MU 
jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management. Habilitační práce nesla 
název: Model firmy v podnikovém hospodářství. Hlavním oborem jeho tvůrčí a pedagogické 
činnosti je ekonomika a finanční řízení podniku v posledních letech doplněná o vztahu ke 
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spokojenosti zákazníka, ve kterých řeší výzkumné úkoly od roku 1999 (finanční výkonnost), 
resp. 2015 (spokojenost zákazníka). 

V uvedené výzkumné oblasti je autorem, resp. spoluautorem 7 monografií, 6 článků 
v časopisech s impakt faktorem, 10 článků v časopisech v databázi SCOPUS, 15 článků 
v ostatních recenzovaných časopisech, 27 příspěvků ve sborníku z mezinárodních vědeckých 
konferencí indexovaných v databázi Web of Science nebo Scopus, 81 příspěvků ve sborníku 
z ostatních konferencí a více než 20-ti dalších odborných publikací. Výsledky své výzkumné 
činnosti pravidelně prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích v tuzemsku i 
zahraničí. H-index autora dosahuje hodnoty 4 (Web of Science), resp. 5 (Scopus), v databázi 
Web of Science eviduje 53 citací (v databázi Scopus pak dalších 31). V současné době je 
školitelem jednoho doktoranda, šest doktorandů pod jeho vedením již úspěšně ukončilo 
doktorský studijní program na ESF MU. Za dobu svého působení na Ekonomicko-správní 
fakultě MU se podílel na řešení několika externích výzkumných projektů (3x GAČR, 1x 
GAAV, 1x TAČR, 1x mezinárodní projekt). Spolupráci s praxí rozvíjí v rámci řešení projektů 
smluvního výzkumu. 
Doc. Suchánek se podílí na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí a je členem 
redakčních rad domácích i zahraničních vědeckých časopisů i programových či vědeckých rad 
mezinárodních konferencí. 
Spolupráci s VUT začal uchazeč již v roce 2000, kdy ESF MU poprvé hostila mezinárodní 
workshop postgraduálních studentů, do kterého byly zapojeny tři univerzity. Kromě ESF MU, 
ještě FP VUT v Brně a Fakulta Ekonomiky Univerzity Nicholase Kopernika v Toruni. Od roku 
2002 se také aktivně účastnil státních závěrečných zkoušek na FP VUT v Brně. Doc. Suchánek 
je od roku 2013 členem vědecké rady FP VUT v Brně.  
 

Prof Škapa předložil návrh děkana na složení hodnotící 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 hodnotící komisi ve 
složení: 
 
předseda:  
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.  VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
členové: 
prof. Ing. František Freiberg, CSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 

strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.  UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a 

ekonomiky 
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

ekonomická 
 
Originály Protokolu o hlasování VR FP VUT v Brně a hlasovací lístky jsou uloženy v 
materiálech „řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Bc. Petra Suchánka, Ph.D.“ na odd. 
VaV. Kopie Protokolu je součástí zápisu (příloha 5). 
 

 

K bodu 7 

 

• Pan děkan poděkoval členům VR za projednání a za připomínky Plánu realizace 
Strategického záměru Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně na rok 
2022, které proběhlo elektronicky ve dnech 20. – 31. 05. 2022.   
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• Pan děkan požádal o projednání a schválení změny v doktorském studijním programu 
Ekonomika a management v prezenční i kombinované formě studia. Akreditace tomuto 
programu byla udělena dne 1. 10. 2011. Akreditace je platná, ,rozhodnutím MŠMT 
29563/2011-M3, do 1. 11. 2019 a prodloužena  v souladu se zákonem 168/2018 Sb.do 
31. 12. 2024. Změna se týká změny garanta programu z následujícího důvodu: současný 
garant programu prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA požádal k 1. 9. 2022 o zkrácení 
pracovního úvazku na FP VUT v Brně. Jako nového garanta studijního programu 
Ekonomika a management navrhujeme prof. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D.), který je 
velmi kvalitní pedagog a vědecký pracovník, který splňuje předepsané standardy 
stanovené pro garanta příslušného studijního programu. Hlasování: pro návrh 21, 

zdrželo se: 2. 
• V letošním roce proběhnou oslavy k 30 výročí založení fakulty. Oslavy se uskuteční  

13. 09. 2022 v Sono centru, kam jsou všichni členové VR srdečně zváni. 
• Návrh termínu zasedání VR FP VUT v Brně: 14. 10. 2022 v 9.30 hodin. 

 
 
 
V Brně, dne 24. června 2022 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková                                                                            
 

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


