
Zápis 

ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 4. listopadu 2022 

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

Program:  

1. Zahájení  
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Marka Zineckera, Ph.D.  
3. Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jejíž 

součástí je návrh nových požadavků pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na FP VUT.   

4. Schválení nových členů Oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a 
management a Řízení a ekonomika podniku v českém a anglickém jazyce. 

5. Schválení nových školitelů pro doktorský studijní program Řízení a ekonomika 
podniku v českém a anglickém jazyce. 

6. Různé. 
 
 

K bodu 1 

Zasedání vědecké rady zahájil děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně doc. Vojtěch Bartoš, 
Ph.D. Pan děkan přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání je přítomno 25 členů VR 
a VR je usnášeníschopná. 
Následně požádal pan děkan 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. Marka Zineckera, Ph.D. Řízení bylo zahájeno v 9.36 hodin. Uchazeč ve 
svém vystoupení prezentoval obor, vědeckopedagogickou činnost a perspektivy další činnosti. 
Přednesl přednášku na téma „Rozhodování Angel investorů v kontextu start-upových 
projektů“. 
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. Marka Zineckera, Ph.D 
profesorem a navrhla  děkanovi FP VUT v Brně, aby předložil návrh na jmenování 
profesorem doc. Zineckera rektorovi VUT v Brně k projednání na Vědecké radě VUT v Brně. 
Zápis z tohoto řízení je uveden jako příloha 1  tohoto zápisu. 
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K bodu 3 

Doc. Bartoš poděkovat členům VR za vyjádření souhlasu a za připomínky k Žádosti o 
akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, které proběhlo elektronicky 
ve dnech 27. 9.  – 12. 10. 2022. Předal slovo doc. Pavlákové Dočekalové, která navázala na 
pana děkana a připojila informace, že naše fakulta má dle poslední akreditace právo 
uskutečňovat tato řízení do 30. 11 2023. Platnost poslední akreditace končí přibližně za rok, a 
proto jsme zpracovali novou žádost o akreditaci. Habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem jsou klíčové pro další rozvoj naší fakulty a celé university a naším cílem je 
zvyšovat kvalitu a udržet vysokou odbornost řízení a proto jsme současně s žádostí předložili 
i nová autoevaluační kritéria (reagují na požadavky na hodnocení vědy v rámci metodiky 
M17+ a vyjadřují směřování tvůrčí činnosti naší fakulty – internacionalizace vědy). Za období 
poslední platné akreditace bylo na naší fakultě uskutečněno 19 řízení z toho 7 pro uchazeče v 
jiných vysokých škol. Naše fakulta tak beze zbytku plní svoji roli a přispívá k rozvoji celého 
českého vysokého školství. 
Poděkovala členům VR FP VUT v Brně za čas, který věnovali prostudování žádosti, a za 
komentáře a připomínky, které zaslali. Všechny připomínky jsme zvážili a zapracovali. 
Poděkovala  za vyjádření souhlasu s předloženým materiálem. 
 
K bodu 4 

 
Pan děkan požádal členy vědecké rady o projednání rozšíření oborové rady doktorského 
studijního programu Ekonomika a management, oboru Řízení a ekonomika podniku  
v českém a anglickém jazyce a programu Řízení a ekonomika podniku v českém a anglickém 
jazyce o dva členy -  proděkanku pro vědu a výzkum doc. Ing. Marii Pavlákovou 
Dočekalovou, Ph.D. a navrženého garanta doktorského programu Ekonomika a management 
obor Řízení a ekonomika podniku v českém a anglickém jazyce prof. Ing. Tomáše Meluzína, 
Ph.D. CV jsou přílohou č. 2 zápisu. 

 
23 členů VR FP VUT v Brně vyjádřilo souhlasu s roršířením OR pro doktorský studijní 

program Ekonomika a managemet, oboru Řízení a ekonomika podniku  v českém a anglickém 

jazyce  a programu Řízení a ekonomika podniku v českém a anglickém jazyce o 2 členy - doc. 

Pavlákovou Dočekalovou a prof. Meluzína. 2 členové VR se zdrželi hlasování. 

 

K bodu 5 

Zasedání VR opustil Ing. Baťka.  Doc. Bartoš  seznámit členy vědecké rady s návrhem na 
nové školitele doktorského studia ve studijním programu Řízení a ekonomika podniku 
v českém a anglickém jazyce v prezenční a kombinované formě studia. Návrh na jmenování 
školitelem byl projednán a schválen na zasedání Oborové rady pro doktorské studium dne 22. 
09. 2022.  
CV jsou přílohou č. 3 zápisu  
doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. FP VUT v Brně, ústav managementu 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 

 
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. FP VUT v Brně, ústav financí 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 

 
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. FP VUT v Brně, ústav informatiky  a 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 
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doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. rektor VUT v Brně 
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy vědecké rady. 

 
 
K bodu 6 

 

• Na zasedání VR FP VUT v Brně dne 24. 6. 2022 byla projednána žádost  o schválení 
změny v akreditačním materiálu v doktorském studijním programu Ekonomika a 
management v prezenční i kombinované formě studia. Tato změna se týkala výměny 
garanta prof. Ing. Vojtěcha Korába, Dr., MBA na nového garanta studijního programu 
Ekonomika a management prof. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. Vzhledem k tomu, že 
jsme neuvedli u DSP i obor a anglický studijní program, musíme požádat o nové 
schválení. Tedy. Žádáme o vyjádření souhlasu s návrhem na změnu garanta 
doktorského studijního programu Ekonomika a management, oboru Řízení a 
ekonomika podniku a DSP Economics and Management, studijního oboru Company 
Management and Economics. 
Současnému garantovi DSP Ekonomika a management oboru Řízení a ekonomika 
podniku a DSP Economics and Management, studijního oboru Company Management 
and Economics  prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA se k 1. 9. 2022 snížil pracovní 
úvazek na 60%. Jako nového garanta DSP Ekonomika a management, oboru Řízení a 
ekonomika podniku a DSP Economics and Management, studijního oboru Company 
Management and Economics navrhujeme prof. Ing. Tomáše Meluzína, Ph.D. který je 
velmi kvalitní pedagog a splňuje předepsané standardy stanovené pro garanta 
příslušného studijního programu. 
Hlasování: pro návrh 21, zdrželo se: 1. 

 
• Návrh termínu na příští zasedání VR FP VUT v Brně je:  

27. 1. 2023 nebo 10. 2. 2023. přítomní členové VR FP VUT v Brně se přiklonili k datu 
10. 2. 2023 v 9.30 hodin. 
 
 

 
V Brně, dne 4. listopadu 2022 
 
Zapsala: Ing. Simona Reková             
 
 
                                                                
 

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


