Zápis č. 1
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 22. 1. 2019

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 2 ZK a 1 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Předložení Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních
programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně v jednotlivých
semestrech akademického roku 2017/2018
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu č. 10 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 4. 12. 2018
Dne 13.1.2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne
4.12.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 20.1.2019. Upravená verze Zápisu byla
všem rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 10 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 4. 12. 2018.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Předložení Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních
programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně v jednotlivých
semestrech akademického roku 2017/2018
Dne 21.1.2019 předložil pan děkan Zprávu o hodnocení výuky v bakalářských a
magisterských studijních programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně v
jednotlivých semestrech akademického roku 2017/2018. Dne 24.1.2019 byla zpráva rozeslána
znovu s doplněním a komentářem k některým bodům. Zasílání připomínek ke zprávě je
možné nejpozději do pátku 8.2.2019.
V průběhu dnešního dne již chodí jednotlivé připomínky z ústavů. Paní Mgr. Musilová
požádala, aby byla stanovena jednotná struktura pro vyjádření ředitelů ústavů. Dále
poukázala na to, že ve Směrnici rektora č. 73/2017 v čl. 4, odst. 5 je uvedeno, na co mají cílit
otázky. Bylo by vhodné otázky přehodnotit, doplnit. Ing. Kruljacová upozornila na čl. 5;
Zpráva o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech, odst. 1:
„Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti předmětů a garanti studijních
programů, vedoucí výukových pracovišť, zaměstnanci pověření děkanem a studenti pověření
akademickým senátem.“ V rámci tohoto bodu nebyli zvolení studenti osloveni k projednání
této zprávy, i když na tuto skutečnost několikrát upozorňovala. Pan děkan sdělil, že tuto
záležitost prověří a požádá o případné doplnění jednotlivé garanty studijních programů.

3. Informace z kolegia děkana
•

•

Pan děkan poděkoval všem za spolupráci při přípravě materiálů pro Institucionální
akreditaci, jakož i v průběhu návštěvy hodnotitelů na fakultě. VUT získalo
Institucionální akreditaci. Fakulta podnikatelská musí za 5 let doložit k doktorskému
studijnímu programu kontrolní zprávu, která by shrnovala:
o publikační činnost se zaměřením na uznávané typy výstupů – v souladu s
Metodikou 2017+
o zapojení vysoké školy do mezinárodních vědeckých projektů.
Dále pan prof. Koráb doplnil informace v rámci srovnání s jinými univerzitami.

4. Informace z AS VUT
• Pan rektor informoval ve spolupráci s paní Ing. Herrmannovou, že na webových
stránkách VUT je zveřejněn harmonogram oslav výročí 120 let VUT, byl prezentován
klip k příležitosti těchto oslav.
• Podal informace o institucionální akreditaci. Umístnění VUT v žebříčcích VŠ - jedná
se intenzivně o opatřeních. Pravidla jsou pro VUT diskriminační.
• Rektor dále informoval o navázání spolupráce s novou primátorkou města Brna a o
spolupráci s hejtmanem Jihomoravského kraje.
• Pan prorektor Doupovec upřesnil, že do studijního průměru se započítávají i
hodnocení ze svobodných předmětů.
• Pan prorektor Hirš sdělil, že na webových stránkách je zveřejněn plán aktivit
internacionalizace pro rok 2019.
• Byla předložena Pravidla rozpočtu VUT pro rok 2019. Dále byly předloženy
schvalované vnitřní předpisy součástí VUT. Byl schválen dodatek z řádu výběrových
řízení pro obsazování míst akademických a výzkumných pracovníků.
• Byl předložen dodatek Řádu studijních programů VUT, který se nyní řeší s právním
odborem rektorátu.
• Bylo schváleno usnesení, kterým AS VUT žádá všechny děkany a ředitele součástí
VUT o zajištění dodržovaní zákazu kouření.
• Bližší informace jsou k dispozici v zápisu z AS VUT.

5. Různé
•
•

•

•

Paní předsedkyně připomněla, že po dnešním zasedání AS FP VUT v Brně proběhne
zasedání Ekonomické komise FP.
Dále informovala, že na prosincovém zasedání AS FP VUT v Brně byla otevřena
otázka ohledně poklesu vnímání prestiže fakulty v očích studentů a pedagogů FP. Tato
diskuse měla být otevřena v lednu. Proto se dotázala na datum tohoto setkání.
Z diskuse vyplynulo, že setkání proběhne dne 29.1.2019 od 14.30 hod., po zasedaní
kolegia děkana.
Dr. Luňáček vznesl připomínku k systému schvalování výjezdů studentů do zahraničí.
Studenti předkládají k podpisům Individuálních plánů nesprávné formuláře i na
základě zveřejněného postupu na internetových stránkách fakulty. Na základě toho
navrhl možnost vytvoření elektronického schvalování nebo upravení pokynů na
internetových stránkách fakulty. Domnívá se, že nynější systém je neefektivní a AS
FP VUT v Brně by měl k tomuto problému přijmout stanovisko. Dále proběhla
diskuse. Pan děkan sdělil, že tuto záležitost prověří a bude následně řešena.
Dne 28. 2. 2019 se v Zoner BOBYHALL uskuteční Ples Fakulty podnikatelské 2019.
Oficiální pozvánky budou rozeslány mailem všem ředitelům ústavů a na sekretariáty
tak, aby byly postoupeny všem zaměstnancům ještě před uvolněním vstupenek do
prodeje.

V 15.12 hod odešla Mgr. Musilová.
V 15.34 hod přišle Dr. Schüller.

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 19.2.2019.
Program řádného zasedání AS FP 19.2.2019
1. Úvod
2. Projednání a schválení Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a
magisterských studijních programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v
Brně v jednotlivých semestrech akademického roku 2017/2018
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace AS VUT v Brně
5. Různé

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.45 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

