
Zápis č. 8 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 22.10.2019 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:   (z toho 10 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 ZK a 4 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 pana proděkana, pana tajemníka a omluvila 
pana děkana.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

 
1. Úvod 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty za rok 2018  
3. Předložení Pravidel pro přijímací řízení 
4. Informace z kolegia rektora 
5. Informace z AS VUT 
6. Různé 

 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Schválení Zápisu č. 7 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně konaného dne 24.9.2019 

Dne 16.10. 2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 24.9 
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 20.10.2019. Upravená verze Zápisu byla všem 
rozeslána před zasedáním. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 7 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 24.9.20119 

 



PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
V 14.34 hod přišel doc. Brychta a Dr. Svirák. 

 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty za rok 2018 
 

Dne 23.9.2019 pan tajemník předložil Výroční zprávu o činnosti FP za rok 2018. Termín pro 
zaslání připomínek byl do 14.10.2019 – připomínky a upravená Výroční zpráva byla rozeslána 
všem členům ASA FP.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP žádá vedení FP o předkládání Výroční zprávy o činnosti po 
provedené jazykové korektuře a všech formálních úpravách. AS FP žádá o předložení Výroční 
zprávy o hospodaření fakulty za rok 2018. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FP za rok 2018 
v předloženém znění. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

3. Předložení Pravidel pro přijímací řízení 
 

Dne 21.10.2019 byla předložena Pravidla pro přijímací řízení pro rok 2019_2020. Termín pro 
zaslání připomínek byl stanoven do 11.11.2019.  

Proděkan Ing. Kříž okomentoval hlavní změny v Pravidlech: 

1. Bakalářské studijní programy – všechny již budou otevírány jako studijní programy 
(nikoli jako obory), proto jsem v těchto případech vyškrtala „resp. obor“ 

2. Navazující magisterské studijní programy – zůstává pouze jediný obor – Informační 
management, ostatní budou také otevírány jako programy. Obor ŘEP se již nebude 
otevírat. 

3. Čl. 4 odst. 3 – minimální počet zapsaných studentů pro otevření studijního programu v 
českém jazyce je 60 – doplněno, že se týká i navazujících magisterských. 

4. čl. 9 - na základě požadavku garanta programu ESBD je upravena přijímací zkouška a 
bodování. 



5. Čl. 12 Přijetí prominutím přijímací zkoušky – odst. 1 Scio test – mění se způsob předání 
výsledku fakultě. Uchazeč musí na fakultu zaslat žádost o přijetí prominutím přijímací 
zkoušky společně s certifikátem o výsledku testu, který uchazeči vydá společnost Scio.  

6. Čl. 13 odst. 2 – sjednocení písemné přijímací zkoušky do všech navazujících 
magisterských studijních programů, resp. oborů – obor Informační management nebude 
mít samostatnou přijímací zkoušku. 

 

3. Informace z kolegia rektora 
 

 Byla představena podrobná analýza samoplátců na jednotlivých fakultách VUT včetně 
strategie internacionalizace na období 2020-2030. 

 Termín pro jednotné weby v anglickém jazyce je do 31.12.2019. 
 

 

4. Informace z AS VUT 
 

 byl schválen Dodatek č. 1. k Pravidlům rozpočtu VUT pro rok 2019 
 byl schválen Dodatek č. 1. k Rozpočtu VUT pro rok 2019 
 AS VUT se vyjádřil kladně k žádosti o akreditaci doktorského studijního programu ÚSI 

– Soudní inženýrství 
 Metodika 17+ - rektor prezentoval premiérovi ČR a ministrovi Havlíčkovi připomínky 

VUT (zdůraznil rozdíly mezi Akademií věd a univerzitami, apeloval na podporu 
aplikovaného výzkumu apod.). VUT nastavilo motivační systém. Fakulty mohou 
motivační kritéria stanovená VUT korigovat tím, že nastaví i vlastní motivační systém. 

 VUT bude spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti umělé 
inteligence 

 proběhla evaluace internacionalizace na VUT 
 Česká konference rektorů vznesla námitky k činnosti Národního akreditačního úřadu – 

nedodržování termínů apod. 
 proběhla kontrola v oblasti autorských identifikátorů akademických pracovníků VUT – 

děkani mají sjednat nápravu 
 23. a 24. 10. proběhne na FEKT konference Asociace knihoven vysokých škol 
 - VUTIUM má novou verzi webových stránek, za pozornost stojí katalog knih (zejména 

autorů z VUT) 
 v důsledku změn na úrovni MŠMT bude od listopadu 2019 upravena směrnice rektora 

týkající se specifického výzkumu 
 23. 10. proběhne na CEITEC seminář k implementaci metodiky 17+, zejména k 

modulům 3 až 5 
 5. 11. proběhne na VUT konference k inovativnímu podnikání 
 v oblasti mobility akademických pracovníků lze podávat žádosti na MŠMT, a to od 24. 

10. 2019 do 30. 04. 2020 
 na konci listopadu proběhne monitoring internacionalizace na VUT 
 VUT se zapojí do akce "Brněnský sedmnáctý" k výročí 17. 11. 
 VUT chystá "imatrikulační párty", v rámci, které by se měli studenti seznámit s 

brněnskými institucemi 



 Ing. Kruljacová byla zvolena 1. místopředsedkyní Studentské komory Rady vysokých 
škol 

  
 

5. Různé 
 

 Ing. Tesařová se dotázala, jak je plán do budoucna s bufetem a současným nájemcem 
Crocus. Upozornila, že prodávaný sortiment je nedostatečný, předražený a není možnost 
koupit si zdravější alternativy. Upozornila také na nevhodně stanovenou otevírací dobu 
bufetu. Pan tajemník uvedl, že se situace bude řešit a budou vypsány nabídky pro 
případné nové nájemce.  

 Markétka: Bc. Bednářová informovala o stánku VUT na studentském veletrhu 
Gaudeamus. Z jejího pohledu a pohledu dalších studentů byl tento stánek velice slabý a 
nerozumí, proč není VUT na veletrhu v Brně víc vidět. 

 Ing. Holendová se dotázala na uzavřen spodní vchod ve večerních hodinách. Studenti, 
kteří mají cvičení do 20:50 musí obcházet celou fakultu, protože jim vybraný vrátní 
zavírají dveře i když mají být otevřené po celou dobu výuky na fakultě. 

 Doc. Brychta uvedl, že byla rozeslána Kvalitativní kritéria pro potřeby rozpočtu a 
požádal přítomné o zaslání námětů a připomínek nejpozději do 25.10.2019. Poté 
proběhla diskuze.  

 Proděkan Kříž požádal všechny přítomné vyučující o sdělení informací ostatním 
vyučujícím, že informace týkající se závěrečných prací, studentům podávají jejich 
vedoucí, ne Studijní oddělení.  

 Proděkan Kříž informoval, že byly schváleny 4 akreditace na dobu 10 let. Jedná se o 
akreditace studijních programů: SRP, IBM, ESBD a MI.  
 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne 19.11.2019 

Program řádného zasedání AS FP 19.11.2019  

 
1. Úvod 
2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 
5. Různé 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.20 hod. 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                         Mgr. Bc. Helena Musilová 

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 


