
Zápis č. 9 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 19.11.2019 
 
 
Účast: viz prezenční listina 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:   (z toho 11 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 ZK a 3 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 děkana, paní proděkanku, pana 
proděkana.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021 
3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v doktorském studijním programu na FP pro akademický rok  2020/2021 
4. Předložení Výsledků hospodaření za rok 2018 
5. Informace z kolegia děkana 
6. Informace z AS VUT 
7. Různé 

 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

Schválení Zápisu č. 8 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně konaného dne 22.10.2019 

Dne 7.11 2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 22.10 
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 13.11.2019. Upravená verze zápisu byla všem 
rozeslána před zasedáním. 



NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 8 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 22.10.20119 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
V14.35 hod přišel doc. Zinecker. 

V 14.37 hod přišel doc. Brychta. 

 

2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení na bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021 

 

Dne 21.10.2019 byla předložena panem proděkanem, Ing. Křížem Pravidla pro přijímací řízení 
na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021. 
Termín pro zaslání připomínek byl do 11.11.2019. K pravidlům paní předsedkyně obdržela 
připomínky od pana doc. Brychty, Mgr. Musilové a Ing. Mráčka. Paní předsedkyně předala 
slovo panu proděkanovi, který se k připomínkám vyjádřil. 

Pan proděkan informoval o změnách v dokumentu. Připomínky k pravopisu v dokumentu byly 
upraveny a věcné připomínky dále komentoval. Poté předal slovo paní předsedkyni. 

Paní předsedkyně se dotázala, zda má někdo nějaké další připomínky a zda všichni členové 
souhlasí s předloženými pravidly.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla pro přijímací řízení na bakalářské a 
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021 v předloženém znění 
po zapracování připomínek. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu v doktorském studijním programu na FP pro akademický rok  2020/2021 

 

Dne 29.10.2019 byly předloženy paní proděkankou, prof. Kocmanovou Pravidla přijímacího 
řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FP pro akademický 
rok  2020/2021. Termín pro zaslání připomínek byl do 11.11.2019. Paní předsedkyně k tomuto 
dokumentu žádné připomínky neobdržela, a proto otevřela diskusi. 

Paní prof. Kocmanová sdělila, že úpravy v předložených pravidlech jsou pouze ve formě 
základě upřesnění v návaznosti na dokumenty, které vydal rektorát.  



Vzhledem k tomu, že nebyla dodržení standardní předkládací lhůta, navrhla předsedkyně AS 
FP zkrácení předkládací lhůty.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu ze 4 týdnů na 3 týdny pro 
schválení předložených Pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v 
doktorském studijním programu na FP pro akademický rok  2020/2021. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
V 15:52 hod přišel Ing. Luňáček. 
 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí 
ke studiu v doktorském studijním programu na FP pro akademický rok  2020/2021 v 
předloženém znění. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Dále proběhla diskuse na základě dotazu doc. Doskočila jako školitele ohledně možnosti 
zpracovat disertační práci v rámci jiného tématu než je v oblasti podnikatelské sféry.  

 

4. Předložení Výsledků hospodaření za rok 2018 
 

Dne 19.11.2019 byly předloženy panem tajemníkem Ing. Zámečníkem Výsledky hospodaření 
FP za rok 2018, které byly rozeslány všem členům AS FP VUT v Brně. Termín po zaslání 
připomínek je do 10.12.2019.  

 

5. Informace z kolegia děkana 
 

 Požádal vedení o přípravu aktualizace strategického záměru FP pro rok 2020. Pan rektor 
požaduje zpracovanou verzi do konce roku 2019.  

 Požádal vedoucího UIS Ing. Weiricha, aby do 14 dnů doplnil údaje na webových 
stránkách fakulty. Na základě toho budou webové stránky fakulty obsahovat informace 
i v anglickém jazyce. 

 CERTLINE – informoval o průběhu certifikace na fakultě. Dle sdělení auditorek jsou 
nejslabším místem webové stránky. Hlavním koordinátorem kvality pro FP je doc. 
Fiala, který hraje aktivní úlohu ve zpracování dokumentů a podkladů pro certifikací. 
Certifikace bude hrazena z projektu prof. Raise. 



 Informoval, že společné zasedání AS FP a KD se uskuteční ve dnech 29.1. - 30. 1. 2020. 
Proběhne diskuse ke strategickému záměru FP pro rok 2020 a zhodnocení vývoje FP 
pod stávajícím vedením FP. Paní předsedkyně dodala, že původní termín byl změněn 
kvůli pololetním prázdninám. Zasedání bude probíhat dne 29. 1. od 14.00 hod., 30. 1. 
od 9.00 hod. proběhne řádné zasedání AS FP.  

 

6. Informace z AS VUT 
 

 Proběhla prezentace výsledků VUT v letech 2016 a 2017 (prorektorka Režňáková). 
 Probíhá příprava pravidel rozpočtu VUT pro rok 2020 - vedení VUT bude jednat s 

děkany fakult a řediteli součástí o směřování součástí (v kontextu prezentace 
prorektorky Režňákové). 

 Byl předložen návrh novely vysokoškolského zákona - VUT předložilo náměty a 
připomínky prostřednictvím ČKR a RVŠ. 

 VUT vydává metodiku přijímání zahraničních samoplátců studujících v anglickém 
jazyce (vzorové dopisy, maily apod.). 

 VUT získalo 1. místo mezi vysokými školami v ČR v kategorii "Škola doporučená 
zaměstnavateli" 

 VUT je registrováno k získání HR Awards. 
 CVIS bylo předáno zadání pro systém hodnocení akademických pracovníků - každá 

fakulta a součást může nastavit sama své parametry pro hodnocení a dát jim určitou 
váhu. 

 Byly sděleny termíny zasedání AS VUT v prvním pololetí roku 2020: úterky 21. 1., 3. 
3., 31. 3., 28. 4., 26. 5., vždy od 9.00 hod a výjezdní zasedání od úterý 23. 6. do čtvrtka 
25. 6. 2020. 

 

V 15:21 hod odešla Bc. Bednářová. 

V 15:22 hod odešla Mgr. Musilová. 

 

7. Různé 
 

 Pan doc. Brychta se vrátil ke svému emailu, který byl rozeslán všem členům AS FP. 
V tomto emailu se vyjádřil k bodu „Kvalitativní kritéria“, dal prostor se vyjádřit na 
zasedání všem členům AS FP. Jeho názor je, že by kritéria mělo stanovit vedení fakulty, 
nikoli ekonomická komise AS FP, zachoval by předchozí verzi. Pan děkan se dotázal 
na poměr dělení části připadající na kvalitu mezi ústavy. Pan docent sdělil, že by 
ponechal existující stav – tj. rovnoměrně mezi ústavy. Dále proběhla diskuse.  

 Ing. Kruljacová informovala, že přes víkend se konal mezinárodní univerzitní turnaj 
v Berlíně, kterého se zúčastnilo 48 studentů z VUT, z toho 11 z FP. Získali několik 
zlatých medailí ve volejbalu, atletice - běh na 400 a 800 m, basketbalistky dostaly 
stříbrnou medaili.  

 Paní předsedkyně AS FP sdělila termíny dalších zasedání AS FP VUT v Brně: 
30.1.2020; 3.3.2020; 31.3.2020; 28.4.2020; 26.5.2020. Termín zasedání v červenu je 
zatím otevřený a bude případně upřesněn na květnovém zasedání. 

 



 

 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne 17.12.2019 

Program řádného zasedání AS FP 17.12.2019  

 
1. Úvod 
2. Projednání a schválení Výsledků hospodaření za rok 2018 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 
5. Různé  

 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.34 hod. 

 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 

 

 


