Zápis č. 4
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 16. 4. 2019
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 9 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 3 ZK a 2 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 předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1. Úvod
2. Předložení akreditačních materiálů studijních programů: Entrepreneurship and
Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International Business
and Management
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Na úvod paní předsedkyně AS FP VUT v Brně informovala, že vzhledem k ukončení studia
Bc. Tomáše Warzechy a Ing. Dominiky Třasoňové, byli osloveni další dva náhradníci, kteří
však členství odmítli. Dalšími náhradníky jsou Jan Kovář, který se zatím nevyjádřil a Ing. et
Ing. Mariana Tesařová, která členství v SK AS FP VUT v Brně přijala. Na dnešním zasedání
složila slib člena a bylo ji předáno osvědčení o zvolení.

Schválení Zápisu č. 3 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 19. 3. 2019
Dne 9. 4. 2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 19. 3.
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 12. 4. 2019. Upravená verze Zápisu byla všem
rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 3 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 19. 3. 2019.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Předložení akreditačních materiálů studijních programů: Entrepreneurship and
Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International Business
and Management
Dne 16. 4. 2019 předložil pan děkan k projednání akreditační materiály studijních programů:
Entrepreneurship and Small Business Development, Strategický rozvoj podniku (nahrazuje
studijní program ŘEP), International Business and Management (nástupce studijního programu
EBF). Paní předsedkyně sdělila, že AS FP se k předloženým akreditacím vyjadřuje, neschvaluje
je. V této souvislosti požádala o připomínky do pondělí 6. 5. 2019. Pan děkan doplnil, že tyto
programy dále budou předloženy Radě pro vnitřní hodnocení. Dále seznámil se zaměřením
studijních programů. Tyto studijní programy se budou moci nabízet už od dalšího
akademického roku. Garanty studijních programů jsou: Strategický rozvoj podniku - doc.
Chlebovský, Entrepreneurship and Small Business Development - doc. Zich a International
Business and Management - doc. Šimberová. Poděkoval všem za přípravu materiálů k těmto
akreditacím.

2. Informace z kolegia děkana





Informoval o získání institucionálních akreditací. Nyní se sepisuje žádost o akreditaci
studijních programů: IBM, ESBD, IM, SRP
Informoval o problematice „škálování“. Toto „škálování“ bude mít dopad na
přerozdělování financí na VUT. Dále byla diskutována metodiky M17+.
Zmínil problematiku samoplátců na VUT. Nutno toto číslo zvýšit i na FP.
Proběhla diskuse k vykazování pracovní doby na VUT. Kvestor komentoval zaslaný
návrh směrnice k evidenci pracovní doby. Uvedl dopady úpravy §70a ZVŠ s ohledem
na zajištění evidence pracovní doby u AP v případě výkonu pracovní činnosti mimo
pracoviště. Požádal o připomínky. Směrnice je uvedena do připomínkového řízení.




Proběhla diskuse s řediteli v rámci druhého kola přijímacího řízení na FP. Z diskuse
vyplynulo, že druhé kolo je negováno i v rámci předpokládaného poklesu studentů cca
o 10%. Konečné rozhodnutí po přijímacích zkouškách do bakalářských programů.
Pan prof. Koráb se vrátil k diskutovaným exelentím výsledkům a dále se dotázal na
internacionalizaci v rámci vytvoření akreditaci anglického studijní programu v DSP.
Pan děkan sdělil, že program již máme akreditovaný v AJ, ale obtížně se naplňuje
z důvodu špatné dohledatelnosti na webových stránkách pro zahraniční studenty
(otázka kvality, cenové politiky).

Ing. Tesařová odešla v 15.17 hod

3. Informace z AS VUT












Byl schválen rozpočet VUT pro rok 2019.
Byli schváleni noví členové Vědecké rady VUT (nově jmenovaní děkani FA a FaVU)
a noví členové Rady pro vnitřní hodnocení VUT.
Pan rektor a zástupci VUT jednali v Číně s 5 univerzitami.
Vedení VUT jednalo se zástupci Města Brno o možnosti zapojení studentů.
Dne15. 5. 2019 je „Rektorský den“ v rámci „Dne sportu na VUT“
Připravuje se norma upravující mezifakultní výuku svobodných předmětů (univerzální
harmonogram registrace, započítávání kreditů).
Byla novelizovaná Směrnice rektora č. 72/2017 o úpravě závěrečných prací (v reakci
na požadavky vznesené komisí NAU upraveno zveřejňování závěrečných prací).
Dne 24. 4. od 13.00 hod proběhne ve dvoraně rektorátu představení knihy Rozmanitá
univerzita.
Pořadatelé plesu VUT získali ocenění. Dále doplnila Ing. Kruljacová, že dne 9.4.2019
obdrželi 3. místo na Výročních cenách České eventové asociace v kategorii akcií na
podporu vztahů se zaměstnanci. Byli jsme jediní neprofesionální mezi eventovými
agenturami, akce byla hlavně pro podporu vztahů napříč celým VUT (studenti,
absolventi aj zaměstnanci).
Probíhá diskuse a sběr námětů pro novelizaci Jednacího řádu AS VUT (zmírnění
povinného tajného hlasování, procesní postup připomínkování předložených návrhů
atd.) a Volebního řádu AS VUT (zastoupení vysokoškolských ústavů). Bude řešeno na
výjezdním zasedání AS VUT 25. - 27. 6. 2019.

4. Různé


Na základě schválení rozpočtu VUT požádal pan děkan o zamyšlení nad Rozpočtem
FP. Pan tajemník má již kontrolu všech vstupů a do týdne by mohla být konečná
varianta. Na základě toho by byl AS FP požádán o zkrácení předkládací lhůty o 14 dní.








Paní předsedkyně dodala, že tuto záležitost určitě podpoří, aby byl rozpočet v květnu
schválen, pokud však bude do 14 dní předložen.
Docent Brychta požádal o zvýšení koeficientu kvality v Pravidlech sestavení rozpočtu
FP (na 10%, schváleno 6%). Paní předsedkyně reagovala, že v tomto případě by se
musela Pravidla sestavení rozpočtu FP znovu upravit, předložit a schválit. Teprve potom
by bylo možné předložit Rozpočet FP pro rok 2019. Proběhla diskuse. Z diskuse
vyplynulo, že AS se k problematice koeficientu kvality vrátí v rámci přípravy
rozpočtových pravidel FP pro rok 2020.
Student Straka se dotázal, jakým způsobem budou řešená úřední „F“, která jsou vidět
v systému. Pan děkan sdělil, že tento dotaz předá proděkanovi Křížovi.
Paní předsedkyně se dotázala vedení FP, zda se vedení zabývalo třemi body, které byly
diskutovány na únorovém zasedání: možnost nechávat otevřené seminární místnosti;
změna pronajímatele bufetu, zlepšení kvality jídla a prodloužení otevírací doby bufetu;
a zda budou letos pro studenty na promocích taláry. Pan děkan předal slovo Ing.
Kruljacové, která informovala o připravování talárů na promoce. Ing. Kruljacová
sdělila, že byly poptány tři firmy a nyní se čeká na jejich vyjádření. Realizace talárů by
se měla stihnout na promoce magisterských studijních programů. Firmě Crocus, která
provozuje bufet na FP, končí smlouva o pronájmu. Tato smlouva nebude automaticky
prodloužena a na jejich místo se bude hledat nový nájemce. Dále se vyjádřila
k odemčení učeben, které jsou prozatím uzamčeny, ale posluchárny otevřeny. Paní
předsedkyně dodala, že tyto informace nebyly zatím poskytnuty oficiální cestou, proto
studenti tyto informace o odemčených prostorech nemají. Pan děkan dodal, že bude
zveřejněno.
Paní předsedkyně sdělila, že poslední zasedání AS FP by se mělo uskutečnit dne 11. 6.
2019. V případě, že by nebyly předloženy žádné dokumenty k projednání nebo
schválení, by se zasedání nekonalo.

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 14. 5. 2019.

Program řádného zasedání AS FP 14.5.2019
1. Úvod
2. Projednání akreditačních materiálů studijních programů: Entrepreneurship and
Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International Business
and Management
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé
PRO: 13
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 15.40 hod.

Verifikoval:

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

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

