Zápis č. 5
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 14. 5. 2019
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 10 ZK a 7 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 pana děkana a pana tajemníka.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Rozpočtu FP 2019
3. Projednání akreditačních materiálů studijních programů: Entrepreneurship and
Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International Business
and Management
4. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské
Vysokého učení technického v Brně pro rok 2019
5. Předložení akreditačních materiálů pro studijní program Manažerská
informatika
6. Informace z kolegia děkana
7. Informace z AS VUT
8. Různé
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu č. 4 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 16. 4. 2019
Dne 7. 5. 2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 16. 4.
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 13. 5. 2019. Upravená verze Zápisu byla všem
rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 4 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 16. 4. 2019.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
2. Projednání a schválení Rozpočtu FP 2019
Dne 29. 4. 2019 obdrželi všichni členové AS FP předložený Rozpočet FP pro rok 2019.
Vzhledem k tomu, že nebyla dodržena předkládací lhůta, požádala paní předsedkyně senátory
o zkrácení předkládací lhůty.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu předložení Rozpočtu FP pro rok
2019 na 14 dní.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Termín pro zaslání připomínek byl do 10. 5. 2019. K předloženému Rozpočtu FP pro rok 2019
nebyly zaslány žádné připomínky. Dále dala paní předsedkyně prostor pro diskusi. K diskusi
se nikdo nevyjádřil.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Rozpočet FP pro rok 2019 v předloženém znění.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
V 14.38 hod odešla Dr. Pavláková Dočekalová.

3. Projednání akreditačních materiálů studijních programů: Entrepreneurship and
Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International Business
and Management
Dne 15. 4. 2019 předložil pan děkan k projednání akreditační materiály studijních programů:
Entrepreneurship and Small Business Development, Strategický rozvoj podniku, International
Business and Management. Termín pro zaslání připomínek byl do 6. 5. 2019. Byla otevřena
diskuse.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí předložené akreditační materiály studijních
programů: Entrepreneurship and Small Business Development, Strategický rozvoj podniku,
International Business and Management.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
4. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské
Vysokého učení technického v Brně pro rok 2019
Dne 13. 5. 2019 byl panem děkanem předložen Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro rok 2019. Termín pro případné
připomínky byl do 3. 6. 2019. Pan děkan sdělil, že je to plán na pětileté období. Dále informoval
o procesu a jednání s panem rektorem.
5. Předložení akreditačních materiálů pro studijní program Manažerská
informatika
Dne 13. 5. 2019 byly předloženy akreditační materiály pro studijní program Manažerská
informatika. Termín pro zaslání připomínek byl do 3. 6. 2019. Pan děkan sdělil, že došlo ke
změně garanta. Jako nový garant je navržen Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (původním garantem byl doc.
Sodomka).
6. Informace z kolegia děkana




Pan děkan pozval přítomné na oslavu 120. výročí založení univerzity. Dne 25. 5. 2019
od 10.00 hod v Aule FEKT proběhne Zlatá promoce VUT (akademický obřad po 50
letech od absolutoria pro absolventy tří fakult VUT). Dále se v areálu VUT – parkovací
dům CESA na ul. Kolejní 7 uskuteční od 15.00 hod. hudební festival „Pojďme slavit
spolu!“
Kvestor Janíček informoval o připravované novele zákona o DPH – VUT bude muset
některé své prostředky zdanit.









Dne 5. 6. 2019 proběhnou promoce doktorského studia. Pan děkan požádal paní prof.
Kocmanovou o zastoupení v rámci celého dne.
Prorektor Hirš sdělil, že proběhnou personální změny na rektorátu, změny se budou
týkat oddělení Erasmus+.
Prorektor Grmela - Implementace metodiky 17+; sdělil základní teze. Do roku 2020
budou přiděleny finance dle M1 a M2. Od roku 2020 budou všechny modely. Na
základě toho pro 2021 rok bude VUT alokovat finance na základě plně implementované
metodiky. Do 28. 2. 2020 VUT sepíše autoevaluační zprávu a zahájení financování
proběhne od 1. 1. 2021.
Pan děkan navázal na dotaz SK AS FP, který byl podán na minulém zasedání AS FP.
Studenti v systému stále vidí započítáno úřední „F“. Pan proděkan Kříž sdělil, že tyto
úřední „F“ jsou na základě potvrzení studentů, kteří si potvrdili všechny předměty na
celý semestr. Z diskuse vyplynulo, že SI Ing. Klusák musí smazat všechny známky a
studenti znovu potvrdí po zkouškovém. U 3. ročníků to již nejde, již probíhá zkouškové
období. Bude tedy smazáno vše před datem zkouškového období. Po smazání bude
vyzvána SK AS FP, aby kontaktovala studenty a požádala je o kontrolu. Bude pouze
pro končící ročníky magisterských a bakalářských studijních programů.
Ve dnech od 8. 5. – do 18. 5. 2019 bude na fakultě 60 studentů z NTU v rámci akce
Letní škola.

V 14.51 hod odešla Ing. Tesařová.
7. Informace z AS VUT









Pan rektor informoval, že proběhlo jednání 8 rektorů technických vysokých škol řešena byla problematika hodnocení RVVI a dopady na technické vysoké školy.
Pan prorektor Doupovec informoval:
- novela směrnice rektora č. 69/2017 stanovení maximálního počtu závěrečných
prací na vedoucího.
- Dne 5. 5. - 30. 6. 2019 lze hlasovat v soutěži o Nejlepšího pedagoga
- proběhlo setkání s děkany - řešil se model financování výuky
Paní prorektorka Režňáková - doplnění databáze pro hodnocení VaV - data do Apolla
se budou importovat z externích databází.
Pan prorektor Hirš sdělil, že VUT má zástupce v platformě Integrace cizinců v
Jihomoravském kraji.
RVŠ - Ing. Kruljacová se uchází o post předsedkyně studentské komory RVŠ.
Diskutuje se novelizace Volebního řádu AS VUT (mimo jiné zastoupení
vysokoškolských ústavů) a Jednacího řádu AS VUT.
Příští zasedání AS VUT proběhne jako výjezdní 25. 6. - 27. 6. 2019.

V 15.03 odešel Dr. Mráček.
8. Různé


Pan děkan informoval o společné schůzce se studenty, kteří se účastnili soutěže
EUROWEEK 2019. Ocenil práci týmů a organizátorů (doc. Šimberová, Dr. Smolíková,
Dr. Schüller, Ing. Krujlacová, Ing. Tesařová a ostatní studenti). Dále poděkoval i panu





tajemníkovi. Další EUROWEEK se uskuteční příští rok v Kavale - Řecko. V rámci akcí
poděkoval i za organizaci Konference FP.
Pan doc. Brychta poděkoval organizátorům konference FP za skvělou přípravu této
mezinárodní akce a poukázal na pozitivní ohlasy kolegů ze zahraničí. Dále ve spojení s
hodnocením výuky poukázal na skutečnost, že stále chybí řada základních otázek, která
bude platná průřezově pro všechny programy/obory.
Pan Ing. Luňáček se dotázal, jak budou letos hodnoceni tajemníci u státnic. Pan děkan
odpověděl, že stejně jako tomu bylo v loňském roce. Také upozornil na to, že vybavení
poslucháren by si zasloužilo rekonstrukci. Na závěr uvedl, že klesá zájem akademických
pracovníků účastnit se přijímacích zkoušek.

V 15.28 odešel doc. Brychta



A. Tomášová upozornila, že otázky v hodnocení výuky nekorespondují s předměty.
Ing. Kruljacová informovala, že na letošních promocích budou taláry pro magisterské
obory. Dále se dotázala, zda je nutné, aby studenti odevzdávali dva výtisky závěrečné
práce.

V 15.28 odešel doc. Zinecker


Paní předsedkyně uvedla, že kontaktovala dalšího náhradníka do SKAS FP pana Jana
Koláře, který své členství v AS FP odmítl. Proto bude osloven další náhradník - Jakub
Dušek.

V 15.28 odešel Ing. Schüller.
Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 11. 6. 2019.
Program řádného zasedání AS FP 11. 6. 2019
1. Úvod
2. Projednání a schválení plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro rok 2019
3. Projednání akreditačních materiálů studijního programu Manažerská
informatika
4. Informace z kolegia děkana
5. Různé
Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 16:20 hod.

Verifikoval:

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

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

