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

konaného dne 20. 11. 2018 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 10 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 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 všechny přítomné, zvláště pak hosta pana 
děkana a pana proděkana Kříže.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení do doktorského studia pro 

rok 2019/2020 
3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020 
4. Informace z AS VUT  
5. Informace z kolegia děkana 
6. Různé 

 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Schválení Zápisu č. 8 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brn ě konaného dne 23. 10. 2018 

Dne 12.11.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 
23.10.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 16.11.2018. 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 23. 10. 2018. 



 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení do doktorského studia pro 
rok 2019/2020 

 

Dne 9.10.2018 předložila paní prof. Kocmanová Pravidla pro přijímací řízení do doktorského 
studia pro rok 2019/2020. Termín pro zasílání připomínek byl do 9.11.2018. K tomuto 
dokumentu nebyly zaslány žádné připomínky.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přejetí ke studiu v doktorském studijním programu na FP VUT v Brně pro akademický rok 
2019/2020 v předloženém znění. 

 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020 

 

Dne 23.10.2018 předložil proděkan Kříž dokument Pravidla přijímacího řízení na bakalářské 
a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020. Termín pro 
zasílání připomínek byl do 9.11.2018. Obdržené připomínky byly předány panu děkanovi a 
proděkanovi pro studium a rozeslány všem členům AS FP.  

Paní předsedkyně předala slovo panu proděkanovi.  

Pan proděkan se vyjádřil k jednotlivých připomínkám, které byly dále jednotlivě 
projednávány a diskutovány /připomínky k dokumentu příloha č. 1/.  

Na základě diskuse k připomínce čl. 13, odst. 3 - Přihlášky ke studiu do všech studijních 
programů resp. oborů se podávají nejpozději do 31. března 2019, kdy byla navrhnuta změna 
data na 1. 4. 2019, dala paní předsedkyně hlasovat. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP doporučuje změnit v čl. 13, odst. 3 datum podávání 
přihlášek ke studiu do 1.4.2019. 

PRO: 5 
PROTI: 5 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 6 



 

Vzhledem k výsledkům hlasování, nebyla připomínka akceptována. 

Dále byl diskutován bod návrhu: „Bylo by dobré zvážit včlenění možnosti přijetí ke studiu 
prominutím přijímací zkoušky. Tak, aby děkan měl možnost např. na základě výborných 
výsledků uchazečů (např. úspěchy ve významných soutěžích, reprezentace ČR, atp.) 
rozhodnout o jejich přijetí.“ 

Z diskuse vyplynulo, že tento bod nebude do pravidel zařazen.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a 
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020  v předloženém 
znění.  
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 
 
 

4. Informace z AS VUT  
 

• Bylo schváleno komplementární financování projektu, jehož spoluřešitelem je 
CEITEC VUT. 

• Prorektorka Režňáková: Připravuje se systém hodnocení akademických pracovníků. 
Probíhají diskuse o kritériích hodnocení. 

• Prorektor Hirš: VUT požádalo MŠMT o zařazení do režimu „Student“, což umožní 
urychlení získávání víz zahraničním studentům.  

• Prorektor Doupovec: Zimní semestr akademického roku 2019/2020 začne 23. 9. 2019 
a skončí před Vánocemi. 

• Prorektor Grmela: Specifický výzkum – žádosti lze podávat od 17. 12. 2018 do 11. 2. 
2019. Dne 23. 11. 2018 proběhne vědecká rada VUT – 3 profesorská řízení. VUT 
zaznamenalo úspěch v projektech národních center kompetence. 

• Ing. Herrmannová: Vedení VUT byla představena nová kampaň VUT cílená na 
uchazeče o studium na VUT.  

 

V 15.07 odešla Mgr. Musilová a prof. Koráb. 

5. Informace z kolegia děkana 
 

• Proběhlo mimořádné zasedání AS VUT v Brně, tématem bylo spolufinancování 
projektu, který by měl spadat pod CEITEC.  

• Ing. Herrmannová sdělila, že VUT dostalo pochvalu za kvalitně natočené video, jak 
lákat dívky na techniku.  

• Kvestor Janíček informoval, že od 1.1.2019 se budou vydávat stravenky v hodnotě 
100,- Kč. V rámci toho musí být úprava kolektivní smlouvy. Taktéž toto navýšení 
bude mít dopad na fakulty, příspěvek zaměstnavatele se tak zvýší z 36 Kč na 55 Kč.  



• Kouření na pracovišti; toto téma proběhlo na zasedání KR, kde bylo řečeno, že VUT 
je pracoviště, kde se nekouří. Pan děkan požádal ředitele ústavů o dodržování 
nekuřáckého pracoviště a sdělil, že kouření před studenty je porušení kázně. 
Pan děkan připomněl, že na VUT je zákaz kouření dle zákona č. 65/2017 Sb., a 
apeluje na ředitele ústavů na dodržování tohoto zákona na pracovišti a zejména při 
samotné výuce. 

• Poděkoval všem za přípravu na Institucionální akreditaci a za účast na schůzce 
s hodnotiteli, které proběhlo minulý čtvrtek. Vše proběhlo bez problémů. V průběhu 
dvou týdnů tito hodnotitelé budou i na ostatních fakultách VUT.  

• Pan děkan pozval členy AS FP na akci Vánoční strom, která se koná dne 10.12.2018 
od 14.00 hod. V této souvislosti požádal SK AS o spolupráci. Na tuto akci dále 
navazuje setkání s bývalými zaměstnanci Fakulty podnikatelské.  

 

6. Různé 
 

• Pan doc. Brychta zmínil možnost těm členům, kteří nebyli přítomni na minulém 
zasedání, aby se případně přihlásili do Ekonomické komise. Jako dalším členem byl 
navržen doc. Brychtou Dr. Svirák a také se přihlásila za SK AS FP Bc. Bednářová.  
 
Paní předsedkyně AS FP dala o všech nových členech Ekonomické komise veřejně 
hlasovat. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Dalšími členy Ekonomické komise bude Dr. Svirák a Bc. Bednářová. 

• Bc. Holendová informovala o společné schůzce na rektorátě, které se zúčastnila 
minulý týden jako zástupce za naši fakultu. Byla zde diskutována otázka 
nespokojenosti, či co chybí na fakultě; co by doporučili novým studentům. Dále byla 
diskuse k vysoké propadovosti studentů na VUT. 

• Dr. Luňáček připomněl, že na příštím zasedání AS FP bude finanční sbírka na dárky 
pro děti z pěstounských rodin. 

 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 4.12.2018.  

 

Program řádného zasedání AS FP 4.12.2018  

1. Úvod 
2. Informace z kolegia děkana 
3. Informace AS VUT v Brně 
4. Různé 

 



 
PRO: 14 
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 15.50 hod. 

 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 

 

 

  



 

Příloha č. 1 

 
Připomínky k Pravidl ům přijímacího řízení do Bc. a Mgr. oborů: 

 
- dle kontextu upravit označení "studijní program" a "studijní obor" - ne všude je to správně, 
ale o tom hovořil i pan proděkan na jednání AS. Je třeba užívat celý název, tedy "studijní 
obor", nikoli jen "obor" (např. 4/3, dále 13/3 atd.). 
 
- 12/3 - doporučuji výslovně uvést, že má jít o bakalářský studijní program absolvovaný na FP 
- "...uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu 
realizovaného FP..."  
 
- 13/3 - návětí - správně uvést datum 1. 4. 2019  
 
- 15/3 - doplnit, KDE může uchazeč nahlédnout do svých materiálů - na studijním oddělení 
FP, u ředitele Ústavu managementu? 
 
- 18/2 - doporučuji vypustit odkaz na čl. 14, protože termíny nahlížení jsou upraveny i v 
jiných článcích. 
 

 

- Bylo by dobré zvážit včlenění možnosti přijetí ke studiu prominutím přijímací zkoušky. 
Tak, aby děkan měl možnost např. na základě výborných výsledků uchazečů (např. 
úspěchy ve významných soutěžích, reprezentace ČR, atp.) mohl sám rozhodnout o jejich 
přijetí. 
 

- Na str. 2 je navrženo 70 studentů pro přijetí na ESBD. Paní Mizerová píše, že si není tímto 
číslem jistá. Proto bych rád upřesnil počet na 60 studentů.  

 
 

 

 


