
Zápis č. 2 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 13. 2. 2018 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 10 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (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 všechny přítomné, zvláště pak hosta pana 
doc. Škapu. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  

 

Program: 

1. Úvod 
2. Schválení Zápisu č. 1 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně konaného dne 16. 1. 2018 
3. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v 
Brně pro rok 2018 

4. Informace z KD 
5. Informace z AS VUT 
6. Různé 

 

 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Schválení Zápisu č. 1 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty 
podnikatelské VUT v Brně konaného dne 16. 1. 2018 

 

Dne 7. 2. 2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 16. 1. 
2018 se zapracovanými připomínkami. Paní předsedkyně se dotázala, zda k tomuto zápisu 
jsou další připomínky. 



 NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 1 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 16. 1. 2018. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

V 14.32 hod přišel doc.  Zinecker.  

 
 

3. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v 
Brně pro rok 2018 

 
Pan děkan dne 12. 2. 2018 předložil AS FP k projednání Plán realizace Strategického záměru 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP 
VUT v Brně pro rok 2018. Tento dokument byl rozeslán všem členům AS FP VUT v Brně.  
Paní předsedkyně požádala o zasílání připomínek nejpozději do 1. 3. 2018. Dále předala slovo 
panu děkanovi. 
Pan děkan dodal, že tento dokument vychází DZ FP 2016 – 2020 a bere na vědomí změny VŠ 
zákona. Dále seznámil přítomné se zpracováním dokumentu a změnami v něm.   
 

V 14.36 hod přišla Bc. Mičíková. 

 

4. Informace z kolegia děkana 
 

Pan děkan: 

• upozornil na klesající počty studentů bakalářských, magisterských, ale i doktorských 
programů, 

• požádal ředitele ústavů o zaslání Cílů kvality, 
• informoval, že FP získala dva projekty TA ČR. 
• Dne 2. 3. 2018 v 9.00 hod proběhne Akademické shromáždění. 
• Oponenti: v návaznosti na Studijní a zkušební řád VUT; čl. 25, odst. 4 ředitel jmenuje 

oponenty závěrečných prací (vytvoří tzv. jmenovací dekret ak. pracovníků). 
Hodnocení práce proběhne v rámci Diplomního semináře a toto hodnocení musí být 
stejné jako hodnocení uvedené v Posudku vedoucího práce. Oponenti BP/DP by měli 
být z řad akademických pracovníků FP. Pokud bude mít student externího oponenta, je 
potřeba doložit jeho odbornost životopisem. 

 

 

 



5. Informace z AS VUT 
 

• Byla schválena VR VUT v Brně.  
• Institucionální akreditace jsou v přípravě na všech fakultách VUT. Měla by o nich 

jednat VR VUT v červnu. Před tím by měly být zpracovány zprávy o hodnocení 
kvality, které by měl předložit garant daného studijního programu, a měla by projít 
Radou pro vnitřní hodnocení. 

• Pan rektor informoval, že dne 23. 2. 2018 VUT navštíví pan ministr školství Dr. Plaga 
a mělo by se jednat o rozpočtu. S tím souvisí příprava Pravidel rozpočtu VUT pro rok 
2018, která jsou v jednání. Ekonomické komisi budou předložena cca do 14 dnů a dále 
budou projednávané na březnovém zasedání AS VUT v Brně.  

• Pan rektor hovořil o plánovaném rektorském Dnu sportu, který se uskuteční 16. 5. 
2018. 

• Pan prorektor Grmela sdělil, že na institucionální podporu je pro letošní rok vyhrazena 
MŠMT částka 460 mil. Kč. Na specifický výzkum je částka oproti roku 2017 o 2 mil. 
nižší, z důvodu poklesu studentů.  
 

 

V 14.55 hod odešla Bc. Šimončičová. 

 

6. Různé 
 

• Proběhla rozsáhlá diskuze na téma nová marketingová kampaň VUT. V rámci této 
diskuze dospěl AS FP k závěrům, kterou jsou uvedeny a shrnuty v Příloze č.1.  

• Pan děkan doplnil, že v návaznosti na kampaň VUT požádal SKAS FP a pana Ing. 
Mráčka o vytvoření vlastní kampaně pro FP, kdy jej v pondělí 19.2.2018 seznámí 
s konkrétními kroky.  

• Ing. Kruljacová se dotázala, kdy budou oficiálně známy magisterské obory, které 
budou otevřeny v akademickém roce 2018/2019. Uvedla, že někteří studenti nechtějí 
pokračovat v magisterském studiu na FP a uvažují o odchodu na Mendelovu 
univerzitu v Brně. Pan děkan seznámil přítomné s aktuální situací ohledně akreditací 
magisterských programů. 

• Předsedkyně SK AS FP informovala, že přes víkend 16.2.2018 – 18.2.2018 se 
uskuteční zasedání SK RVŠ, kde je členem za VUT. Budou se zaobírat zapojením do 
různých pracovních skupin, přičemž se bude ucházet o předsednictví pracovní skupiny 
kvality RVŠ. Dále sdělila, že jsou s kolegyní v komisi pro Vysokoškolskou 
samosprávu a pro kvalitu. 

• Ekonomická komise -  proběhnou dvě schůzky v průběhu 14 dní. Ze strany studentů se 
především řeší doktorské stipendia. Z tiskové konference s ministrem 
školství vyplynulo, že bude navýšení na částku 11.250,- Kč. Je však v kompetenci 
univerzit/fakult jak bude rozděleno.  

• Pan Ing. Mráček informoval, že v pátek 2. 2.2018 proběhl další slovy Den otevřených 
dveří. Účast ze strany zájemců o studium byla velká. Zájemce o studium doprovází 
mnohdy jejich rodiče. To je třeba vzít v úvahu při prezentaci VUT a fakulty. 
Poděkoval studentům a všem zúčastněným za spolupráci. Připomněl, že 15.3.2018 



v 15.00 hod bude další DOD a 6. 4.2018 pak DOD zaměřené na obory vyučované v 
anglickém jazyce. Dále se plánují „interní DOD“ pro bakalářské studenty 3. ročníků 
FP, a to jeden v polovině března a druhý cca v polovině dubna. V rámci interního 
DOD poprosil o součinnost (vzhledem k propagaci akce na přednáškách třetích 
ročníků - krátká prezentace max. 15 minut), a to v příštím týdnu. 

• Pan děkan poděkoval za realizaci akce Business point 2018. a za organizaci plesu.  
• Ing. Kruljacová také poděkovala všem za účast a organizaci a dodala, že další ples FP 

plánují na 22. 2. 2019. 
 

 

Program řádného zasedání AS FP 13. 3. 2018  

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP 
VUT v Brn ě pro rok 2018 

3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 
5. Různé 

 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.40 hod. 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 



Příloha č. 1 

 

Na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské dne 13. 2. 2018 proběhla v bodu 

„Různé“ debata na téma Marketingová kampaň VUT – Generace VUT. Z diskuze vyplynuly tyto 

závěry: 

1. Marketingové kampaně VUT jsou zveřejňovány bez předešlé konzultace 
s jednotlivými děkany. Z této skutečnosti vyplývá fakt, že děkani nemají možnost se 
k samotnému obsahu kampaní vyjádřit a případně tak hájit zájmy svých fakult. Přitom 
se jedná o kampaň celého VUT, tedy všech fakult, a proto by se měl brát ohled na 
vyjádření všech zainteresovaných subjektů.  

2. Více než 50% studentů Fakulty podnikatelské jsou dívky.  Více než 40% 
pedagogického sboru FP tvoří ženy. Již v minulosti byly kampaně VUT zaměřeny 
mimo cílové skupiny FP. Kampaň letošního roku je bohužel nejen pro naši cílovou 
skupinu urážející.  

3. Je potřeba si uvědomit, že rodiče hrají v rozhodování o výběru vysoké školy a fakulty 
stále velkou roli (vidíme to na Dnech otevřených dveří FP). Nejsme si jisti, zda po 
zhlédnutí propagačního videa VUT a obsahu souvisejících webových stránek budou 
rodiče s nadšením své děti posílat na VUT. 

4. Týden po zveřejnění Kampaně proběhl Ples FP, na který chodí i naši absolventi. 
Nejeden absolvent se ke Kampani vyjádřil slovy: „Co to na tom VUT děláte, to 
neumíte udělat normální kampaň? Člověk, aby se ještě styděl za svou alam mater“. 

5. Dle názoru FP patří VUT mezi špičky technických univerzit nejen v ČR. Proto by 
v kampaních mohla být vyzdvižena pozitiva, která s sebou prestiž naší univerzity 
přináší, např. jakými pracovišti VUT disponuje, jaké jsou zde laboratoře, co naši 
studenti během svých studií vytvořili, jaké jsou možnosti studia v zahraničí, na jakých 
unikátních projektech se studenti VUT podílí a jaká uplatnění naši absolventi nachází, 
resp. jak významné pracovní pozice zastávají. 

6. Rádi bychom upozornili na fakt, že kampaň VUT zcela nereflektuje trendy současné 
doby a aktuální dění ve vyspělých západních zemích. V poslední dekádě se stále 
intenzivněji hájí práva žen, jejich zapojení do státního establishmentu či vedení 
velkých korporací. Zvláštní pozornost si zaslouží kampaň #MeToo, která bojuje proti 
sexuálnímu obtěžování. Speciálně v  tomto kontextu se domníváme, že by bylo 
vhodné lépe zvážit zveřejnění kampaně VUT se sexuálním podtextem, a to v době, 
kdy je dané téma poměrně citlivou společenskou záležitostí. 

7. Předešlý bod se týká i spolupráce univerzity s mezinárodními společnostmi, které jsou 
zpravidla obezřetné v ohledu diskriminačních či jinak společensky citlivých témat. Ve 
výsledku by tedy podobně vedená kampaň VUT mohla uškodit potenciální součinnosti 
VUT a soukromých subjektů. 

8. Co se týká webových stránek Generace vut, zde bychom podotkli jediné – ne všichni 
mladí lidé mají pocit, že život je série utrpení. 

 



AS FP neočekává, že kampaň VUT bude změněna nebo stažena. Spíše se snažíme upozornit na 

skutečnost, že včasná konzultace kampaně s jednotlivými fakultami, resp. děkany, by mohla pozitivně 

ovlivnit její obsah a následné přijetí širokou veřejností.  


