Zápis č. 4
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 10. 4. 2018

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 12 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 0 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 hosty pana
doc. Škapu a Ing. Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně 2018
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

Paní předsedkyně AS FP sdělila, že na dnešním zasedání bude vypuštěn bod č. 4; Informace
z AS VUT, které neproběhlo.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu č. 3 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 13.3. 2018
Dne 9.4.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne
13.3.2018 se zapracovanými připomínkami. Paní předsedkyně se dotázala, zda k tomuto
zápisu jsou další připomínky.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 3 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 13. 3. 2018.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1
V 14.35 hod přišel Ing. Luňáček.

2. Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně 2018
Dne 12. 3. 2018 byla předložena AS FP VUT v Brně Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT
v Brně 2018. Předkládací lhůta byla dodržena, termín pro zaslání připomínek byl do 29. 4.
2018. Paní předsedkyně obdržela připomínky od prof. Korába a doc. Brychty, které byly
rozeslány, předány panu děkanovi a panu tajemníkovi. Dále předala slovo panu děkanovi a
panu tajemníkovi.
Pan děkan sdělil, že dané připomínky byly zodpovězené a zaslané ve formě pdf. dokumentu.
Komentoval také, jak byly připomínky senátorů zapracovány do Pravidel. /viz. Příloha
zápisu/.
Proběhla diskuse k počtu studentů na vyučujícího, zda by bylo možné toto číslo snížit a také
se diskutovaly smluvní koeficienty povinnosti a jejich opodstatnění v Pravidlech.
V 15.05 hod odešel doc. Zinecker, vrátil se v 15.09 hod.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro
rok 2018 v předloženém znění
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2
Paní předsedkyně AS FP dodala, že na podzim předpokládá jednání ohledně otevření otázek
k novým Pravidlům sestavení rozpočtu.
V 15.16 hod odešla Drápalíková.
V 15.21 hod odešla Mgr. Musilová.

3. Informace z kolegia děkana
•

Proběhnou dvě setkání s hodnotiteli EUA. Dne 18. 4. 2018 se uskuteční jednání na
rektorátě s vedením VUT a děkany fakult. Předmětem diskuze bude postavení fakult a
součástí VUT v oblasti strategického rozvoje a řízení kvality. Následující den ve

•
•
•
•

čtvrtek 19. 4. 2018 proběhnou tři schůzky na FP - vedení FP, ředitelé ústavů a jeden
zástupce za ústav, studenti FP.
Požádání garanti oborů o doplnění karet předmětů a CV za účelem finalizace
akreditací oborů UFŘP, ÚAD, MI.
Pan rektor na KR informoval o služební cestě do Číny, kde navštívili vzdělávací
veletrh a dvě univerzity. Požádal fakulty o sdělení nabídek studijních programů v AJ,
které by mohli nabízet čínským studentům a zda mají o tuto spolupráci zájem.
Doc. Hanáček informoval, že řádné zasedání AS VUT v Brně, které se koná dne 10. 4.
2018 bude přesunuto na úterý 24.4.2018.
Dále informoval o jednání s rektorem nad problematikou kooperace v rámci
marketingu. Schůzky se za FP zúčastnili pan děkan, doc. Zich, Dr. Mráček, Bc.
Holendová, Dr. Smolíková. Ze společné diskuse vyplynulo, že marketingové oddělení
VUT se bude snažit dát do podvědomí VUT jako celek. Doporučení je, abychom měli
marketingového poradce přímo na fakultách. Pan děkan dále poděkoval za kooperaci
Dr. Mráčkovi a studentům. Studenti dodali, že např. na veletrhu Gaudeamus v Praze,
kde byly za FP, neměli za fakultu žádné propagační materiály. Proběhla diskuse.

V 15.28 hod odešel doc. Zinecker

4. Různé
•

•

•

Paní předsedkyně AS FP informovala, že dne 9. 4. 2018 obdržela od Bc. Šimončičové
odstoupení z SK AS FP z důvodu pracovního vytížení. Na základě žádosti jí bude
členství ukončeno. Prvním náhradníkem do SK AS FP je Bc. Třasoňová, která bude
pozvána na další zasedání.
Sl. Tomášová se dotázala, jak a kdy proběhne hodnocení ankety předmětu. Paní
předsedkyně sdělila, že ředitelé ústavů vypracují zprávu, kterou předají panu
děkanovi. V této zprávě bude anketa předmětů zhodnocena. Ing. Kruljacová dodala, že
dle nových pravidel je potřeba zpracovávat hodnocení ankety za každý semestr a toto
hodnocení se musí předložit AS FP k projednání.
Doc. Brychta upozornil, že se studentům nezobrazují aktuální studijní plány na
www.vutbr.cz. Pan děkan sdělil, že je to pravděpodobně systémová chyba a situace
bude řešena. Dále pan docent dodal, že kolegyně rozesílala hromadný e-mail určený
pro obor UFŘP, na který reagoval i student oboru ŘEP, kterému email také přišel.

V 16.02 hod odešel Dr. Mráček a Dr. Luňáček.

Program řádného zasedání AS FP 22.5.2018
1.
2.
3.
4.

Úvod
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 16
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 16:00 hod.

Verifikoval:

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

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Helena Musilová
předsedkyně KAP

