
Zápis č. 5 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 22. 5. 2018 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho11  ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 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 
doc. Škapu.  

Také přivítala novou členku Bc. Třasoňovou, která složila slib člena AS FP VUT v Brně. 
Dále obdržela osvědčení o zvolení.   

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

 

Program: 

1. Úvod 
2. Projednání bakalářských studijních programů připravených k akreditaci: 

° Manažerská informatika - bakalářský studijní program v prezenční formě 
° Účetnictví a daně - bakalářský studijní program v prezenční formě 
° Účetnictví a finanční řízení podniku - magisterský studijní program v 

prezenční i kombinované formě 
° Řízení a ekonomika podniku - doktorský studijní program v prezenční i 

kombinované formě 
° Company Management and Economics - doktorský studijní program 

v prezenční a kombinované formě studia, výuka v anglickém jazyce 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 
5. Různé 

 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 



Schválení Zápisu č. 4 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brn ě konaného dne 10. 4. 2018 

Dne 28.4.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 
10.4.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 15.5.2018. Dne 17.5.2018 byl zápis zaslán 
všem členům AS se zapracovanými připomínkami. Paní předsedkyně se dotázala, zda 
k tomuto zápisu jsou další připomínky. 

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 4 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 10. 4. 2018. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

2. Projednání bakalářských studijních programů připravených k akreditaci: 
Manažerská informatika - bakalářský studijní program v prezenční formě; 
Účetnictví a daně - bakalářský studijní program v prezenční formě; Účetnictví a 
finanční řízení podniku - magisterský studijní program v prezenční i 
kombinované formě; Řízení a ekonomika podniku - doktorský studijní program 
v prezenční i kombinované formě; Company Management and Economics - 
doktorský studijní program v prezenční a kombinované formě studia, výuka v 
anglickém jazyce 

 

Dne 28.4.2018 byly zaslány předložené akreditace k projednání. Termín pro zaslání 
připomínek či dotazů byl do 15.5.2018. K předloženým akreditacím nebyly žádné 
připomínky. Paní předsedkyně AS FP připomněla, že AS FP se k akreditacím pouze 
vyjadřuje, nemá schvalovací pravomoc.  

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí předložené akreditace bakalářských 
studijních programů Manažerská informatika a Účetnictví a daně, a to obou v prezenční 
formě, magisterského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční i 
kombinované formě Účetnictví a finanční řízení podniku, doktorského studijního programu 
Řízení a ekonomika podniku v prezenční i kombinované formě Řízení a ekonomika podniku a 
doktorského studijního programu v anglickém jazyce Company Management and Economics 
v prezenční a kombinované formě studia v anglickém jazyce Company Management and 
Economics. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ:  
 



3. Informace z AS VUT 
 

• AS VUT schválil dodatek mzdového předpisu VUT, jímž došlo k navýšení tarifu 
mezd o 15%. Tento vnitřní předpis VUT nabude účinnosti až registrací MŠMT, tzn. 
nejdříve o prázdninách letošního roku.  

• Dojde k navýšení hodnoty stravenek.  
• Pan prorektor Hirš uvedl, že VUT má zájem podporovat další aktivity z oblasti 

internacionalizace, ať už jde o pořádání letních škol nebo promo akcím. V této 
souvislosti požádal fakulty o předkládání námětů aktivit. 

• Připravuje se institucionální akreditace VUT.  
• Byl schválen Rozpočet VUT pro rok 2018. 
• Byla schválena Zpráva o hospodaření VUT za rok 2017. 
• Byly předloženy návrhy změn vnitřních předpisů VUT, a to dodatek Stipendijního 
řádu VUT a dodatek Studijního a zkušebního řádu VUT. O změnách bude AS VUT 
jednat za měsíc na výjezdním zasedání AS VUT.   

• Výjezdní zasedání AS VUT proběhne poslední červnový týden, a to od 26.6. - 
28.6.2018. 

 

4. Informace z kolegia děkana 
 

• Pan děkan informoval o přijímacím řízení do bakalářských studijních programů, které 
proběhnou ve dnech 25.5. a 26.5.2018 (pátek a sobota). Dále sdělil, že nejsou 
obsazené komise na pátek. Po diskusi, která vznikla na zasedání kolegia děkana, 
obdrží zaměstnanci za účast na přijímacím řízení i v pátek finanční odměnu, a to 
polovinu toho, co v sobotu. Poděkoval Dr. Mráčkovi za zajištění balené vody pro 
uchazeče a SK AS za pomoc. 

• Na KD proběhla debata k novému mechanismu a hodnocení odevzdávání závěrečných 
prací. 

• Pan ředitel UI informoval o poklesu  výkonosti studentů v matematických předmětech. 
Pan děkan požádal SK AS o průzkum mezi studenty i na jiných oborech, dále se bude 
tázat garantů na RSP. Uvedený průzkum bude zaměřený na to, zda studentům 
vyhovuje a stačí systém výuky 2-1 nebo by jim spíše vyhovoval systém 2-2.  

• Pan děkan informoval, že se začínají zvyšovat počty podávaných žádostí do programů 
vyhlášených TAČR. Je otázka, kolik žádostí si může fakulta Z kapacitních důvodů 
dovolit. Ráno byl nucen vydat příkaz, kdy zakázal do konce května 2018 uzavírání 
pracovněprávních vztahů na všechny projekty TAČR, GAČR, OP VVV. 

• Další zasedání kolegia děkana proběhne v úterý 29.5.2018. 
• Dále pan děkan pozval na setkání pracovníků FP k uzavření akademického roku, které 

proběhne dne 25.6.2018.  
 

5. Různé 
 

• Mgr. Musilová otevřela diskusi na téma odevzdávání závěrečných prací studentů. 
Termíny stanovené pro tento akademický rok nejsou z jejího pohledu vhodně zvolené, 
a to jak pro vedoucí prací, tak i pro studenty. Vedoucí se ocitají v situaci, kdy mají 
hodnotit studenty za práci, která nemusí být finální. Již tuto problematiku diskutovala 
s panem proděkanem pro studijní záležitosti. Byla informována, že studenti obdrželi 
na studijním oddělení chybné informaci, že v okamžiku, kdy odevzdají závěrečnou 



práci, musí mít hodnocený i Diplomní seminář a musí už odevzdat schválené, 
vytištěné přehledy všech známek. Dle sdělení proděkana Kříže byl tento chybný 
výklad zrušen. V diskusi vystoupili i další členové AS FP a pan děkan. Uvedl, že věc 
se již řešila na kolegiu děkana. Pan proděkan si je vědom, že letošní odevzdávání není 
příliš šťastné a již má připraveny varianty nové. Bude otevřena diskuse mezi garanty 
na pondělní RSP.  

 

SK AS FP:  

• Přišla výzva od NAU do seznamu hodnotitelů za studenty v rámci ekonomických 
oborů, po dohodě nominují za studenty Ing. Kruljacovu  a A. Tomášovou.  

• Souběžně probíhají různé kurzy na FP a spolupráce na projektu MOST.  
• SK AS FP diskutuje s SK AS VUT předložený návrh dodatku Studijního a zkušebního 
řádu VUT, který se má schvalovat na výjezdním zasedání AS VUT koncem června.  
Připomínky ze strany SK AS FP jsou zejména k formulaci zápočtu, která způsobovala 
v průběhu ak. roku potíže. Na výjezdním zasedání AS VUT má být i diskuse k 
započítávání "F" do průměru - domluvena diskuse s prorektorem Doupovcem." Dále 
by rádi řešili časový harmonogram fakulty, chtějí, aby zkouškové období zimního 
semestru začalo až 3. 1. nikoli 1.1, z důvodu např. problematického cestování v rámci 
státního svátku. 

• Žádají, aby studenti oboru Manažerská informatika (2. ročník) měli stejné podmínky 
jako studenti ekonomický oborů v předmětu Metodika tvorby závěrečných prací.  Na 
KD již proběhla diskuse (Žádají o možnost přesunu tohoto předmětu do ZS třetího 
ročníku MI).  

• Dále Ing. Kruljacová sdělila, že by ráda řešila problém pro studenty, kteří mají titul 
MSc. Žádá o možnost zapsání tohoto titulu studentům do systému. Pan děkan sdělil, 
že titul je oprávněn uznat až po obdržení transcriptu.  

• SK AS A. Tomášová se dotázala, zda by bylo možné dát do učeben hodiny, z důvodu 
hlídání času při písemných pracích. Pan děkan sdělil, že bude tuto záležitost 
diskutovat s panem tajemníkem. 

• Dále se A. Tomášová dotázala, zda se v Rozpočtu FP pro rok 2018 počítá s investicí 
na zlepšení Wi-Fi v prostorách fakulty. Pan děkan sdělil, že se připojení stále zlepšuje, 
již jsou některé nově zabudovány a v tomto kontextu požádal o konkretizaci prostorů.  

• Doc. Brychta se dotázal, v jakém stavu je náprava situace, kdy se studentům 
nezobrazují aktuální studijní plány. Pan děkan sdělil, že náš systémový integrátor tuto 
záležitost neumí ovlivnit; bude řešeno zveřejněním studijních plánů ve formě tabulek 
na webových stránkách fakulty.  

• Ing. Kruljacová upozornila, že v IS není spuštěn modul hodnocení předmětu a žádá, 
aby byla včas spuštěná anketa na další semestr. 

• Za SK AS Warzecha se dotázal, zda se v Rozpočtu FP počítá i s nákupem 
diskutovaných „gaučů“. Pan děkan sdělil, že ano. 

 

V 15.05 odešla Mgr. Musilová. 

 

Další zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční v úterý dne 5.6.20108 ve 14.30 hod. Včera 
pan děkan obdržel od pana tajemníka Rozpočet FP pro rok 2018. Paní předsedkyně požádala 



zástupce AS FP a SK AS FP o zkrácení předkládací lhůty. V případě schválení rozpočtu by to 
tak mělo být poslední zasedání v tomto akademickém roce.  

 

Program řádného zasedání AS FP 5.6.2018  

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Rozpočtu FP pro rok 2018 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Různé 

 
 
PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 3 
 
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15:15 hod. 

 

 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 


