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

konaného dne 10.10 2017 
 
 
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 14:36 hod. 

 

1. Úvod 
 

Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. 
Škapu. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  

 

Program: 

1.         Úvod 
2.         Projednání předložených akreditací 
3.         Delegování člena Rady vysokých škol za FP pro obrobí 2018 -2020  
4.         Informace z kolegia děkana 
5.         Informace z AS VUT 
6.         Různé 
 
 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Dne 2. 10. 2017 proběhly doplňující volby do AS FP, kde byli zvoleni noví zástupci: Markéta 
Bednářová a Alexandra Tomášová. Do AS VUT v Brně byla zvolena Ing. Anna Kruljacová.  

 

2.         Projednání předložených akreditací 
 

Dne 14.9.2017 předložil pan děkan akreditaci bakalářského studijního programu Procesní 
Management, akreditaci magisterského studijního programu European Business and Finance a 



akreditaci magisterského studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod (vše v 
prezenční formě). Dále obdrželi i podklady pro VR, materiály jsou zpřístupněny na adrese 
http://www.fbm.vutbr.cz/vedecka-rada/. AS FP nemá v pravomoci schvalovat žádosti, pouze 
se k nim jako senát vyjadřuje. Dále byla otevřena diskuse. K předloženým materiálům nebyla 
žádná připomínka.  

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí předloženou akreditaci bakalářského 
studijního programu Procesní Management, akreditaci magisterského studijního programu 
European Business and Finance a akreditaci magisterského studijního programu 
Mezinárodní ekonomika a obchod. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

3. Delegování člena Rady vysokých škol za FP pro období 2018 -2020 
 

Dne 25.9.2017 byl AS FP vyzván předsedou AS VUT doc. Hanáčkem, abychom delegovali 
nové člena za naši fakultu do RVŠ na období 2018-2020. Paní předsedkyně požádala členy 
AS FP o návrhy člena. Paní Dr. Kučerová objasnila funkci člena v RVŠ. Dále proběhla 
diskuse. Po vzájemné dohodě členů AS FP proběhne volba člena RVŠ až novým senátem na 
prvním zasedání AS FP dne 7.11.2017. O tomto usnesení bude předsedkyně AS FP 
informovat předsedu AS VUT doc. Hanáčka. 

 
 

4. Informace z kolegia děkana 
 

• Projekty OP VVV jsou řešeny smlouvami všech akademických pracovníků.  
• Externí audit CERTLINE proběhne dne 18. - 19. 10. 2017, audit budou provádět ve 

stejném režimu jako v předešlých letech paní Ing. Krásová a paní Ing. Švaříčková. 
• Požádal ředitele ústavů o SWOT analýzu (řízení a rozhodování, výuka, tvůrčí činnost, 

vztah ke společnosti, aj.). Pí Doležalová požadovala schválení AS FP, chtěla, aby se 
vyjádřil každý do 20.10.2017.   

• Dne 19.10.2017 proběhne na FP v posluchárně P384 představení kandidátů na rektora. 
Požádal o účast na volbách rektora, ředitele a o informovanost, dále požádal studenty 
o co největší účast.   

• Dále poděkoval za kooperaci AS FP za celé období, dále pak předsedkyni AS FP Dr. 
Smolíkové a Mgr. Musilové. 

• Zítra, 11.10.2017 se uskuteční výjezdní zasedání všech řešitelů projektu MOST.  
 



V 15.02 hod přišel Dr. Novák a odešel Dr. Juřica. 

 

5. Informace z AS VUT  
 

• Je jediný kandidát na volbu rektorem, prof. Štěpánek. Představování proběhne ve třech 
termínech: 12.10.2017 od 14.00 hod FEKT, 17.10.2017 od 14.00 hod FSI, 19.10.2017 
od 14.00 hod na FP.  Prozatím není znám tým, který by si pan rektor sebou přiváděl. 

• Dnes byl schválen Jednací řád AS FP. Od dnešního dne je již platný a po podpisu bude 
vystaven na webových stránkách.  

• Pan rektor informoval, že 3.10.2017 proběhla Česká konference rektorů, na které byla 
zmínka o navýšení rozpočtu pro VŠ o 3 mld, není to systémové opatření. 

• Pan prorektor Doupovec informoval, že je malý zájem o svobodné předměty. Dále 
sdělil, že dne 26.9.2017 proběhla Rada pro vnitřní hodnocení, jejímiž členy za naši 
fakultu jsou doc. Škapa a prof. Režňáková.  

• CVIS zkracoval volební seznamy. Podle kterých budou probíhat volby do senátů 
fakult a do senátu VUT. Na FP probděnou dne  30.10.2017 od 8.30-17.00 hod, pouze 
jeden den.  

• Paní Ing. Herrmannová sdělila, že je velký zájem o akci VUT junior, která by měla být 
v příštích letech ještě rozšířená. 

• První zasedání nově zvoleného AS VUT se uskuteční dne 21.11.2017. Za každou 
fakultu se volí dva zástupci. Jeden z akademických pracovníků a jeden z řad studentů. 

 

 

6. Různé   
 

• Ing. Kruljacová informovala, že proběhly informativní schůzky se všemi ročníky. Na 
všech schůzkách byla informována studenty, že nejsou dodržované pokyny v kartách 
předmětů. Karty předmětů nejsou dobře zapsané. Bude diskutovat s panem 
proděkanem Křížem. Pan děkan sdělil, že jej tato situace netěší. Akademičtí 
pracovníci měli dle směrnic doplnit tyto atributy. Požádal o seznam, kterých předmětů 
se to týká.  

• Dne 23.9.2017 proběhla akce „V pohodě start“, pro studenty prvních ročníků. Studenti 
přišli ze všech oborů, věnovali se jim celé odpoledne. 

• Jménem SK AS FP chtějí poděkovat za spolupráci.  
 

Dále informovala paní předsedkyně: 

• Dne 2.10.2017 jménem AS FP podala návrh na kandidáta na jmenování rektora pana 
prof. Štěpánka. Návrhů bylo šest, kteří podpořili stávajícího pana rektora. 

• Ve čtvrtek, 19.10.2017 od 14.00 hod v P384 proběhne předvolební shromáždění. Tyto 
informace jsou již vystavené na webových stránkách v „Událostech“ a i na světelné 
tabuli. Volba samotná je dne 24.10.2017 v 9.00 hod.  



• Dále připomněla, že volby do AS FP budou probíhat dne 30.10.2017, v případě zájmu 
být členem AS FP musí zájemce podat kandidátku do 18.10.2017 do 12.00 hod. 
Všechny informace k volbám jsou na webových stránkách.  

 
 
 

 

 

 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala všem členům a vedení FP za uplynulé období a 
ukončila dnešní zasedání AS FP v 15.19  hod. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                             Ing. Anna Kruljacová 

                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 

 

 

 Zapsala: Marie Ráčková 

 


