Zápis č. 3
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 7. 3. 2017

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 9 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 3 ZK a 3 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 hosta: doc.
Škapu. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení plánu Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně
pro rok 2017
3. Předložení Výroční zprávy o činnosti FP 2016
4. Informace z kolegia děkana
5. Informace z AS VUT
6. Různé
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projednání a schválení Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok
2017
Dne 6. 2. 2017 byl předložen Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok

2017. Zaslání připomínek bylo možné do 24. 2. 2017. Dne 1. 3. 2017 byl tento dokument
zaslaný senátorům již po jazykové korektuře, po věcné stránce však nedošlo k žádné změně.

Připomínky obdržela paní předsedkyně pouze od pana doc. Brychty.
-

Ve vztahu k Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok 2017
(dále jen Plán) odkázal na verzi dokumentu zaslanou hromadným e-mailem členům
akademického senátu a panu děkanovi dne 08. února 2017, do kterého vložil své
připomínky.

-

bod 2. Plánu
V textu: „V návaznosti na schválení novely zákona o vysokých školách realizovat
potřebné kroky pro implementaci novely a bude pokračovat v revizi vnitřních předpisů
a norem.“ navrhuje vypustit text „nastavení jejich hierarchie“. Hierarchii jako
takovou nelze v tomto kontextu nastavovat – je dána, resp. z něčeho plyne.

-

Vznesl dotaz týkající se faktického obsahu textu užitého pro vymezení rámce pro
strategické řízení fakulty, jmenovitě na význam a obsah sousloví „organizačně
strukturovaná a právní kvalifikovanost“. Navrhuje úpravu textu za účelem zvýšení
srozumitelnosti a jednoznačnosti textu.
Poukázal na gramatické chyby ve výčtech (viz např. bod 3.1). Uvedené by mělo být
předmětem jazykové korekce.
Bod 3.7 Plánu
„Zvyšovat úroveň odborné angličtiny u studentů doktorských studijních programů a
mladých akademických pracovníků.“ Uvedená dikce má diskriminační charakter,
kromě toho chybí vymezení kritérií pro vymezení „mladého akademického
pracovníka“. Věk by však v zásadě neměl být rozlišovacím kritériem. Pro shora
uvedené důvody navrhuje vypuštění slova „mladý“.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje plán Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok 2017
v předloženém znění se zapracování uvedených připomínek.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3.

Předložení Výroční zprávy o činnosti FP 2016

Dne 6.3.2017 předložil pan tajemník Ing. Zámečník Výroční zprávu o činnosti FP 2016.
Předsedkyně požádala o zasílání případných připomínek nejpozději do pátku 24. 3. 2017.
Dále předala slovo panu děkanovi, který sdělil, že struktura je stejná jako v minulých letech.
Jazyková korektura a gramatické chyby budou upraveny.

V 14.53 hod. odešle doc. Brychta, Mičíková a Třasoňová.

4.

Informace z kolegia děkana

•

Informoval o zvýšeném bezpečnostním opatření ve dnech 24. 6. a 25. 6. 2017, kdy
bude probíhat přijímací řízení do magisterských programů a zároveň i dětské
olympijské hry na FP. Na základě diskuse proběhlé na KD dne 28. 2. 2017 bylo
rozhodnuto, že čas začátku testů bude posunut od 10.00 hod. Čas registrace zůstává
stejný. V tomto kontextu požádal pan děkan SK AS o informovanost mezi studenty
(zdůraznil nutnost mít s sebou pozvánku k přijímacímu řízení).
Navázal na informace, které byly podány na akademickém shromáždění; dle závěru
bude rozhodnutí pro příjímací komisi takto: o 15% bude přijato méně studentů
bakalářských programů. Dále obeznámil, proč takto rozhodl.
Dále informoval, že požádal ředitele o zjištění svého personálního zabezpečení na
ústavech. Zjistili všechny asistenty, docenty a profesory, které budou určovat na pozici
garanta předmětu, ale i ty kteří se budou podílet na pozici přednášek. Následně tato
informace bude zaslána VR, která dne 21. 4. 2017, bude o těchto jednotlivých
pracovnících hlasovat.
Informoval o spokojenosti pana rektora s přípravou ADZ 2017. Připomněl, že každá
fakulta obdržela soupis úkolů. Pan rektor vidí potenciál fakulty zejména v posílení:
o Internacionalizace - zejména oblast studijních programů
o Ph.D. - role školitelů, každý školitel musí být řešitelem výzkumného projektu
o Hospodářská činnost - zaměření se zejména na manažerské kurzy typu MBA

•

•

•

5. Informace z AS VUT
•
•

•

Pan prorektor Doupovec informoval, že Směrnice rektora, týkající se mezifakultní
výuky svobodných předmětů, je již platná.
Paní Ing. Hermannová informovala, že od července bude na ICV spuštěno karierní
centrum. Dále zmínila, že minulé úterý vyšel článek, kde byl rozhovor s panem
rektorem VUT, prof. Štěpánkem, který informoval o nové reklamní kampani VUT,
která je zaměřena na agitaci dívek, které budou studovat technické obory.
Byl schválen Jednací řád VUT, reakce na toto schválení, bude vytvoření Jednacího
řádu FP. Ve spolupráci s Mgr. Musilovou připraví paní předsedkyně určité podklady a
ty budou následně možné připomínkovat.

•

•
•
•

Schvalování Studijního a zkušebního řádu VUT, který byl diskutován na minulém
zasedání AS FP, bylo posunuto až na měsíc duben - květen. Dnes na AS VUT
proběhla diskuse o možnostech opravných termínů. Pan prorektor Doupovec zmínil,
že je prozatím navrhnuto tak, že fakulta si vlastním vnitřním předpisem může upravit
to, že bude mít více než jeden opravný termín.
AS VUT se kladně vyjádřil k Rozhodnutí rektora o poplatcích za úkony spojené
s přijímacím řízením pro akademický rok 2018/2019.
Dále na zasedání byly předloženy Statuty dalších fakult VUT.
Ekonomické záležitosti na dnešním zasedání neproběhli z toho důvodu, že nebyl
přítomen pan kvestor a ani předseda ekonomické komise. Zasedání Ekonomické
komise proběhlo minulý týden, kdy ze zasedání vyplynulo, že pravděpodobně v dubnu
bude předložen velký rozpočet a schválený nejdříve v květnu.

6.

Různé

•

Paní předsedkyně poděkovala SK AS za organizaci přednášky ministra financí A.
Babiše dne 14. 2. 2017 a za realizaci Plesu FP 2017.
Bc. Kruljacová informovala, že ve čtvrtek 2. 3. 2017 proběhla první část kurzu
Certifikace pro Vyhledávací síť AdWords, který vede certifikovaný trenér Google,
Daniel Kotisa. Další kolo kurzu proběhne ve čtvrtek 9. 3. 2017.
Pan děkan připomněl interní Den otevřených dveří pro studenty bakalářského studia,
který proběhne dne 14. 3. 2017 od 14.30 hod. Dále požádal SK AS o šíření této
informace mezi studenty.

•

•

Program řádného zasedání AS FP 4. 4. 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FP 2016
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.16 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

