Zápis č. 6
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 3.5.2016
Účast: viz prezenční listina

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 11 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 1 ZK a 2 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:31 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc.
Škapu, Ing. Zámečníka, Ing. Kříže, JUDr. Kopřivu. Paní předsedkyně seznámila přítomné
s programem.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení rozpočtu FP 2016
Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Výsledky hospodaření roku 2015
Předložení Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů
6. Informace z KD
7. Informace z AS VUT
8. Různé

PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
V 14.33 hod. přišel Ing. Chládek.
V 14.34 hod přišel doc. Zinecker.

2. Projednání a schválení rozpočtu FP 2016
Dne 4.4.2016 pan tajemník předložil AS FP Rozpočet pro rok 2016. Termín pro zasílání
připomínek byl do 22.4.2016. K předloženému Rozpočtu pro rok 2016 nebyly žádné
připomínky.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Rozpočet Fakulty podnikatelské na rok 2016
v předloženém znění.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2

3. Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Do 3.5.2016, 12.00 hod. bylo možné podat návrh kandidáta na jmenování děkana FP VUT
v Brně. Paní předsedkyně AS FP se dotázala všech přítomných členů, zda některý z nich
obdržel návrh na volbu kandidáta na jmenování děkanem. Slova se ujal Ing. Doskočil a předal
návrh od doc. Meluzína, který navrhuje kandidáta doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D.
Do 4.5.2016 do 12.00 hod. bude vystaven seznam kandidátů, a to na nástěnce AS FP, na
světelné tabuli, v elektronické podobě ve veřejných složkách a na webových stránkách
Fakulty podnikatelské.
V dalším bodě Ing. Smolíková objasnila všem členům průběh voleb. Připomněla, že
předvolební vystoupení kandidátů proběhne dne 11. 5. 2016 v místnosti P384 od 10:00 hod.
Předsedkyně AS FP proto navrhuje, aby se AS FP sešel týž den již v 9:00 hod. v zasedací
místnosti děkana a předal návrh kandidáta volební komisi, která posoudí a zda jsou splněny
všechny náležitosti.
Dále pak poděkovala JUDr. Kopřivovi za účast.
V 14.37 hod. přišla Ing. Kučerová.

4. Předložení Výsledku hospodaření za rok 2015
Dne 2.5.2016 pan tajemník předložil AS FP Výsledky hospodaření roku 2015. Paní
předsedkyně požádala o zasílání připomínek do 27.5.2016.
Paní předsedkyně předala slovo panu Ing. Zámečníkovi, který se ujal slova a přednesl
podrobnosti ohledně finanční situace FP.

5. Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních
programů
Dne 2.5.2016 byla předložena Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů. Paní předsedkyně požádala o zaslání připomínek do 27.5.2016.
Paní předsedkyně předala slovo panu Ing. Křížovi, který dodal, že o proti minulé schválené
směrnici nenastaly žádné změny. Na Radě studijních programů požádal o zaslání připomínek
ke směrnici, avšak žádné neobdržel.
Ve stávající Směrnici děkana je uvedeno v čl. 5 Zápočet a klasifikovaný zápočet, odst. 1, ke
kterému měl dotaz ze strany studentů, „Zápočtem potvrzuje učitel pověřený vedením
příslušné formy výuky, pro kterou je zápočet předepsán (dále „vyučující“), že student splnil
požadavky, jimiž bylo udělení zápočtu na začátku výuky předmětu podmíněno, případně
prokázal odbornou způsobilost rozpravou při kolokviu. Podmínkami pro udělení zápočtu
mohou být aktivní účast ve výuce, úspěšné absolvování ústních nebo písemných kontrol a
testů, vypracování seminárních, semestrálních nebo klauzurních úloh, absolvování praxe nebo
exkurze a splnění dalších úkolů v termínech, které určí vyučující. Konkrétní podmínky pro
udělení zápočtu jsou uvedeny v dokumentaci předmětu“. Tento odstavec zatím ponechali v
článku v návaznosti na novelu VŠ zákona. Požádal však o zamyšlení a námět k řešení.
Dále pak v čl. 5 Zápočet a klasifikovaný zápočet, odst. 4, „Student, který nesplnil podmínky
pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu v zápočtovém týdnu příslušného semestru,
může splnit podmínky pro jeho udělení v jednom opravném termínu určeném vyučujícím,
pokud v dokumentaci předmětu není uvedena možnost dalšího opravného termínu. Student
musí zápočet nebo klasifikovaný zápočet získat nejpozději do konce zkouškového období v
příslušném semestru, kdy je předmět vyučován“. Dotázal se, jak lze v tomto odstavci vhodně
naformulovat slovo „může“.

6. Informace z KD
•

Pan děkan požádal pana proděkana Kříže o podání informací k připravovaným
projektům OPVVV. Pan proděkan informoval: MŠMT vypsalo nové projekty
OPVVV, které nahrazují předešlé projekty OPVK. VUT podává jeden centralizovaný
projekt MOST, do kterého jsou zapojeny všechny fakulty VUT. Rozděleny jsou do
dvou částí ESF a ERDF. Tyto výzvy podává každá fakulta sama. Fakulta
podnikatelská je zapojena v rámci centralizovaného programu MOST, další výzva pro
tvorbu nebo úpravu výzkumu zaměřených na doktorské studijní programy (FP –
úprava oboru ŘEP a nový doktorský studijní program, směřovaný do Joint Degree).
Nyní se chystají koncepty. Podávaní návrhů: srpen - září 2016.

7. Informace z AS VUT
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pan rektor informoval o spolupráci s Univerzitou obrany, v oblasti vědy, výzkumu a
pedagogiky je touto činností pověřen pan prorektor Grmela a pan prorektor Doupovec.
VUT se od příštího akademického roku bude podílet na projektu Juniorské VUT, které
by mělo sloužit k propagaci VUT. Zaměřeno pro studenty SŠ jako sada kurzů, která
bude sloužit jako ochutnávaná studia na naší univerzitě.
Pan prorektor Doupovec informoval, že se bude konat Den kvality, přesné datum
zatím není známo.
Probíhá připomínkování návrhů k prováděcím předpisům VŠ zákonu, nařízení vlády
v oblasti vzdělávání.
Byla navázána spolupráce s Korejskou univerzitou a Malajskou univerzitou. V této
souvislosti je i vypsaný projekt technologickou agenturou Korejské univerzity, projekt
Delta.
Paní prorektorka Armutidisová informovala o sportovních kláních mezi VUT a
Masarykovou univerzitou, kde VUT bylo hodně úspěšné. A dále, portál z VUT byl
velmi kladně hodnocen na akci v Praze, kde se v rámci bodování umístil na 2. místě.
Bude provedena aktualizace Směrnice rektora, kde bude udělování cen a medailí za
VUT, aby bylo možné nominovat i osoby mimo VUT.
Pan Dr. Popela informoval o dění na Radě VŠ: uvažuje se o zrušení limitu
financovaných studentů nebo limity počty studentů; do akreditačního úřadu byl za
technické obory nominován pan prof. Petruška a do přezkumné komise, která se má
týkat akreditací, byl nominovaný pan Dr. Hodulík (předseda legislativní komise Rady
VŠ).
Byly schválené rozpočty součástí a rektorátních pracovišť s výjimkou
Středoevropského technologického institutu, kde ještě probíhá diskuse a zpřesňování a
bude znovu na programu 31.5.2016.
Byla schválena Výroční zpráva o činnosti VUT za rok 2015 a Výroční zpráva o
hospodaření VUT za rok 2015.
Bude upraven Etický kodex VUT, který by měl být nově vztažený i na neakademické
pracovníky, kteří by mohli být součástí etické komise.
Další zasedání AS VUT je 31.5.2016.
Výjezdní zasedání VUT je plánováno ve dnech od 22.6. do 24.6.2016.

8. Různé
•

•

Pan Ing. Luňáček se dotázal, v jaké fázi je plánovaná rekonstrukce dlažby v prostorách
před a za fakultou, vzhledem k blížícím se příjímacím řízením. Pan tajemník
informoval, že týden po přijímacím řízení do bakalářských oborů, začnou stavební
úpravy. Do poloviny měsíce června bude rekonstrukce hotova.
Mateřská školka – na minulém zasedání pan děkan informoval o možnosti umístění
mateřské školky v prostorách Fakulty podnikatelské. Zároveň požádal o stanovisko
AS FP. Paní Ing. Kučerová: již tuto otázku diskutovali, a však nemají potřebné
informace, např. v jaké formě se tato školka bude financovat. Pokud bude soukromá,
nebude finančně dostupná pro zaměstnance FP. Pan děkan dodal, že pan kvestor dává
přednost MŠ komerční. Pan kvestor dále zhodnotí, zda školku realizovat a případně

tato myšlenka bude přednesena k projednání na AS VUT v Brně. Dále se paní Ing.
Kučerová dotázala, jak bude školka oddělena od našich studentů a řešení dětské
zahrady, otázka nákladů na přestavbu. Pan tajemník dále informoval o možnosti
financování a využití prostorů na fakultě. Vzhledem k tomu, že tento subjekt musí mít
speciální vchod, počítá se se vstupem v prostorách knihovny a knihovna bude
přesunuta jinam. Dále proběhla diskuse.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP podporuje myšlenku vzniku státní školky v prostorách VUT,
nic méně dispoziční uspořádání objektu na ul. Kolejní 2906/4 se nám nejeví pro tyto účely
jako vhodné.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

V 15.19 hod. odešla Ing. Kučerová a Mgr. Musilová.

•

Dne 22.4.2016 proběhla schůzka na rektorátu ohledně sjednocování webových
stránek jednotlivých součástí VUT. První kolo sjednocování již proběhlo
(“testování“ jednotné struktury webu). Nyní se plánuje druhý krok sjednotit i
design, který bude zahrnovat pravidla přístupného webu. Rektorát vytvoří
HTML a CSS šablonu, kterou budou moct využít jednotlivé součásti VUT.
Záměrem VUT je jednotný vzhled.

•

Zasedání AS FP: paní předsedkyně navrhla změnu v harmonogramu zasedání
AS FP VUT v Brně, a to z původně plánovaného zasedání, dne 31.5.2016, na
den 14.6.2016. Termín dalšího zasedání dne 28.6.2016 zůstane s otazníkem,
jako rezerva, pokud nebudou všechny předložené dokumenty schváleny.

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Program řádného zasedání AS FP 14. 6. 2016
1. Úvod
2. Projednání a schválení Výsledků hospodaření roku 2015
3. Projednání a schválení Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a
magisterských studijních programů
4. Informace z kolegia děkana
5. Informace z AS VUT
6. Různé

PRO: 16
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 15.32 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

