Zápis č. 1
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 23. 1. 2015
Účast: viz prezenční listina
Hosté: doc. Škapa, Ing. Kříž, doc. Šimberová, doc. Zich, Ing. Zámečník
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 8 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 4 ZK a 3 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Projednání předloženého návrhu na jmenování člena Disciplinární komise FP
Projednání předloženého návrhu na jmenování členů Vědecké rady FP
Výběr řízení ERASMUS +
Informace z KD
Projednání návrhů SK AS FP
Různé

Jednání AS FP bylo zahájeno v 9:13 hod.

1. Úvod
Předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, Ing. Kříže,
doc. Šimberovou, doc. Zicha a Ing. Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila přítomné
s programem.
Dále podala souhrnné informace z KR:
• Zahraniční oddělení vydává ve dvouměsíční cyklu časopis.
• Pan prorektor Bartoš informoval, že od 15.1.2015 budou v novém designu nové
e-přihlášky.
• Dále VUT navázalo na spolupráci s Hvězdárnou Brno (slevy pro studenty na vstup a
prezentace v časopise VUT).
• Ve dnech od 6. - 8.3.2015 se uskuteční akce v AZ Tower s názvem VUT na
Manhattanu, kde se budou vystavovat různé modely.
• Prorektor Doupovec informoval o časové struktuře akademického roku 2015/16, dále
začátek výuky letního semestru: 8.2.2015, zimního semestru: 21.9. 2015.
• Jsou vystaveny spisy akreditační komise.
• Etický kodex – připomínky budou projednány na dalším zasedání AS VUT v Brně.
• Bylo posunuto jednání o Pravidlech rozpočtu pro rok 2015, předložen a schválen bude
v únoru na zasedání AS VUT v Brně.

2. Projednání předloženého návrhu na jmenování člena Disciplinární komise FP
Dne 21.12.2014 byl rozeslán členům AS FP návrh na jmenování člena Disciplinární komise.
Navrženým členem komise je paní Ing. Smolíková. K předloženému návrhu nebyly žádné
připomínky.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje návrh děkana FP předložený dne 21.12.2014, na
jmenování Ing. Lenky Smolíkové, Ph.D. jako členky Disciplinární komise FP.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ:1

3. Projednání předloženého návrhu na jmenování členů Vědecké rady FP
Nově navržení členové do Vědecké rady FP jsou prof. Živělová, prof. Kraft, doc. Tuleja.
K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje návrh děkana FP předložený dne 21.12.2014, na
jmenování prof. Ing. Ivy Živělové, CSc., prof. Ing. Jiřího Krafta, CSc., doc. Ing. Pavla Tuleja,
Ph.D. jako členů Vědecké rady FP.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Výběr řízení ERASMUS +
Paní předsedkyně předala slovo paní proděkance doc. Šimberové, která požádala zástupce SK
AS FP o pomoc při informovanosti studentů. Již ze strany SK AS obdržela nějaké návrhy, jak
zvýšit informovanost o aktivitách v rámci Erasmu+ . Byly vydány Rozhodnutí děkana
k výběrovému řízení Erasmus+ a Free Mover FP VUT v Brně. Nyní probíhá výběrové řízení
až do 2. poloviny února, tak aby byl uzavřený zimní semestr. V letošním roce bylo pro tento
program připraveno pouze elektronické přihlašování. V minulém roce zkušebně proběhla
souběžně zdvojená forma přihlašování (elektronické i papírové formuláře). O výjezdu
studenta bude rozhodovat přijímací komise, která bude vybírat dle kritérií (např. nutný průměr
do 2,0, aj.). Všichni studenti jsou dostatečně informováni jak e-mailem, tak i informacemi na
webových stránkách, v časopise UNITY aj. Žádá proto SK AS o součinnost při vyšší
informovanosti studentů. V případě návrhů prosí o zaslání jí nebo Mgr. Šimberové.

5. Informace z KD
Pan děkan podal informace z KD, viz. zápis z KD vystavený na webových stránkách FP. Za
zmínku stojí několik bodů:
• Požádal proděkany, ředitele, tajemníka a vedoucí ÚIS o předložení ke kontrole zprávy
o plnění cílů kvality 2014 a stanovit cíle kvality 2015.

•

Dne 7. 1. 2015 od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti děkana proběhlo Tříkrálové
setkání firem s vedením fakulty a zaměstnanci školy.

6. Projednání návrhů SK AS FP
Na žádost předsedy SK AS FP byly prostřednictvím paní předsedkyně rozeslány a předloženy
materiály (viz. příloha č. 1) ostatním členům AS FP k projednání:
a)
b)

rozšíření pokrytí Wi-Fi na FP
opravné SZZ v měsíci záři

a)
Pan předseda SK FP Bc. Krejčí nemá k tomuto bodu již víc co dodat. Dle informací na
společném zasedání KD a AS FP, byl tento bod definován v Aktualizaci dlouhodobého
záměru FP.

b)
Tento návrh vznikl na základě průzkum studentské komory AS FP u studentů FP a
jiných fakult, kdy ostatní fakulty mají SZZ spíše v letních nebo podzimních měsících.
Z důvodu dlouhého zbytečného prostoje žádají o posunutí taktéž na tyto měsíce. Ing. Novák
se dotázal, jak je to se studenty, kteří nestíhají ukončit práci a zda není lepší udělat průzkum
těch, kteří potřebují dodělat práci a těch, kteří jen neobhájí. Pan proděkan Kříž doplnil, že
v případě konání opravných SZZ v posledním zářijovém týdnu před zahájením semestru
mohou být studenti Bc. studií zapsáni v případě úspěšného vykonání SZZ do Mgr. studií. Ing.
Novák se opět dotázal, co je tedy z hlediska procesního potřeba udělat. Pan proděkan dodal,
že časový harmonogram příštího akademického roku se bude tvořit, tudíž změnu již lze uvést,
ale až pro zářijový termín (je v dalším čas harmonogramu). V nové Směrnici děkana již tuto
informaci bude obsahovat, připravuje se. V roce 2015 by tedy SZZ probíhaly v měsíci červnu
a opravný termín již v měsíci září. Paní předsedkyně dodala, že pro následující akademický
rok bude přechodně ponechán i únorový termín a od dalšího akademického roku bude již jen
v měsíci září.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP doporučuje vedení FP zvážit možnost realizace opravných
státních závěrečných zkoušek (SZZ) v měsíci září. AS FP dále doporučuje zapracovat do
příslušných dokumentů přechodné ustanovení o možnosti konat opravné SZZ jak v září, tak i
v únorovém termínu. Přechodné ustanovení se týká pouze nejbližšího akademického roku.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Různé
o Pan předseda Bc. Krejčí informoval o studentovi bakalářského studia panu Práškovi,
který by rád udělal konferenci. Požádal pana rektora o záštitu a taktéž naše vedení FP.
Byla udělena dohoda, že se bude řešit pouze přes rektorát a nikoli přes FP. Pan Ing.
Novák dodal, že pan Prášek řeší tento projekt v rámci jeho bakalářské práce a chce
přitáhnout odborníky z praxe, věnuje tomu hodně času. Záměrem je spojit praxi a dát
studentům možnost spolupráce (meetingy, praxe, atd.). Snaží se sehnat sponzory.

Několik sponzorů má již zajištěných, nemá však instituci (hledá záštitu). Zvažuje, že
bud řešit přes podnikatelský subjekt a ne přes akademickou půdu.
Paní Mgr. Musilová dodala, že aktivita studentů je vítaná a ceněná. Je však třeba řešit
věci včas, s dostatečným časovým předstihem. Je škoda, že student nekontaktoval
vedení FP již v začátku svých aktivit, když píše bakalářskou práci na určité téma již
delší dobu.
Další informace k tomuto tématu shrnul i pan děkan. Je možné, že takovýchto projektů
bude přibývat, proto uvažuje o založení poradního orgánu.
Paní Mgr. Musilová podotkla, zda neuvažovat o založení tzv. interního studentského
fondu (ISF) na FP. ISF funguje při AS VUT. ISF by mohl sloužit na podporu
studentských projektů studentů FP.
Doc. Zich dodal, že v případě založení poradního orgánu pracovní skupiny se budou
tyto projekty směřovat přes ně nikoli přes vedení FP.
Dále proběhla diskuze na toto téma.

o Předseda SK AS FP představil myšlenku, možnost realizovat projekt, za podpory
interního fondu studentských projektů (IFSP) z VUT a FP. Vytvořit pro studenty dvě
místnosti. Jedna místnost je již schválená a byla jí přidělena dotace (místnost
s projektorem, zde by mohli studenti řešit své týmové projekty a cvičit prezentace).
Musí se však dořešit technické podrobnosti jako je např. zapůjčení klíče atd. Druhá
místnost by sloužila pro odpočinkovou činnost. Byla by vyřešena obsazenost míst
studenty v prostorách před studijním oddělením. Tento projekt nebyl prosazen, proto
jej zkusí podat znovu.

o Pan děkan informoval o blížících se Dnech otevřených dveří, které se budou konat ve
dnech 5.2. a 12.3.2015. Požádal o součinnost SK AS FP.
o Paní předsedkyně Ing. Smolíková informovala o rozeslání diskutovaných modelů
pravidel rozpočtu. Požádala senátory, aby do 3.2.2015 dali doporučení, který z těchto
dvou modelů bude doporučeno k zapracování. Dále do 6.2.2015 podají informaci
s výběrem panu tajemníkovi FP, Ing. Zámečníkovi.
o Dále proběhla diskuze nad tématem propagace fakulty.
o Paní Mgr. Musilová podala připomínku, že není vystaven na webových stránkách
Etický kodex.

•

Program řádného zasedání AS FP 17.2.2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Projednání předložené ADZ
Projednání sestavování rozpočtových pravidel
Informace z KD
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.
Předsedkyně AS FP všem poděkovala za přítomnost a ukončila dnešní zasedání AS FP
v 11.20 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

Příloha č. 1

Návrhy SK AS FP
1. Opravné státnice v září
•

Zrušení únorových státnic

•

OPRAVNÝ termín státnic (nikoliv další, není možné si státnice přesunout na září)

•

Dodatek ke směrnici

Důvody:
o Student zbytečně ztratí rok studia
o Současné opravné státnice kvůli starému oboru ŘEP (studium pouze 2,5 roku)
o Termíny opravných státnic na ostatních fakultách VUT:
FIT – půlka srpna
USI – začátek října
FEKT – konec srpna, začátek září
FSI – září

2. Rozšíření Wi-Fi na FP
Zvážit možnost nechat analyzovat současný stav na fakultě nezávislou společností (některé
dělají analýzu zdarma). Poté se rozhodnout jakým směrem jít. Z důvodu finanční náročnosti
rozšiřovat Wi-Fi postupně po etapách.
• První fáze: pokrýt více 3. Patro, hlavně posluchárnu P 381 a P 384 a prostory před
studijním oddělením.
•

Druhá fáze: prostory před knihovnou a učebnami v prvním patře.

•

Třetí fáze: další prostory FP

Důvody:
o Zpřístupnění internetu více studentům
o Vylepšení pověsti FP
o Běžný standart na ostatních fakultách a univerzitách

