Zápis č. 9
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 3. 11. 2015

Účast: viz prezenční listina
Hosté: Ing. Zámečník, Ing. Kříž

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 12 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 0 ZK a 3 SK)

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.

Program:
1. Úvod

2. Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok
2016/2017
3. Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v
doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále též jen
DSP) na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro
akademický rok 2016/2017
4. Informace z KD
5. Informace z AS VUT
6. Různé
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:34 hod.

1.

Úvod

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

2.
Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na bakalářské
a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017
Dne 5.10.2015 pan proděkan Kříž předložil Směrnici děkana x/2015 o přijímacím řízení na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017.

Předkládací lhůta byla dodržena. Připomínky předsedkyně obdržela od pana doc. Brychty,
které rozeslala a předala panu proděkanovi Kříži.
Pan proděkan Kříž informoval o změnách ve směrnici. Připomenul připomínky doc. Brychty
k § 2, 4 a 5 /příloha č. 1/ a požádal o názor senátorů. Dále proběhla diskuze.

V 14:36 hod. přišla doc. Konečná.
V 14:45 hod. přišla Ing. Kučerová.

Paní předsedkyně dala hlasovat o změně v §4, Orientační počty přijímaných studentů.
PRO: 7
PROTI: 3
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 7

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje neprovádět změnu v §4, Orientační počty přijímaných
studentů.

Ostatní připomínky dle přílohy budou zapracovány.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Směrnici děkana x/2015 o přijímacím řízení na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017
v předloženém znění s úpravou §2 bod c vypouští MME.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3.
Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v
doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na
Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok
2016/2017
Dne 2.10.2015 paní proděkanka Kocmanová předložila Směrnici děkana pro přijímací řízení v
doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na Fakultě
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2016/2017.
Předkládací lhůta byla dodržena, připomínky předsedkyně obdržela od pana doc. Brychty
/příloha č. 2/, rozeslala a předala je paní proděkance Kocmanové.
Paní předsedkyně předala slovo paní doc. Kocmanové, která prezentovala změněny ve
směrnici. Zaslané připomínky akceptovala a zapracovala. Jiné připomínky neobdržela.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Směrnici děkana č. pro přijímací řízení v
doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na Fakultě
podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2016/2017 v
předloženém znění.

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

4.

Informace z KD
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Ve dnech 29. – 30.10.2015 proběhla na FP reaudit. Byly zjištěny nedostatky, se
kterými budeme nadále pracovat.
Poděkoval senátorům za účast na workshopu v rámci otázek rozpočtu FP. Zaslal paní
předsedkyni podklady k rozeslání, které byly zpracovány dle připomínek.
Dne 27.11.2015 se uskuteční výjezdní zasedání, jehož obsahem bude tvorba
Dlouhodobého záměru FP 2016-2020. Místo jednání bude upřesněno. Z důvodu
zasedání bude workshop specifického výzkumu přesunut na 4.12.2015. Další
projednávání DZ FP, bude na další výjezdním zasedání, které je plánováno ve dnech
14.-15.1.2016.
Dále pan děkan poděkoval SK AS FP za spoluorganizování akce Brno International
Week.
Problematika oboru MME: pokračují další jednání s FSI a i nadále budou informovat
AS FP.
Dne 9.11.2015 se uskuteční hokejový zápas MU a VUT v Brně. Vstupné zdarma.
V případě zájmu žádá o nahlášení se.
Paní Ing. Kučerová se dotázala na vyhlášení Děkanského volna dne 17.11.2015. Pan
děkan sdělil, že děkanské volno vyhlášeno nebude.
Pan Ing. Luňáček podal dotaz ohledně nutnosti dvoudenního výjezdního zasedání,
vzhledem k finančnímu rozpočtu FP. Pan děkan sdělil, že na dvoudenním zasedání se
bude řešit intenzivně rozpočet FP, ADZ, oblast pedagogiky a personalistika. Paní
předsedkyně dále doplnila, že vzhledem k plánovanému řádnému zasedání AS FP dne
12.1.2015, bude toto zasedání spojeno a přesunuto až na výjezdní.
Pan Ing. Novák se dotázal, zda se budou provádět změny ve směrnici děkan v rámci
zpracování bakalářských a diplomových prací. Pan proděkan Kříž dodal, že budou, ale
na červnové nikoli únorové. Na RSP byl předložen materiál se změnou hodnocení
závěrečných prací. Bylo dáno k diskusi. Na další RSP bude nejdříve podán návrh
úprav směrnice a následně předložen AS FP k projednání a schválení.

V 14:59 hod. přišel doc. Zinecker.

5.

Informace z AS VUT
•
•
•

•
•
•
•

6.

Prorektor Doupovec: DZ fakult budou projednávány s panem rektorem v průběhu
měsíce prosince.
Dne 16.11.2015 nebude rektorský den.
V souvislosti s akreditací bylo na akreditační komisi řečeno, že nevidí důvod, proč
bychom měli uvádět tzv. garanty předmětů, ale že by měli být uváděny vyučující a
pokud je jich víc, tak případně podíl vyučujících.
Prorektorka Karmazínová: řeší se připomínky ke Směrnici rektora o uznávání
zahraničního studia.
Do 6.11.2015 proběhne dodatečné výběrové řízení na mobilitu studentů.
Byly schváleny některé dokumenty, které se netýkají přímo fakult, jako dodatek
statutu FAVU, u STI byla schválena vědecká rada a ADZ.
Prorektor Grmela: zazněla informace programů výzkumných, není však pro fakultu
reálně dosažitelné.

Různé
1. Pan děkan přeložil návrh na jmenování člena disciplinární komise, předkládací
lhůta běží, o návrhu se bude hlasovat a dalším zasedání AS FP.
2. Pokladnička: vzhledem k blížícím se Vánocím a akci Vánoční strom, který se
uskuteční dne 14.12.2015 od 14.00 hod., je návrhem, pokud ostatní senátoři
souhlasí, použít obsah pokladničky na nákup hraček pro děti z pěstounských rodin.
Pan Ing. Luňáček dodal, že dává návrh, v souvislosti s touto akcí, uspořádat na
zasedání AS FP sbírku a nakoupit i nákladnější dárky. Paní předsedkyně
s návrhem souhlasí a i na příštím zasedání bude pokladnička doplněna.
3. Pan Ing. Chládek, zástupce SK AS, se obrátil na AS FP s žádostí o stanovisko
k legitimnosti členství v AS kolegyně Kruljacové, zdali je v souladu se zákonem č.
111/1998 Sb. Hlava II, § 26 odst. 3 jehož výňatek cituje:„…Je-li student zvolený
do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního období přijat do
jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis
veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v akademickém
senátu fakulty nezaniká…“Tedy zdali se jedná o způsob pokračování ve studiu –
„bezprostředně navazujícího studijního programu“. On sám je ochoten přiklonit se
k porozumění tomuto zákonu kladně. Nelze vyloučit naopak názor, že se nejedná o
bezprostředně navazující studijní obor a proto navrhuje, že by bylo vhodné
přijmout usnesení, jaké formy pokračování ve studiu jsou bezprostředně navazující
a které nikoliv. Při přijímání usnesení bude jeho názor potvrzující. Protože pokud
přicházejí v úvahu obě varianty stejně možné, přikloní se v kolegiálním smyslu
pozitivně. Jeho návrhem je, aby se i na příštím zasedání tomuto bodu věnovali.
Paní Mgr. Musilová podotkla, že AS FP nemá v kompetenci přijímat stanoviska
k tomuto, ale je vhodné kontaktovat právní oddělení rektorátu a může být dáno i
pro členství university a ostatních fakult. Dále proběhla diskuse. Paní předsedkyně
dodala, aby svůj návrh formuloval a zaslal panu Mgr. Sobotkovi na právní
oddělení rektorátu.

V 15:22 hod. odešli Ing. Kučerová a Ing. Doskočil.

•

Program řádného zasedání AS FP 1.12.2015

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení člena disciplinární komise FP
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 15.27 hod. Další mimořádné výjezdní zasedání se uskuteční dne 27.11.2015 od 8.30 hod.,
místo konání bude upřesněno.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

Příloha č. 1

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská

Datum vydání: xx.xx.2015
Č.j.: xxx/17900/2015/Sd
Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: dnem data vydání
Závaznost: Fakulta podnikatelská
Vydává: děkan
Nahrazuje: Směrnici děkana č. 4/2014
Počet stran: 11
Počet příloh: -

Směrnice děkana č. x/2015
o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní
programy pro akademický rok 2016/2017
Tato směrnice určuje pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské
studijní programy pro akademický rok 2016/2017 na Fakultě podnikatelské (dále jen FP)
Vysokého učení technického v Brně (dále jen VUT).

§1
Obecné podmínky a informace
(1) Přijímání uchazečů ke studiu na FP se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách (dále jen Zákon), Statutem VUT a Statutem FP uskutečňuje
přijímacím řízením, které (dle čl.7 Statutu VUT):
(a) se vyhlašuje veřejně v souladu s § 49, odst. 5 a 6 zákona;
(b) je zahájeno na žádost uchazeče.
(2) Informace o přijímacím řízení, studijních programech a jejich oborech jsou
uchazečům k dispozici na webové adrese www.vutbr.cz, resp. www.fbm.vutbr.cz.
K získání dalších informací o přijímacím řízení a podmínkách studia na FP mohou
uchazeči využít Dne otevřených dveří, který se bude konat ve dvou termínech
14.1.2016 a 5.2.2016 v prostorách FP, Kolejní 2906/4.

§2
Zahajované studijní programy
(1) V akademickém roce 2016/2017
(s příslušnými studijními obory):

budou

otevřeny

tyto

studijní

programy

(a) Bakalářský studijní program Ekonomika a management, studijní obory:
Ekonomika a procesní management v prezenční formě,
Ekonomika podniku v prezenční formě,
Účetnictví a daně v prezenční formě,
Účetnictví a daně v kombinované formě (pouze 3. ročník, výhradně pro
absolventy Programu celoživotního vzdělávání Účetnictví a daně).
Ekonomika podniku v kombinované formě (pouze 3. ročník, výhradně pro
absolventy Programu celoživotního vzdělávání Ekonomika podniku).
(b) Bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika, studijní obor
Manažerská informatika v prezenční formě,
Manažerská informatika v kombinované formě (pouze 3. ročník, výhradně pro
absolventy Programu celoživotního vzdělávání Manažerská informatika).
(c) Bakalářský studijní program Kvantitativní metody v ekonomice, studijní obor
Matematické metody v ekonomice v prezenční formě
(d) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, studijní

obory:
Ekonomika obchodních korporací v prezenční formě (v případě, že obor bude
akreditován),
Podnikové finance a obchod v prezenční a kombinované formě (bude
otevřen pouze v případě, pokud nebude akreditován obor Ekonomika
obchodních korporací),
Řízení a ekonomika podniku v prezenční a kombinované formě,
Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční formě.
(e) Navazující magisterský studijní program Economics and Management, studijní
obor European Business and Finance v prezenční formě. Výuka probíhá
v anglickém jazyce.
(f) Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika,
studijní obor Informační management v prezenční formě.
(2) Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je tři roky,
v magisterských studijních programech dva roky.

§3
Termíny přijímacích zkoušek

(1) Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů se konají v termínech 21. a 22.
května 2016. Přijímací zkoušky do magisterských studijních programů se konají
v termínech 25. a 26. června 2016.
(2) Děkan FP může vyhlásit další termíny konání přijímacích zkoušek, které budou
zveřejněny na úřední desce FP.

§4
Orientační počty přijímaných studentů

(1) Do bakalářských studijních programů v prezenční formě celkem 600 studentů,
v kombinované formě 50 studentů.
(2) Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě celkem 460
studentů, v kombinované formě 100 studentů.

Komentář [BKI1]: Doporučuji užít
v daných větách slovesa.

(3) O definitivním počtu přijímaných studentů rozhoduje děkan.

§5
Podmínky přijetí ke studiu
(1) Podmínkami přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů jsou:
(a) Úspěšné absolvování středoškolského studia ukončeného maturitou. Dokladem
je maturitní vysvědčení.
(b) Složení přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“ (§7) spolu s umístěním na
takovém místě v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací
zkoušky, které nepřesahuje kapacitní možnosti FP nebo splnění podmínek pro
přijetí prominutím přijímací zkoušky podle §11.
(2) Podmínkami přijetí do navazujících magisterských studijních programů jsou:
(a) Řádné ukončení bakalářského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně
orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program
se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického
základu bakalářského ekonomicky orientovaného programu, zejména
matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a
financí. Ve sporných případech je nezbytné, aby uchazeč projednal splnění
této podmínky na studijním oddělení ještě před podáním přihlášky ke studiu
(administrativní poplatek je v případě vrácení přihlášky nevratný). Jestliže
uchazeč uvedené podmínky nesplňuje, přijímací řízení se zastavuje.
Dokladem je bakalářský diplom spolu s vysvědčením o vykonání státní
závěrečné zkoušky nebo s dodatkem k diplomu.
(b) Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce složení přijímací
zkoušky s klasifikací „prospěl“ (§ 7) spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky, které

Komentář [BKI2]: Nebylo by účelné
uvedené rozlišit pro dva studijní programy?
Ekonomika a management
A
Systémové inženýrství a informatika

Námět do diskuse.

nepřesahuje kapacitní možnosti FP nebo splnění podmínek pro přijetí
prominutím přijímací zkoušky podle §11.
(c) Ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce posouzení
požadovaných dokladů (§ 9) s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním na
takovém místě v pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které
nepřesahuje kapacitní možnosti FP.
(3) Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odstavce (1) resp. podmínku (b) nebo
(c) odst. (2) obdrží vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu spolu s
termíny zápisu ke studiu. Po ověření splnění podmínky (a) odstavce (1), resp. (2)
obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí ke studiu. Příslušné doklady předkládá přijatý
uchazeč u zápisu do studia.
(4) Cizinci (kromě Slovenska) mohou být přijati ke studiu ve studijním programu
v českém jazyce, splňují-li tyto podmínky:
(a) Bylo jim vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání
platnosti
zahraničního
vysvědčení
v
ČR
(jako
doklad
rovnocenný maturitnímu vysvědčení) pro bakalářské studijní programy nebo
osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR (jako
doklad rovnocenný bakalářskému diplomu) pro magisterské studijní
programy; toto osvědčení předloží uchazeč při zápisu ke studiu.
(b) Vyhověli podmínkám přijetí shodným s domácími uchazeči.
(c) Úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na některé k tomu akreditované
instituci; osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka předloží uchazeč
při zápisu do studia.

§6
Forma a obsah přijímacích zkoušek
(1) Přijímací zkouška na všechny studijní programy je písemná (dále jen přijímací zkouška),
s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky
dle §11 a uchazečů o navazující magisterský studijní program Economics and
Management obor European Business and Finance (§ 9). Přijímací zkouška se skládá se
ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy
jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí,
z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25
úloh s pěti alternativami odpovědí pro bakalářské studijní programy a čtyřmi
alternativami odpovědí pro
magisterské studijní programy. Správná odpověď se
hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte
jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a
obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí
jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet
dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.
(2) Testem studijních předpokladů pro bakalářské studijní programy se ověřuje úroveň
rozvoje schopnosti řešit úlohy matematicko-logické povahy, znalosti ze
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základů informatiky a znalosti z oblastí, které souvisejí se zaměřením programu, resp.
oboru – zejména ekonomie, geografie, hospodářské, finanční a geopolitické
problematiky a všeobecného přehledu.
(3) Testem studijních předpokladů pro navazující magisterské studijní programy se ověřují
znalosti z předchozího požadovaného bakalářského studia příbuzného zaměření, které
souvisejí s daným programem - základů inženýrské matematiky, informatiky,
mikroekonomie, makroekonomie, financí, marketingu, managementu, účetnictví, daňové
a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a finanční.
(4) Testem z anglického jazyka se ověřují znalosti standardních mluvnických, lexikálních a
frazeologických struktur potřebných pro porozumění psanému i mluvenému projevu a
pro běžnou komunikaci. U magisterských studijních programů se navíc předpokládá
znalost základních termínů hospodářského jazyka.
(5) Na žádost uchazeče může děkan ze závažných zdravotních důvodů stanovit individuální
podmínky vlastního průběhu přijímací zkoušky (netýká se termínu přijímací zkoušky).

§7
Hodnocení přijímací zkoušky
(1) Přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč:
(a) dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů
a současně
(b) dosáhl alespoň 8 bodů z testu z anglického jazyka.
V ostatních případech je přijímací zkouška hodnocena klasifikačním stupněm
„neprospěl“.
(2) Děkan může výjimečně splnění některé z podmínek uvedených v odst. (1) tohoto
paragrafu prominout s přihlédnutím k celkovému bodovému hodnocení přijímací
zkoušky. V takovém případě může děkan stanovit minimální bodovou hranici
celkového bodového hodnocení podle oborů.

§8
Průběh přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce
(1)

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle §12.

(2)

Uchazeči (netýká se uchazečů o studium bakalářských oborů, kterým byla prominuta
přijímací zkouška podle §11) obdrží během měsíce dubna 2016 dopis, který bude
obsahovat:
•

potvrzení o řádně přijaté přihlášce ke studiu;

•
•

informaci o kritériích a podmínkách pro přijetí a pro uchazeče o studium
magisterských studijních programů o podmínkách přijetí prominutím
přijímací zkoušky;
pozvánku s určením termínu přijímací zkoušky s možností jejího konání
v dalším vypsaném termínu a organizačních pokynech souvisejících s jejím
průběhem;

(3) Uchazeči dále obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nabídku přípravného
kurzu k přijímacím zkouškám (pokud je pro daný obor organizován).
(4) Jestliže se uchazeč z náhlých vážných důvodů nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v již
určeném termínu, může požádat děkana o konání přijímací zkoušky v dalším vypsaném
termínu. Pokud to je z časových a technických důvodů možné a další vypsaný termín
existuje, může děkan jeho žádosti vyhovět.
(5) Uchazeči o studium bakalářských studijních oborů, kterým byla prominuta přijímací
zkouška podle §11, obdrží příslušné vyrozumění do 30. dubna 2016.
(6) Děkan FP může stanovit zvláštní průběh přijímacího řízení pro uchazeče ze zahraničních
univerzit v souladu se zněním příslušných dohod o bilaterální spolupráci mezi VUT a
zahraničními univerzitami.

§9
Průběh přijímacího řízení do studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle §11.
(2) O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise (§ 16). Návrh přijímací komise
vychází z posouzení dále uvedených písemných dokladů v anglickém jazyce
předložených uchazečem:
(a) životopis;
(b) motivační dopis
(c) úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu
spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních
aktivitách podle zvážení uchazeče
(d) úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka
Všechny uvedené doklady musí uchazeč předložit do 31. května 2016. Pokud tak neučiní,
přijímací řízení se zastavuje.
(3) Při posuzování písemných dokladů lze získat nejvýše 40 30 bodů za motivační dopis (2
b)), 60 70 bodů za doklady uvedené v 2 c) a 25 bodů za úroveň zkoušky z anglického
jazyka (2 d)). Maximální počet dosažitelných bodů za posouzení těchto dokladů je 125.
Posouzení je hodnoceno klasifikačním stupněm „prospěl“ jestliže uchazeč dosáhl alespoň
10 bodů z motivačního dopisu (2 b)) a současně alespoň 20 bodů z posouzení dokladů dle
2 c) a současně alespoň 8 bodů z posouzení zkoušky z jazyka dle 2 d). V ostatních

případech je posouzení hodnoceno klasifikačním stupněm „neprospěl“. Metodologické
pokyny pro hodnocení dle § 9 odst. 2 písmeno b), písmeno c) a písmeno d) této směrnice
budou stanoveny v pokynech vydaných dle § 16 odst. 2 této směrnice.
(4) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení bakalářského studijního programu ve
smyslu § 5 odst. 2 písmeno a).
§ 10
Kriteria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí ke studiu
(1) Kromě uchazečů, kterých se týká § 11, je jediným kritériem, rozhodným pro přijetí
celkový počet bodů dosažených u přijímací zkoušky v programech vyučovaných
v českém jazyce (§ 6) nebo posouzení písemných dokladů u programu vyučovaného
v anglickém jazyce (§ 9). Pro stanovení pořadí uchazečů pro přijetí platí následující
pravidla:
(a) Uchazeči, kteří jsou přijati na základě děkanem prominuté přijímací zkoušky,
jsou uvedeni v pořadníku na prvních místech.
(b) Pořadí ostatních uchazečů je sestupné podle dosaženého celkového počtu bodů
u přijímací zkoušky.
(c) Pořadníky se sestavují pro každý studijní obor a formu studia zvlášť.

§ 11
Přijetí prominutím přijímací zkoušky
(1) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu ve všech bakalářských
studijních oborech v prezenční formě uchazeče o studium, kteří absolvovali test
Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné
študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)
organizovaných společností Scio.cz s.r.o. a dosáhli celkový percentil stejný nebo vyšší
než 75 v termínech NSZ konaných 12. prosince 2015, 6. února 2016 a 12. března 2016.
Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na
http://www.scio.cz/nsz . Uchazeč, který se ke zkoušce OSP resp. VŠP řádně přihlásí,
dostane pozvánku na zkoušku cca 10 dní před zkouškou e-mailem od společnosti Scio.
Svůj výsledek uchazeč FP nepředává. Dosažené výsledky uchazečů FP předává
výhradně společnost Scio.cz, s.r.o. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp.
VŠP v jednom z následujících termínů, a to 12. prosince 2015, 6. února 2016 a 12.
března 2016. Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány. Každý
uchazeč však musí společnosti Scio.cz, s.r.o. poskytnout svůj souhlas k předání
výsledků FP (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku OSP resp. VŠP).
(2) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním
programu Systémové inženýrství a informatika oboru Manažerská informatika
v prezenční formě uchazeče o studium, kteří splňují tyto podmínky:
(a) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
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matematika a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a
závěrečných vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo
„chvalitebně“
a současně
(b) absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice
(u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň dva jeden
předměty, každý v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřenéý na
informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení ve dvou v tomto (uchazečem
vybranýchém) předmětechu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“
a současně
(c) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
angličtina a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a závěrečných
vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

(3) Děkan přijme prominutím přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním
programu Kvantitativní metody v ekonomice oboru Matematické metody
v ekonomice v prezenční formě uchazeče o studium, kteří splňují tyto podmínky:
(a) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
matematika a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a
závěrečných vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo
„chvalitebně“
a současně
(b) absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět
angličtina a dosáhli na pololetním vysvědčení posledního ročníku a
závěrečných vysvědčeních předchozích tří ročníků klasifikace „výborně“ nebo
„chvalitebně“.

Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou požadované podle odstavců (2) a (3)
musí uchazeč dodat nejpozději do 31. března 2016 (případně s poštovním razítkem
odeslání 31. března 2016), a to na studijní oddělení osobně nebo doporučeným
dopisem na formuláři, který bude k dispozici na webových stránkách FP. Uchazeči,
kteří tento doklad nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím
přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží
následně písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (§ 5 odst.
(3)).

(4) Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří
jsou absolventy bakalářského studijního programu a získali vysokoškolský diplom na FP
v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je
průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia.
Horní hranici průměrné klasifikace pro přijetí prominutím přijímací zkoušky děkan
stanoví do 31. května 2016. Doklad o průměrné klasifikaci zajistí studijní oddělení FP.
(5) Děkan přijme ke studiu prominutím přijímací zkoušky uchazeče, kteří jsou absolventy
Programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů
vyučovaných na FP, pokud splnili současně následující podmínky (a), (b):
(a) Byli přijati do Programu celoživotního vzdělávání na základě vykonání přijímací
zkoušky s klasifikací „prospěl“.
(b) Získali plný počet předepsaných kreditů za celé studium v odpovídajícím
programu Celoživotního vzdělávání do 31. srpna 2016.

§ 12
Přihláška ke studiu
(1) Uchazeč o bakalářské studium podává na každý z vybraných bakalářských studijních
oborů samostatnou přihlášku ke studiu se všemi náležitostmi (včetně uhrazení
administrativních poplatků). Uchazeč, který se přihlásí současně na více oborů
z bakalářských studijních programů Ekonomika a management a Kvantitativní
metody v ekonomice, koná jednu přijímací zkoušku společnou pro všechny obory.
Uchazeč, který se přihlásí na některé z oborů z bakalářských studijních programů
Ekonomika a management nebo Kvantitativní metody v ekonomice a současně na
program Systémové inženýrství a informatika koná dvě různé přijímací zkoušky (tyto
se konají v různých termínech).
(2) Uchazeč o magisterské studium podává na každý z vybraných oborů a každou formu
studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč o
studium oborů z magisterského studijního programu Ekonomika a management koná
pouze jednu přijímací zkoušku. Uchazeč, který se přihlásí na některý ze
studijních oborů magisterského studijního programu Ekonomika a management a
současně na studijní obor studijního programu Systémové inženýrství a informatika
koná dvě různé přijímací zkoušky (tyto se konají v různých termínech).
(3) Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se podávají nejpozději do 31.
března 2016, a to:
(a) V elektronické formě (vyjma bakalářských studijních oborů Ekonomika podniku,
Účetnictví a daně a Manažerská informatika v kombinované formě, kde se
přihláška podává výhradně v klasické formě dle (b) – viz dále ) - elektronická

přihláška je přístupná na webových stránkách VUT (www.vutbr.cz nebo
www.fbm.vutbr.cz). Přihláška bude zaregistrovaná až po uhrazení
administrativního poplatku ve výši 400,- Kč, při podání elektronické přihlášky ze
zahraničí alternativně 16 €. Způsob úhrady administrativního poplatku je uveden
v instrukcích k elektronické přihlášce. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu
poplatek neuhradí, přijímací řízení se zastaví.
(b) V klasické (papírové) formě (formulář SEVT) - osobně nebo poštou na adresu
FP:
Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Studijní oddělení
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
Součásti přihlášky v klasické formě je i originál podacího lístku poštovní
poukázky o zaplacení administrativního poplatku ve výši 550,- Kč na účet FP:
Banka:
ČSOB
Kód banky:
0300
Číslo účtu:
111044532 Konstantní symbol: 0379
(ostatní
služby)
Variabilní symbol:
1711
Pokud uchazeč ve stanoveném termínu poplatek neuhradí a doklad o platbě
nedoloží, přijímací řízení se zastaví.
(4) Děkan může prodloužit termín pro podávání přihlášek ke studiu.
(5) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je podle Statutu VUT v Brně čl. 13
odst. (3) nevratný.
(6) Má-li přihláška formální nedostatky, FP požádá uchazeče o opravu a doplnění dat.
Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, přijímací řízení se
zastaví.
§ 13
Informace o výsledcích přijímacího řízení do programů vyučovaných v českém jazyce
(1) O počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky bude uchazeč informován v den konání
přijímací zkoušky (po vyhodnocení testů podle časového rozpisu přijímací zkoušky).
(2) Počet dosažených bodů u přijímací zkoušky bude zveřejněn na internetu, na adrese

www.fbm.vutbr.cz, resp. www.vutbr.cz bezprostředně po jejich zpracování.
Současně
budou výsledky zveřejněny na úřední desce FP.

(3) Celkové pořadí dle dosažených bodů bude zveřejněno na úřední desce FP nejpozději
do 15. července 2016.

(4) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí
s počtem dosažených bodů. Dále lze nahlédnout do těchto materiálů na studijním
oddělení FP v termínech:
a)
b)

25. května 2016 uchazeči o bakalářské studijní programy;
29. června 2016 uchazeči o magisterský studijní program.
§ 14

Informace o výsledcích přijímacího řízení do programu vyučovaného v anglickém jazyce

(1) Rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí bude oznámeno do 15. července 2016.
(2) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu, na adrese
www.fbm.vutbr.cz resp. www.vutbr.cz a na úřední desce FP.

§ 15
Přezkoumání rozhodnutí
(1) Uchazeč, který byl vyrozuměn o nepřijetí, může do 30 dnů ode dne jeho doručení
požádat písemně děkana FP o přezkoumání rozhodnutí. Děkan sám může žádosti
vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí žádost ke
konečnému rozhodnutí rektorovi.

§ 16
Organizace přijímacího řízení
(1) Za organizaci přijímacího řízení je odpovědný děkanem pověřený předseda přijímací
komise, kterého děkan jmenuje nejpozději do 31. prosince 2015. K zabezpečení
průběhu a zpracování výsledků přijímacího řízení v souladu s touto směrnicí jmenuje
děkan FP nejpozději do 15. dubna 2016 přijímací komisi a předsedy zkušebních
komisí.
(2) K zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek je povinen předseda přijímací komise
vypracovat návrh pokynů, které po schválení děkanem stanovují povinnosti a
pravomoci a jsou závazné pro činnost zkušebních komisí. Pokyny rovněž obsahují
složení zkušebních komisí. Zkušební komise jsou dvoučlenné, složené z předsedy a
jednoho člena. Pokyny musejí být vydány do 15. dubna 2016. Za plnění konkrétních
úkolů spojených s realizací přijímacího řízení je zodpovědný vedoucí studijního
oddělení. Za počítačové zpracování výsledků přijímacích zkoušek, technickou
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podporu a přenos dat do univerzitního informačního systému je zodpovědný vedoucí
Útvaru informačních systémů.
§ 17
Závěrečná ustanovení
(1) Úspěšným absolventům programu celoživotního vzdělávání, kteří byli přijati ke
studiu, děkan FP uzná při zápisu ke studiu všechny kredity, které získali v programu
celoživotního vzdělávání (CŽV) v rámci akreditovaných studijních programů
vyučovaných FP až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Uznání provede na základě dokladů o absolvování CŽV, a to Osvědčení a
Prospěchové karty absolventa.
(2) Přijímání uchazečů podle § 1, odst. (1) písm. ( b) této směrnice se týká:
• cizinců v návaznosti na § 49 odst. 2 zákona;
• uchazečů, kteří již studují příbuzný studijní program na jiné fakultě a mají v
úmyslu studovat na FP.
Žádosti těchto uchazečů se podávají ve formě klasické přihlášky (§ 12, odst. (3) písm.
(b)) do 15. srpna 2016 na studijní oddělení FP. Přílohami přihlášky jsou:
(a) úřední doklad o splnění podmínek pro postup do dalšího roku studia;
(b) úřední výpis všech zakončených předmětů včetně jejich klasifikace za
dosavadní studium;
(c) doklad o zaplacení administrativního poplatku (§ 12, odst. (3) písm. (b)).
(3) Nutnou podmínkou přijetí na FP je splnění podmínek pro postup do dalšího roku
studia na fakultě, kde je uchazeč právě studentem. Žádost je posuzována individuálně
s přihlédnutím k dosavadním studijním výsledkům a kapacitním možnostem FP.
Rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí bude vydáno do 15. září 2016. Součástí
rozhodnutí bude určení studijního programu, studijního oboru a ročníku studia, do
kterého bude uchazeč po přijetí zapsán v návaznosti na případné uznání části již
absolvovaného studia.
(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem data vydání.

V Brně dne: xx.xx.2015

Schváleno AS FP dne: xx.xx.2015

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan FP VUT v Brně

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP VUT v Brně

Komentář [BKI6]: Žádám o vysvětlení.
Znamená to tedy, že když je uchazeč přijat
do třetího ročníku, uznají se mu kredity
maximálně do výše 0,6 * 180?
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Směrnice děkana č.
pro přijímací řízení v doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále
též jen DSP) na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
pro akademický rok 2016/2017

Článek 1
Základní ustanovení
(1)

Na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (dále FP) se doktorské
studium uskutečňuje podle platné akreditace ve studijním programu Ekonomika
a management, ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku, a to v českém a
anglickém jazyce.

(2)

Studium v doktorském studijním programu lze absolvovat formou prezenční nebo
kombinovanou. Standardní doba studia je stanovena rozhodnutím o akreditaci
doktorského studijního programu. Za studium v cizím jazyce se v souladu s § 58 odst.
5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále též jen zákon) platí poplatek. Výše
poplatku je stanovena rozhodnutím děkana „Poplatky za studium v cizím jazyce na FP
VUT v Brně“ platným a účinným pro příslušný akademický rok.

(3)

Vzhledem k organizaci studia a ke kapacitním možnostem školitelů je možno do DSP
přijímat maximálně 30 uchazečů ročně pro studium v českém jazyce. Pro studium
v anglickém jazyce si děkan FP vyhrazuje právo neotevřít studium při minimálním
počtu 2 uchazečů. Děkan FP vyrozumí uchazeče o neotevření DSP v anglickém jazyce
do 27. dubna 2016.

(4)

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je:
- dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,

(5)

předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce,
souhlas předpokládaného školitele,
úspěšné složení přijímací zkoušky,
znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2.

Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném akademickém roce
státní závěrečné zkoušce, rozhodnutí o přijetí ke studiu nabývá platnost až po předložení
originálu listin a dodání kopie listin prokazujících vysokoškolské vzdělání, tzn.
Diplomu a Dodatku k diplomu, na Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium FP.
Tyto dokumenty musí být doručeny nejpozději v den zápisu do DSP.

Článek 2
Přihláška ke studiu
(1)

Přihlášku ke studiu spolu s ostatními přílohami (čl. 2, bod 4) je nutno doručit do
22. dubna 2016 na Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium FP, Kolejní 4,
612 00 Brno. Má-li přihláška formální nedostatky, bude vrácena uchazeči k opravě a
doplnění. Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě nedoručí opravenou a doplněnou
přihlášku na Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium FP přijímací řízení se
zastavuje.
Formulář přihlášky v elektronické formě je přístupný na webových stránkách VUT
https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska.

(2)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí:
a) 400 Kč při podání elektronické přihlášky a její platbě na území České republiky na
účet VUT v Brně číslo 27-7495740247/0100,
b) 16 € při podání elektronické přihlášky a její platbě na území
- Slovenské republiky na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá
obchodná banka, a. s.,
- ostatních států na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá
obchodná
banka, a. s., IBAN: SK 45 7500 0000 0000 2569 5603, SWIFT (BIC)
CEKOSKBX, název účtu: Vysoké učení technické v Brně.
Při úhradě elektronické přihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a
specifický symbol podle pokynů elektronické přihlášky.
Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí do 25. dubna 2016 přijímací řízení se zastavuje.
Poplatek je nevratný.

(3)

Navržená témata možných disertačních prací včetně jmen školitelů jsou zveřejněna na
http://www.fbm.vutbr.cz a na úřední desce FP VUT v Brně, Kolejní 4, Brno,
3. poschodí nejpozději čtyři měsíce před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč o
studium v DSP může kontaktovat předpokládaného školitele, aby se obeznámil se
zaměřením studia a podstatou tématu disertační práce.

(4)

Součástí přihlášky jsou následující přílohy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

(5)

odborný životopis uchazeče,
fotografie (u uchazečů z jiné vysoké školy než z VUT v Brně),
doklad o zaplacení administrativního poplatku,
kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek
k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč
při zápisu do studia DSP,
odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce
na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru
DSP v českém jazyce,
odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané
disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém
jazyce,
veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků atp.),
potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a
přehled dosavadních odborných a vědeckých činností.

Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje
posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu
poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod
řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové
literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle
aktuální normy ISO 690.

Článek 3
Přijímací zkouška
(1)

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 2. června 2016.

(2)

Uchazeči jsou povinni se dostavit k přijímací zkoušce v hodinu a den, který jim byl
písemně stanoven pozvánkou odeslanou nejpozději 14 dní před termínem přijímací
zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky se nevypisuje.

(3)

Děkan FP může vyhlásit další kolo přijímacího řízení v případě, že nebudou naplněny
kapacitní možnosti FP. Termín pro podání přihlášky a konání přijímací zkoušky
v dalším kole přijímacího řízení bude stanoven rozhodnutím děkana FP nejpozději do
31. října 2016.

Článek 4
Průběh přijímací zkoušky
(1) Přijímací zkouška probíhá ústně formou odborné rozpravy s uchazeči před zkušební
komisí jmenovanou děkanem FP, a to v českém nebo anglickém jazyce dle jazyka
uskutečňovaného studijního programu, do něhož se uchazeč hlásí a obhajoby
předložené odborné eseje. Východiskem odborné rozpravy je posudek budoucího
školitele ke zpracované odborné eseji. Součástí posudku budoucího školitele je i jeho
vyjádření k doktorandovi.

Průběh odborné rozpravy řídí předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen komise.
Předsedou zkušební komise je děkanem FP jmenovaný akademický pracovník FP VUT v Brně.
Složení odborných zkušebních komisí stanoví proděkan FP pro tvůrčí činnost a doktorské
studium. Zkušební komise pro přijímací zkoušky ke studiu v DSP na FP VUT v Brně jsou složeny
ze tří členů. Členy zkušební komise jmenuje děkan FP. Členy zkušebních komisí jsou školitelé,
k jejichž tématům disertační práce se uchazeči přihlásili. Počet zkušebních komisí stanoví
proděkan FP pro tvůrčí činnost a doktorské studium podle počtu přihlášených uchazečů a
s ohledem na odborná zaměření témat disertačních prací. Na jedno téma disertační práce
může být přijat pouze jeden uchazeč.

(2)

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

(3)

a) odborné rozpravy a obhajoby zpracované odborné eseje s uchazečem ke zvolenému
tématu disertační práce, s požadovanou hloubkou vědomostí úměrnou požadavkům při
SZZ magisterského studia. V odborné rozpravě uchazeč prokazuje svoji odbornou
připravenost k doktorskému studiu a schopnost práce na zvoleném tématu disertační
práce, hloubku svého zájmu o konkrétní odbornou problematiku a prezentuje svoje
dosavadní odborné aktivity. U odborné rozpravy a obhajoby zpracované odborné eseje
je členem komise přítomen školitel pro dané téma disertační práce, který se k odborné
rozpravě a obhajobě eseje daného uchazeče vyjadřuje,
b) dosažených studijních výsledků v předchozím magisterském studiu a zhodnocení
dosavadních odborných a vědeckých činností.
Celkové hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky dle čl. 4
odst. 3. Jednotlivé části jsou hodnoceny následovně:

(4)

0 až 15 bodů

za odbornou esej hodnocenou budoucím školitelem,

0 až 5 bodů

za odbornou rozpravu k tématu disertační práce s obhajobu zpracované

0 až 5 bodů

odborné eseje,
za dosažené studijní výsledky v předchozím magisterském studiu,
s hodnocením: 1,0 až 1,5 = 5 bodů; 1,6 až 1,8 = 3 body,

0 až 5 bodů

za dosavadní odbornou a vědeckou činnost maximálně 0 až 5 bodů.
Hodnocena je publikační činnost a další odborné aktivity prokázané
certifikátem.

Přijímací zkoušku úspěšně vykoná ten uchazeč, který při jejím hodnocení získá celkově
alespoň 15 bodů z 30 možných, přičemž výsledek jeho odborné rozpravy ke zvolenému tématu
studia, zpracování a obhajoby odborné eseje byl hodnocen nejméně 10 body.
Pokud uchazeč přijímací zkoušku úspěšně vykonal a k vypsanému tématu doktorského studia se
přihlásil jako jediný, bude navržen na přijetí ke studiu.
Pokud o některé téma doktorského studia projevilo zájem více uchazečů, kteří přijímací
zkoušku úspěšně vykonali, bude navržen k přijetí uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje počet bodů dosažených postupně v jednotlivých
částech přijímací zkoušky v pořadí:
•

odborná rozprava k tématu doktorského studia a obhajoba zpracované odborné eseje

•

zhodnocení dosavadních odborných a vědeckých činností a dosažených studijních
výsledků v předchozím magisterském studiu.

Komentář [BKI7]: Doporučuji daný
text odstranit jako nadbytečný.
.... za dosavadní odbornou a vědeckou
činnost.

V případě rovnosti i v obou těchto částech rozhoduje předseda zkušební komise.
Pokud uchazeč přijímací zkoušku nevykonal nebo se nedostavil k přijímací zkoušce, bude
navrženo jeho nepřijetí do studia.

Článek 5
Rozhodnutí o přijetí
(1)

O přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu na základě
doporučení zkušební komise, formulovaného v protokolu o průběhu přijímací zkoušky a
na návrh Oborové rady FP rozhodne děkan FP takto:
a) Uchazečům, kteří splnili podmínky pro přijetí, bude rozhodnutí o přijetí ke
studiu v DSP odesláno písemně do vlastních rukou do 30 dnů ode dne konání
přijímací zkoušky.
b) Ve stejném termínu bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
všem uchazečům, kteří neuspěli u přijímací zkoušky nebo nemohou být přijati z
kapacitních důvodů (neumístili se na prvním místě v pořadí k vypsanému tématu
doktorského studia).
c) Uchazečům dle čl. 1 odst. 5 bude odesláno rozhodnutí o přijetí ke studiu v DSP
do 10 dnů po doložení dokladu o vykonání SZZ, který jsou povinni doložit
neprodleně po vykonání SZZ. Do té doby jim bude v informačním systému VUT
zobrazeno rozhodnutí děkana FP „nepřijat dokud nesplní formální požadavky“
(kód 24). Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedoloží na Oddělení pro
tvůrčí činnost a doktorské studium FP doklad o vykonání SZZ, bude mu zasláno
písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
d) Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
považuje se poslední den úložní doby za den doručení.

(2)

Děkan FP může dle Statutu VUT čl. 8 odst. 5 na základě žádosti přijmout k prezenční
formě doktorského studia prominutím přijímací zkoušky:
a) Uchazeče o studium, kteří se z objektivních důvodů nemohou přijímací zkoušky
ve stanoveném termínu zúčastnit a lze na základě dosažených odborných a
vědeckých činností a studijních výsledků v předchozím magisterském studiu
předpokládat, že mají předpoklady pro úspěšné studium v doktorském studijním
programu. Tato možnost se týká pouze cizinců ve smyslu § 49 odst. 2 zákona,
b) studenta doktorského studijního programu Ekonomika a management
ve standardní době studia, který studuje na jiné univerzitě a k datu podání
žádosti má splněny všechny povinnosti stanovené individuálním studijním
plánem této univerzity. K žádosti o přijetí ke studiu je nutné souhlasné
stanovisko školitele a kladné vyjádření Oborové rady FP.

(3)

Ostatní náležitosti přijímacího řízení v českém a anglickém jazyce se řeší v souladu se
zákonem, Statutem VUT v Brně, Statutem FP VUT v Brně a platným rozhodnutím

děkana „Podmínky studia cizinců na FP VUT v Brně“ platným a účinným pro příslušný
akademický rok.
(4)

Na základě § 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů,
které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Tuto možnost mohou
uchazeči využít dne 6. června 2016 od 10.00 do 12.00 hodin na Oddělení pro tvůrčí
činnost a doktorské studium FP.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem FP.

V Brně, dne

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP VUT v Brně

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan FP VUT v Brně

