
Zápis č. 4 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 14. 4. 2015 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník, Ing. Kříž 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 9 ZK a 7 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 3 ZK a 2 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 
1. Úvod 
2. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP VUT v Brn ě 
3. Projednání Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2015 
4. Předložení směrnic děkana: Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 

magisterských studijních programů, Směrnice děkana pro přiznání prospěchového 
stipendia a Směrnice děkana pro podporu výjezdů NTU 

5. Informace z KD 
6. Informace z AS VUT 
7. Různé 
 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:34 hod. 
 
 

1. Úvod 
 
Předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, Ing. 
Zámečníka, Ing. Kříže. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  
 
Paní předsedkyně dále informovala o změně programu dnešního zasedání AS FP VUT v Brně 
z důvodu předpokládaného schválení rozpočtu VUT. Na minulém zasedání byly schváleny 
členy AS FP VUT v Brně Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2015. Dne 
13.4.2015  předložil pan tajemník FP Ing. Zámečník Rozpočet pro rok 2015. Na dnešním 
zasedání budou projednány tyto body:  

1. Úvod  
2. Rozpočet FP pro rok 2015  
3. Předložení Směrnice pro realizaci bakalářských a magisterských 

studijních programů pro akademický rok 2015/2016 a Směrnice 
děkana pro přiznání prospěchového stipendia a návrh na zrušení 
Směrnice děkanky č. 3/2009 Pro přiznání a stanovení mimořádného 
stipendia na podporu studia v NTU 

4. Informace z KD 
5. Informace z AS VUT  
6. Různé 

 



Z tohoto důvodu dala o této změně hlasovat, zda AS FP souhlasí se změnou programu, 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
V 14.37 hod. přišla Ing. Konečná. 
 
 

2. Projednání Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2015 
 
Paní předsedkyně předala slovo panu tajemníkovi Ing. Zámečníkovi, který podal bližší 
informace o předloženém Rozpočtu na rok 2015, Rozdělení příspěvků a dotace neinvestičních 
prostředků. Textová část Rozpočtu vychází ze schválených Rozpočtových pravidel pro rok 
2015. Tajemník dále vysvětlil data v tabulkových částech.  
 
 
Paní předsedkyně AS FP požádala o zaslání připomínek elektronickou poštou do 30.4.2015. 
Případné nejasnosti se upřesní na další zasedání AS FP.  
 
 
     3. Předložení směrnic děkana: Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů, Směrnice děkana pro přiznání prospěchového 
stipendia a Směrnice děkana pro podporu výjezdů NTU 
 
Dne 13.4.2015 byly zaslány a následně rozeslány všem senátorů paní předsedkyní AS FP 
VUT v Brně Směrnice pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů pro 
akademický rok 2015/2016 a Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia. 
Současně pan proděkan Ing. Kříž předložil i návrh na zrušení Směrnice děkanky č. 3/2009 Pro 
přiznání a stanovení mimořádného stipendia na podporu studia v Nottingham Trent 
University. 
 
 V 14.49 hod. odešel doc. Brychta.  
 
Dále se ujal slova pan proděkan Ing. Kříž, který prezentoval vyznačené změny 
v předložených směrnicích oproti posledním platným.  
 
Paní předsedkyně AS FP požádala o zaslání připomínek ke směrnicím elektronickou poštou 
do 30.4.2015. Tyto připomínky budou diskutovány na dalším zasedání AS FP VUT v Brně. 
 
 
 
     4. Informace z KD 
 
Pan děkan podal informace z KD, viz. zápis z KD vystavený na webových stránkách FP. Za 
zmínku stojí několik bodů: 

• Na základě požadavků prorektora Doupovce, vypracují ředitelé ústavů fakult zprávu 
reagující na výsledky ankety studentského hodnocení, ve stejné struktuře jako 
v minulém roce.  



• Proběhla schůzka vedení VUT s vedením ČVUT. Inicializovali: 
o založení společného grémia technických veřejných VŠ 
o příprava společného mezinárodního Ph.D. studijního programu 

• Dne 13.4.2015 proběhla neoficiální schůzka děkanů fakult, kde proběhla debata o  
zapojení se do programů OP VK. Vedení VUT v Brně by rádo zapojilo do tohoto 
programu všechny fakulty.  

• Soutěž o nejlepšího pedagoga proběhne ve dnech od 1.5. do 30.6.2015. Mění se 
kritérium - zvýšení minimálního limitu studentů. 

• Poplatky v roce 2016/17 budou stejné jako v letošním roce. 

• V pátek 10.4.2015 se uskutečnila Vědecká rada, kde úspěšně proběhly dvě habilitační 
řízení doc. Brychty a doc. Lapińské.  

 
 

5. Informace z AS VUT 
 

Mgr. Musilová podala informace z AS VUT, viz. zápis vystavený na webu VUT. Za zmínku 
stojí několik bodů: 

• VUT v Brně začalo spolupracovat s Českým statistickým úřadem. 
• Pan prorektor Doupovec informoval, že byl vydán Etický kodex. Zároveň byli 

požádáni děkani o navržení členů do Etické komise. 
• Dne 22.4.2015 se uskuteční porada studijních prorektorů technických univerzit. 
• Bude aktualizovaná Směrnice kvestora o úhradě za mimořádné administrativní úkony. 
• Dne 7.5.2015 se uskuteční další ročník akce, Brněnský Majáles 2015. 
• 17.6.2015  proběhne na VUT letní slavnost. 
• Paní prorektorka Karmazínová informovala,  že do 31.5.2015 se mohou studenti 

účastnit fotosoutěže s fotografiemi ze svých zahraničních výjezdů. 
• Připravuje se Výroční zpráva VUT, která by měla být předložena 20.4.2015. 
• Schválen dodatek rozpočtu č. 1, byl schválen Rozpočet VUT v Brně. 

 
 

6. Různé  
 

o Pan předseda SK FP upozornil na ničení plakátů s upozorněním na různé akce, 
přednášky, které jsou vyvěšeny na nástěnkách k tomu určených a následně hned 
odebrány. Dotázal se, jak lze tomuto zabránit. Pan tajemník dodal, že bude řešeno. 

o Studenti požádali o změnu řádu v laboratořích, jako příklad uvedli, že vyučující chtěl 
po výuce zůstat v laboratoři, nebylo mu to však umožněno. Pan Ing. Luňáček dodal 
vhodnost pozvání ředitele IS, aby podal vysvětlení k chování svých zaměstnanců. 
Není důvod neposkytnou učebnu studentům ke studiu, když prostory zrovna nejsou 
využívány k výuce. Paní předsedkyně požádala o sepsání připomínek k řádu SK, tyto 
připomínky potom budou řešeny. Až po té by bylo vhodné se sejít s panem ředitelem a 
situaci řešit. 

o Pan děkan předložil senátorům hodnocení projektu „Fakulta roku.cz“, kdy Fakulta 
podnikatelská se umístila v tomto žebříčku na 11 místě. Tento projekt je zaměřen na 
průzkum mezi studenty a absolventy vysokých škol v ČR, jak se jim na jejich vysoké 
škole studuje nebo studovalo. Počet hlasujících je 191 studentů FP, celková 
spokojenost studentů se školou je 4,0. Již vyzval předsedu SK AS FP ke spolupráci a 
rád by s těmito výsledky pracoval vzhledem k tomu, že je to názor studentů.   



o Paní Ing. Kučerová se dotázala na problematiku nastavení smluv na učitelské mobility. 
Často se vyskytuje problém s komunikací zahraničních univerzit, kdy naše pedagogy 
buď odmítají, nebo vůbec nekomunikují. Pan děkan dodal, že nastavení smluv je 
standartní a je to vždy o vzájemné domluvě.  

o Paní Mgr. Musilová se dotázala proděkana Kříže na aktuální stav přihlášek. Pan 
proděkan Kříž informoval, že celkem zaplacených přihlášek je 5.215 ks, nepozorují 
tedy výrazný propad v porovnání s minulým rokem. Bakalářské obory: EP PS- 1.142, 
EP KS-17, EPM-615, MI-324, MME- 88, ÚAD-478, magisterské obory: EBF-59 (23 
uchazečů z VUT, 36 z jiných VŠ, zbytek cizinci), IM-169, PFO PS-387, PFO KS-342, 
ŘEP PS-639, ŘEP KS-635, UFŘP-280.Výsledky SCIO testů: již obdrželi výsledky, 
ale dojde k upřesnění. Celkem se zúčastnilo na FP 762 uchazečů. Dle kritérií FP 
splnilo 139 uchazečů. 

 
V 15.21 hod. odešel Ing. Luňáček.  
 
 

• Program řádného zasedání AS FP 12.5.2015  
 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 

magisterských studijních programů, Směrnice děkana pro přiznání 
prospěchového stipendia a Směrnice děkana pro podporu výjezdů NTU  

3. Projednání a schválení Rozpočtu FP 
4. Informace z KD 
5. Informace z AS VUT  
6. Různé 

 
PRO: 14 
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 15.28 hod. 
 
 
 
 
 
Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                                 Bc. Tomáš Krejčí 
 
                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 
 
 
 
 Zapsala: Marie Ráčková 


