
Zápis č. 5 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 12. 5. 2015 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník, Ing. Kříž 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 12 ZK a 7 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 0 ZK a 2 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

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 

 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:40 hod. 

 
 

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

2.    Projednání a schválení Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů 
 
Dne 13.4.2015 byla předložena Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských 
studijních programů. Do 30.4.2015 byl termín pro zaslání připomínek ke směrnici. 
Připomínky obdržela paní předsedkyně od pana doc. Brychty a paní Mgr. Musilové /viz. 
příloha č. 1, 2/. Ty byly následně rozeslány všem senátorů paní předsedkyní AS FP VUT 
v Brně. 
Paní předsedkyně předala slovo panu Ing. Kříži, který prezentoval vyznačené změny 
v předložené směrnici oproti připomínkám. 
 
Připomínka k čl. 5 (Zápočet a klasifikovaný zápočet), odst. 1, „Zápočet nemůže být s ohledem 
k náročnosti a podmínkám získání srovnatelná se zkouškou z daného předmětu“, bude po 
konzultaci s panem děkanem zapracována, ale pouze za předpokladu zahrnutí nejen termínu 



„zkoušek“ ale i „zápočtů“. Dále proběhla debata ohledně změny této věty. Výše uvedená věta, 
bude z textu čl. 5, odst. 1 vypuštěna a budou přidány podmínky pro získání zápočtů. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje vynechání věty v textu čl. 5, odst. 1 „Zápočet 
nemůže být s ohledem k náročnosti a podmínkám získání srovnatelná se zkouškou z daného 
předmětu „a doplnění podmínky pro získání zápočtu a zkoušky budou uvedeny v dokumentaci 
předmětu.“  
 
PRO: 18 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Připomínka k čl. 6 (Zkouška), odst. 11 „Zkoušející je oprávněn klasifikovat studenta u 
zkoušky stupněm „F“ jestliže student po převzetí zkušebních otázek od zkoušky před jejím 
dokončením z vlastního rozhodnutí odstoupil nebo se v průběhu zkoušky dopustil jednání, 
které je zkoušejícím kvalifikováno jako podvod“.  Dle doc. Brychty se jedná o rozdělení odst. 
11 a 12. Odstoupení od zkoušky bude odstraněno a je uvedeno v čl. 6 odst. 6. Odst. 11 bude 
odstraněn a nahrazen navrhovaným odst. 12.  
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje vypuštění odst. 11 čl. 6. 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 
 
V čl. 9 (Přerušení studia a zanechání studia), odst. 2, byla navrhnuta změna ve stávávajícím 
textu:  
Přerušení studia lze povolit pouze studentovi, který současně splňuje tyto podmínky (a), (b), 
(c): 

a) v okamžiku podání žádosti je zapsán ke studiu,  

b) do okamžiku podání žádosti plní adekvátně všechny studijní povinnosti stanovené 
studijním plánem. Požádá-li student o přerušení studia během letního semestru, je 
povolení přerušení vázáno podmínkou získání alespoň 20 kreditů za zimní semestr. 
Výjimku z této podmínky povoluje děkan jen z prokazatelně mimořádně závažných, 
zejména zdravotních důvodů. 

c) studentovi brání v pokračování ve studiu překážky, které byly uznány, 

Přerušení studia nabývá účinnost k datu vydání rozhodnutí děkana. 

 
Navržená změna: „Přerušení studia lze povolit pouze studentovi, který současně splňuje 
všechny podmínky uvedené níže“. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje změnu ve větě „P řerušení studia lze povolit 
pouze studentovi, který současně splňuje tyto podmínky“ na „Přerušení studia lze povolit 
pouze studentovi, který současně splňuje všechny podmínky uvedené níže“. 
 
 



PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Dále pan proděkan dodal, že opravné SZZ, budou dány harmonogramem, týká se pouze 
jednoho přechodného roku. Termíny budou upraveny a vystaveny. 
 
Dále je uvedeno ve stávající směrnici děkana, že je dáno 5 dnů na omluvu studenta ze 
zkoušky, pokud se nedostaví ke zkoušce, vyučující by měl čekat 5 dní, pokud student 
nedoručí omluvenku. Byl podán návrh stávajících 5 dní zkrátit pouze na 1 den, pozdější 
omluvu pouze ve výjimečných situacích. Studijní a zkušební řád VUT však stanovuje 5 dnů 
na omluvu ze zkoušky, proto naše fakulta tuto změnu nemůžu v nové směrnici promítnout.  
 
Dalším návrhem je zvážit změnu výpovědi studijního průměru, do následujícího průměru se 
nepočítá stupeň „F“. Opět narážíme na studijní a zkušební řád VUT, kde je jasně uveden 
vzorec pro výpočet studijního průměru a na základě toho byl i nastaven systém Apolla, na 
základě kterého se to počítá. Na základě toho by se musela opět iniciovat změna ve 
zkušebním a studijním řádu VUT, abychom mohli následně na změnu reagovat. 
 
Další připomínkou ke Směrnici pro realizaci bakalářských a magisterských studijních 
programů: doporučují výslovně uvést v čl. 6, odst. 13, že je třeba oznámení studenta a obeslat 
z fakultní emailové adresy studenta, nebo VUT zprávou. Bude tedy upřesněno: „oznámení 
zkoušejícímu prostřednictvím fakultní emailové adresy, a nebo VUT zprávy“. 
 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje změnu ve Směrnici pro realizaci bakalářských 
a magisterských studijních programů v čl. 6, odst. 13 „oznámení zkoušejícímu 
prostřednictvím fakultní emailové adresy, a nebo VUT zprávy“. 
 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Další připomínkou v čl. 12, odst. 17 týkající se státní závěrečné zkoušky by měl být doplněn 
text: „Student, který konal státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu ji může konat 
v opravném termínu stanoveném časovým plánem studia a pak nejpozději dva roky po 
ukončení studia“. Tato připomínka je pouze upřesnění pro studenty, kteří nevykonali státní 
závěrečnou zkoušku, nebo byli hodnoceni stupněm „F“. Tato část byla doplněna: „Student, 
který nevykonal SZZ v řádném termínu, řádně se dostavil a byl hodnocen stupněm „F“ ji 
může konat v opravném termínu stanoveném časovým plánem studia a následně dva roky po 
uplynutí standardní doby studia, nejpozději však do doby ukončení akreditace studijního 
programu“. 
Po diskusi bude v čl. 12, odst. 17 zpřesněno: „Student, který se řádně dostavil ke SZZ a byl 
hodnocen stupněm „F“ v řádném termínu ji muže konat v opraveném termínu stanoveném 
časovým plánem studia a nejpozději dva roky po uplynutí standardní doby studia, nejpozději 
však do doby ukončení akreditace studijního programu“. 



NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje zpřesnění části v textu čl. 12, odst. 17: 
„Student, který se řádně dostavil ke SZZ a byl hodnocen stupněm „F“ v řádném termínu, ji 
muže konat v opraveném termínu stanoveném časovým plánem studia a nejpozději dva roky 
po uplynutí standardní doby studia, nejpozději však do doby ukončení akreditace studijního 
programu“. 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Dále paní předsedkyně dala hlasovat o schválení „Směrnice děkana pro realizaci bakalářských 
a magisterských studijních programů“ v upraveném znění. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP schvaluje Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů s úpravami schválených na dnešním zasedání AS FP. 
  
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

3. Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia 
 
Dne 13.4.2015 byla předložena Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia. Do 
30.4.2015 byl termín pro zaslání připomínek ke směrnici. Připomínky obdržela paní 
předsedkyně od pana doc. Brychty /viz. příloha č. 1/. Ty byly taktéž rozeslány všem senátorů 
AS FP. 
Pan proděkan Kříž seznámil senátory s připomínkou pana doc. Brychty a sdělil, že změnu 
vzhledem k nastavení informačního systému nelze provést. 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP schvaluje Směrnici děkana pro přiznání prospěchového 
stipendia v předloženém znění. 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

4.  Směrnice děkana pro podporu výjezdů NTU 
 
Na minulém zasedání AS FP VUT v Brně byly sděleny veškeré informace, které vedou ke 
zrušení Směrnice děkana pro podporu výjezdů NTU. K této směrnici nebyly zaslány žádné 
připomínky.  
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP ruší Směrnici děkana pro podporu výjezdů NTU. 
 
 
 



PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

5. Projednání a schválení Rozpočtu FP 
 

Dne 13.4.2015 byl předložen Rozpočet FP. Do 30.4.2015 byl termín pro zaslání připomínek 
k Rozpočtu FP. Paní předsedkyně obdržela připomínky od pana doc. Brychty a Mgr. 
Musilové  /viz. příloha č. 1, 2/, které byly rozeslány všem senátorů AS FP. 
 
Pan tajemník dále informoval o drobných změnách a zapracovaní připomínek.  
 
Paní předsedkyně AS FP se v tomto kontextu přítomných dotázala, zda nevidí vhodnost 
vytvoření ekonomické komise. Senátoři tento návrh zamítli. Pan děkan dále oslovil paní 
předsedkyni, aby podala návrh na změnu, doplnění pravidel rozpočtu. Dále požádal senát, aby 
předal doporučení, připomínky do 30.9.2015. Ve dnech od 30.10.2015 bude známá metrika a 
bude dále možné začít dříve pracovat na rozpočtu FP.  
 
NAVRŽENO USNESENÍ:  AS FP schvaluje Rozpočet FP na rok 2015 v přeloženém znění. 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 3 
 
 

6. Informace z KD 
 
Pan děkan podal informace z KD, viz. zápis z KD vystavený na webových stránkách FP. Za 
zmínku stojí několik bodů. 
 

• Dne 30.6.2015 po kolegiu děkana ve 13.00 hod. se uskuteční akce k uzavření 
akademického roku, jehož součástí bude raut.  

• Pan děkan informoval o čím dál častějším úkolování a dotazování pana Ing. Klusáka, 
ze strany akademických pracovníků, jenž nejsou v jeho náplni práce. Požádal ředitele 
UIS Ing. Weiricha o podporu při odmítání těchto požadavků a vyřizování pouze 
prioritních úkolů. Tuto podporu má i od děkana FP.   

• Požádal ředitele ústavů o sdělení data konání posledních porad ústavů, kterých by se 
rád zúčastnil. 

• Na UIS proběhl procesní re audit, ISO 9001. 

Dále předal slovo panu proděkanovi Kříži, který podal informace ze zasedání KR. 

o Pan kvestor informoval o výsledcích hospodaření VUT a fakult, včetně porovnání 
v pětileté historii v grafech. Tato prezentace bude vystavena ve strategických 
dokumentech, obsahuje oblasti pro řešení v roce 2015. Na poradě tajemníků byla 
předložena směrnice kvestora pro kalkulace, dále i oblast režií.  



o Pan prorektor Doupovec informoval, že dne 11.6.2015 se uskuteční promoce Ph.D. 
Současně bude drobná změna, kdy na prvním předávání bude rovněž předání diplomů 
i novým docentům. 

o Dne 30.4.2015 bylo zahájeno hlasování o nejlepšího pedagoga. 
o Byla schválena Etická komise VUT, kdy bylo vybráno 5 členů. Dále bude postoupeno 

ke schválení Akademickému senátu VUT v Brně. Za naši fakultu byla vybrána paní 
doc. Putnová. 

o Limity studentů na rok 2016: jako základ je použit letošní rok po přesunu studentů Bc 
a Mgr. VUT jako celek má pokles -1,3%, neměl by se nás dotknout.  

o Dále proběhla diskuze o stanovisku, zda chceme přesunutí financovaných studentů 
z B1 do N1. Žádat nebudeme. 

o Paní prorektorka Armutidisová informovala: byl zaslán odkaz na nový vizuální styl. 
Již lze zaslat pouze formální připomínky. 

o Paní Vanýsková informovala o zprovoznění zpravodajských webových stránkách pro 
novináře www.zvut.cz.  Dále požádala o určení osoby za fakultu pro další spolupráci. 
Za FP byl zvolen doc. Zich.  
 
 

7.       Informace z AS VUT  
 

• Dne 28.4.2015 požádal Mgr. Šedivý o uvolnění z pracovní pozice. 
• Dne 28.5.2015 od 9.00 – 13.00 hod se uskuteční druhý den Kvality na VUT. Téma: 

vysokoškolský zákon (akreditace a kvalita na VŠ). Za FP se zúčastní Ing. Smolíková, 
Mgr. Musilová, doc. Kocmanová. 

• Pan prorektor Grmela sdělil, že jsou podepsány smlouvy specifického výzkumu (172 
smluv a 19 mezifakultních smluv). 

• Pan prorektor Doupovec se vyjádřil ke studentské anketě. Prezentoval zkušenosti 
zejména z FEKTu a FITu. 

• Paní prorektorka Armutidisová dodala, že dne 7.5.2015 proběhl Majáles Brno. Místo 
krále a královny obsadili studenti VUT. 

• VUT se zúčastní EXPA v Milánu 
• Byl spuštěn závěrečný klip ke kampani VUT Fu. 

• Paní prorektorka Karmazínová informovala, že bylo vypsáno mimořádné kolo pro 
pracovní stáže pro studenty. 

• Od 11.5.2015 byla spuštěna opět stavba CEITEC. 

• Byly schváleny rozpočty VŠ ústavů a centralizovaných součástí. 
• Legislativní záležitosti: byla předložena změna statutu VUTG (změna loga VUT), 

svalování proběhne dne 9.6.2015. Proběhlo jmenování členů etické komise VUT, za 
FP doc. Putnová. 

 
 



8. Různé 
 

o Pan proděkan Kříž informoval: všechny podané akreditace, mimo studijního oboru UFŘP, 
byly prodlouženy na 4 roky a však s výhradou. Akreditační komise požaduje v dubnu 
2017 kontrolní zprávu personálního zabezpečení a publikačních činnosti pedagogů. 
V průběhu příštího roku proběhne akreditace oboru UFŘP, ŘEP, EP. U těchto akreditací 
se bude potřeba zaměřit na personální obsazení a publikační činnost na základě výsledků 
předchozích akreditací a re akreditací.   

 
V 15:47 hod. odešel doc. Brychta. 
 
Příští rok nás čeká akreditace Účetnictví a daně, Ekonomika a procesní management, 
Manažerská informatika. Při dalším prodlužování akreditací se budeme muset primárně 
zaměřit taktéž na personálního obsazení a publikační činnosti jednotlivých přednášejících, 
které nám bylo vytýkáno akreditační komisí.  
 
Dále byl podán dotaz týkající se opomenutí studentů přihlásit se ke SZZ. V letošním roce bylo 
těchto studentů hodně. Jejich žádosti jim zamítnul. Následně po odvolání panu děkanovi, na 
výzvu doložili zdravotní potvrzení, tak jak máme uvedeno ve směrnici děkana a na základě 
toho, byla tato výjimka několika studentům umožněna. Byl požadavek ze strany SK AS FP, 
zda by byla možnost studenty emailem informovat o důležitých termínech typu přihlášení ke 
SZZ. Tuto možnost nelze aplikovat. Zhruba polovina studentů má své fakultní emaily 
přesměrovány na své soukromé. Např. „Seznam“ zpřísnil svou spamovou politiku a VUT 
nebude hromadně rozesílat emaily z důvodu nařčení hromadného rozesílání spamů. 
Rozesílání bude provedeno pouze za předpokladu, že studenti začnou 100% používat své 
fakultní emailové adresy nebo VUT zprávy. Ale vzhledem k nemožnosti tuto skutečnost 
uhlídat, si budou muset studenti tyto informace pohlídat sami. 
 
 

• Program řádného zasedání AS FP 9. 6. 2015  
 

1. Úvod 
2. Informace z KD 
3. Informace z AS VUT  
4. Různé 

 
PRO: 18 
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 15.55 hod. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1  
Připomínky doc. Brychta 
 
 

Směrnice děkana č. x/2015 pro přiznání a stanovení prospěchového 
stipendia 

Bod 5.  
V bodě 5. příslušné směrnice se stanoví, že: „Tiskovou sestavu „Žádost o prospěchové 
stipendium“ se studijními výsledky za předchozí období student vytiskne a podepsanou 
odevzdá na studijní oddělení FP.“.  
Není podání vytištěné a podepsané „Žádosti o prospěchové stipendium“ již zbytečné. Proč 
nelze považovat elektronické podání za dostačující? Předpokládám, že student vyplňuje danou 
žádost po přihlášení do systému (tedy pod svým „profilem“). To samé pro registraci 
bankovního účtu.  
 
 

Směrnice děkana č. x/2015 pro realizaci bakalářských a magisterských 
studijních programů 

 
Článek 5 (Zápočet a klasifikovaný zápočet) 

Odst. 1 – „Zápočet nemůže být s ohledem k náročnosti a podmínkám získání srovnatelný se 
zkouškou z daného předmětu.“. 
Navrhuji uvedenou větu z textu čl. 5 odst. 1 vyloučit a to z následujících důvodů: 

a) Užití neurčitých termínů – subjektivní hodnocení (posouzení je problematické – kdo 
případně posoudí a jakým způsobem). Podle mého názoru je stěžejní stanovit na 
začátku jasně pravidla a ty dodržovat. 

b) Do výsledného hodnocení vstupuje u řady předmětu jak hodnocení v rámci semestru 
(zápočtové písemky, semestrální práce, atd.), tak i samotné zkoušky.  

c) U kombinované formy studia zápočty u předmětů nejsou (předměty zakončované 
v prezenční formě studia formou „z, zk“, jsou v kombinované formě studia zakončeny 
pouze „zk“. Podmínky (požadavky) jsou v úhrnné stejné. Daná podmínka i v kontextu 
uvedeného postrádá svou relevanci. 

 
Článek 6 (Zkouška) 

V odst. 11 je obsažen následující text: „Zkoušející je oprávněn klasifikovat studenta u zkoušky 
stupněm „F“, jestliže student po převzetí zkušebních otázek od zkoušky před jejím 
dokončením z vlastního rozhodnutí odstoupil ....“.  
Daný text dává zkoušejícímu možnost volby – zda bude či nebude klasifikovat stupněm „F“ 
(je oprávněn). Mám za to, že uvedené není záměrem daného ustanovení. Navrhuji proto níže 
uvedenou změnu (resp. změny). 
„ (11) Zkoušející klasifikuje studenta u zkoušky stupněm „F“, jestliže student po převzetí 
zkušebních otázek od zkoušky před jejím dokončením z vlastního rozhodnutí odstoupil. 
(12)  Zkoušející je oprávněn klasifikovat studenta u zkoušky stupněm „F“, jestliže se student 
v průběhu zkoušky dopustil jednání, které je zkoušejícím kvalifikováno jako podvod.“ 
 

Článek 9 (Přerušení a zanechání studia) 
Navrhuji drobnou změnu v odst. 2. 



„ (2) Přerušení studia lze povolit pouze studentovi, který současně splňuje všechny podmínky 
uvedené níže: ...“. 
 
Závěr dokumentu: 
Uvedení předsedkyně AS FP paní Ing. Lenky Smolíkové, Ph.D. 
 
 

ROZPOČET na rok 2015 
 

5.  Popis tabulkové části 
... až po projedná na kolegiu děkana a po schválení děkanem FP. 
 
6. Závěrečná ustanovení 
Žádám o bližší specifikaci „ekonomické porady“ (kdo se účastní a s jakými pravomocemi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Připomínky Mgr. Musilová 
 
1. Vážená paní předsedkyně, 
  
  
ke směrnici pro realizaci bakal. a mag. studijních programů doporučuji výslovně uvést 
v čl. 6/13, že je třeba oznámení studenta odeslat z fakultní e-mailové adresy studenta. 
U změny čl. 12/17 doporučuji upřesnit, že jde pouze o možnost pro studenty, kteří 
nevykonali SZZ úspěšně, resp. byli hodnoceni stupněm F. Ze stávající dikce se může jevit, 
že jde o kteréhokoli studenta, který SZZ nevykonal, ať již proto, že nebyl úspěšný, nebo 
proto, že se na SZZ nepřihlásil. Vztahuje se možnost opravné SZZ  i na studenta, který se na 
SZZ přihlásil, ale nedostavil? Dle mého názoru ano.  
  
  
 
2. Vážená paní předsedkyně, 
 
 
na dnešní poradě ústavu financí byly v souvislosti se změnou směrnice pro realizace bak. a 
mag. stud. programů ještě vzneseny následující dotazy - připomínky, které přeposílám a 
prosím o vyjádření. 
 
 
- opravné státnice - jaký režim platí pro studeny, kteří neuspějí v červnu u obhajoby? Mohou 
se zúčastnit opravných státnic v září? 



 
- bylo by vhodné zkrátit lhůtu pro omluvy studentů ze stávajících 5 dnů na omluvu pouze v 
den zkoušky a ponechat možnost uznání i pozdější omluvy ve výjimečných situacích 
(hospitalizace doložená potvrzením). Kolegové poukazovali na nesoulad lhůt, když zkoušející 
musí zapsat hodnocení zkoušky do 3 dnů, kdežto studenti se mohou omluvit do 5 dnů. 
 
- zvážit změnu výpočtu studijního průměru - zohlednit neúspěšné pokusy a počítat průměrné 
hodnocení s přihlédnutím s hodnocení F - např. 1. Termín F, druhý termín C, průměr D 
(nikoli C) apod. 
 
 
V souvislosti s pravidly rozpočtu a diskusí o nich na AS FP bych doporučila, aby byla 
příprava pravidel pro příští rok zahájena již např. v říjnu 2015: Tak by bylo dostatek času na 
vyjasnění a konstruktivní diskusi.  
 
 
 
P.S. V tabulkách rozpočtu jsou odkazy na osoby, které již na fakultě nepracují, je užíváno 
označení "děkanka". 
 


