
Zápis č. 6 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 9. 6. 2015 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník, Ing. Kříž 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 10 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 ZK a 4 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

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

 
 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 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 úprav částí v textu ve Směrnici d ěkana pro realizaci 
bakalářských a magisterských studijních programů 
 
Dne 12.5.2015 byla předložena a schválena Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a 
magisterských studijních programů.  
Paní předsedkyně předala slovo panu Ing. Kříži, který objasnil důvod změn v textu směrnice. 
 
 
Po schválení Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních 
programů, se vyskytly četné dotazy v rámci elektronických indexů, do kterých rektorát zapsal 
i předmět TV. Ve směrnici je ustanovení v čl. 4 (Studijní plány), odst. 1, kde je zapsáno:“ 
Absolvování předmětů, které jsou ve studijních plánech označeny jako povinné nebo povinně 
volitelné a zapsaných volitelných předmět, je nutnou podmínkou pro řádné ukončení 
příslušného studijního oboru“. Dle této věty musí student absolvovat i TV. Po konzultaci 
s Mgr. Musilovou je návrhem celou větu z textu vypustit. Dle Studijního a zkušebního řádu 
VUT v Brně, části druhé (Ustanovení pro studium v bakalářských a magisterských studijních 
programech), díl 1 (Organizace studia), čl. 3 (Studijní plány), bod 3, odst. C : „Vymezuje 
skupiny na jednotlivých předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné“ a následně čl. 5 



(Kreditový systém), odst. A. „Jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta 
při standardní době studia“  a odst. F: „Pro řádné ukončení studia ve studijním programu je 
nutné získat počet kreditů rovnající se alespoň šedesátinásobku standardní doby studia 
v předepsané skladbě předmětů“.  A proto v návaznosti na výše uvedené informace 
z vnitřních předpisů VUT v Brně, větu v čl. 4 (Studijní plány), odst. 1 je doporučeno vypustit 
a lze se následně opřít o zkušební řád VUT.  
 
Dále pak ve Směrnici děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů  
doporučuje vynechání poslední věty na str. 9, čl. 8 (Zápis do dalšího roku studia), odst. 5: „Po 
uplynutí této lhůty se všechny zapsané předměty stávají závaznými a žádný další předmět již 
nelze zapsat ani zrušit“, protože již doplňuje zkušební řád VUT.  
 
V rámci řečených návrhů ke změnám ve směrnici požádal pan proděkan o akceptování 
zkrácené předkládací lhůty. Paní předsedkyně dala hlasovat o zkrácení předkládací lhůty, kdy 
po uplynutí 5 minut bude hlasováno o úpravách ve Směrnici děkana pro realizaci 
bakalářských a magisterských studijních programů.  
 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   Akceptování zkrácené předkládací lhůty na dobu 5 minut. 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
 

3.     Informace z KD 

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

• Požádal vedení FP o účast na poradách ústavů.  
• V rámci akreditací požádá garanty předmětů o zjištění velikosti úvazků. 

• Dále informoval o služební cestě do Čínské lidové republiky, které se zúčastní spolu 
s proděkanem Křížem, a zástupci kraje Vysočina, spolu s hejtmanem kraje. Fakulta 
byla oslovena v rámci možné spolupráce s cílem výměnných pobytů studentů. 

• Proběhlo přijímací řízení do bakalářských studijních oborů. 

• Dne 5.6.2015 se uskutečnila Vědecká rada, kde úspěšně proběhlo habilitační řízení 
Ing. Konečné, Ph.D. Dále bylo otevřeno jedno profesorské řízení paní doc. 
Kocmanové. 

 
 
             4.      Informace z AS VUT  
 

• Chystá se nový předmět pro doktorské studium ve vědecké praxi. 
• Řešili se limity financování studentů. Fakulty obdržely tyto informace. 



• Na fakultách byl zjišťován zájem o pětileté studium, akreditaci studijních oborů, které 
by nebyly dělené na bakalářské a magisterské, ale na celkové pětileté. O toto projevil 
zájem FEKT a FAST. 

• Proběhl na rektorátu Den kvality, který se věnoval novele VŠ zákona a problematice 
akreditací, ale v souvislosti s výměnou ministra je otázkou jak se tato záležitost bude 
dále vyvíjet.  

• Pan prorektor Doupovec připravuje koncepci svobodných předmětů. Měl by ji 
prezentovat na výjezdním zasedání AS VUT v Brně, které se koná od 24.-26.6.2015. 

• Zazněla informace, že je poměrně vysoký počet studentů doktorských studijních 
programů.  

• Pan prorektor Grmela informoval, že byly odeslány informace z prvního pilíře do 
RIVu a jaký je kladen důraz na smluvní výzkum.  

• AS VUT v Brně projednal členy etické komise VUT v návaznosti na vydání etického 
kodexu. Celkem bylo schváleno 5 členů, jako zástupce za FP VUT v Brně byla 
schválena paní doc. Putnová.   

• Řeší se dodatek ke statutu VUT, který by se měl zaměřit na nové logo univerzity a 
fakult.  

• Proběhla změna personální VR VUT, kdy odstoupil pan prof. Chybík (bývalý děkan 
FA) na jeho místo byl schválen pan doc. Hrubý (současný děkan FA). 

• Byla schválena výroční zpráva pro hospodaření VUT v Brně za rok 2014. 
• Pan prorektor Doupovec informoval, že studenti mají připomínky k CESE 

(nepřehledné webové stránky, zápočty z TV aj.). O těchto připomínkách by se mělo 
taktéž jednat na výjezdním zasedání AS VUT v Brně, kde bude přítomna i paní 
ředitelka CESA a SK AS VUT v Brně s ní bude vést diskusi. 

 
 
Po uplynutí zkrácené předkládací lhůty proběhlo hlasování. V čl. 4 (Studijní plány), odst. 1, 
bude vypuštěna část: „Absolvování předmětů, které jsou ve studijních plánech označeny jako 
povinné nebo povinně volitelné a zapsaných volitelných předmět, je nutnou podmínkou pro 
řádné ukončení příslušného studijního oboru“.  
 
 
NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje vynechání části v textu čl. 4, odst. 1 
„Absolvování předmětů, které jsou ve studijních plánech označeny jako povinné nebo povinně 
volitelné a zapsaných volitelných předmět, je nutnou podmínkou pro řádné ukončení 
příslušného studijního oboru“. 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Dále proběhlo hlasování o změně či vynechání části v textu v čl. 8 (Zápis do dalšího roku 
studia), odst. 5: „Po uplynutí této lhůty se všechny zapsané předměty stávají závaznými a 
žádný další předmět již nelze zapsat ani zrušit“.   



NAVRŽENO USNESENÍ:   AS FP doporučuje vynechání poslední věty v textu čl. 8 (Zápis do 
dalšího roku studia), odst. 5: „Po uplynutí této lhůty se všechny zapsané předměty stávají 
závaznými a žádný další předmět již nelze zapsat ani zrušit“.   
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Pan proděkan poděkoval všem za spolupráci a následně bude vše zpracováno, podepsáno a 
vydáno v platnost. 
 
 
Dále pak paní předsedkyně informovala o rozeslaných výsledcích hospodaření za rok 2014. 
Předkládací lhůta bude dodržena a samotné hlasování se uskuteční na dalším řádném zasedání 
AS FP VUT v Brně v měsíci září. Případné připomínky lze zasílat do 11.9.2015.  
 
 
 

5. Různé 
 

o SK AS FP zaslala paní předsedkyni AS FP komentář s návrhem změn k hodnocení 
studentské ankety. Tento návrh bude předán vedení FP. SK FP zjistí zaměření těchto 
anket na jiných fakultách. Vedením FP bylo již zjištěno, že naše anketa je 
nejobsáhlejší. Z tohoto důvodu je možnost malé účasti při vyplňování dotazníku. 
Návrh SK je snížit počet otázek ze stávajících 20-ti na 5.  

 
 
Paní předsedkyně sdělila, že další termín zasedání AS FP bude upřesněn po výjezdním 
zasedání AS VUT v Brně. Následně taktéž rozešle další termíny zasedání AS FP vč. 
programu.  
 
 

• Program řádného zasedání AS FP   
 

1. Úvod 
2. Zpráva o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2014 
3. Zpráva o činnosti FP VUT v Brně za rok 2014 
4. Informace z KD 
5. Informace z AS VUT  
6. 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 15.03 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                                 Bc. Tomáš Krejčí 
 
                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 
 
 
 
 Zapsala: Marie Ráčková 
 
 


