Zápis č. 8
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 21. 10. 2014
Účast: viz prezenční listina
Hosté: doc. Škapa, Ing. Kříž
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 9 ZK a 3 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 3 ZK a 4 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK není samostatně usnášeníschopná.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání předložených návrhů
Informace z KD
Informace AS VUT
Různé
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod
Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu a Ing. Kříže.
Pan předseda seznámil přítomné s programem a připomenul, že je to poslední řádné zasedání
stávajícího AS FP.
Slovo bylo předáno Ing. Křížovi.
2. Projednání předložených návrhů
Proděkan Kříž komentoval návrhy změn v předložené „Směrnici děkana č. x/2014 o
přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický
rok 2015/2016“. Do návrhu směrnice byly zapracovány změny na základě připomínek od
Mgr. Musilové (změny jsou vyznačeny modře) a změny, které navrhuje vedení FP (změny
jsou vyznačeny fialově); (viz příloha č. 1).
V 14:48 hod. přišel Ing. Chládek.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 13 (z toho 9 ZK a 4 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 3 ZK a 3 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK není samostatně usnášeníschopná.
Při prezentaci navržených změn probíhaly průběžné diskuze a připomínky.
V 15:15 hod. odešel Ing. Veselý.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 8 ZK a 4 SK)
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NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 4 ZK a 3 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK není samostatně usnášeníschopná.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje formální pozměňovací návrhy od Mgr. Musilové
(zejména oprava zkratky FP, jazyková zpřesnění).
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje pozměňovací návrhy od Ing. Kříže (zejména §
5/2b, c); § 9/3; § 10/1; § 11/1; § 16/2).
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje v §2, odst. d doplnit „…a v kombinované formě,
bude-li tento oboru v kombinované formě akreditován.“
PRO: 1
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 11
Navržené usnesení nebylo schváleno.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje doplnění §9 odst. 3 na konci: „Metodologické
pokyny pro hodnocení dle § 9 odst. 2 písmeno b), písmeno c) a písmeno d) této směrnice
budou stanovy v pokynech vydaných dle § 16 odst. 2 této směrnice.“
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
V 15:55 hod. odešel Ing. Ondrák a předal řízení zasedání místopředsedkyni AS FP Ing.
Hanušové, která se ujala vedení dalšího průběhu zasedání.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 11 (z toho 8 ZK a 4 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 8 (z toho 5 ZK a 3 SK)
AS FP jako celek je usnášeníschopný, ZK a SK samostatně nejsou usnášeníschopné.
Ing. Chládek navrhl nestanovovat minimální počty bodů u přijímacích zkoušek. Po
proběhlé diskuzi k tomuto návrhu se AS FP rozhodl, že o tomto návrhu neproběhne hlasování.
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NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje § 7, odst. 1, bod a) a b) v předloženém znění.
PRO: 10
PROTI: 1
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje § 11 ve znění předloženém 21. 10. 2014.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje předloženou „Směrnice děkana č. x/2014 o
přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický
rok 2015/2016“ ve znění ze dne 21. 10. 2014 se zapracovanými a schválenými připomínkami
a změnami (viz příloha č. 2).
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
Ing. Hanušová informovala o skutečnosti, že Ing. Chlebovský je v době voleb
v zahraničí a tudíž odstupuje z volební komise, UM navrhl jako náhradníka Ing. Bumberovou,
která s kandidaturou písemně souhlasila.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje jako členku volební komise Ing. Veroniku
Bumberovou, která nahradila Ing. Víta Chlebovského, Ph.D. a schvaluje pravidla vyhlášení
voleb se zapracovanými úpravami (viz příloha č. 3).
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo schváleno.
3. Informace z KD
Pan děkan podal informace z KD, viz zápis z KD vystavený na webu FP.
Za zmínku stojí tento bod:
• Byla opět otevřena otázka nového vizuálního stylu VUT; pan děkan požádal
prostřednictvím ředitelů ústavů o vyjádření akademické obce.
Na základě ankety mezi zaměstnanci a doktorandy FP se 85 % ze zástupců
akademické obce, kteří se vyjádřili, vyjádřilo negativně (viz příloha č. 4).
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V 16:20 hod. odešel doc. Zinecker a Mgr. Musilová.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 9 (z toho 5 ZK a 4 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 10 (z toho 4 ZK a 6 SK)
AS FP jako celek ani obě komory samostatně nejsou usnášeníschopné.
Ing. Hanušová navrhla AS FP hlasovat o vypuštění zbývajících bodů programu,
jelikož AS FP není usnášeníschopný.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
AS FP tento návrh přijal.
4. Informace z AS VUT
Vypuštěno. (Viz zápis z AS VUT vystavený na webu VUT).
5. Různé
Vypuštěno.
Slova se ujal ještě Ing. Chládek, který požádal, aby níže uvedené návrhy byly dány do
zápisu a projednány novým AS FP:
• Vrátit plný počet tzv. třetích termínů zkoušek, do stavu před změnou z 3. 6. 2014.
Tehdy jsem hlasoval jako jediný proti tomuto zpřísnění. (3. termínem myslím druhý
opravný termín zkoušky).
• Dát studentům nově možnost konat opravu zápočtu složením před komisí obdobně
jako u zkoušky, tak aby v komisi nebyl cvičící přítomen, čímž dojde k vyloučení
osobní zaujatosti, na což současná směrnice nepamatuje.
• Zjednodušit podmínky výjezdů na studijní zahraniční pobyty.
• Nalézt v areálu Kolejní prostory pro obnovu studentského klubu, jakým byl TERČ,
který byl u studentů úspěšný a přispěl k vítězství kolejí roku, sponzoroval kulturu,
kapely, divadla apod. Vedení takového klubu lze nabídnout studentům jako realizaci
podnikatelského záměru. Tento prostor poskytnout studentům za stejně výhodných
podmínek jaké měl TERČ. (Tento klub byl dobrý proto, že když ubytovaní na kolejích
se chtěli bavit, tak odchodem do TERČE nerušili studující a spící organizováním párty
na pokojích, neb nápoje podávané v klubu byly za nestandardně nízké ceny).
Místopředsedkyně AS FP závěrem poděkovala vedení FP za vstřícnost a ochotu při
spolupráci, dále poděkovala všem členům jak ZK, tak SK, popřála všem mnoho zdaru a
ukončil poslední zasedání AS FP v 16:30 hod.
Verifikoval:

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.
předseda AS FP

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

Zapsala: Jana Hudlíková

V Brně dne: 21. 10. 2014
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Směrnice děkana č. x/2014
o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní
programy pro akademický rok 2015/2016
Tato směrnice určuje pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské
studijní programy pro akademický rok 2015/2016 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 15.1.2015 a
5.2.2015 v prostorách FP, Kolejní 2906/4.
§2
Zahajované studijní programy
(1) V akademickém roce 2015/2016
(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,
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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 a v kombinované
formě, bude-li tento obor v kombinované formě akreditován.

Naformátováno: zvýrazněné

(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 23. a 24.
května 2015. Přijímací zkoušky do magisterských studijních programů se konají
v termínech 27. a 28. června 2015.
(2) Děkan FP může vyhlásit další termíny konání přijímacích zkoušek, které budou
zveřejněny na úřední desce FP.
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Odstraněno: fakulty
Odstraněno: fakulty

§4
Orientační počty přijímaných studentů

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

Naformátováno: zvýrazněné

(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.

Odstraněno: fakulty
Odstraněno: (s výjimkou uchazečů o
studium ve studijním programu
realizovaném/vyučovaném v anglickém
jazyce, kterých se týká §9

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

(2) Podmínkami přijetí do navazujícího magisterského studijního programu ), 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
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.

Naformátováno: Písmo: není Tučné,
není Kurzíva
Naformátováno: Písmo: není Tučné,
není Kurzíva, zvýrazněné
Naformátováno: Písmo: není Tučné,
není Kurzíva
Naformátováno: Písmo: není Tučné,
není Kurzíva, zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
Odstraněno: Skutečně se má tato
podmínka týkat všech navazujících magistr.
stud. oborů, ne jen studijního programu
Systémové inženýrství a informatika?

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: Na
Odstraněno: realizovaných
Odstraněno: S
Odstraněno: fakulty
Odstraněno: Na

Naformátováno: Odrážky a číslování
Odstraněno: realizovaných

(3) Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odstavce (1) resp. (2) obdrží
vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu spolu s termíny zápisu ke studiu.
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Odstraněno: kladné stanovisko pro
přijetí jako výsledek posouzení
požadovaných dokladů (§9) přijímací
komisí.

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. Netýká se navazujícího magisterského studijního programu
Economics and Management studijního oboru European Business and Finance.

§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
oboru European Business and Finance (§9). Přijímací zkouška se skládá se ze dvou částí –
Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Pro obor European
Business and Finance je Test studijních předpokladů v anglickém jazyce. 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
základů informatiky a znalosti z oblastí, které souvisejí se zaměřením programu, resp.
oboru – zejména základů 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

Odstraněno:

Odstraněno:

(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 realizovaných/vyučovaných v českém
jazyce

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: přeškrtnuté,
zvýrazněné

(1)

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

Naformátováno: zvýrazněné

(2)

Uchazeči (netýká se uchazečů o studium bakalářských oborů, kterým byla prominuta
přijímací zkouška podle §11) obdrží během měsíce dubna 2015 dopis, který bude
obsahovat:

Naformátováno: zvýrazněné

•
•
•

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 emailovou 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
5

Odstraněno: emailovou adresu

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 2015.
(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.

Odstraněno: fakulty

§9
Průběh přijímacího řízení do studijního programu realizovaného/vyučovaného v anglickém
jazyce

Naformátováno: zvýrazněné

(1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu splňující náležitosti podle §11.

Naformátováno: zvýrazněné

(2) O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise (§16) – v tomto § se o návrhu
přijímací komise nehovoří. Návrh přijímací komise vychází z posouzení dále
uvedených písemných dokladů v anglickém jazyce předložených uchazečem:

Naformátováno: zvýrazněné

a. životopis;

Naformátováno: přeškrtnuté,
zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: Číslování + Úroveň:
2 + Styl číslování: a, b, c, … + Začít
od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat
na: 1,9 cm + Odsadit na: 2,54 cm

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

Naformátováno: Odrážky a číslování
Naformátováno: Číslování + Úroveň:
1 + Styl číslování: a, b, c, … + Začít
od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat
na: 0,63 cm + Odsadit na: 1,27 cm
Odstraněno: notářsky

Všechny uvedené doklady musí uchazeč předložit do 31. května 2015. Pokud tak
neučiní, přijímací řízení se zastavuje.
(3) Při posuzování písemných dokladů lze získat nejvýše 40 bodů za motivační dopis (2
b)), 60 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“.
(4) Nutnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení bakalářského studijního programu ve
smyslu § 5 odst. 2 písmeno a).
.

Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: notářsky
Odstraněno: vykonané

Naformátováno: Číslování + Úroveň:
1 + Styl číslování: 1, 2, 3, … + Začít
od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat
na: 0,63 cm + Odsadit na: 1,27 cm
Naformátováno: Odrážky a číslování
Naformátováno: Barva písma:
Automatická
Odstraněno: Není uvedeno, dle jakých
kriterií se rozhoduje o přijetí. Zde není
žádná přijímací zkouška? – viz čl. 9 Statutu
VUT (zejména čl. 9, písemno c), e), g).
Nebo má jít o prominutí přijímací zkoušky?
Pokud ano, mělo by to být jinak
formulováno

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: Odsazení: Vlevo:
0,63 cm

§ 10

Naformátováno: zvýrazněné

Kriteria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí ke studiu

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
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(1) Kromě uchazečů, kterých se týká § 9 nebo § 11 Pokud není uchazeč přijat prominutím
přijímací zkoušky (§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 programů vyučovaných 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.

Odstraněno: týkají

Naformátováno: přeškrtnuté
Naformátováno: přeškrtnuté

Odstraněno: V tomto ustanovení by
mohlo být doplněno, jaká jsou kriteria pro
přijetí ke studiu realizovaném v anglickém
jazyce. Zde by tedy mělo být uvedeno, že
návrh na přijetí či nepřijetí předkládá
přijímací komise – nikoli odkaz na § 16 v §
9.

§ 11
Přijetí prominutím přijímací zkoušky

Naformátováno: zvýrazněné

(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, a to
v termínech NSZ konaných 13. prosince 2014, 7. února 2015 a 14. března 2015. Doplnit
termíny VŠP. 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 emailem od společnosti Scio.
Svůj výsledek uchazeč FP nepředává. Dosažené výsledky uchazečů předává FP výhradně
společnost Scio.cz, s.r.o. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP, resp. VŠP
v jednom z následujících termínů, a to 13. prosince 2014, 7. února 2015 a 14. března
2015 – a co termíny VŠP? Jsou –li stejné, pak upravit formulaci shora. 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
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 předměty,
každý v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřené na informatiku a dosáhli
na závěrečném vysvědčení ve dvou (uchazečem vybraných) předmětech
klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“
a současně
7

Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: nebo v jeho slovenské verzi
Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: fakultě
Odstraněno: fakultě

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

(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 2015 (případně s poštovním razítkem
odeslání 31. března 2015), 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)).

Odstraněno: fakulty

(4) Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech 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 2015. 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
realizovaných 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 2015.
Nejsem si jistá, zda tento odstavec chápu správně. Dle mého názoru by mělo být u odst. 5
jasně vymezeno, že jde o přijetí výlučně do kombinované formy studia, a to pouze do
posledního ročníku studia a pouze do příslušného studijního programu, který uchazeči
8

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0
cm

studovali v rámci CŽV, resp. když složí rozdílovou zkoušku (např. z CŽV oboru DP přijímání
do 3. r. kombinované formy studia ÚaD). Rozdílová zkouška zde nikde řešena.

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

§ 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). Uchazeč o studium oboru
European Business and Finance koná test studijních předpokladů v anglickém jazyce
(viz též §6, odst. (1).
(3) Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se podávají nejpozději do 31. března
2015, a to:
(a) V elektronické formě (vyjma bakalářských studijních programů 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)
9

Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: é

Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno:

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

Naformátováno: zvýrazněné

Odstraněno: fakulty

Odstraněno: fakulty

Naformátováno: zvýrazněné

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.

Odstraněno: fakulta

Naformátováno: zvýrazněné

§ 13
Informace o výsledcích přijímacího řízení do programů 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 2015.
(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 kde přesně? Na studijním oddělení
FP? do těchto materiálů v termínech:
a)
b)

27. května 2015 uchazeči o bakalářské studijní programy;
2. července 2015 uchazeči o magisterský studijní program.

§ 14
Informace o výsledcích přijímacího řízení do programů v anglickém jazyce
(1) Rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí bude oznámeno do 15. července 2015.
(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
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Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

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

Odstraněno: fakulty

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné

§ 16
Organizace přijímacího řízení
(1) Za organizaci přijímacího řízení je odpovědný děkanem pověřený předseda přijímací
komise, kterého děkan jmenuje nejpozději do 31. prosince 2014. K zabezpečení
průběhu a zpracování výsledků přijímacího řízení v souladu s touto směrnicí jmenuje
děkan FP nejpozději do 15. dubna 2015 přijímací komisi a předsedy zkušebních komisí.
Doplnit vymezení povinností a pravomocí komisí – viz čl. 9, písmeno l) Statutu VUT.

Odstraněno: fakulty

Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno:

(2) K zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek je povinen předseda přijímací komise
vypracovat návrh pokynů, které jsou 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 2015. Za plnění konkrétních
úkolů spojených s realizací přijímacího řízení je zodpovědný vedoucí studijního
oddělení. Za počítačové zpracování výsledků přijímacích zkoušek, technickou podporu
a přenos dat do univerzitního informačního systému je zodpovědný vedoucí Útvaru
informačních systémů.

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: přeškrtnuté
Odstraněno: jsou

§ 17
Závěrečná ustanovení
(1) Úspěšným absolventům programu celoživotního vzdělávání, kteří byli přijati ke studiu
na FP, děkan FP uzná při zápisu ke studiu všechny kredity, které získali v programu
celoživotního vzdělávání (CŽV) v rámci akreditovaných studijních programů
realizovaných 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 2015 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)).
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Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: fakulty

(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 2015. 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.

Odstraněno: fakulty

Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: resp.

Naformátováno: zvýrazněné
Naformátováno: zvýrazněné
Odstraněno: ¶

(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem data vydání. Dnem schválení AS FP

V Brně dne:

Schváleno AS FP dne:

Naformátováno: zvýrazněné

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

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., v.r.
předseda AS FP VUT v Brně
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VOLBY DO AS VUT A AS FP
Akademický senát Fakulty podnikatelské VUT v Brně vyhlašuje dle Volebního a jednacího
řádu akademického senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (dále
jen „VJŘ“) volby do Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně (dále jen „AS
FP“).
Na základě vyhlášení voleb do Akademického senátu VUT v Brně (dále jen AS VUT)
stanovuje AS FP organizační pokyny pro volby zástupců FP do AS VUT.
Do AS FP volí oprávnění voliči 21 členů takto:
a) Do zaměstnanecké komory AS FP volí oprávnění voliči, akademičtí pracovníci, 12
členů v tomto poměru:
- za Ústav ekonomiky 3 členy
- za Ústav financí 3 členy
- za Ústav informatiky 3 členy
- za Ústav managementu 3 členy
b) do studentské komory AS FP volí oprávnění voliči, studenti, 9 členů
Do AS VUT volí oprávnění voliči 3 členy takto:
a) Do komory akademických pracovníků AS VUT volí oprávnění voliči, akademičtí
pracovníci, 2 členy
b) Do studentské komory AS VUT volí oprávnění voliči, studenti, 1 člena
AS FP stanovuje společný termín obou voleb takto:
- 1. kolo: pondělí 3. 11. 2014 v době 8:30 – 15:30h
- 2. kolo: úterý 4. 11. 2014 v době 8:30 – 11:00h
- 3. kolo: středa 5. 11. 2014 v době 8:30 – 15:30h
Volby do AS VUT jsou jednokolové a uskuteční se pouze v pondělí 3. 11. 2014
Místo voleb pro všechna kola: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 4, Brno, místnost
P 383 (místnost mezi přednáškovými místnostmi)
Akademický senát stanovuje společný termín pro podávání návrhů na kandidáty do čtvrtku
23. 10. 2014 do 14:00h. Návrhy na kandidáty do AS FP může podat každý oprávněný volič z
příslušného volebního obvodu, (tzn., že kandidáta z řad studentů mohou navrhovat studenti,
kandidáta z řad akademických pracovníků mohou navrhovat akademičtí pracovníci)
kterémukoliv členu volební komise. Návrhy na kandidáty do AS VUT může podat každý
oprávněný volič z příslušného volebního obvodu, AS VUT, AS FP, ústavy a další součásti
kterémukoliv členu fakultní volební komise.
Fakultní volební komise vytvoří seznamy voličů pro jednotlivé volební obvody do čtvrtku 23.
10. 2014.
Volič si zvolí volební obvod v souladu s čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3 a čl. 3 odst. 4 Volebního a
jednacího řádu Akademického senátu VUT v Brně nejpozději do čtvrtku 23. 10. 2014 do
12.00h.
Viz
https://www.vutbr.cz/edit/uredni-deska/vnitrni-predpisy/vnitrni-predpisy-vutf19049/volebni-a-jednaci-rad-akademickeho-senatu-vut-v-brne-d39812/uplne-znenivolebniho-a-jednaciho-radu-as-vut-ze-dne-14-11-2011-p53134
Seznamy kandidátů obou voleb budou zveřejněny nejpozději do pátku 24. 10. 2014 do 14:00
hodin na nástěnce AS FP, na světelné tabuli, v elektronické podobě na webových stránkách
FP VUT v Brně.

Výsledky obou voleb budou zveřejněny na stejných místech jako seznam kandidátů do 24
hodin po ukončení hlasování. Výsledky voleb do AS VUT budou předány volební komisi
VUT do 6. 11. 2014 do 12.00 h.
AS FP stanovuje společnou volební komisi pro oboje volby takto:
- Ing. Karel Doubravský, Ph.D., Ústav informatiky
- Ing. Veronika Bumberová, Ústav managementu, studentka DSP v kombinované formě
- JUDr., Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. Ústav financí
- Ing. Jaroslav Rompotl, Ústav ekonomiky
- Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Ústav financí
- Bc. Martin Doležal, student magisterského studia IM
- Ing. Simona Megová, studentka magisterského studia UFŘP, studentka doktorského studia
- Ing. Tereza Varyšová, studentka doktorského studia, UI

JEDNOTNÝ
VIZUÁLNÍ STYL
VUT V BRNĚ

HISTORIE
Soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu byla vyhlášena v říjnu 2011.
V komisi byli jak zástupci z VUT, tak i odborníci z praxe.
Ing. Alan Záruba M.A.
Mgr. Michal Richtr
Prof. Ing. Arch. Zdeněk Ziegler
Doc. Mgr. art. Paľo Bálik
Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Doc. MgA. Milan Houser
Prof. MgA. Petr Kvíčala
Vítězi se stali Klára Kvízová a Petr Krejzek ze studia ReDesign.

JEDNOTNÝ
VIZUÁLNÍ STYL
systém prvků vizuální komunikace
graficky zpracovaná tvář dané společnosti, univerzity
ZÁKLADNÍ PRVKY
 Logo
 Barevnost
 Písmo – Vafle VUT
ZPŮSOBY UPLATNĚNÍ
 Firemní tiskoviny (hlavičkový papír, vizitky, obálky, formuláře…)
 Propagační tiskoviny
 Propagační předměty
 Prostorové aplikace (označení a orientační systém budov,
firemní oděv, vozový park apod.)
 Webové stránky atd.

PROČ?
CO?
ZA KOLIK?

PROČ?

PROČ MĚNIT
VIZUÁLNÍ IDENTITU?
 Univerzita potřebuje jednoznačnou a funkční identifikaci
 Současné logo je díky své subtilní konstrukci obtížně
reprodukovatelné na menší plochy, stává se tak nečitelným,
snadno přehlédnutelným, neviditelným
 Loga fakult nemají společnou koncepci
 Písmena VUT jsou v logu jen těžko postřehnutelná

LOGA FAKULT

NESTAČÍ,
ŽE JSME DOBŘÍ,
MUSÍME BÝT
VIDĚT

NAŠE LOGO JE
NEZAPAMATOVATELNÉ,
NEČITELNÉ,
NEVIDITELNÉ.

Stávající vizuální styl VUT se používá
teprve od roku 1996 a jeho známost díky
„neviditelnosti“ nikdy výrazně nepřekročila
hranici univerzity.

HISTORIE LOGA VUT V BRNĚ
1/
Logo VUT se začalo
vytvářet v roce 1969
(pravděpodobně ve
spojitosti s výročím
založení). Na studijních
programech bylo použito
o rok později v této
podobě.

2/
Od roku 1978/79 se
poprvé objevil prvek
(stylizace úhelníku
a pravítka) ze
současného loga.

3/
To stejné logo bez
hvězdy se na
studijních programech
objevilo poprvé v roce
1991/92.

4/
Dle nařízení rektora
7/1995 začala být
platná současná
podoba loga.

TEST ZAPAMATOVATELNOSTI
OFICIÁLNÍ LOGO VUT V BRNĚ

VUT nemůže posilovat typografickou část loga
z důvodu rozdílných zkratek v ČJ a AJ.
VUT vs. BUT
Vysoké učení technické v Brně
vs.
Brno University of Technology

VUT v Brně zavedením nové značky
neboří žádné tradiční hodnoty,
univerzita nemá svého,
veřejností zažitého „lva“.

Univerzity inovují
své „lvy (značky)“,
a používají ve
svých nových
vizuálních
identitách
co nejjednodušší
symboly.

I světové univerzity své značky
zjednodušují a posilují
typografickou část.

CO?

JAK CHCEME VYPADAT?
Jednotně
Zapamatovatelně
Výrazně
Atraktivně
Mít čitelný název
Mít flexibilní systém - rozvoj univerzity

značka Vysokého učení technického v Brně
vychází ze spojení symbolu a logotypu.

Symbol T = Technika
Možné výklady grafického T:
 architráv
(architektura, stavba)
 konstrukční fragment
(inženýrství)
 pixelové rozhraní
(informatika)
 asociace symbolu tváře
(humanitní obory školy)

VOLBA BARVY
Současnou základní barvou VUT je šedá a modrá.
Modrou barvu používá v komunikaci ČVUT i MU. Chceme se vizuálně odlišit.

S ČVUT nás navíc spojují tři společná slova – vysoké učení technické.
Červená barva akcentuje naši historickou příslušnost k městu Brnu.

TEST ZAPAMATOVATELNOSTI
NÁVRH LOGA VUT V BRNĚ

Logo v sobě obsahuje výrazný a snadno čitelný název.
Logo je graficky čisté, jednoduché a díky tomu
výrazné a snadno zapamatovatelné.
Jednoduchý symbol T má potenciál stát se
poznávacím prvkem univerzity.
Nový jednotný vizuální styl obsahuje flexibilní a variabilní systém
použitelný na nejrůznější typy aplikací.

BAREVNOST

NÁVRHY APLIKACÍ

LÍBÍ / NELÍBÍ
versus
FUNGUJE / NEFUNGUJE

ZA KOLIK?

&ĂŬƵůƚĂͬ^ŽƵēĄƐƚ

Tajemník/Zpracovatel

ĞůŬŽǀĄƐƵŵĂ;ŵŝŶ͘Ϳ ĞůŬŽǀĄƐƵŵĂ;ŵĂǆ͘Ϳ

FA

,ĂǀůşēĞŬ&ŝůŝƉ

ϮϰϱϬϬϬ<ē

ϮϰϱϬϬϬ<ē

FAST

aĂƓŝŶŬĂKůĚƎŝĐŚ

ϭϳϬϬϬϬϬ<ē

ϮϬϬϬϬϬϬ<ē

FAVU

<ƌŶĄē:ĂŶ

ϮϬϱϬϬϬ<ē

ϮϱϱϬϬϬ<ē

FEKT

DŽƌĚĂDŝůŽƐůĂǀ

ϭϮϬϬϬϬϬϬ<ē

ϭϯϬϬϬϬϬϬ<ē

FCH

,ĞƌƌŵĂŶŶŽǀĄZĞŶĂƚĂ

ϭϯϬϬϬϬ<ē

ϭϰϬϬϬϬ<ē

FIT

ŽƵƓĂĚĞŶĢŬ

ϰϬϬϬϬϬϬ<ē

ϰϬϬϬϬϬϬ<ē

FP

ĄŵĞēŶşŬ:ŝƎş

ϰϭϮϮϱϬ<ē

ϰϭϮϮϱϬ<ē

FSI

ƵŵĞŬsůĂĚŝŵşƌ

ϱϱϱϬϬϬϬ<ē

ϱϱϱϬϬϬϬ<ē

KAM

ĄŬŽǀĄsůĂĚŝŵşƌĂ

ϯϭϴϬϬϬ<ē

ϯϭϴϬϬϬ<ē

CESA

ŽƵŚĂƌŽǀĄ:ŝƚŬĂ

ϯϳϯϱϬϬ<ē

ϰϮϯϱϬϬ<ē

ZŽǌƉŝƐƉŽůŽǎĞŬ
ŝŶĨŽƐǇƐƚĠŵ;ǁĞďͿ͗ϮϬϬϬϬ
ǀŝǌŝƚŬǇ͗ϮϬϬϬϬ
ƚŝƐŬŽǀŝŶǇ͕ŽďĄůŬǇ͕ŽƐƚĂƚŶş͗ϰϬϬϬϬ
ŽǌŶĂēĞŶşŵşƐƚŶŽƐƚş͗ϯϱϬϬϬ
ŵŽƐĂǌŶǉǌŶĂŬƵǀƐƚƵƉŶşŚŽƉŽƌƚĄůƵ͗ϴϬϬϬϬ
ƌĞǌĞƌǀĂ͗ϱϬϬϬϬ
ŽƌŝĞŶƚĂēŶşƐǇƐƚĠŵ͗ϭϮϬϬϬϬϬ
ŽƐƚĂƚŶşƉŽůŽǎŬǇ;ŬƌŽŵĢŝŶƐŝŐŶŝşͿ͗ϱϬϬͲϴϬϬϬϬϬ
ϭ͘ŽŬĂŵǎŝƚĠŶĄŬůĂĚǇ͗ϭϬϱϬϬϬ
Ϯ͘ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŶĄŬůĂĚǇ͗ϯϬͲϱϬϬϬϬ
ϯ͘ĚůŽƵŚŽĚŽďĠŶĄŬůĂĚǇ͗ϳϬͲϭϬϬϬϬϬ
ŚůĂǀŝēŬŽǀĠƉĂƉşƌǇ͕ŽďĄůŬǇ͕ǀŝǌŝƚŬǇ͗ϭϱϬϬϬ
ƌĞŬůĂŵŶşƉƎĞĚŵĢƚǇ͗ϯϬϬϬϬ
ƉƌŽƉĂŐ͘dŝƐŬŽǀŝŶǇ͗ϮϬϬϬϬ
ǁĞď͗ϱϬϬϬϬ
ůŽŐĂŶĂĚǀĞƎĞ͕ďĂŶŶĞƌŶĂďƵĚŽǀƵ͗ϮϬϬϬϬ
ŝŶƐŝŐŶŝĞ͕ƚĂůĄƌǇ͕ƌĂǌŝĚůĂ͗ϮϱϬϬϬϬϬ
ŽƌŝĞŶƚĂēŶşƐǇƐƚĠŵďƵĚŽǀ͗ϭϱϬϬϬϬϬ
ǀŝǌŝƚŬǇ͗ϮϭϮϱϬ
ďĂŶŶĞƌǇ͗ϯϲϬϬϬ
ǀŶŝƚƎŶşŽƌŝĞŶƚĂēŶşƐǇƐƚĠŵ͗ϮϱϬϬϬϬ
ƉƌŽƉĂŐ͘DĂƚĞƌŝĄůǇ͗ϴϱϬϬϬ
ĚŽƉŝƐŶşŽďĄůŬǇ͗ϮϬϬϬϬ
ǀĞŶŬŽǀŶŝŽƌŝĞŶƚĂĐŶŝƐǇƐƚĠŵ͗ŶĞŶĂĐĞŶĞŶ
ǁĞď͗ϭϬϬϬϬϬ
ǀĚůŽƵŚŽĚŽďĞŵŚŽƌŝǌŽŶƚƵŶĞĚŽŬĂǌĞŶĂĐĞŶŝƚ
ϭ͘ŽŬĂŵǎŝƚĠŶĄŬůĂĚǇ
ŚůĂǀŝēŬŽǀĠƉĂƉşƌǇ͗ϱϬϬϬϬ
ŽƌŝĞŶƚĂēŶşƐǇƐƚĠŵĨĂŬƵůƚǇ͗ϮϬϬϬϬϬ
ŽǌŶĂēĞŶşƐƚĂǀĞďƵƉƌŽũĞŬƚƽ͗ϱϬϬϬϬ
Ϯ͘ŬƌĄƚŬŽĚŽďĠŶĄŬůĂĚǇ
ǁĞď͗ϱϬϬϬϬ
ƉƌŽƉĂŐĂēŶşŵĂƚĞƌŝĄůǇ͗ϮϬϬϬϬϬ
ϯ͘ĚůŽƵŚŽĚŽďĠŶĄŬůĂĚǇ
ǀŶĢũƓşŽƌŝĞŶƚĂēŶşƐǇƐƚĠŵ͗ϯϬϬϬϬϬϬ
ƷƉƌĂǀĂŝŶƐŝŐŶŝş͗ϮϬϬϬϬϬϬ
ϭ͘ǀŝǌŝƚŬǇ͗ϭϬϬϬϬ
Ϯ͘ǁĞď͗ϴϬϬϬ
ϯ͘ŝŶĨŽƌŵĂĐŶŝƚĂďƵůĞ͗ϯϬϬϬϬϬ
ϭ͗ŚůĂǀŝēŬŽǀĠƉĂƉşƌǇ͗ϯϬϬϬϬ
ǀŝǌŝƚŬǇ͗ϮϬϬϬϬ
ŵĂƚƌŝĐĞƉƌŽĚŝƉůŽŵǇ͗ϭϬϬϬϬ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŬǇ͗ϯϬϬϬϬ
Ϯ͗ǁĞď͗ϯϬϬϬϬ
ĚƌĞƐǇƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞ͗ϭϱϬͲϮϬϬϬϬϬ
ϯ͗ǀĞŶŬŽǀŶŝŝŶĨŽƐǇƐƚĞŵ͗ϵϱϬϬϬ
ŽǌŶĂĐĞŶŝƐƉŽƌƚŽǀŝƐƚ;ƉůĂƐƚŽǀĞƚĂďƵůĞͿ͗ϴϱϬϬ

CELKEM

ϮϰϵϯϯϳϱϬ<ē

ϮϲϯϰϯϳϱϬ<ē

WŽǌŶĄŵŬǇ

OTÁZKY & ODPOVĚDI


Proč se nepřistoupilo k aktualizaci stávajícího loga?
V zadání soutěže nebylo specifikováno, že autoři musejí či naopak nesmí vycházet ze
stávajícího loga a navazovat na něj.



Není vhodné logo měnit, to stávající je už zažité.
Mýtus – logo vzhledem ke své neviditelnosti nezná široká veřejnost, pouze ta,
která je přímo spjatá s VUT a vídá ho často či s ním pracuje.



Proč není v logu užita zkratka VUT?
Z důvodu rozdílné zkratky v ČJ a AJ (VUT vs. BUT), zaměňování VUT a ČVUT



S novým logem se ztratí „dobré jméno“ VUT budované při služebních cestách v zahraničí…
Logo je pouze vizuálním identifikačním prvkem a s jeho změnou nedochází ke změně aktivit,
hodnot, kontaktů navázaných s VUT. Analogickým příkladem může být vdaná žena (změní si
příjmení, ale ne svou identitu a osobnost). My navíc neměníme název, pouze grafickou značku.



Bude nutné změnit logo naprosto všude?
Na historických symbolech VUT to není nutné (insignie, pečetidlo, znak, standarta...).

CO DÁL?
 STÁVAJÍCÍ VIZUÁLNÍ STYL
 NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL
 VYHLÁŠENÍ NOVÉ SOUTĚŽE

DĚKUJI
ZA POZORNOST

