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Zápis č. 5 

z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 

konaného dne 31. 1. 2012 

 

Účast: viz prezenční listina 

 

Hosté: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 6 ZK a 8 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 6 ZK a 1 SK) 

 

AS FP je usnášeníschopný. 

 

Program: 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Různé  

 

1. Úvod 

 

Předseda AS FP uvítal všechny přítomné členy na 1. zasedání AS FP v tomto roce a 

úvodem předal slovo paní proděkance Režňákové. 

Doc. Režňáková začala své vystoupení informacemi k Aktualizaci DZ FP na rok 2012. 

Informovala všechny přítomné, že Aktualizace DZ byla projednána s panem rektorem VUT, 

který byl s přípravou aktualizace spokojen. Dílčí připomínky, které byly AS FP sděleny již 

v minulém zasedání, byly do aktualizace DZ zapracovány. Aktualizace DZ FP byla předsedou 

AS FP všem členům AS FP zaslána elektronicky 21. 12. 2011. Ing. Ondrák vyzval přítomné, 

zda mají nějaké připomínky k aktualizaci DZ FP, aby je přednesli. Jelikož žádné nebyly, byla 

otázka aktualizace DZ na rok 2012 uzavřena a aktualizace DZ se tímto považuje za 

projednanou v AS FP. 

 

V 14:45 hod. přišla Ing. Kučerová a Ing. Heralecký (omluveni pro účast na SZZ). 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 16 (z toho 8 ZK a 8 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5 (z toho 4 ZK a 1 SK) 

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

Dalším bodem, kterým se paní proděkanka zabývala, byly informace z KD a VR.  

Nejdříve se paní doc. Režňáková věnovala informacím z KD za svůj resort. Zmínila zejména 

velmi pozitivní práci knihovny FP a uvedla, že byla nejlépe hodnocena za celé VUT co se 

týká výpůjček, nových členů atd. Vybídla zejména studenty, že pokud budou nějaké 

připomínky a nápady, které budou realizovatelné, bude se snažit FP vyjít vstříc. 

Dalším bodem bylo hodnocení publikační činnosti za rok 2010. Výsledky jsou k dispozici 

na webových stránkách www.vyzkum.cz, kde je odkaz na hodnocení 2011, kdy byly tyto 

výsledky předány. Paní proděkanka vypracovala sumarizace hodnocení mezi všemi fakultami, 

které jsou ekonomicky orientované. Toto hodnocení se týká 20 fakult z celé ČR. VUT FP je 

v absolutním počtu na 17. místě, což není moc uspokojivý výsledek. Naproti tomu uvedla, že 

http://www.vyzkum.cz/
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počet výstupů (počet publikací) oproti roku 2010 vrostl o 47% a počet bodů o 82%. Nejvíce 

hodnocení získala FP za publikování v časopise Skopus, Trendy a za vydávání monografií.  

Paní proděkanka uvedla také srovnání s dalšími ekonomickými fakultami a shrnula vše s 

tím, že věří, že zakoupená databáze podniků a nastavené motivační kritéria pomůžou držet 

vzestupné tempo publikační činnosti. 

Posledním bodem projevu paní doc. Režňákové byli informace VR.  

VR neschválila tyto 2 návrhy: 

 Členy komisí pro SZZ – nebyli rozděleni na bakaláře a magistry; u magistrů se 

nepřipouští členové bez Ph.D., u bakalářů jen výjimečně; již neplatí, že by u SZZ 

měli být členové z praxe bez vědecké hodnosti, tato sekce bude muset být 

minimalizována 

 Žádost o reakreditaci  studijního programu SIaI, oboru MI; upravit profil 

absolventa a zapracovat více ekonomicko-manažerských předmětů (viz zápis 

z jednání VR FP ze dne 27. 1. 2012). 

 

V 14:55 hod. přišel doc. Zinecker (omluven pro účast na SZZ) 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 3 ZK a 1 SK) 

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

   

2. Informace z KD 

 

Ing. Ondrák podal doplňující informace z KD (viz zápisy 1 a 2 z KD vystavené na webu 

FP). Za zmínku stojí několik bodů: 

 Významné snížení rozpočtu VUT o 95 mil. Kč 

 Rekonstrukce webu FP 

 Konference k 20. výročí FP konaná ve dnech 20. – 22. 9. 2012 

 Odměny za publikační činnost – 1.000,-Kč za bod 

 Schválení balíčků profesního růstu  

 Ve čtvrtek 2. 2. 2012 bude probíhat „Business Point“ 

 Na PC v knihovně je zprovozněna databáze BP a DP z UK V Praze 

 

3. Informace z AS VUT 

 

Ing. Ondrák předal slovo Ing. Hanušové a doc. Škapovi a požádal je o aktuální informace 

z AS VUT (viz zápis z AS VUT vystavený na webových stránkách VUT). 

Za zmínku stojí některé důležité informace (jen bodovitě, viz zmíněný zápis)  

Slova se ujala Ing. Hanušová, která hned na začátku zmínila jednání s RVŠ. Předsedou 

RVŠ byl zvolen doc. Fišer. Tématu RVŠ se Ing. Hanušová věnovala podrobněji.  

Dále zmínil doc. Škapa, že objem prostředků z decentralizovaných rozvojových projektů 

by měl činit zhruba stejný objem pro fakultu, avšak pokrácena bude pravděpodobně mobilita 

studentů (problém nedočerpání v roce 2011). Jako další bod doc. Škapa zmínil problém 

mezifakultních doktorských projektů. Toto téma bylo blíže okomentováno jak doc. Škapou 

tak doc. Režňákovou a Ing. Hanušovou, které blíže objasnily daný problém. Paní proděkanka 

vysvětlila principy vysokoškolského specifického výzkumu (nutnost zapojení studentů DSP a 

MSP, odpovědnost školitele v případě juniorských projektů) a stanovisko vedení fakulty k 

mezifakultním juniorským projektům. Na toto téma byla zahájena diskuze především z řad 

ZK AS FP. 
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 Ing. Hanušová uzavřela informace z AS VUT  tím, rektoři VŠ doporučují věcný záměr 

zákona přepracovat a o financování studentů se nevyjádřili příliš lichotivě. VUT dostane o 95 

mil. Kč méně na pedagogickou činnost, do budoucna to znamená pokles každý rok o 20% a 

finance pro výzkumnou činnost zůstávají zhruba stejné. 

V jednom z posledních bodů ještě Ing. Hanušová zmínila, že 1. 2. 2012 bude předávání 

profesur a připomněla tím také jmenování přítomné paní proděkanky Režňákové. 

Závěrem ještě připomněla, že v řadě případů nepoužití oficiálního názvu VUT znamená, 

že celá řada publikací nebo článků není ve finále přisouzena VUT. 

 

4. Různé 

 

Předseda SK Bc. Král informoval přítomné členy AS FP o tom, že i studenti VUT FP se 

zúčastní připravované protestní akce proti věcnému záměru vysokoškolského zákona, která se 

uskuteční ve středu 1. 2. 2012 v ulicích města Brna. Začátek je u kina Scala a končit bude u 

právnické fakulty, kde bude ještě debata s přítomnými členy pochodu. Studentům protestního 

pochodu se nelíbí zejména tyto 3 body: 

 Návrh financování studentů 

 Omezení pravomoci AS  

 Snížení podílu studentů v AS 

Studenti toto vnímají jako útok na akademickou demokracii. Bc. Král informoval, že tento 

protestní pochod nebude asi poslední. 

 Doc. Škapa zmínil skutečnost, že odstoupil Mgr. Jiří Nantl, ředitel odboru VŠ na 

MŠMT.  

SK poukázala na problém přeregistrace v jednom předmětu, která byla provedena 

dříve, než byl oficiální začátek. Ing. Ondrák tuto skutečnost projedná na KD a s UISem, aby 

se v budoucnu toto neopakovalo. 

 Ing. Doskočil vznesl dotaz ohledně používání citací. Studenti ani učitelé přesně 

nevědí, zda používat citace dle platné normy nebo dle platné směrnice. Na tento dotaz mu 

odpověděl Ing. Ondrák, že citace jsou platné dle dané směrnice, která je nadřazená normě. 

Norma je pouze doporučení. Sl. Molliková se dotázala, zda bude tato směrnice v současném 

znění platná i pro odevzdané práce po LS. Na tento dotaz zareagovala doc. Režňáková a 

objasnila všem přítomným, že již delší dobu se fakulta zabývá aktualizací dané směrnice, 

která bude projednávána na zasedání konaném dne 13. 2. 2012 a s návazností na toto zasedání 

bude směrnice upravena. 

 

Závěrem byl podán návrh na program příštího zasedání AS FP: 

 

 Příští zasedání AS FP se bude konat 28. 2. 2012 v 14:30 hodin v zasedací místnosti 

děkanátu. 

 

 Program jednání AS FP 28. 2. 2012 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Různé  

 

PRO: 17    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:  0 
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Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

Předseda AS FP všem poděkoval za pozornost a ukončil zasedání AS FP v 15:50 hod. 

   

Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.      Bc. Tomáš Král  

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 

                     

 

           

  

 

 

 

Zapsala: Jana Hudlíková       V Brně dne: 31. 1. 2012    

 


