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Zápis č. 6 

z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 

konaného dne 28. 2. 2012 

 

Účast: viz prezenční listina 

 

Hosté: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 7 ZK a 7 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 5 ZK a 2 SK) 

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Různé  

 

1. Úvod 

 

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty: paní děkanku doc. 

Putnovou a paní proděkanku prof. Režňákovou. 

Ing. Ondrák předal slovo paní děkance, která rozvedla některé body z KD a také přednesla 

několik vlastních informací. 

Úvodem paní děkanka poděkovala všem, kteří se zúčastnili Business Pointu. Akce byla 

zhodnocena jako velmi podařená. Důkazem úspěšnosti byly kladné ohlasy. Paní děkanka 

informovala o předběžném počtu 6000 doručených přihlášek ke studiu v letošním roce.  

Dále se paní děkanka zmínila o hodnocení FP v Hospodářských novinách. Upozornila na 

skutečnost, že se metodika hodnocení změnila, tyto změny paní děkanka hodnotila pozitivně. 

Podle paní děkanky je to úspěch, držíme se ve středu. Zásluhu na tom bez pochyby mají dobře 

postavené vnější vztahy i mezinárodní vztahy obecně. Podotkla ale, že jsme druzí nejhorší ve 

výzkumu, což není dobré a je potřeba se nadále zlepšovat a tuto slabinu překonat. FP 

potřebuje kvalitní výuku a kvalitní výstupy tvůrčí činnosti. Paní děkanka uvedla, že FP 

v loňském roce zvýšila výzkumné výkony o 82%, ale bohužel je to stále málo, protože ostatní 

fakulty jsou na tom stále lépe. Vedení fakulty se bude na tento problém v budoucnu více 

zaměřovat a ke zlepšení poskytne paní děkanka studentům DS možnost zúčastnit se semináře, 

který bude zaměřen na poskytování a psaní formulací výzkumných prací. Tento seminář bude 

hrazen z děkanských peněz. Paní děkanka dále zmínila, že proběhla ještě jedna anketa 

v Lidových novinách. V této anketě se FP umístila velmi dobře, metodika hodnocení ale není 

zdaleka tak dobře propracovaná jako u HN.  

V dalším bodě se paní děkanka dotázala SK, zda by měli studenti zájem o setkání studentů 

s vedením fakulty. Oslovila tímto předsedu SK Bc. Krále a požádala ho o vyjádření. Bc. Král 

podá tento návrh studentům a s paní děkankou se poté spojí. 

Dále se paní děkanka zmínila o přípravách k 20. výročí založení FP. Součástí oslav bude 

mezinárodní konferenci, které se uskuteční v prostorách FP. Jeden večer bude společenský, 

kde zasloužilí a dlouholetí zaměstnanci dostanou ocenění, upomínkové listy apod. Tato 

událost se bude konat dne 20. 9. 2012 v prostorách Reduty, a to v Mozartově sále, který je 
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velmi pěkný, reprezentativní a důstojný této akce. Tímto pozvala členy AS FP na tento 

slavnostní večer. 

Co se týká návrhu ohledně zřízení MŠ pro VUT, tak paní děkanka je pro zřízení a hodnotí 

tento myšlenku velmi pozitivně a doufá, že tento návrh projde a realizace bude úspěšná. 

V posledním bodě paní děkanka poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 

plesu FP. Ples ohodnotila jako velmi pěkný a zdařilý. Tímto sdělením poděkovala všem za 

pozornost a předala slovo předsedovi AS FP. 

 

V 14:35 hod. přišla Ing. Hanušová, Ing. Smolíková (Niebauerová) a Bc. Palacká. 

 

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. 

 

 Bc. Král vznesl dotaz ohledně umístění MŠ. Paní děkanka uvedla, že jeden z možných 

návrhů, kde by mohla MŠ sídlit je přímo na Kolejní 4 v prostorách FEKTu, který by se měl ke 

konci letošního roku přestěhovat do nových prostor, tudíž by FP mohla uvolněné prostory 

poskytnout pro MŠ. Argumentem pro tento návrh umístění MŠ je pěkné a čisté prostředí 

v okolí a také fakt, že v blízkosti naší fakulty jsou i další součásti VUT (koleje, menza a další 

fakulty VUT). 

Také Ing. Hanušová se vyjádřila v tom smyslu, že je velmi ráda, že myšlenka MŠ 

nezapadla a její zřízení se opět zvažuje a projednává. Vyjádřila podporu vedení fakulty, která 

se ujala tohoto plánu. Poděkovala paní děkance za to, že se jí podařilo oslovit i další děkany 

fakulty ohledně této otázky a doufá, že vše dopadne pozitivně. Podotkla také, že každá tak 

velká organizace jako je VUT firemní školku již má. 

Na základě diskuze ohledně MŠ paní děkanka požádala zástupce v AS VUT o podporu 

tohoto návrhu. Ing. Hanušová konstatovala, že podpora vždy byla, je a bude.  

Tímto byla otázka MŠ uzavřena a slova se ujala paní proděkanka prof. Režňáková. 

Paní proděkanka se úvodem zmínila o snížení základního stipendia studentům DS. 

V tomto akademickém roce bude rozdíl dofinancován z rozpočtu fakulty. V dalším 

akademickém roce se uvidí, podle rozpočtu fakulty. 

Dále informovala AS FP, že do konce března 2012 bude AS FP předložena aktualizace 

směrnice ohledně bodového hodnocení studentů DS, výše stipendií dle očekávaných změn a 

také zapracování změn ohledně přestupu na 4letý studijní obor. Paní proděkanka vyzvala SK, 

aby projednala se studenty DS, zda nemají nějaké náměty, které by chtěli do připravené 

aktualizace zakomponovat. 

Dále navrhla SK, že u podatelny je volná poštovní schránka, která by mohla být použita 

pro studenty DS, kam by mohli vhazovat své připomínky, náměty apod. Další možností je 

samozřejmě kontakt přes poštovní schránku umístěnou ve 4. patře vedle sekretariátu UF 

Tento návrh byl ze strany paní proděkanky vznesen jako reakce na studentskou anketu 

ohledně Bc. a Mgr. studia, ve které se studenti DS nemohli dostatečně vyjádřit. Paní 

proděkanka počká na zpětnou vazbu a podle výběru studentů DS se jim bude snažit v co 

nejbližší době vyhovět a dát jim prostor pro jejich požadavky. 

V dalším bodě paní prof. Režňáková informovala AS FP o tom, že se jedná na úrovni 

celého VUT o počtech přijímaných studentů pro další akademický rok a v souvislosti 

s doktorským studiem má FP nulový nárůst, loni bylo přijato na DS 16 studentů a nyní by to 

znamenalo stejný počet ohledně financování a počtu stipendií. Pokud se umožní studentům 

DS přestup z 3letého na 4letý studijní obor, mohlo by se stát, že by nám toto počítali právě do 

daného počtu přijímaných studentů DS, protože jde o nový obor a ne o prodloužení 
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stávajícího 3letého. Na základě těchto kritérií se paní proděkanka obává, že by FP nebyla na 

tyto studenty poskytnuta stipendia. Z toho důvodu se neví, zda bude všem studentům DS 

umožněn přestup na nový 4letý studijní obor. Tento stávající problém bude dále projednán 

s vedením fakulty, na úrovni VUT a na dalším zasedání AS FP se k tomuto problému paní 

proděkanka vrátí. 

Dále informovala o finalizaci VZ FP, která by měla být zpracována do konce března 2012.  

VZ FP se bude držet struktury jako v loňském roce. Paní prof. Režňáková se dotázala AS FP, 

zda jsou ještě nějaké náměty do VZ FP. Pokud ano, požádala AS FP, aby byly podány co 

nejdříve a mohly být zapracovány dříve, než bude VZ FP předložena AS FP ke schválení. 

Na závěr sdělila všem přítomným, že bylo vydáno rozhodnutí děkanky o podpoře 

publikační činnosti. Zmínila hodnocení publikační činnosti – 1bod=1.000,- Kč a současně 

plán vydávání monografií v roce 2012, na které byl schválen příspěvek ve výši 20.000,- Kč. 

Ing. Hanušová vznesla dotaz, dokdy má být podán seznam možných monografií. Paní 

proděkanka jí odpověděla, že do 29. 2. 2012 předkládají ředitelé návrh připravovaných 

monografií, který musí obsahovat podrobné informace o monografii (autor, název, anotace 

atd.). 

Slova se ujala ještě paní děkanka, která se zmínila o vystavení hodnocení výuky v IS 

Apollo. Pochválila také všechny studenty, kteří se této ankety zúčastnili, že se vyjadřovali 

věcně, nebyli vulgární apod. Paní děkanka ujistila AS FP, že se bude snažit, aby ankety byly i 

nadále zveřejňovány, aby měli jak ředitelé ústavů, tak i pedagogové možnost nahlédnout a 

přečíst si svá hodnocení i hodnocení svých kolegů.  

Předseda AS FP ještě dodal, že možnost prohlížení zveřejněných výsledků bude 

prodloužena a to zhruba do poloviny dubna tohoto roku. Zhodnotil anketu jako korektní a 

srovnatelnou s minulými roky. 

 Slova se ujal předseda SK AS FP, který uvedl, že studenti uvítali zveřejnění ankety. 

Studenti měli drobné připomínky, které se týkali otázek v anketě. Ing. Ondrák požádal SK o 

sepsání těchto připomínek a jejich předání vedení fakulty. 

 

2. Informace z KD 

 

Ing. Ondrák podal informace z KD (viz zápisy 4 a 5 z KD vystavené na webu FP). Za 

zmínku stojí několik bodů: 

 Úspěšně proběhl Business Point, který byl všemi stranami velmi kladně hodnocen. 

 V Hospodářských novinách proběhlo hodnocení VŠ – mezi ekonomickými 

fakultami se FP umístila na 12. místě; toto umístění je dobré. 

 1. 2. 2012 převzala prof. Režňáková v Praze v Karolínu jmenování; Ing. Ondrák 

tímto za AS FP paní profesorce pogratuloval. 

 Pokles stipendií doktorandů o cca 10%. 

 22. 3. 2012 v 15:00 hod v místnosti P384 proběhne přednáška: „Jak správně 

citovat dle ČSN 690/2011“, tato přednáška je určena jak pro pedagogy, tak pro 

studenty. 

 Začátek výuky v akademickém roce 2012/2013 na VUT bude zahájen v ZS 17. 9. 

2012 (FP požádala z důvodu konference k 20. výročí FP o výjimku, výuka v ZS 

tedy začne až 24. 9. 2012); LS začne 4. 2. 2013. 

 V knihovně FP je k dispozici kompletní databáze ČSN; z databáze není možný tisk 

ani ukládání nebo kopírování souborů, je určena pouze ke čtení a popř. opsání 

potřebných informací. 

 VUT znovu zvažuje návrh na zřízení MŠ. 

 Zasedání širší skupiny pro hodnocení procesů se uskuteční 5. 3. 2012. 
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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):  

 Důležitou informací bylo, že byla schválena rozpočtová pravidla se zahrnutím 

všech připomínek AS. 

 RVŠ volila předsedu a místopředsedu. 

 Prorektor Štěpánek informoval o navržení nové ubytovací smlouvě pro koleje.  

 Komercializace a mezifakultní spolupráce na projektech. 

 Problematika financování FRVŠ. 

 Zmínka o týdnu neklidu na VŠ. 

 Zasedne pedagogická komise, která se bude zabývat změnou stipendijního řádu a 

sním spojené vyplácení sociálních stipendií, problematikou doktorandských 

stipendií a hodnocení pedagogické činnosti. 

 Většinou hlasů byla schválena vědecká rada STI 

 Komise pro tvůrčí rozvoj se bude zabývat hodnocením vědy a výzkumu, ve kterém 

jsou nedostatky z pohledu procesního, a dále se bude probírat problematika 

hodnocení specifického výzkumu. 

 

4. Různé 

 

Slova se ujala Ing. Kučerová jakožto předsedkyně komise pro studijní záležitosti a 

chtěla vědět, zda bylo učiněno nějaké vyjádření k podaným požadavkům této komise (viz 

příloha č. 2, zápisu č. 4 z řádného zasedání AS FP konaného dne 20. 12. 2012.). Předseda 

AS FP se vyjádřil s tím, že v uvedené příloze nebyl požadavek na usnesení, nicméně 

uvedené náměty budou podrobněji projednány na příštím zasedání AS FP, popř. budou-li 

navržena nějaká usnesení a následně schválena, budou předloženy předsedou AS FP na 

nejbližším zasedání KD. 

Závěrem si vzala slovo Ing. Hanušová, která zmínila skutečnost, že se blíží doba, kdy 

se bude schvalovat rozpočet AS VUT, bylo by proto dobré, aby se sešla ekonomická 

komise AS FP a seznámila se blíže s pravidly pro tvorbu rozpočtu VUT. Ing. Hanušová 

vyzvala ty, kteří budou mít o tyto pravidla zájem, aby jí kontaktovali. Předseda AS FP se 

dotázal Ing. Hanušové, kdy se očekává jednání ohledně rozpočtu AS VUT. Paní Ing. 

Hanušová na to reagovala s tím, že zatím nejsou žádná určitá čísla, ale dle předběžných 

informací od pana rektora musí dané resorty očekávat úsporu a že školství dostane menší 

zdroje, než se očekávalo. Podotkla, že tyto údaje nejsou zatím směrodatné. Ukončila tuto 

otázku tím, že rozpočet AS VUT pro rok 2012 zatím není znám a jede se na rozpočtové 

provizorium. 

Slova se ujal předseda AS FP, a jelikož již nebyly žádné jiné věci k projednání, navrhl 

projednat body na příští zasedání AS FP. 

 

Závěrem byl podán návrh na program příštího zasedání AS FP: 

 

 Příští zasedání AS FP se bude konat 27. 3. 2012 v 14:30 hodin v zasedací místnosti 

děkanátu. 
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 Program jednání AS FP 27. 2. 2012 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Projednání návrhů komisí 

5. Různé  

 

PRO: 17    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:  0 

 

Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

Předseda AS FP všem poděkoval za pozornost a ukončil zasedání AS FP v 15:30 hod. 

   

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

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 

                     

 

           

  

 

 

 

Zapsala: Jana Hudlíková       V Brně dne: 28. 2. 2012    

 


