
Zápis č. 3 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 23. 03. 2021 

  

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 20 (z toho 11 ZK a 9 SK)  

NEPŘÍTOMNÍ OMLUVENÍ ČLENOVÉ: 1 (z toho 1 ZK a 0 SK)   

 AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.  

 Online jednání AS FP v systému MS Teams bylo zahájeno ve 14:30 hod. 

 

1. Úvod a schválení programu 

Předseda AS FP Dr. Luhan přivítal přítomné účastníky a děkana Bartoše. Prvním bodem jednání bylo 

schválení programu.  

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP  
3. Informace z kolegia děkana  
4. Informace z AS VUT  
5. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 23. 03. 2021. 
 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP  

Zápis z minulého zasedání AS FP VUT dne 23. 02. 2021 prošel připomínkovým řízením a připomínky 
byly zapracovány. 
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 23. 02. 2021. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
  



3. Informace z kolegia děkana 

Děkan Bartoš podal AS FP nejprve informace z kolegia rektora: 

- proběhla diskuze k testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2, zatím pouze dvě fakulty 

využívají k testování externí firmu (FAST – Červený kříž, FP – Medicinecare s.r.o.), uvažuje se o 

testování 2x týdně 

- kvestor Janíček reagoval na dotazy ohledně home office: o příspěvcích na energii pro 

zaměstnance pracující z domu se neuvažuje; pracovníci využívající home office musí tuto 

skutečnost uvádět v Intraportálu, ředitelé a vedoucí pracovníci to následně schvalují 

- prorektorka Režňáková sdělila, že proběhla aktualizace dat a přepočet bodů systému SHAP 

(Systém hodnocení akademických pracovníků), do konce dubna proběhnou hodnotící 

pohovory se zaměstnanci, vedoucí pracovníci pak budou informovat o výsledku těchto 

pohovorů 

- AS VUT schválil novelu Stipendijního řádu VUT, došlo ke schválení členů Disciplinární komise 

VUT 

- aktualizace interních hodnotitelů (netýká se FP, ta to má v pořádku) 

- děkan z FSI dal podnět ke zvážení: po skončení zkouškového období zimního semestru by byl 

studentům přidán ještě jeden týden volna, ostatní děkani se k tomu mají vyjádřit – děkan 

Bartoš se k tomu nepřiklání a je podporován i vedením FP, časový harmonogram je nastavený 

tak, aby studenti měli dostatečnou časovou rezervu, pro akademické pracovníky by byl posun 

letního semestru složitý zejména s načasováním ostatních aktivit, které do tohoto období 

spadají (odevzdávání závěrečných prací, přijímací řízení, zkouškové období, státní závěrečné 

zkoušky) 

- návrh nahrávání výuky pro marketingové účely po vzoru ČVUT 

- termín pro podání návrhů GAČR do 22. 4. 2021 – na FP by měl každý ústav podat návrh 

- kvestor Janíček: očkování proti covidu pro zaměstnance ve věku 70+ je již umožněno, u 

ostatních akademických pracovníků se zatím neví, kdy přijdou na řadu 

- ředitel Marušinec představil aplikaci docházky ve Web Teacher, upřesnil vkládání výsledků 

testování na covid 

Dále děkan Bartoš shrnul základní body projednávané na kolegiu děkana: 

- Rozhodnutí č. 6/2021 – Organizace letního semestru 2020/2021 pro všechny ročníky, výuka 

bude probíhat i nadále online formou, časový plán akademického roku se nemění 

- závěrečné práce: zadání budou studenti vkládat do informačního systému elektronicky jako 

minulý rok, tištěné bude určeno jen k založení do dokumentace studenta; odevzdání závěrečné 

práce do 16. 5. 2021 v elektronické podobě, 2 výtisky v kroužkové vazbě pak student donese 

až ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) 

- posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce do 31. 5. 2021, k tomuto datu proběhne také 

kontrola studia u závěrečných ročníků 

- průběh SZZ bude pravděpodobně podobný jako v minulém roce, časový harmonogram zatím 

zůstává, opravné SZZ by se měly konat 7. – 9. 9. 2021 

- proděkan Kříž: počet přihlášek na bakalářské i magisterské obory je zatím podobný jako 

v minulých letech, přihlášky je možné podávat ještě do konce března 

- 24. 3. 2021 od 12,30h proběhne přes MS Teams další Den otevřených dveří (DOD) pro uchazeče 

o doktorské studijní programy  

- Rozhodnutí č. 7/2021 – Přijímací řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní 

programy pro akademický rok 2021/2022 – přijímací řízení proběhne online formou: testy pro 



přijímací řízení jsou nachystány, 2 zkušební varianty nejprve otestují naši studenti, uchazeči o 

studium si pak budou moci testy vyzkoušet nanečisto 

- proběhl seminář k Vědě a výzkumu (VaV) – proděkan Škapa objasnil, jakým způsobem se bude 

vyvíjet hodnocení v rámci publikační činnosti 

- zahraniční záležitosti – proděkanka Šimberová: 8. 3. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro 

studenty na program Free Mover; připravují se online přihlášky na Erasmus + 

- proběhla organizační schůzka k mezinárodní konferenci FP, která se bude konat v září, online 

formou 

- zjištěny nedostatky v rámci webového rozhraní v AJ – je třeba dořešit, zaměřit se na relevantní 

informace v angličtině; propagační video o Fakultě podnikatelské dostalo anglické titulky, 

anglickým textem bude opatřena také virtuální prohlídka fakulty 

- dále děkan Bartoš poděkoval Ing. Bednářové za reprezentaci fakulty na akcích rektorátu VUT, 

zmínil úspěchy studentů FP (soutěž Procter and Gamble, cena za design, výběr časopisu  

Forbes) 

 

 

4. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová předala informace ze zasedání AS VUT: 

- dne 23. 3. 2021 proběhlo řádné zasedání AS VUT, kde došlo ke schválení Pravidel rozpočtu VUT 

pro rok 2021, Ekonomická komise AS VUT připravuje sestavení rozpočtu 

- dne 9. 3. 2021 se konalo mimořádné zasedání AS VUT věnované Strategickému záměru VUT 

pro rok 2021, ten byl schválen Správní radou a odeslán na MŠMT, dále budou projednávány 

Strategické záměry fakult 

- rozsáhlá diskuze – zveřejňování hodnocení výuky, jednotlivých předmětů a vyučujících – dle 

směrnice z r. 2020 by měly být zveřejňované i slovní komentáře studentů (FP toto dodržuje a 

komentáře zveřejňuje, ale na jiných fakultách jsou nedostatky) - řeší prorektor Doupovec s 

Mgr. Sobotkou 

 Rektor: 
- na rektorát doručeny z MŠMT prof. diplomy, budou předány novým profesorům - na FP prof. 

Meluzín 
- Vědecká rada VUT 19. 3. 2021 - 3 profesorská řízení 
- Metodika hodnocení M17+ - příručka pro hodnotitele modulu M1 a M2 - připomínky z VUT 
- prezentace k výkonnosti VUT v modulu M2 
- Správní rada VUT schválila bez připomínek Strategický záměr VUT 2021+, odesláno na MŠMT 
- prof. Šikola za Akademické fórum namítal, že Strategický záměr VUT nebyl dostatečně 

komunikován s akademickou obcí, s čímž rektor nesouhlasí (projednávání v AS, pracovní 
skupině atd.). 

- Cena Siemens - za VUT uspěla Ing. Bučková (diplomová práce) 
 

 Prorektor Doupovec: 
- vydáno rozhodnutí č. 5/2021 (poplatky za přijímací řízení) 
- pro VUT vydáno rozhodnutí MŠMT o povolení distanční výuky v prezenčních studijních 

programech pro období 1. 4. - 30. 9. 2021 
- změny v projednávání studijních programů a akreditací - zavedení garanta v oblasti vzdělávání; 

zástupci hodnotících komisí budou zváni na jednání Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) 
 

 Prorektor Grmela: 



- projekty francouzské ambasády - mj. sociální a humanitní vědy - info na fakultách výzva TAČR 
TREND - Nováčci - do 28. 4. 2021, na rektorát nahlásit do 12. 4. 2021 GAČR - obnovení stávající 
výzvy - do 22. 4. 2021 

 

 Prorektor Hirš: 
- ERASMUS+ - KA program prodloužen do září 2022 (zahrnuta i Velká Británie) VUT je zapojeno 

do mezinárodní mezioborové letní školy akce Do práce na kole - květen 2021 
 

 Tisková mluvčí: 
- vědci VUT zapojeni do zkoumání šíření aerosolu vzduchem (ČT) 
- monitoring tisku přílohou zápisu AS VUT 

 

 Ing. Hermannová: 
- nová komunikace s absolventy VUT - pdf newsletter 
- uchazeči o studium na VUT - show road, platforma Gaudeamus 

 

 RVŠ - dr. Popela: 
- předsednictvo RVŠ - novela vysokoškolského zákona (stipendia, NAU, uznávání předchozího 

vzdělávání...) a zákona č. 130/2020 Sb. (specifický výzkum, redefinice aplikovaného výzkumu, 
specifický výzkum) 

 

 Studentská komora: 
- úprava pravidel IFSP 
- 11. 3. diskuse - rok s covidem 
- dárcovství krve 

 
Příští zasedání AS VUT bude 20. 4. 2021 od 9.00h, předběžné termíny dalších zasedání - 18. 5., 15. 6. a 
29. 6. 2021. 
 

Prof. Kocmanová: 

- za Ekonomickou komisi AS VUT: schválena Pravidla rozpočtu VUT pro rok 2021, diskuze 

zejména o vědě, autorských podílech 

- EK AS VUT bude zasedat 30. 3. 2021, bude předložena varianta rozpočtu 

- EK AS FP je připravena začít projednávat nová Pravidla rozpočtu pro následná období 2022+, 

která budou procházet změnami. V rámci diskuse pan děkan Bartoš informoval, že zatím 

probíhá úprava datové základny.  

Děkan Bartoš: 

- po schválení rozpočtu byly připomenuty dvě významné investice FP: parkování (parkoviště 

před fakultou by mělo být opatřeno závorami, aby sloužilo zejména pro studenty a pracovníky 

FP) a dobudování klimatizace dle plánu. 

  



5. Různé 

Ing. Bednářová:  

- studenti by chtěli řešit problém rozesílání hromadných mailů, které často nejsou relevantní 

nebo obsahují spamy – důležitá sdělení pak mohou zaniknout, mělo by dojít k lepšímu 

zabezpečení (podnět k řešení problému studenti předali i proděkanovi pro studijní záležitosti) 

- V reakce na to pan děkan Bartoš přislíbil řešení tohoto problému s tím, že lze rovněž využívat 

VUT zpráv a aktualit v systému VUT v Brně. 

Předseda AS FP požádal děkana Bartoše o spolupráci a o včasné dodání podkladů návrhů, kterými se 

má AS FP zabývat, tak, aby vznikl dostatečný časový prostor zejména z hlediska dodržení předkládacích 

lhůt a připomínkového řízení. Stejně tak, pokud by někdo měl nějaký podnět nebo připomínku 

k projednávání, ať tyto informace předá co nejdříve, aby se nachystalo případné hlasování a 

doprovodné materiály a na samotných zasedáních bylo pak jednání efektivní a přínosné. 

Předseda Luhan poděkoval členům AS FP za účast. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 20. 04. 2021 ve 14:30 h prostřednictvím MS 

Teams. 

Předběžný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP  
3. Informace z kolegia děkana  
4. Informace z AS VUT  
5. Různé 

 
Verifikoval:     Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc                         Mgr. Helena Musilová                            

  předseda AS FP                                       předsedkyně KAP       

  

            Ing. Markéta Bednářová 

                              předsedkyně SK AS FP  

 
Zapsala: Irena Jelínková   

  



 

PREZENČNÍ LISTINA AS FP – Řádné zasedání AS FP dne 23. 03. 2021 
(prostřednictvím MS Teams) 
ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

Ing. Pavel Mráček, Ph.D. 

Mgr. Helena Musilová 

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 

Ing. David Schüller, Ph.D. 

Ing. Pavel Svirák, Dr. 

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. 

 

STUDENTSKÁ KOMORA 

Patrícia Andacká 

Ing. Markéta Bednářová 

Diana Čiefová 

Patrik Gál 

Ing. Petra Holendová 

Bc. Dominik Hromada 

Martin Očko 

Lukáš Pospíšil 

Bc. David Urbánek 

 


