
Zápis č. 4 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 20. 4. 2021 

  

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Dr. Kříž 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 19 (z toho 10 ZK a 9 SK)  

NEPŘÍTOMNÍ OMLUVENÍ ČLENOVÉ: 2 (z toho 2 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, děkana Bartoše a proděkana pro studijní 

záležitosti Dr. Kříže. Předložil program dnešního zasedání, kde hlavním bodem bude projednání 

Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přijímací řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy 

pro akademický rok 2021/2022. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Projednání a schválení Dodatku č. 1 – Pravidla pro přijímací řízení na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 
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 20. 4. 2021. 
 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

2. Projednání a schválení Dodatku č. 1 – Pravidla pro přijímací řízení na bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 

 
Dodatek byl předložen 14. 4. 2021 se žádostí o zkrácení předkládací lhůty pro realizaci přijímacího 
řízení v online podobě dle původního časového harmonogramu.  
 
USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu k projednání Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přijímací 

řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



Pan proděkan Kříž podrobněji představil  Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přijímací řízení na bakalářské a 
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 
Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 proběhne letos poprvé v elektronické podobě. Způsob 
provedení přijímacích zkoušek byl diskutován vedením FP jednak se studijním odborem rektorátu a 
Mgr. Dvorskou, která zajišťuje implementaci GDPR na VUT, a dále byl inspirován i dobrou praxí na 
jiných univerzitách. Následně byly zdůrazněny klíčové úpravy a doplnění. 
Do čl. 3 „Termíny a způsob přijímacích zkoušek“ bylo doplněno, že písemné přijímací zkoušky budou 
probíhat distančně, tj. online formou.  
Vznikl nový čl. 5a, který upravuje povinnosti účastníků přijímacího řízení - řešila se otázka ověření 
prezence (v MS Teams se uchazeč na kameru prokáže průkazem totožnosti, bude vytvořen snímek 
obrazovky, se kterým bude nakládáno podle právních předpisů na ochranu osobních údajů; po 
skončení přijímacího řízení bude snímek smazán) a zamezení podvodů a opisování (uchazeč prohlašuje, 
že se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti o tom, že zkoušku nekoná on 
osobně, případně pomocí nějaké nápovědy). 
V čl. 6 došlo ke změně času pro zpracování testů – u testu studijních předpokladů zkrácení ze 45 minut 
na 30 minut a u testu z anglického jazyka zkrácení z 20 minut na 15 minut. 
Z důvodu průběhu přijímacího řízení online formou byly upraveny formulace vět v následujících 
článcích: 
V čl. 8 odst. 2 se v první větě ruší slova „ a místem“, ve druhé větě se ruší slova „a místu“. 
V čl. 9 odst. 3 se v první větě ruší slova „ a místem“, ve druhé větě se ruší slova „a místu“. 
V čl. 17 přibyla věta: Zkušební komise jsou desetičlenné, složené z předsedy a devíti členů. Bylo 
doporučeno s ohledem na zatížení serveru, aby v jeden okamžik bylo v online režimu maximálně 300 
uchazečů. Proto bude přijímací řízení probíhat v pátek 20. 5. 2021 formou 3 kol po 300 účastnících, 
v sobotu 21. 5. 2021 to budou 2 kola po 300 účastnících. Účastníci budou rozděleni do skupin po 30, 
každou skupinu bude organizačně řídit jeden člen zkušební komise.  
V následné diskuzi Ing. Luňáček navrhl, aby u testu byli přítomni vždy alespoň 2 členové zkušební 
komise a nikoliv pouze 1, z důvodu zajištění lepší organizace v případě, že by došlo k nečekaným  
problémům. Dr. Kříž přislíbil zvážení této možnosti. Dále doplnil, že přijímací řízení bude probíhat na 
fakultě ve vyčleněných laboratorních učebnách a v pohotovosti bude rovněž systémový integrátor a 
podpůrný tým.  
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům pro přijímací řízení na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy pro akademický rok 2021/2022 po zapracování připomínek. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 
3. Informace z kolegia děkana 

Děkan Bartoš sdělil nejprve informace z kolegia rektora: 

Rektor Štěpánek 

- informoval o výsledcích tzv. tripartity za souhrnné hodnocení všech VŠ v rámci Modulů 1 a 2 

(Rok 2019, Indikativní škálování) - VUT je hodnoceno známkou B, fakulty by měly pomoci 

zlepšit celkové hodnocení VUT (zaměřit se na publikování ve FORDu 5.2.) 

- byl odevzdán „Plán realizace Strategického záměru FP VUT na rok 2021“ a „Strategický záměr 

FP VUT na období 2020 – 21+“; po projednání s rektorem bude předložen VR FP a AS FP ke 

schválení 

 



Prorektorka Režňáková 

- Ústřední knihovna připravila zkušební přístup do „SciVal“ v termínu od 7. 4. do 5. 5., pro 

zájemce jsou připraveny webináře  

- dále Ústřední knihovna pořádá webinář „Open Access a predátorští nakladatelé“ zaměřený na 

aktuální problematiku nekalých (predátorských) praktik některých nakladatelů či časopisů 

Prorektor Doupovec 

- VUT je zapojeno do řešení centralizovaného CRP „Akademická integrita“ – probíhají workshopy 

věnované plagiátorství (odkazy jsou dostupné přímo z:  https://www.akademickaetika.cz/  a  

https://www.akademickaetika.cz/akce/ 

- 26. 3. 2021 proběhlo vyhodnocení 2. etapy soutěže Cena podnikavosti studenta VUT, kterou 

vyhlašuje rektor VUT; bylo hodnoceno 17 projektů. Do 3. fáze soutěže postupuje 10 projektů, 

které byly současně oceněny finanční částkou ve výši 40.000,-Kč. Vyhodnocení 3. fáze soutěže 

se uskuteční na podzim 2021. Pan děkan poděkoval za účast doc. Chlebovskému z FP, který byl 

jedním ze zástupců hodnotící komise. 

- FSI navrhovala vložení jednoho týdne mezi konec zkouškového období ZS a začátek výuky LS, 

na základě ankety mezi jednotlivými fakultami to nebylo přijato; na akademický rok 2021/2022 

již byl časový harmonogram vydán, proto o této změně lze uvažovat možná v budoucnu, zatím 

však ne. 

Kvestor Janíček 

- probíhá očkování zaměstnanců (nejen akademiků) proti COVID-19, osloveni byli náhradníci 

v rámci věkové skupiny, proběhla obě kola očkování  

- z důvodu, že závodní lékařka nestihne provést pravidelné prohlídky včas, bude upravena 

směrnice VUT – FP umožní zaměstnancům periodickou lékařskou prohlídku o zdravotní 

způsobilosti k práci provést u jejich praktických lékařů, kde jsou registrováni 

- do 23. 4. 2021 musí být zadán Plán dovolených na celý rok do intraportálu (evidence 

nepřítomnosti); do 30. 6. 2021 musí být vyčerpány veškeré dny staré dovolené  

Poté se děkan Bartoš věnoval informacím z kolegia děkana: 

 stav přihlášek k 19. 4. 2021: podaných 2813, zaplacených 2517 

 příprava na online přijímací řízení: probíhá analýza dokumentu, který bude vystaven 

uchazečům 

 děkan poděkoval studentům ESBD, Martinu Očkovi a Ondřeji Šestákovi, za pomoc při natáčení 

propagačních videí nejen pro uchazeče o studium na FP, ale i pro stávající studenty  

 první víkend v dubnu začaly online přípravné kurzy do magisterských i bakalářských studijních 

programů, zúčastnilo se cca 160 uchazečů 

 zkoušení: proběhne v hybridním režimu jako v minulém semestru (online i prezenčně -  na 1 

termín max. 10 osob vč. vyučujícího) 

 výsledky výběrového řízení pro studenty na Free Mover na partnerskou univerzitu v Jižní Koreji 

- přihlásili se čtyři studenti, ale pouze dva splnili podmínky a byli vybráni 

 ve spolupráci s rektorátem byly vyhlášeny dva projekty, kategorie K1 s Ukrajinou a Moldávií. 

Čerpat finanční prostředky lze pouze pro pobyt a příjezd zahraničních studentů k nám.  

 nabídka webinářů Fulbright v termínech od 22. 4. až do 3. 6. 2021 - informace zaslány 

ředitelům ústavů 

 projekty na FP: získán projekt TA ČR, řešitelem doc. Brychta (ÚF), dále jsou podány návrhy na 

3 standartní a 1 mezinárodní projekt GA ČR 

https://www.akademickaetika.cz/
https://www.akademickaetika.cz/akce/


 Státní doktorské zkoušky proběhnou ve dnech 23. 4. a 30. 4. 2021  

 ve středu 24. 3. 2021 proběhl poslední online Den otevřených dveří pro doktorské studijní 

programy.  

 15. 4. a 16. 4. 2021 proběhla mezinárodní soutěž - online Hackathon 2021, do které se zapojilo 

dvanáct univerzit. Za FP se zúčastnilo 5 studentů, kteří byli velice úspěšní. Na této soutěži se 

podílel za FP Dr. Schüller a Dr. Smolíková 

 

4. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová shrnula základní informace ze zasedání AS VUT a doplnila některá sdělení, která již 

nastínil děkan Bartoš. Projednává se rozpočet VUT, pan kvestor a prorektor Doupovec předložili prezentaci 

k financování studií a počtu studentů. Diskutuje se o přípravě voleb kandidáta na jmenování rektorem: fakulty 

musí do 13. 9. 2021 sdělit 1 zástupce fakulty do volební komise, návrhy kandidátů budou předány členům volební 

komise do 8. 10. 2021, poté dle aktuální epidemické situace proběhnou akademická shromáždění a samotná 

volba by měla být 26. 10. 2021. 

Rektor Štěpánek 

- očkování - tlak na přednostní zařazení akademických pracovníků (vazba na rozvolňování výuky) 

- připravuje se změna opatření rektora v souvislosti s pandemií (výuka atd.) 

- komise pro Open access - prorektorka Režňáková - diskuse o predátorských nakladatelstvích a 

časopisech a pozastavení fin. podpory  

- kolektivní vyjednávání - zaměstnanecké benefity v diskusi (stravenky se navýší na 120 Kč, 

stravenkový paušál se nezavede) 

- jednání o podpoře studentů pro zakládání start up firem v rámci projektu Pojď podnikat. 

Příprava celouniverzitních předmětů.  

- stipendia a odměny za akci VUT pomáhá - vyplaceno ve stipendiu/mzdě za březen nebo duben 

2021 

Prorektor Doupovec 

- přijímací řízení prezenčně do 20 osob 

- individuální konzultace 1 vyučující : 1 student 

- distanční vzdělávání - diskuse o akreditaci studijních programů v distanční formě - FP projevila 

zájem (dále ÚSI, FCH a FSI) 

Prorektor Grmela 

- Asociace inovativního podnikání - VUT je členem. Vyhlašuje se soutěž, vydáván je časopis 

vhodný k publikování. 

 Prorektor Hirš 

- ERASMUS+ - podávání projektů do května/podzimu 2021 - informace předány fakultám  

- EUST - příprava projektu 

RVŠ 

- tlak na očkování 

- novela zákona č. 130/2002 Sb. (specifický výzkum, redefinice aplikovaného výzkumu, 

specifický výzkum) 

- poplatky studentů za ubytování 



Příští zasedání AS VUT se bude konat 18. 5. 2021 od 9.00h (poslední zasedání stávajícího AS VUT). Předběžné 

termíny dalších zasedání (již nový akademický senát) - 15. 6. ustavující a 29. 6. 2021 vyhlášení voleb kandidáta na 

rektora. 

 

5. Různé 

Doc. Půža informoval, že jsou k dispozici zatím jen předběžné počty studentohodin, nyní probíhá 

kontrola údajů a oprava chyb. Dále navrhl, aby se ihned po schválení letošního rozpočtu začal AS FP 

zabývat analýzou situace a návrhem nové metodiky pro sestavení rozpočtu. 

Děkan Bartoš doplnil, že do studentohodin jsou nyní zahrnuty i praxe. Změna Pravidel rozpočtu nebude 

velká, stále se bude počítat se studentohodinami, ale je třeba celý proces zautomatizovat, aby 

podklady byly k dispozici ihned a nemuselo se vše každý rok složitě přepočítávat.  

Dr. Luňáček zdůraznil, že problémy a chyby je třeba vyřešit komplexně v celém systému, aby se 

nesrovnalosti neobjevovaly rovněž v nově zavedeném systému SHAP. 

Doc. Chlebovský ještě připomenul, že v propočtech nesouhlasí také počty studentů zapsaných a 

zaregistrovaných. 

Pan děkan nabídl možnost konzultace konkrétních problémů přímo s panem tajemníkem, který 

spolupracuje se zástupci  na jednotlivých ústavech, a společně mohou některé nesrovnalosti vyřešit. 

Předseda Luhan ještě naznačil, že pro schválení rozpočtu FP na rok 2021 lze očekávat mimořádné 

zasedání AS FP. Dále ohlásil termín příštího řádného zasedání s tím, že program kromě standartních 

záležitostí bude přizpůsoben aktuálnímu dění. Poděkoval členům AS FP za účast a ukončil zasedání. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 18. 5. 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 20. 4. 2021 
(prostřednictvím MS Teams) 
ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 

Ing. Pavel Mráček, Ph.D. 

Mgr. Helena Musilová 

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 

Ing. David Schüller, Ph.D. 

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 

 


