
Zápis č. 8 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 12. 10. 2021 
 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 9 ZK a 6 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5 (z toho 2 ZK a 3 SK)  

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

Jednání AS FP bylo zahájeno ve 14:30h. 

 

1. Schválení programu zasedání AS FP dne 12. 10. 2021 

Předseda AS FP Dr. Luhan přivítal přítomné účastníky a hosty a představil program zasedání. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu  
2. Projednání a schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT  
3. Projednání a schválení Strategického záměru FP VUT Brně na období od roku 2021+ 
4. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru FP VUT v Brně na rok 2021 
5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FP VUT v Brně za rok 2020 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2020  
7. Předložení Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy pro 

akademický rok 2022/2023 
8. Informace z kolegia děkana  
9. Informace z AS VUT  
10. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 12. 10. 

2021. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

2. Projednání a schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT  

Z předchozích zasedání jsou ke schválení zápisy z 15. 6. 2021 a 14. 9. 2021. Zápisy prošly 

připomínkovým řízením a byly předloženy ke schválení. Z důvodu krátké doby k zapracování 

připomínek bylo nakonec odsouhlaseno, že se tento bod odloží k projednávání na příštím zasedání.  

USNESENÍ: AS FP projedná a schválí zápisy z předchozích zasedání v rámci následujícího zasedání 

dne 9. 11. 2021 z důvodu doplnění a korekcí zápisů. 

PRO: 13 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



 
3. a 4. Projednání Strategického záměru Fakulty podnikatelské VUT v Brně na období od roku 

2021+ a Plánu jeho realizace pro rok 2021 

Strategický záměr Fakulty podnikatelské VUT v Brně na období od roku 2021+ byl předložen 15. 8. 
2021 panem děkanem, termín pro připomínky byl stanoven na 2. 9. 2021. 
Nově vzniklá Komise pro strategický rozvoj AS FP (STRK AS FP) na svém úvodním zasedání 24. 8. 2021 
zvolila pana docenta Chlebovského jako svého předsedu. Komise obdržela připomínky a náměty ke 
Strategickému záměru a Plánu jeho realizace pro diskuzi. Dne 3. 9. 2021 a 6. 9.2021 proběhlo online 
zasedání komise s vedením FP zastoupeným panem děkanem a panem proděkanem pro studijní 
záležitosti. Na základě tohoto jednání a doporučení STRK AS FP byl Strategický záměr FP na období od 
roku 2021+ doplněn a 4. 10. 2021 byl předán mailem členům AS FP.  
Pan děkan: v rámci VUT by měla být fakulta podnikatelská nositelem podpory podnikání, poskytovat 
pomoc při zakládání start-upů, poradenství v oblasti podnikání, ale i právních a ekonomických 
záležitostí. V zaslaných materiálech je zvýrazněno, co bylo doplněno oproti minulému záměru.  
Doc. Chlebovský: v rámci STRK AS FP jsme prošli všechny připomínky od členů senátu, budou 
zohledněny v jednotlivých ročních plánech. 
Ing. Bednářová: poukázala na rozpor - Strategický záměr se zaměřuje na zvýšení náročnosti, kdežto u 
Pravidel pro přijímací řízení pro následující akademický rok se snižuje hranice pro přijetí u SCIO testů 
a ruší se test z angličtiny apod. 
Proděkan Kříž: Pravidla jsou relevantní pro kvalitu na vstupu, je třeba stabilizovat počet přihlášek; 
rozhodující jsou testy studijních předpokladů. 
Prof. Kocmanová: dotaz na pana děkana a pana tajemníka, jakým způsobem se na fakultě bude řešit 
environmentální politika a jaké jsou plány na úsporu energií a nákladů. Pan děkan informoval o 
plánovaných změnách - koše na tříděný odpad, návrhy na vylepšení budovy z hlediska energetických 
výdajů, plánuje se výměna světel za LED, budou zabudovány venkovní žaluzie apod. 
Z hlediska schvalování Plánu se pouze poznamenalo, že není příliš vhodné schvalovat plán na 
následující rok až v říjnu. Bylo vysvětleno, že fakulta nemůže Plán předložit dříve, než je schválen Plán 
na úrovni VUT (což bývá až v létě). 
 

USNESENÍ: AS FP schvaluje Strategický záměr Fakulty podnikatelské VUT v Brně na období od roku 

2021 po zapracování připomínek.  

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

USNESENÍ: AS FP schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

na rok 2021 v předloženém znění.  

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

V 15:11h odešla Mgr. Musilová. 
 

5. Projednání Výroční zprávy o činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně za rok 2020 

Výroční zpráva Fakulty podnikatelské VUT v Brně za rok 2020 byla předložena 16. 8. 2021 panem 
děkanem prostřednictvím pana tajemníka. Termín pro připomínky byl stanoven do 2. 9. 2021, 
připomínky byly následně předány vedení a členům AS FP 3. 9. 2021 s tím, že se budou projednávat 
na dnešním zasedání AS FP. Upravenou výroční zprávu společně s komentáři členové AS FP obdrželi 
dne 12. 10. 2021.  



Pan tajemník ocenil podnětné připomínky a sdělil, že byly zapracované. V příštím roce z důvodu oslav 
30. výročí fakulty by měla být výroční zpráva rozšířena a doplněna o další údaje. 
Ze strany studentů padl návrh na doplnění do příští výroční zprávy - zmínit rovněž ocenění studentů a 
zaměstnanců. 
 

USNESENÍ: AS FP schvaluje Výroční zprávu o činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně za rok 2020 

po zapracování připomínek.  

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2020 

Výroční zpráva o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2020 byla předložena 31. 5. 2021. Na základě 
jednání Ekonomické komise AS FP byla zpráva doplněna a předána senátu dne 3. 6. 2021 s tím, že 
termín pro připomínky byl do 21. 6. 2021. Ekonomická komise na svém jednání dne 22. 9. 2021 
Výroční zprávu o hospodaření projednala a podněty z tohoto zasedání předala dále k jednání AS FP.  
 
V 15:21h přišel Dr. Schüller. 
 
Profesorka Kocmanová jako zástupce Ekonomické komise informovala o nejasnostech u některých 
nákladových položek - v rámci snahy o snižování režijních nákladů se domnívá, že byla vynaložena 
příliš vysoká částka na marketing. Souhrnná částka 1.800.000,- se zdá nepřiměřená.  
Pan tajemník na to reagoval informacemi z centrálního registru smluv: jedna smlouva je z ledna 2020 
(pro studijní obor Manažerská informatika), druhá smlouva je z listopadu 2020 a přesahuje do roku 
2021 (doména Pojď na FP) – firma byla vybrána jako cenově nejvýhodnější po předložení 3 nabídek, 
třetí smlouva není v registru, je z prosince 2020 (pro Dny otevřených dveří). V rámci propagace 
fakulty byly finance použité rovněž na vytvoření webových stránek a propagace v médiích. 
Docent Půža: otázkou propagace a financování přijímacích pohovorů se na jednání EK zabývali, v 
minulých letech byla částka na tuto oblast výrazně nižší a s lepšími výsledky. 
Proděkan Kříž upřesnil, že tehdy to bylo financováno jen na jeden studijní obor, v celkovém součtu 
studijních programů by ta částka byla nyní srovnatelná. 
Profesorka Kocmanová navrhla pro příště zadat část této propagace studentům. 
Další diskutovanou otázkou byly finanční prostředky vynaložené na knihovnu – jsou to tři pracovní 
místa, platí nájemné, jsou tam prostory k dispozici studentům. 
Při jednání Ekonomické komise se probírala také příprava Pravidel rozpočtu pro rok 2022 – pan děkan 
informoval o jednáních s panem proděkanem pro vědu a výzkum, následovat bude jednání s řediteli 
ústavů, pak by měl být předložen návrh Pravidel rozpočtu pro rok 2022 – pan děkan přislíbil 
projednávání na příštím zasedání AS FP. 
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Fakulty podnikatelské VUT v Brně na rok 

2020 v předloženém znění.  

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

  



7. Předložení Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy pro 
akademický rok 2022/2023 

 
Dne 11. 10. 2021 byla předložena Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní 
programy pro akademický rok 2022/2023. Vzhledem k termínu předložení a předkládací lhůtě bude 
jejich projednávání a schvalování zahrnuto do příštího - listopadového zasedání AS FP.  
Změny pravidel oproti minulému roku okomentoval proděkan Kříž. 
 
Přijímací řízení: u písemných přijímacích zkoušek se upouští se od testu z jazyka, zůstanou jen testy 
studijních předpokladů. Počet bodů za test se tedy mění ze 125 možných bodů na 100 bodů, hranice 
pro přijetí se nemění a zůstává 30 bodů.  
Z důvodu vypuštění jazykového testu byla doplněna nová definice: Studium v bakalářských studijních 
programech vyučovaných v českém jazyce předpokládá znalost obecného anglického jazyka na úrovni 
maturitní zkoušky. Studium v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných 
v českém jazyce předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 
Sjednocení orientačních počtů přijímaných studentů: bakalářské studijní programy nejvýše 320 
studentů (program ESBD 60 studentů), u magisterských studijních programů se tato čísla sjednotila 
také na počtu 320 studentů (program IBM 120 studentů). Minimální počet zapsaných studentů 
bakalářského studia je pak 60, u magisterských studijních programů 30. 
Pro studijní programy v cizím jazyce se budou otevírat přihlášky už 1. 12. 2021, aby tam byl prostor 
pro vyřízení vízových povinností pro uchazeče. S tím souvisí také úprava elektronické přihlášky a 
dodání dokumentů v elektronické podobě. 
 
Přijetí prominutím přijímací zkoušky: u magisterských studijních programů je toto umožněno na 
základě váženého studijního průměru do 1,9 u absolventů bakalářského studijního programu na FP. U 
bakalářských studijních programů je možné prominout přijímací zkoušku po absolvování testu 
Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecné študijné předpoklady 
(VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek SCIO s dosažením příslušného percentilu - 60%. 
Pro bakalářský studijní program Manažerská informatika zůstává možnost prominutí přijímací 
zkoušky na základě výsledků ze střední školy – matematika a informatika s hodnocením nejhůře do 2. 
U bakalářského studijního programu Procesní management je to podobné, také matematika do 
hodnocení 2, dále podle zaměření ještě předmět strojírenská technologie nebo informatika do 
hodnocení 2. 
Nově mohou být přijati prominutím přijímací zkoušky také uchazeči, kteří se v akademickém roce 
2021/2022 zapojili do soutěže Business Point a se svým týmem se umístili na prvních třech místech. 
Doc. Chlebovský podal návrh na doplnění, jestli by nemohli do této podmínky být zařazeni také 
studenti studijního programu ESBD. 
 
V diskuzi se profesorka Kocmanová dotázala, jaké bude skutečné číslo počtu přijatých studentů – ve 
Strategickém plánu je tendence snižovat počet studentů na vyučujícího. Proděkan Kříž se domnívá, že 
dojde k poklesu u zapsaných studentů oproti přijatým cca o 20% v bakalářských studijních 
programech a cca o 8-10% v magisterských studijních programech. Dalším tématem pro diskuzi byly 
SCIO testy a zda je výše percentilu dostatečná nebo ne. 
Ing. Luňáček otevřel další téma, a to jazykovou vybavenost zahraničních studentů. Zejména se 
studenty z východního bloku Evropy bývá obtížné se domluvit, neovládají češtinu, ani angličtinu; 
někdy mají neplatné certifikáty o složení zkoušky z českého jazyka. V Pravidlech přijímacího řízení je 
tato problematika částečně podchycena (Podmínky přijetí ke studiu – prokázání znalosti českého 
jazyka), dále by bylo možné řešit to formou vlastních testů. 
  



8. Informace z kolegia děkana  

Pan děkan nejprve shrnul zásadní informace z Kolegia rektora: 

Prorektor Doupovec: 

- 26. 10. 2021 se uskuteční řádné zasedání RVH VUT  
- byla vydána Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 24/2017 - Časová struktura výukové části pro 

akademický rok 2022/2023 (za FP u závěrečných ročníků výuka letního semestru jen na 10 
týdnů) 

- povinnost zveřejnění závěrečných prací studentů, žádné jiné práce se zveřejňovat nesmí 

Prorektorka Režňáková: 

- SHAP – kontrola správnosti dat v informačním systému, zejména výsledky VaV 
- tzv. „celoroční předměty“ převést na semestrální - do 31. 12. 2021 (FP 49 těchto předmětů) 
- ocenění v rámci akce VUT pomáhá – pomoc v době koronavirové pandemie a při likvidaci 

škod po tornádu na jižní Moravě; byly schváleny všechny návrhy na ocenění 

prorektor Hirš: 

- návrh nového partnera EULIST – budou zaslány informace o univerzitách zapojených do 
aliancí Evropských univerzit 

ředitelka KaM Vlčková 

- problém se studenty, kterým nebyla udělena víza a jsou jim držena místa na kolejích 

Informace z Kolegia děkana: 

- 8. a 9. 10. 2021 se konaly promoce magisterských studijních programů 
- 1. 10. 2021 na Vědecké radě FP proběhly dvě úspěšné habilitace (doc. Tomášková a doc. 

Novotná – ředitelka Ústavu informatiky)  
- dobročinná akce pro Hospic – zapojení studentů 
- 3. - 4. 11. proběhne procesní audit, plán byl rozeslán 
- workshop specifického výzkumu se uskuteční 10. 12. 2021 od 9:00h v P381 
- výjezdní zasedání AS FP bylo zrušeno – ve čtvrtek 9. 12. 2021 se bude konat společná večeře 

AS FP a širšího vedení FP (od 17,30h v Hotelu Continental) 
- proběhla akce Noc vědců na VUT, FP se letos nezapojila, v plánu je to až příští rok v rámci 

výročí 30 let fakulty 
- byly spuštěny elektronické omluvenky 
- skončila registrace předběžných okruhů závěrečných prací 
- karty předmětů – nejsou doplněny podmínky pro individuální studijní plán a další nedostatky, 

proběhne revize karet 
- hospitace – do konce 11. týdne semestru 
- 18. - 21. 10. 2021 proběhne BIW (Brno International Week), letos online formou, bude to 

otevřeno pro všechny studenty VUT; spolupráce se zahraničními partnery 
- mezinárodní certifikace EFMD – do konce října předat podklady k vyhodnocení 
- probíhá výběrové řízení pro Erasmus + a Free Mover 
- za zrušené veletrhy Gaudeamus na Slovensku je možnost online prezentace 9. 2. a 10. 3. 

2022 



- rektorát VUT chystá promovideo z jednotlivých fakult – prohlídka na FP proběhla 7. 10. 2021 
- v 6. patře vznikly nové prostory – P631, bude zde realizováno nové focení zaměstnanců 
- požadavek na vyčerpání veškeré dovolené u zaměstnanců do konce roku 2021 
- stavební firma převzala prostory týkající se parkoviště, budou se instalovat závory - termín  

zhotovení je do 21. 12. 2021 
- probíhá výuka i online formou – týká se několika vyučujících, kteří mají povolenou výjimku 

pro výuku, probíhá to v učebnách, které jsou na to vyčleněny 
- 22. 10. na FP bude představení kandidátů na volbu rektora, samotná volba rektora VUT bude 

26. 10. 2021 

V 16:50h odešel Dr. Schüller. 

9. Informace z AS VUT 

Informace z AS VUT od Mgr. Musilové: 

- rektor - informace z ČKR: MŠMT (Doleček) - informoval o diskusi o navýšení počtu 
přijímaných studentů (s ohledem na vývoj demografické křivky) a jejich financování; TAČR - 
škrty ve vypisování projektů z důvodu nižšího financování; Jurajda (KHV) - snaha zohlednit do 
M2 a M17 oborové zaměření škol 

- prorektorka Režňáková: SHAP - změny v systému hodnocení; Open science - příprava 
strategie VUT 

- prorektor Doupovec: anketa Nejlepší pedagog - předání ocenění v rámci Akademického 
shromáždění 16. 11. 2021; připravovaná reforma Ph.D. studia; situace zahraničních studentů 
z důvodu čekání na víza (zejména Ruská federace a východní země) - řeší fakulty individuálně; 
byl vydán Časový plán akademického roku 2022/2023; Koleje a menzy - nové složení dozorčí 
rady 

- Ing. Herrmannová: 16. 11. 2021 - akademické shromáždění; po 20. 11. 2021 proběhne v Brně 
veletrh Gaudeamus 

- schválen Organizační řád rektorátu VUT 
- volby kandidáta na jmenování rektorem – informace na webu VUT - 2 kandidáti (doc. Janíček, 

prof. Zemčík), předvolební akademická shromáždění (18. 10. 2021 od 14:00h FAST, 20. 10. 
2021 od 14:00h FEKT, 22. 10. 2021 od 9:00h FP), volby kandidáta 26. 10. od 10:00h 

- další zasedání AS VUT: 9. 11. 2021 a 7. 12. 2021 

10.  Různé 
 

Proděkan Kříž: zatím se již nahlašovalo 7 studentů s onemocněním Covid-19 (zatím bez dopadu na 
výuku) - apel na Zaměstnaneckou komoru, kdyby se objevily další případy, musíme nahlásit celou 
přednáškovou skupinu; vyučující by měli studenty upozorňovat na povinnost nosit respirátory na 
chodbách a ve společných prostorách budovy fakulty 
Ing. Bednářová: předběžný termín plesu FP - 4. 3. 2022 v Boby centru.  
Studentská komora se rozhodla uspořádat pro studenty závěrečných ročníků 5. 11. 2021 workshop o 
tom, jak psát závěrečnou práci z hlediska směrnic a metodiky. 
 

  



Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 9. 11. 2021 ve 14:30h v zasedací místnosti 
děkanátu.   

Předpokládaný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Seznámení s výsledky doplňovacích voleb a slib nového člena AS FP 
3. Schválení zápisů ze zasedání AS FP VUT  
4. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní 

programy pro akademický rok 2022/2023 
5. Informace z kolegia děkana  
6. Informace z AS VUT  
7. Různé  

Předseda AS FP všem poděkoval za účast a ukončil zasedání AS FP v 17:05h. 

 

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

předseda AS FP     předsedkyně KAP AS FP     

 

Ing. Markéta Bednářová 

předsedkyně SK AS FP 

 

Zapsala: Irena Jelínková   

 


