
Zápis č. 9 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 9. 11. 2021 
 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 19 (z toho 11 ZK a 8 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 2 (z toho 1 ZK a 1 SK)  

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

Jednání AS FP bylo zahájeno ve 14:30h prostřednictvím MS Teams. 

 

1. Schválení programu zasedání AS FP dne 9. 11. 2021 

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

Program: 

1. Úvod a schválení programu   
2. Seznámení s výsledky doplňovacích voleb, složení slibu člena AS a předání osvědčení o členství 

v AS  
3. Projednání a schválení zápisů z předchozích 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 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 9. 11. 2021. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

2. Seznámení s výsledky doplňovacích voleb, složení slibu člena AS a předání osvědčení o 
členství v AS 

Doplňovací volby do Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně (pro jeden volný mandát 
do KAP za Ústav managementu) byly vyhlášeny na řádném zasedání AS FP dne 14. 9. 2021, kde byla 
doplněna volební komise a bylo rozhodnuto o elektronické formě voleb. Harmonogram a organizační 
pokyny byly zveřejněny 3. 10. 2021. Navrženi a zveřejněni byli 4 kandidáti dne 18. 10. 2021. 
Samotné volby se uskutečnily elektronicky v IS VUT dne 2. 11. 2021. Výsledky byly řádně vystaveny na 
webových stránkách Fakulty podnikatelské dne 3. 11. 2021. 
Nejvíce hlasů ve volbách získala paní doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D., která na tomto jednání AS FP 
následně složila slib člena AS FP a tím se stala řádným členem AS FP. 
Osvědčení o zvolení do Akademického senátu FP VUT v Brně bude paní docentce předáno osobně. 

 



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

Z předchozích zasedání zbývají schválit zápisy ze dne 15. 6. 2021, 14. 9. 2021 a 12. 10. 2021. Zápisy 

prošly připomínkovým řízením a ke schválení byly předloženy 3. 11. 2021. Předseda AS FP se dotázal 

přítomných, zda mají k zápisům ještě nějaké připomínky. Neboť již žádné připomínky nebyly vzneseny, 

bylo přistoupeno ke schválení zápisů. 

 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 15. 6. 2021. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 

 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 14. 9. 2021. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 12. 10. 2021. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

4. Projednání a schválení 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. Na řádném zasedání AS FP dne 12. 10. 2021 byla tato 
pravidla představena a částečně prodiskutována, připomínky a náměty byly předány panu děkanovi 
27. 10. 2021.  
Připomínky okomentoval pan proděkan Kříž. Kromě návrhů, které se již diskutovaly na minulém 
zasedání AS FP, budou po odsouhlasení AS FP zapracovány následující změny: 

- Přijetí prominutím přijímací zkoušky na základě výsledků v soutěži Business Point – původně 
se týkalo jen studijních programů vyučovaných v českém jazyce – formulace „vyučovaných v 
českém jazyce“ se nyní vypustí a pravidlo se bude vztahovat na všechny bakalářské studijní 
programy včetně studijního programu ESBD. 

- Čl. 5, odst. 3 – druhy uznávaných zkoušek z českého jazyka pro zahraniční studenty – články 
„c“ (státní zkouška základní z ČJ) a „f“ (zkouška B1 na úrovni společného evropského rámce pro 
jazyky) se spojí  

- Čl. 14, odst. 4 a čl. 15, odst. 1 – stejné znění. Proděkan Kříž vysvětlil, že je to z důvodu, že čl. 15 
je vyhrazen studijnímu programu IBM. 

Prof. Kocmanová měla dotaz ohledně bodového ohodnocení u přijímacích zkoušek, zda bude stejné u 

všech bakalářských studijních programů – proděkan Kříž odpověděl, že bodové hodnocení je pro 

všechny stejné: pokud uchazeči dosáhnou v testu studijních předpokladů 30 bodů, záleží pak na 

rozhodnutí hlavní přijímací komise a konečné slovo má pan děkan. 

Dále prof. Kocmanová navrhla, zda by bylo možné pozvat do přijímací komise také garanty studijních 

programů – proděkan Kříž sdělil, že je to možné a záleží na rozhodnutí pana děkana. Pravidla nicméně 

složení přijímací komise neupravují.  



Mgr. Musilová na závěr připomněla, že zasílání připomínek musí být v souladu s jednacím řádem AS FP 

(ve lhůtě, kterou stanoví předseda senátu) a rovněž vypořádání připomínek a konečná verze předpisů 

by měla být zaslána s předstihem. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy 

pro akademický rok 2022/2023 po zapracování připomínek.  

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

5. Informace z Kolegia rektora a Kolegia děkana  

Dne 2. 11. 2021 proběhlo Kolegium rektora, diskutovalo se zejména rozšíření vládních opatření 
v souvislosti s pandemií covid-19, nošení respirátorů na pracovištích - je nutné je používat i v učebnách.  

Prorektorka Režňáková: 

- SHAP – nastavení na rok 2022: lze využít alternativní způsob výpočtu bodového hodnocení -
změny je třeba zadat do 25. 11. 2021. Ředitelé ústavů byli požádáni na KD o náměty, schůzka 
k tomu proběhne příští týden. 

Prorektor Grmela: 

- TA ČR THÉTA – 18 přijatých projektů 
- Vědecká rada VUT proběhla 5. 11. 2021 

Ing. Herrmannová: 

- od 8. 11. 2021 - Mezinárodní strojírenský veletrh, s účastí VUT 

Doc. Hanáček: 

- 26. 10. 2021 proběhla volba kandidáta na jmenování rektorem, zvolen byl současný kvestor 
doc. Ladislav Janíček 

Prorektor Doupovec: 

- dají se očekávat přísnější opatření v souvislosti s pandemií covid-19; zatím pokud to technická 
situace dovolí, doporučuje aplikovat hybridní formu výuky (kombinace online a prezenční 
výuky), snaha VUT je udržet prezenční výuku co nejdéle 

- veletrh Gaudeamus – od 23. 11. 2021 

Informace z Kolegia děkana:  

Děkan navázal na pokyn rektora ohledně dodržování hygienických opatření. Povinnost používat 
respirátory platí nejen pro studenty, ale i pro akademické pracovníky a THP. Ve spolupráci s Ing. 
Bednářovou ze SK AS FP bylo natočeno informativní video pro studenty. 

Pokud by to situace vyžadovala, uvažuje se i o úpravě výuky v letním semestru, kdy by se zkombinovaly 
online přednášky a prezenční cvičení. Musely by tomu být přizpůsobené rozvrhy. 



Proděkan Škapa: 

- připravuje se Workshop specifického výzkumu - posílení mezinárodní spolupráce v oblasti 
doktorských studií 

Proděkanka Šimberová: 

- informovala o stavu výběrového řízení na Erasmus+ na letní semestr  
- česko-brazilská spolupráce – připravuje se s řediteli ústavů 
- výběrové řízení Erasmus+ pro zaměstnance - mimo země Evropské unie, přihlášení do 12. 11. 

2021 
- termín soutěže ETAP 2022: 6. – 12. 3. 2022 

Proděkan Mráček: 

- 2. 11. 2021 proběhlo focení studentů k doplnění materiálů na promo akce a letáky 
- požádal ředitele ústavů o kontrolu e-mailů 

Dr. Klusák: 

- od ledna 2022 bude spuštěno odesílání zpráv vedoucím závěrečných prací, které téma si 
student vybral v předběžné registraci 

6. Informace z AS VUT 

Informace z AS VUT od Mgr. Musilové:  

- spolupráce VUT s univerzitou v Hannoveru v souvislosti s Konsorciem evropských univerzit 
EULIST 

- 9.11. - valná hromada Jihomoravského centra pro mobilitu; zvyšování příspěvků 
- je vypsaná soutěž o cenu Siemens 
- proběhla kontrola projektů pro Ministerstvo vnitra ČR 
- Mezinárodní strojírenský veletrh – rektor a zástupci ministerstva řešili mimo jiné pomoc 

technickým vysokým školám ohledně financování zahraničních studentů 
- aktualizace SHAPu – fakulty mohou využít alternativní způsob výpočtu bodového hodnocení; 

je prováděna analýza využití elektronických informačních zdrojů od r. 2018 – nákup přístupů 
do databází 

- prorektor Doupovec – Rozhodnutí rektora č. 2/2021 o organizaci doktorských studijních 
programů 

- prorektor Grmela – TA ČR – úspěšné zapojení VUT 
- do 8. 12. mají fakulty zaslat výši režie specifického výzkumu pro rok 2022 
- VUT získalo cenu za přínos k rozvoji veřejného zadávání a transparentnosti veřejného zadávání 
- z důvodu epidemické situace je od 1. 11. omezen provoz rektorátu 
- 18. 11. se koná Sněm rady vysokých škol 
- byl schválen konsolidovaný rozpočet VUT a střednědobý výhled VUT pro rok 2022 a 2023 

Informace doplnila prof. Kocmanová o ekonomické záležitosti: 

- majetkoprávní záležitosti – zřízení služebnosti v katastru Královo Pole  
- schváleno vyúčtování tzv. svobodných předmětů za r. 2021 
- byl schválen strategický záměr VUT pro rok 2022 



Ing. Kruljacová za Studentskou komoru AS VUT: 

- do 15. 11. je otevřené druhé kolo na podávání návrhů na ocenění studentských aktivit v rámci 
interního fondu studentské podpory 

- charitativní akce – Koláč pro hospic – významná pomoc od studentů z FP 
- poděkování studentům, kteří pomáhali při předvolebním shromáždění při volbě kandidáta na 

VUT (Martin Očko, Ondřej Šesták) a za aktivní účast ve volební komisi – za FP Diana Čiefová; 
nebyly tu žádné problémy s technikou, vše bylo perfektně zvládnuto 

- SK AS FP se zapojila do prodeje lístků na hokejový souboj univerzit, který se uskuteční 30. 11. 

7. Různé 
 

Dr. Svirák otevřel diskuzi, jakým způsobem jsou studenti po vstupu na fakultu kontrolováni, jestli mají 

v pořádku prohlášení o bezinfekčnosti. Pan děkan informoval o novém opatření: od 22. 11. bude 

fungovat služba u vstupu na fakultu, která bude hlídat, zda si příchozí studenti potvrzují čestná 

prohlášení na počítačích v hale, podobné opatření bude i u spodního vchodu. 

Prof. Kocmanová – kritika trasování, které nefunguje, jak by mělo – z vyjádření studentů vyplývá, že 

pokud je někdo nakažený, nedochází vždy k vyhledávání kontaktů. Dalším problémem jsou zfalšovaná 

potvrzení o bezinfekčnosti. 

Za informování a agendu ohledně Covidu je zodpovědná na rektorátu paní Dvorská; studenti i 

zaměstnanci mají povinnost hlásit pozitivní test na rektorát, trasování zde hygiena neprovádí.  

Děkan – po konzultaci s rektorem, který zatím nedoporučuje přejít do online výuky, navrhuje na 18. a 
19. 11. vyhlášení děkanského volna, aby se alespoň na několik dní fakulta uzavřela pro studenty, a tak 
se snížilo riziko přenosu a šíření covid-19 – tento návrh byl Akademickým senátem v diskuzi podpořen. 
Děkanské volno se bude týkat i studentů kombinovaného studia. 

Ing. Hromada – problém s WiFi na fakultě - je nezabezpečená, nechráněná proti napadení. Pan děkan 
přislíbil, že se celá situace ohledně WiFi sítí bude ještě řešit. 

Ing. Kruljacová – navrhla zavést samostatný bod pro studentskou komoru v rámci zasedání AS FP po 
informacích z AS VUT. 

Ing. Bednářová připomněla akci pro studenty, kterou pořádají v pátek 12. 11. 2021 v P381 na téma, jak 
psát závěrečné práce. Registrovaných je zatím přes 120 studentů. 

 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 7. 12. 2021 ve 14:30h, ještě bude upřesněna 
forma s ohledem na aktuální situaci. 

Předpokládaný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 
3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v 
doktorském studijním programu na FP VUT v Brně pro akademický rok 2022/2023 
4. Projednání Návrhu Pravidel sestavení rozpočtu pro rok 2022 
5. Informace z kolegia děkana 
6. Informace z AS VUT 
7. Různé 
 



Předseda AS FP na závěr poděkoval všem za spolupráci. Zasedání bylo ukončeno v 15,50 h. 

 

 

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

předseda AS FP     předsedkyně KAP AS FP     

 

Ing. Markéta Bednářová 

předsedkyně SK AS FP 

 

Zapsala: Irena Jelínková   

  



PREZENČNÍ LISTINA AS FP – Řádné zasedání AS FP dne 09. 11. 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. Zdeňka Konečná, Ph.D. 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. 

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

Mgr. Helena Musilová 

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 

Ing. Pavel Svirák, Dr. 

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. 

 

STUDENTSKÁ KOMORA 

Ing. Markéta Bednářová 

Diana Čiefová 

Patrik Gál 

Ing. Petra Holendová 

Ing. Dominik Hromada 

Bc. Martin Očko 

Bc. Lukáš Pospíšil 

Ing. David Urbánek 

 

 


