
Zápis č. 10 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 7. 12. 2021 
 

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, prof. Škapa, Ing. Kruljacová 

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

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 1 (z toho 1 ZK a 0 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 7. 12. 2021 

Jednání zahájila a řídila místopředsedkyně AS FP VUT Mgr. Musilová. Přivítala přítomné účastníky a 
hosty a seznámila je s programem dnešního zasedání. 

Program: 

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. Vyhlášení volby předsedy AS FP a jmenování volební komise 
5. Informace z kolegia děkana 
6. Informace z AS VUT 
7. Návrh Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2022 
8. Různé – schválení termínů zasedání AS FP v letním semestru 2021/2022 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 7. 12. 2021. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 

Zápis z minulého zasedání dne 9. 11. 2021 prošel připomínkovým řízením a byl předložen ke schválení 
1. 12. 2021. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 9. 11. 2021. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 



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 

Dne 2. 11. 2021 byla předložena Pravidla přijímacího řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v 
doktorském studijním programu na FP VUT v Brně pro akademický rok 2022/2023. Připomínky byly 
předány 23. 11. 2021 s termínem pro vyjádření do 1. 12. 2021. Vyjádření pana proděkana dne 30. 11. 
2021 směřovala k prosbě o osobní diskusi s bližším vysvětlením na řádném zasedání AS FP. Dne 06. 12. 
2021 byl všem členům AS rozesláno vyjádření pana proděkana ke vzneseným připomínkám.   

  
Proděkan Škapa: posunují se termíny podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek, s ohledem na 
zahraniční studenty, aby si stihli vyřídit víza; ověřování dokumentů trvá delší dobu. Jazykové a formální 
připomínky Pravidel byly zapracovány.  
Doc. Konečná: do budoucna se lze inspirovat vnitřními předpisy jiných univerzit pro úpravu Pravidel 
pro studium zahraničních studentů (dvojí vedení) – změna musí být provedena na úrovni VUT.  
Mgr. Musilová: požádala o dvě změny technického rázu: doplnění dnešního data do záhlaví Pravidel (7. 
12. 2021) a změny podpisu (místo Dr. Luhana jako předsedy bude uvedena místopředsedkyně AS FP 
Mgr. Musilová). 

 
USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla přijímacího řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském 
studijním programu na FP VUT v Brně pro akademický rok 2022/2023 v předloženém znění. 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

4. Vyhlášení volby předsedy AS FP a jmenování volební komise 

4a – Schválení zařazení volby předsedy AS FP do programu následujícího zasedání AS FP  

Mgr. Musilová odkázala na svůj mail z 25. 11. 2021. Vzhledem k tomu, že Ing. Luhan se k 30. 11. 2021 
vzdal funkce předsedy AS, je třeba vyhlásit volby předsedy AS FP a jmenovat volební komisi. 
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zařazení volby předsedy AS FP na program následujícího řádného 
zasedání AS FP.  

 
PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4b – Jmenování volební komise pro volbu předsedy AS FP VUT v Brně 

Podle volebního řádu AS VUT je volební komise tříčlenná. Mgr. Musilová oslovila předsedkyni 
Studentské komory AS FP s prosbou o navržení jednoho zástupce za studenty - s návrhem souhlasil Bc. 
Pospíšil. Dále se přihlásil Dr. Luňáček a Dr. Luhan. Volby budou tajné, pravděpodobně proběhnou 
elektronickou formou přes MS Teams. Doc. Lajtkepová se přihlásila jako případný náhradník, a to 
s ohledem na současnou pandemickou situaci. 

USNESENÍ: AS FP jmenuje Bc. Lukáše Pospíšila členem volební komise pro volby předsedy AS FP VUT 
v Brně. 

 
PRO: 17 
PROTI: 0 



ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
USNESENÍ: AS FP jmenuje Ing. Jiřího Luňáčka, Ph.D., MBA členem volební komise pro volby předsedy 
AS FP VUT v Brně. 

 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

 
USNESENÍ: AS FP jmenuje Ing. Jana Luhana, Ph.D., MSc členem volební komise pro volby předsedy 
AS FP VUT v Brně. 

 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
USNESENÍ: AS FP jmenuje doc. Ing. Evu Lajtkepovou, Ph.D. náhradním členem volební komise pro 
volby předsedy AS FP VUT v Brně. 

 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

Volby budou uskutečněny na příštím zasedání v lednu 2022. Navržen může být kdokoli z členů AS FP, 
není nutný písemný návrh, stačí ústní návrh přímo na zasedání AS FP. Pokud by se navrhovatel nemohl 
osobně účastnit řádného zasedání AS FP, musí dát svůj návrh písemně předsedovi volební komise 
(předsedu si členové volební komise zvolí po domluvě a tuto informaci poskytnou prostřednictvím Mgr. 
Musilové ostatním členům AS FP). Komise poté sestaví kandidátní listiny v abecedním pořadí. Kandidáti 
se na jednání osobně představí a zodpoví případné dotazy. Následně proběhne tajná volba. Po sečtení 
hlasů a oznámení výsledku je předseda AS FP zvolen. Od toho okamžiku přebírá nově zvolený předseda 
AS FP svou funkci a řízení senátu. 
 

5. Informace z Kolegia rektora a Kolegia děkana  

Informace z Kolegia rektora: 

• genderový audit – prezentace závěrů proběhla 1. 12. 2021, výsledky budou předloženy; do 
konce roku bude zpracován plán genderové rovnosti, který je podmínkou pro vstup do 
evropských projektů 

• KaM – ke konci listopadu bylo na kolejích 30 covid pozitivních studentů a 4 studenti 
v karanténě; opět apelováno na dodržování hygienických opatření  

• cena podnikavosti studenta VUT za r. 2021 – 3. cenu získal student FP Jan Štancl 
• souboj univerzit v ledním hokeji byl zrušen, bude přesunut na 1. 3. 2022 
• MŠMT nabízí finanční podporu studentům z Běloruska 
• diskuze ohledně hybridní a online výuky 
• prorektor Grmela: předání docentských diplomů se uskuteční na fakultách; připravuje se 

rozpočet specifického výzkumu na příští rok 
• pan děkan upozornil, že se opakovaně stalo, že na Roadshow VUT byla pro prezentaci fakulty 

vybrána studentka bez souhlasu vedení a SK AS VUT – prezentace nebyla dostatečně 



profesionální a neobsahovala aktuální informace o fakultě, obsah nebyl dopředu schválen – 
příště všechny podklady vedení FP rádo poskytne a prodiskutuje dopředu 

Informace z Kolegia děkana:  

• je připraveno vnitřní Rozhodnutí týkající se zkouškového období (počet studentů při zkouškách 
v místnosti) 

• testování na covid-19 zahájeno 29. 11. 2021 prostřednictvím samotestů na FP – na KD proběhla 
diskuze, jestli se mají testovat jen neočkovaní a rozočkovaní – z hlediska bezpečnosti je 
testování umožněno každému zaměstnanci  

• proběhl veletrh Gaudeamus  
• plánované setkání vedení a členů AS FP je vzhledem k pandemické situaci přeloženo na leden 

2022 
• proděkanka Šimberová: bylo vyhlášeno speciální výběrové řízení pro Erasmus+ pro země mimo 

EU; Euroweek v příštím roce proběhne ve Francii 
• soutěž ÉTA – garantem Dr. Karas 
• proděkan Škapa: online workshop specifického výzkumu bude v pátek 10. 12. 2021 
• proděkan Mráček: vznik nového webu Studuj FP  
• akce Vánoční strom – v pondělí 13. 12. 2021 od 14.00h se uskuteční předání dárků pro děti 

z pěstounských rodin, poděkování za organizaci akce patří doc. Chlebovskému a Dr. Mráčkovi 
• prof. Mezník: pracuje se na přípravě přijímacích zkoušek 
• studenti VUT (mezi nimi i studenti FP) se účastnili mezinárodního šampionátu v Římě, 

s výbornými výsledky 

6. Informace z AS VUT 

Mgr. Musilová shrnula stručné informace z dnešního zasedání AS VUT: 

• prorektorka Režňáková: SHAP - informace nutno zadat do února 2022, pohovory v březnu a 
dubnu 2022; možno využít alternativní bodové hodnocení (má zájem 5 součástí VUT, včetně 
FP) 

• strategie Open science - prodiskutováno v pracovní skupině - jde o podmínku účasti v řízeních 
Horizont Europe 

• Ediční rada 26. 11. - schválila ediční plán pro rok 2022 
• Integrovaný výbor pro řízení rizik na VUT - nové riziko v podobě nedostatečné systematizace 

popisu procesů 
• prorektor Doupovec: RVH 23. 11. - byl schválen seznam studijních programů, u nichž proběhne 

hodnocení v roce 2022 (podmínka institucionální akreditace) 
• ČKR - 19. 11. jednání pracovní skupiny pro spolupráci s NAU - diskutováno využití distančních 

prvků ve vzdělávání v "nekovidové době" (dle NAU lze jen tehdy, vede-li to ke zvýšení kvality - 
např. přenos přednášky zahraničního přednášejícího); pravidla realizace profesních studijních 
programů - OP JAK – závěr: vysoké školy by měly více akreditovat profesní studijní programy 

• NAU - Metodický pokyn k výuce z 29. 11. - zašle odkaz e-mailem 
• rektor - distanční výuka - dle závěrů ČKR 2. 12. je přechod na distanční výuku v kompetenci 

jednotlivých vysokých škol, resp. fakult 
• ČKR i MŠMT má zájem o své zástupce v Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace 
• v Poslanecké sněmovně je předložena novela vysokoškolského zákona, lze očekávat, že s jejím 

projednáváním bude spojená i připravovaná změna Ph.D. studia 
• prorektor Hirš: na VUT nově působí manažer pro evropské univerzity Ing. Krahulec 
• kvestor: očkování zaměstnanců posilující dávkou 
• kancléř: dle sdělení ÚOOS lze požadovat od zaměstnanců údaje o očkování 



• Ing. Herrmannová: fakultám budou poskytnuty vzory pro zpracování tiskových zpráv 
• připravuje se Mediální akademie VUT - zdroj informací k propagaci  
• RVŠ - proběhl sněm RVŠ 18. 11. 2021 
• studentská komora - účast na oslavách 17. listopadu 
• cena Jiřího Opletala 
• diskutovány náměty k volbám kandidáta na jmenování rektorem - pouze 1 předvolební 

vystoupení s kvalitním přenosem, zveřejňování týmu prorektorů 
• schválena zpráva o hodnocení výuky na ÚSI 
• schválena pravidla přijímacího řízení na CEITEC 
• schváleny strategické dokumenty CESA za rok 2021 
• schváleny termíny zasedání AS VUT v letním semestru 2022: vždy úterý od 9.00h, a to 18. 1., 

15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5. a 7. 6. 2022, výjezdní zasedání předběžně 28. - 30. 6. 2022 
• příští zasedání AS VUT 18. 1. 2022 od 9.00h  

Prof. Kocmanová doplnila ještě informace o prezentaci Ing. Krečmera (CEITEC VUT) – QS rating, 
srovnání VUT s vysokými školami ze skupiny A: ztrácíme v citacích a také v poměru akademických 
pracovníků a THP pracovníků; důvodem mohou být dohody a smlouvy, které mají např. doktorandi a 
externisté pracující na projektech, tím tento ukazatel navyšují. Prezentace bude zaslána na fakulty, 
vedení VUT se tím bude zabývat. 

Informace SK AS VUT: 
Ing. Kruljacová:  

• proběhlo 2. kolo interního fondu studentské podpory, 25 návrhů bude oceněno 
• 25. 11. - mezinárodní den za odstranění násilí na ženách, FP se zapojila přes FB a Instagram  
• diskuze o navýšení cen na Kolejích a menzách z důvodů zdražení, cca o 17 - 20% 
• nové vedení VUT ustaví novou Etickou komisi, větší počet zastoupených studentů a žen 

v komisi 
• závěrečná zpráva z genderového auditu bude předána na fakulty 

7. Návrh Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2022 
 

Prof. Kocmanová poskytla členům AS FP zápis z jednání EK AS FP dne 22. 11. 2021: řeší se nový celkový 
přístup výpočtu rozpočtu, změna vychází z požadavků výkonnostních pracovišť, doporučení byla 
předána panu tajemníkovi. Ten následně 5. 11. 2021 předložil návrh nových Pravidel – EK AS FP jej 
prodiskutovala, a jelikož nesouhlasila s některými navrženými principy výpočtu rozpočtu (z částky 
určené pro Vědu a výzkum se strhávaly položky, které s tím nesouvisely), výsledky diskuze předala zpět 
panu tajemníkovi s žádostí o varianty výpočtu nových pravidel. Dne 13. 12. 2021 bude další jednání EK 
AS FP. 

Problém studentohodin se řeší, koeficienty by měly zůstat stejné (s výjimkou mezifakultní výuky), jen 
se diskutuje, z jaké základny se údaje budou počítat. 

Pan děkan ještě připomněl, že návrhem nových pravidel se nezabývá jen Ekonomická komise, ale je 
přihlíženo rovněž k připomínkám ředitelů ústavů; rozhodující je částka, kterou fakulta dostane 
k dispozici. 

8. Různé 
 

Ing. Bednářová: zástupci SK AS FP se účastnili Roadshow v Prostějově; účast na veletrhu Gaudeamus; 
proběhl seminář k psaní závěrečných prací. 



Děkan: vedení FP (děkan, proděkan Mráček) jedná s řediteli gymnázií o další spolupráci. Na FEKT byl 
dnes do druhého funkčního období zvolen stávající děkan prof. Aubrecht. 

Ing. Hromada: dotaz na pana děkana ohledně Wi-Fi – pan děkan propaguje pro zaměstnance a studenty 
místní síť Eduroam, je rozšířena i na dalších univerzitách. Funguje zde ještě lokální Wi-Fi síť 
vutbrnonaFP (pod správou CVIS), která je ale rizikovější a ne zcela zabezpečená – toto připojení slouží 
zejména pro hosty; p. děkan přislíbil, že zajistí řešení lepšího zabezpečení. 

 

Schválení termínů příštích zasedání AS FP VUT – tyto termíny kopírují termíny zasedání AS VUT, které 
je plánováno na dny 18. 1. 2022, 15. 2. 2022, 15. 3. 2022, 12. 4. 2022, 10. 5. 2022 a 7. 6. 2022. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje termíny řádných zasedání v letním semestru akademického roku 
2021/2022, a to 18. 1. 2022, 15. 2. 2022, 15. 3. 2022, 12. 4. 2022, 10. 5. 2022 a 7. 6. 2022. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 18. 1. 2022 ve 14.30h, ještě bude upřesněna 
forma s ohledem na aktuální pandemickou situaci. 

Předpokládaný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT  
3. Volba předsedy AS FP 
4. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programech na letní semestr 2021/2022 
5. Informace z kolegia děkana  
6. Informace z AS VUT  
7. Informace EK AS FP 
8. Informace SK AS FP 
9. Různé  

USNESENÍ: AS FP schvaluje program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 18. 
1. 2022 ve 14.30h. 
 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Mgr. Musilová na závěr poděkovala za účast a popřála všem krásné svátky. Zasedání bylo ukončeno 
v 16.05h. 

Verifikovala:    Mgr. Bc Helena Musilová 

   předsedkyně KAP AS FP     

 



Ing. Markéta Bednářová 

předsedkyně SK AS FP 

Zapsala: Irena Jelínková   

 


