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ZÁPIS 

z 19. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 30. září 2009 

 

Přítomni  

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Karel Brůna, Ph.D. (mimo bod 2 až 4), Ing. Václav Černý, Ph.D., 
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. Savina Finardi (mimo bod 2 až 4), Bc. Miroslav Haško, 
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. 
Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Zuzana Pospišová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
(mimo bod 2 až 4), Šárka Vorlová.  

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. (přítomen 
u bodu 1) 

Omluveni  

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.  

 

Program  

1. Projednání návrhu nového studijního oboru doktorského studia „Výpočtová ekonomie a 
finance“ 

2. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu od akademického roku 2010/2011 

3. Projednání programu zasedání AS FFÚ VŠE na zimní semestr 2009/2010 a na dobu 
voleb děkana fakulty na nové volební období 

4. Různé 

 

Ad 1. Projednání návrhu nového studijního oboru doktorského studia  

Děkan fakulty předložil senátu k projednání návrh nového doktorského studijního oboru „Výpočtová 
ekonomie a finance“. Podmínky studia přednesl prof. Kodera, který je navržen jako garant tohoto 
oboru za FFÚ. Diskuse k tomuto bodu se zúčastnili Petr Marek, Jiřina Bokšová, Martin Komínek a 
Jaroslava Holečková. Prof. Kodera ve svých odpovědích na položené otázky uvedl, že se předpokládá 
účast 6 až 16 studentů, přičemž na vedení jejich disertačních prací se budou podílet 4 učitelé fakulty; 
přijímací řízení a výuka bude probíhat na ČVUT; s interními doktorandy na VŠE se nepočítá; hlavní 
přínos tohoto oboru vidí v prestiži pro fakultu a pro školu.  

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE podporuje předložení návrhu nového studijního programu „Výpočtová ekonomie a 
finance“ vědecké radě fakulty. 

 

Ad 2. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu od akademického roku 2010/2011 

Děkan fakulty uvedl, že systém přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 se osvědčil, proto 
podmínky pro přijetí ke studiu do všech typů studijních programů zůstávají stejné i pro následující 
období od akademického roku 2010/2011. Na dotazy Jiřiny Bokšové a Martina Komínka zdůraznil 
skutečnost, že může studentovi prominout přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia (za 
předpokladu dokončeného bakalářského studia na FFÚ VŠE v max. 8 semestrech). Na základě diskuse 
změnil děkan fakulty ve svém návrhu časové přiřazení podmínek pro přijetí ke studiu místo „na 
akademický rok 2010/2011“ na „od akademického roku 2010/2011“. 
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Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2010/2011. 

 

Ad 3. Projednání programu zasedání AS FFÚ VŠE na zimní semestr 2009/2010 a na dobu voleb 
děkana fakulty na nové volební období 

V diskusi k tomuto bodu se projednávaly podmínky voleb na funkci děkana FFÚ VŠE na nové volební 
období. Členové senátu se shodli na tom, že na svém dalším zasedání dne 12. 11. 2009 schválí 
vyhlášení voleb a zvolí členy volební komise. K účasti ve volební komisi se zatím přihlásili Václav 
Černý, Martin Komínek a Petr Marek, další členové senátu se můžou pro členství v této komisi stále 
ještě rozhodnout do dalšího zasedání AS FFÚ VŠE. Dále byl prodiskutován harmonogram voleb. 
Předběžně bylo dojednáno, že odevzdání přihlášek uchazečů na funkci děkana fakulty bude možné 
v období od 11. 1. 2010 do 27. 1. 2010 (místo přijímání přihlášek bude zpřesněno). Do dvou 
následujících dnů bude vyvěšen seznam přihlášených uchazečů na funkci děkana FFÚ VŠE na úřední 
desce fakulty. Veřejná prezentace na funkci děkana FFÚ by se měla uskutečnit v případě více 
uchazečů na funkci děkana fakulty dne 18. 2. 2010 v 9:00. Se samotnou volbou děkana FFÚ VŠE se 
počítá na zasedání AS FFÚ VŠE dne 25. 2. 2010 od 9:00.  

 

Ad 4. Různé 

• Petr Marek připomněl, že 2. 10. 2009 (od 12.00 hod. ve Vencovského aule) proběhne veřejná 
prezentace uchazečů na funkci rektora (prof. Ing. Hindls, CSc., dr.h.c., doc. Ing. Schwarz, CSc.).  

• Dana Dvořáková vznesla dotaz, z jakého důvodu neteče v místnostech teplá voda. Děkan fakulty 
ujistil členy senátu, že příčinu zjistí.  

• Další zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat 12. listopadu 2009 v 10:45 hodin.  

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

 


