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ZÁPIS 

z 21. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 17. prosince 2009 

 

Přítomni  

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava 
Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Petr Marek, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.  

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE 

Omluveni  

Bc. Miroslav Haško, Bc. Zuzana Pospišová, Šárka Vorlová  

 

Program  

1. Podání vysvětlení děkana fakulty k otázkám nadneseným na 20. zasedání AS FFÚ VŠE 

2. Různé 

 

Ad 1. Podání vysvětlení děkana fakulty k otázkám nadneseným na 20. zasedání AS FFÚ VŠE 

21. zasedání AS FFÚ VŠE bylo svoláno jako zasedání mimořádné na žádost děkana fakulty, který 
chtěl členům senátu vysvětlit své stanovisko k problematice indexů a k řešení schodku Katedry 
didaktiky ekonomických předmětů v rozpočtu FFÚ.  

Děkan fakulty nejprve zhodnotil význam indexů z pohledu pedagoga i studenta a zdůvodnil své 
rozhodnutí týkající se zrušení indexů na fakultě. Z jeho slov vyplynulo, že průkaznost zkoušek a 
zápočtů je zajištěna ve zkouškových protokolech, za výsledek zkoušky/zápočtu odpovídá pedagog 
příslušné katedry, u státních závěrečných zkoušek je odpovědnost za známku studenta členů komise. 
Případné změny hodnocení provedené studijními referentkami budou následně kontrolovány. Členové 
AS FFÚ VŠE v diskusi nadnesli celou řadu důvodů pro existenci indexů. Věcné argumenty děkana 
fakulty pro zrušení indexu nicméně akceptovali. 

Dále se děkan fakulty vyjádřil k vzniklému schodku Katedry didaktiky ekonomických předmětů, 
pozitivně hodnotil snahu KDEP vyrovnat schodek zahrnutím vedlejší specializace a didaktických 
praxí do úvazků členů této katedry. Po zapojení některých členů senátu do diskuse (Trnka, Bokšová, 
Černý, Dvořáková, Komínek, Marek) děkan fakulty konstatoval, že s tímto problémem se KDEP musí 
vypořádat sama, a to hledáním dalších variant řešení, jak schodek v rozpočtu fakulty eliminovat. 

 

Ad 2. Různé 

• Předseda AS FFÚ VŠE Petr Marek připomněl, že 18. 2. 2010 se uskuteční veřejná prezentace 
v případě více kandidátů na funkci děkana FFÚ VŠE (v 9:00 na 139 nb) a 25. 2. 2010 od 9:00 
proběhnou volby do funkce děkana FFÚ VŠE. 
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• Byla dořešena otázka umístění zápisů z jednání AS FFÚ na webových stránkách Fakulty financí a 
účetnictví. Členové senátu hlasovali o tom, jestli vedle jejich standardního umístění na fakultních 
internetových stránkách AS FFÚ budou současně umístěny ve složce „Aktuality“.  

Hlasování pro 2, proti 9, zdrželi se 1. 

Z výsledku hlasování je zřejmé, že na zápisy z jednání AS FFÚ bude upozorněno na fakultních 
webových stránkách nikoli ve složce „Aktuality“, ale ve složce „Termíny“. 

• Další zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat dne 25. února 2010 v 9:00 hodin.  

 

  

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

 


