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ZÁPIS 

z 22. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 25. února 2010 

 

Přítomni  

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Bc. Miroslav Haško, doc. Ing. Jaroslava 
Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Květa Kubátová, prof. 
Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Zuzana Pospišová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.  

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. – proděkanka 
FFÚ VŠE, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice FFÚ VŠE 

Omluveni  

Ing. Savina Finardi, Šárka Vorlová  

 

Program  

1. Volby do funkce děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 
na období od 1. dubna 2010 do 31. března 2014. 

2. Různé 

 

Ad 1. Volby do funkce děkana FFÚ VŠE  

Předseda AS FFÚ požádal předsedu volební komise Ing. Černého, aby informoval o počtu přihlášek 
kandidátů na funkci děkana FFÚ VŠE v Praze. Předseda volební komise oznámil, že přihlášku do 
funkce děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze na období od 1. dubna 
2010 do 31. března 2014 podal pouze jediný kandidát, a to doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Dále uvedl, že 
volební komise na svém zasedání dne 1. 2. 2010 konstatovala, že obsah a forma odevzdané přihlášky 
je v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FFÚ VŠE. Volební komise rovněž v souladu 
s volebním harmonogramem zrušila veřejnou prezentaci kandidátů z důvodu podání pouze jedné 
přihlášky (viz Zápis z 2. zasedání Volební komise).  

Předseda komise vyzval kandidáta, doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., k maximálně dvacetiminutové 
prezentaci. Kandidát ve svém vystoupení se zaměřil na pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost 
na fakultě, rozvoj mezinárodních vztahů fakulty, uvažované změny v organizaci administrativy a 
fungování fakulty v rámci VŠE; zdůrazněna byla také propagační činnost fakulty.  

Poté předseda AS FFÚ zahájil diskusi, do které se zapojili členové AS FFÚ svými dotazy: činnost 
asistenta pro oblast public relations a reforma terciárního vzdělávání (Marek), vztah fakulty a jejích 
absolventů (Haško), oslovení absolventů v souvislosti s kurzy celoživotního vzdělávání (Dvořáková), 
volitelné předměty na bakalářském a magisterském studiu a akce pro studenty fakulty (Pospišová), 
týmová práce studentů (Komínek, Haško), kritéria pro výjezdy studentů fakulty do zahraničí a 
uznávání zahraničních kurzů na fakultě (Bokšová), prostory učeben pro výuku (Černý), vliv počtu 
hodin prezenční výuky na její kvalitu (Kubátová), vedlejší specializace v anglickém jazyce (Brůna), 
otázka hostujících profesorů na fakultě (Holečková). Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. zodpověděl 
postupně všechny dotazy členů senátu. 

Po skončení diskuse následovalo první kolo voleb. Výsledky tajného hlasování:  

Hlasování pro kandidáta 13, proti 0, zdrželi se 0. 

Přesné výsledky jsou uvedeny v protokolu o výsledku voleb kandidáta na funkci děkana FFÚ 
VŠE v Praze. 
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Na závěr předseda volební komise sdělil členům AS FFÚ, za jakých okolností a v jakém čase může 
dojít k případné stížnosti proti řádnému průběhu voleb. 

Následně předseda senátu oznámil výsledky hlasování kandidátovi. 

 

Ad 2. Různé 

• 23. zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat dne 1. dubna 2010 od 8:00 na 020 nb. Následující 
24. zasedání AS VŠE, v jehož rámci proběhne slavnostní inaugurace doc. Ing. Petra Dvořáka, 
Ph.D. do funkce děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze na období od 1. dubna 2010 do 
31. března 2014, se bude konat dne 1. dubna 2010 od 10:30 na 020 nb. 

 

  

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

 


