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ZÁPIS 

z 26. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 9. června 2010 

 

Přítomni  

Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Bc. Miroslav Haško, doc. Ing. Jaroslava 
Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Petr Marek, CSc., 
Bc. Zuzana Pospišová 

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

Omluveni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. 
Savina Finardi, prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka Vorlová  

 

Program  

1. Projednání Podmínek pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního 
programu 

2. Různé 

 

Ad 1)  Projednání Podmínek pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního 
programu  

Děkan FFÚ VŠE předložil návrh změn v Podmínkách pro přijímací řízení do navazujícího magisterského 
studijního programu v oblasti podmínek pro prominutí přijímací zkoušky. Návrh první úpravy spočívá 
v tom, že ve vyhlášce nebude uveden výslovně nárok, ale pouze možnost přijetí studentů bez přijímací 
zkoušky. Druhá navržená změna podmiňovala prominutí přijímací zkoušky podáním přihlášky ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu v akademickém roce bezprostředně následujícím po 
akademickém roce, v němž student úspěšně ukončil bakalářský studijní program.  

Zatímco k přijetí druhé navržené změny se souhlasně vyjádřili všichni přítomní členové AS FFÚ VŠE, 
ohledně prvního návrhu se rozproudila delší diskuse. Děkan FFÚ VŠE odůvodnil svůj návrh tím, aby 
mohl lépe reagovat na připravovanou reformu vysokého školství ohledně počtu studentů bakalářského 
a magisterského studentů. Jako kritérium pro prominutí přijímacích zkoušek předpokládá průměrný 
prospěch studenta za celé bakalářské studium. Podle senátora M. Komínka však průměr nevyjadřuje 
vždy skutečný průběh studia. On osobně preferuje, aby i nadále mohli všichni absolventi bakalářského 
studia přejít do navazujícího magisterského studijního programu. Senátor P. Marek vyslovil názor, že 
průměr by se měl počítat pouze z povinných předmětů, aby byla zajištěna srovnatelnost studijních 
výsledků. Také další diskutující by uvítali upřesnění kritéria, na jehož základě by docházelo k prominutí 
přijímací zkoušky. Předseda senátu navrhl odložit projednání návrhu první změny na další zasedání 
AS FFÚ VŠE na podzim 2010. Děkan FFÚ VŠE se proto rozhodl stáhnout z jednání první navrženou 
změnu. Poté předseda AS FFÚ VŠE předložil návrh usnesení na schválení projednávaného materiálu. 

Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje změny v Podmínkách pro přijímací řízení do navazujícího magisterského 
studijního programu. 
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Ad 2. Různé   

V pořadí 27. zasedání AS FFÚ se bude konat v září 2010 (přesný termín bude určen), které bude 
věnovat pozornost další části materiálu o přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského 
studijního programu. 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


