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ZÁPIS 

z 27. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 7. října 2010 

 

Přítomni  

Doc. 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., Ing. Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava 
Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., 
prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Pavla Mikušová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka Vorlová 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, Ondřej Bayer – člen AS VŠE 

Omluveni  

Bc. Miroslav Haško  

 

Program  

1. Zpráva předsedy volební komise o volbách do AS FFÚ VŠE  

2. Předání osvědčení o zvolení do AS FFÚ VŠE novým členům  

3. Projednání usnesení předsednictva AS FFÚ VŠE k přijímacímu řízení na navazující 
magisterské studium 

4. Různé 

 

Ad 1.  Zpráva předsedy volební komise o volbách do AS FFÚ VŠE  

Předseda volební komise Ing. Černý zhodnotil průběh voleb, které se konaly 30. 9. 2010 v souladu 
s předem stanoveným harmonogramem voleb do kurie akademických pracovníků Katedry didaktiky 
ekonomických předmětů a do studentské kurie AS FFÚ. Zároveň zdůraznil, že ve stanovené lhůtě 
nebyly zaslány členům volební komise žádné námitky proti řádnému průběhu voleb a tudíž jsou 
výsledky voleb považovány za právoplatné. Na závěr tohoto bodu jednání bylo schváleno následující 
usnesení: 

AS FFÚ VŠE schvaluje Zprávu volební komise o volbách do AS FFÚ a Protokol o výsledku voleb 
do katederního volebního obvodu KDEP kurie akademických pracovníků a do studentské kurie.  

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2. Předání osvědčení o zvolení do AS FFÚ novým členům   

Na základě bodu 1 byla předána osvědčení o zvolení do AS FFÚ doc. Janu Trnkovi, CSc. (KDEP) a 
Bc. Pavle Mikušové (studentská kurie) na funkční období od 6. 10. 2010 do 5. 10. 2013. V pořadí druhý 
kandidát do studentské kurie AS FFÚ Jan Šimek obdržel kopii osvědčení o postavení náhradníka do 
AS FFÚ VŠE. 

 

Ad 3. Projednání usnesení předsednictva AS FFÚ VŠE k přijímacímu řízení na navazující 
magisterské studium   

V tomto bodě bylo projednáno usnesení předsednictva AS FFÚ VŠE, které 13. 9. 2010 schválilo 
změnu v podmínkách pro přijímací řízení na navazující magisterské studium, a to ve smyslu „přijetí 
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řádně vyplněné přihlášky studenta/studentky ke studiu v navazujícím magisterském programu 
v semestru bezprostředně následujícím po semestru, ve kterém ukončil/a bakalářský studijní program“. 

Členové AS FFÚ VŠE o obsahu usnesení hlasovali takto: 

AS FFÚ VŠE schvaluje usnesení předsednictva AS FFÚ VŠE ze dne 13. 9. 2010 o změně 
v přijímacím řízení na navazující magisterské studium.  

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 4. Různé   

Děkan fakulty doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. hovořil o přijímacím řízení na bakalářské studium, kde 
zatím nepředpokládá žádnou zásadní změnu oproti minulému období; zmínil však skutečnost, že 
maturitní vysvědčení, případně nostrifikační doložky u zahraničních studentů by měly být předkládány 
až při zápisu přijatých uchazečů na FFÚ VŠE nikoli v termínu přijímacích zkoušek na fakultu.  

Pokud se jedná o přijímací řízení na magisterské studium, děkan fakulty navrhuje pro nejlepší studenty 
fakulty jejich přijetí na magisterské studium na základě studijního průměru z povinných předmětů za 
tři roky bakalářského studia.  

Následovala diskuse členů a hostů AS FFÚ ohledně vymezení předmětů zahrnovaných do studijního 
průměru (Bayer), informace o studijním průměru předané studentům (Dvořáková), studijního průměru 
ovlivněného jednou možností složit zkoušku (Mikušová), souvislosti počtu studentů magisterského 
studia s omezenými finančními prostředky fakulty (Marek), platících studentů nad vymezenou kvótu 
studentů magisterského studia (Komínek). 

Děkan fakulty se k jednotlivým diskusním příspěvkům vyjádřil. Diskusi uzavřel tím, že nastavení 
studijního průměru bude studentům oznámeno včas, bude působit motivačně a představuje objektivní 
kritérium přijetí pro nejlepší studenty fakulty.  

Nová členka AS FFÚ VŠE za studentskou kurii Pavla Mikušová měla připraveny názory na organizaci 
a kvalitu studia na Fakultě financí a účetnictví ve své prezentaci „VŠEchno jde, když se chce“. Za 
klíčové problémy označila a) splnění minimálního počtu kreditů za semestr, b) možnost dodržovat 
vzorový studijní plán, c) účast studentů na přednáškách, d) vzájemný vztah mezi vyučujícím a 
studentem, e) podobu písemné zkoušky, f) ne vždy jasné vysvětlení důvodů pro udělení stupně 
„nevyhověl“, g) náročnost studia vzhledem k malému počtu nabízených zkoušek v posledních dvou 
týdnech zkouškového období, h) důraz v některých předmětech na doslovnou znalost textu v knize, 
i) nabídku předmětů v anglickém či jiném cizím jazyce, j) počet studentů fakulty účastnících se 
programu ERASMUS, k) protichůdnost některých podávaných informací ke studiu, l) malou účast 
studentů ve studijní anketě, m) využívání formule 1 k propagaci fakulty. K některým bodům 
prezentace se rozběhla diskuse. Největší prostor dostaly otázky týkající se výjezdů studentů do 
zahraničí a počtu nabízených předmětů v anglickém jazyce. Předseda senátu navrhl vrátit se k této 
prezentaci nějakou formou i na dalších zasedáních senátu.  

Příští zasedání AS FFÚ VŠE by se mělo zabývat mj. problematikou přijímacího řízení na magisterské 
studium na Fakultě financí a účetnictví. Termín tohoto zasedání bude upřesněn. 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


