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ZÁPIS 

z 28. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 27. října 2010 

 

Přítomni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. 
Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. Savina Finardi, 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. Pavla Mikušová 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. (u bodu 1 a 
2), Bc. Marek Laboutka  

Omluveni  

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka Vorlová   

 

Program  

1. Projednání návrhu podmínek pro přijímací řízení na navazující magisterské studium 

2. Projednání návrhu nového magisterského oboru „Finanční inženýrství“  

3. Projednání návrhu na udělení pamětní medaile 

4. Různé 

 

Ad 1.  Projednání návrhu podmínek pro přijímací řízení na navazující magisterské studium 

Děkan fakulty doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. předložil členům AS FFÚ VŠE návrh na změnu podmínek 
přijímacího řízení týkající se přijímání studentů bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví na 
navazující magisterské studium podle uvažovaného kritéria průměrného studijního prospěchu za dobu 
jejich bakalářského studia. Uvedl, že průměrný studijní prospěch bude kritériem pro preferenční 
přijímání studentů Fakulty financí a účetnictví do navazujícího magisterského oboru; jde o relativně 
snadno zjistitelné kritérium, které by mělo být sděleno studentům předem a mělo by být v platnosti od 
příštího akademického roku. 

Členové senátu diskutovali ke konkrétním otázkám tohoto bodu jednání, to znamená k počtu studentů, 
kterých se nastavené kritérium průměrného prospěchu bude týkat (Haško), k pořadí náročnosti 
předmětů počítaných do studijního průměru a k možnému zvýhodnění studentů s výborně / velmi 
dobře složenou bakalářskou zkouškou (Marek), k odborným předmětům, které budou součástí 
kvantifikovaného studijního průměru v souvislosti s garancí příslušných kateder za jednotlivé 
předměty (Komínek), ke splnění všech studijních povinností bakalářského studia před přijetím na 
navazující magisterské studium (Bokšová). Děkan fakulty postupně reagoval se zdůvodněním na 
všechny dotazy členů senátu.  

AS FFÚ VŠE schvaluje návrh změny podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské 
studium začínající od akademického roku 2011/2012. 

Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi se 0. 

 

Ad 2. Projednání návrhu nového magisterského oboru „Finanční inženýrství“   

Děkan fakulty dále předložil členům AS FFÚ VŠE návrh nového magisterského oboru „Finanční 
inženýrství“. Informace související se vznikem nového oboru Fakulty financí a účetnictví VŠE podala 
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doc. Radová s tím, že se jedná o obor, který bude připravován společně s Fakultou informatiky a 
statistiky VŠE, získal finanční podporu z evropských fondů a jeho struktura povinných a volitelných 
předmětů je již navržena; otevření nového oboru se předpokládá pro akademický rok 2011/2012.  

AS FFÚ VŠE projednal návrh nového magisterského oboru „Finanční inženýrství“ a doporučuje 
Vědecké radě FFÚ VŠE jeho schválení. 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

 

Ad 3. Projednání návrhu na udělení pamětní medaile   

Děkan fakulty předložil členům AS FFÚ také návrh na udělení Pamětní medaile prof. Müllerové, CSc. 
z Katedry finančního účetnictví a auditingu za její dosavadní působení v oblasti účetnictví a auditingu, 
kde dosáhla významných pracovních úspěchů. Pamětní medaile jí bude předána u příležitosti jejího 
životního jubilea, které oslavila v tomto roce.    

            AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na udělení Pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví 
prof. Ing. Libuši Müllerové, CSc. 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

 

Ad 4. Různé   

Další zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat dne 15. 12. 2010 s tímto programem, od 13.00 slavnostní 
zasedání, spojené s předáním Pamětní medaile prof. Ing. Libuši Müllerové, CSc., a od 15.00 zasedání 
s předpokládaným programem spočívajícím v projednání návrhu Dlouhodobého záměru FFÚ VŠE. 

 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


