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ZÁPIS 

z 32. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 30. března 2011 

 

Přítomni  

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., 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, Adam Procházka, doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc., Šárka Vorlová  

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

Omluveni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi  

 

Program  

1. Projednání výsledku voleb do studentské kurie Akademického senátu Fakulty financí a 
účetnictví  

2. Projednání návrhu změny metodiky rozdělování finančních prostředků za doktorské 
studium 

3. Různé 

 

Ad 1.  Výsledek voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE  

Předseda volební komise Václav Černý zhodnotil průběh voleb do studentské kurie Akademického 
senátu Fakulty financí a účetnictví, které se konaly 24. 3. 2011. Zdůraznil, že ve stanovené lhůtě 
nebyly členům volební komise zaslány žádné námitky proti řádnému průběhu voleb a tudíž jsou 
výsledky voleb považovány za právoplatné.  

Předseda senátu navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje výsledky voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE ze dne 24. 3. 2011.“ 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Nově zvolenému členovi senátu Adamovi Procházkovi bylo předáno osvědčení o zvolení do 
studentské kurie Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví na funkční období od 30. 3. 2011 
do 29. 3. 2014.  

 

Ad 2.   Návrh změny metodiky rozdělování finančních prostředků za doktorské studium 

Na základě materiálu předloženého děkanem fakulty členům AS FFÚ VŠE probíhalo jednání 
zaměřené na změnu v rozdělování finančních prostředků za doktorské studium v tom smyslu, že 
finanční prostředky získané na fakultu budou přiděleny katedrám výhradně na základě „výkonů“ za 
doktorské studium podle připravené a schválené metodiky rozdělování finančních prostředků za 
doktorské studium. Děkan fakulty současně informoval senát, že výše zmíněná metodika je platná pro 
rok 2011 a že v dalších letech předpokládá její možnou úpravu v důsledku případných změn. V této 
souvislosti Dana Dvořáková vznesla dotaz týkající se metodiky stanovení výkonu katedry, ke kterému 
dostala od děkana fakulty vysvětlení.  
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Poté předseda senátu navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje změnu metodiky rozdělování finančních prostředků za doktorské 
studium.“ 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 3.  Různé  

Děkan fakulty podal dvě spolu související informace, jednak o předběžném projednání rozpočtu 
Fakulty financí a účetnictví na kolegiu děkana a jednak o institucionální podpoře výzkumného záměru 
fakulty za účelem jeho dokončení v roce 2011. Pokračoval, že v dalších letech je nutno vycházet 
z určitých pravidel institucionální podpory pro jednotlivé katedry. Květa Kubátová upozornila 
v diskusi na různé úhly pohledu ve vztahu k dofinancování výzkumného záměru z institucionální 
podpory fakulty. Navržené řešení není podle ní výhodné pro všechny katedry. Petr Marek uvedl, že při 
přípravě návrhu byly zvažovány různé varianty, žádná z nich však není nejlepší pro všechny. V závěru 
diskuse zdůraznil děkan fakulty, že bude velmi pečlivě sledovat výsledky činnosti všech členů 
řešitelského týmu.  

Pavla Mikušová vyjádřila svůj názor na studentskou anketu hodnotící kvalitu a obsah výuky a položila 
dotaz ohledně přijímacího řízení do doktorského studia. V návaznosti na výše uvedené děkan fakulty 
informoval senát o nové anketě směřující ke zkvalitnění výuky jednotlivých kurzů na fakultě, kterou 
se již zabývalo kolegium děkana, a zmínil dva termíny pro nové uchazeče o doktorské studium. Květa 
Kubátová souhlasila s formou ankety jako nejvyšší možnou kontrolou kvality výuky. Miroslav Haško 
informoval o své zkušenosti s anketou Katedry financí a oceňování podniku. Místopředseda senátu za 
studentskou kurii Komínek na základě svých zkušeností upozorňoval na nutnost kontroly kvality 
výuky. Na závěr Petr Marek vyslovil myšlenku zajistit větší informovanost studentů o připravované 
anketě a požádal o umístění diskusního materiálu k jejímu obsahu na webové stránky.  

Termín příštího jednání senátu bude v pátek 15. dubna 2011 od 8:00. 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


