
ZÁPIS 

z 36. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 29. září 2011 

 

Přítomni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D. (u bodu 2), prof. Ing. Eva Ducháčková, 
CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (u bodu 1), Ing. Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava Holečková, 
Ph.D. (u bodu 1), Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Bc. Martin Komínek (u bodu 2), prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Pavla Mikušová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka 
Vorlová (u bodu 1) 

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

Omluveni  

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Adam Procházka  

 

Program  

1. Úprava podmínek pro přijímací řízení 

2. Vyhlášení voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE 

 

Ad 1. Úprava podmínek pro přijímací řízení 

Děkan fakulty předložil senátu k projednání materiál „Návrh podmínek přijímacího řízení 
v akademickém roce 2011/12“ se změnami uvažovanými v přijímacím řízení na bakalářské studium a 
navazující magisterské studium v tomto roce. Děkan fakulty nejprve představil následující očekávané 
změny v přijímacím řízení na bakalářské studium, které by měly přijetím těchto podmínek nastat:  
(a) propojit v testu trvajícím 90 minut část matematiky a angličtiny s podmínkou dosažení alespoň 50 
bodů z každé části pro úspěšné složení přijímací zkoušky, (b) uskutečnit přijímací zkoušku v jeden den 
v časech 8:00, 11:00, 14:00, (c) následně vypsat jeden náhradní termín pro zdůvodněné případy 
absence v řádném termínu, (d) nevyžadovat maturitní vysvědčení u prezence, ale až při přijetí studenta 
na Fakultu financí a účetnictví. 

K uvedeným bodům se všichni zúčastnění členové senátu vyjádřili kladně. 

 Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium v akademickém 
roce 2011/12.“ 

Podle návrhu děkana fakulty by do navazujícího magisterského studia měl být přijat na základě 
prominutí přijímacích zkoušek student, který (a) úspěšně ukončil bakalářský studijní program na 
Fakultě financí a účetnictví a získal akademický titul „bakalář“ nejpozději v sedmém semestru studia, 
(b) dosáhl předem stanoveného průměrného prospěchu z povinných předmětů v bakalářském 
studijním programu postačujícího k prominutí přijímací zkoušky, (c) v průběhu bakalářského studia 
mu nebyly přiděleny dodatečně kreditové poukázky s výjimkou studenta, kterému byly dodatečně 
přiděleny kreditové poukázky v souvislosti s jeho studiem v zahraničí, kam byl vyslán v rámci studia 
na VŠE, (d) podal řádně přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském programu se zahájením 
studia v semestru bezprostředně následujícím po semestru, ve kterém ukončil bakalářský studijní 
program, a zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 

Dále děkan fakulty navrhl pro studenty, kterých se netýká možnost prominutí přijímacích zkoušek, 
přijetí podle výsledků testu, který by se měl skládat ze dvou částí, a to z Ekonomie a z Odborného 
předmětu, přičemž bude požadována minimální úspěšnost 50 % z každé části testu.  
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V této části jednání proběhla diskuse mezi členy senátu zaměřená především na rozsah předmětů pro 
přípravu studenta na část testu z odborného předmětu. Mimo jiné děkan fakulty vyjádřil myšlenku, že 
znalosti z anglického jazyka by byly ověřeny v odborném předmětu formou několika specifických 
otázek zadaných studentovi v písemné podobě. 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium 
v akademickém roce 2011/12.“ 

Současně členové senátu souhlasili s návrhem předsedy senátu, aby děkan fakulty nejpozději do 
jednoho měsíce předložil návrh týkající se obsahu odborného předmětu v testu s ohledem na možnou 
volbu studenta pro jeden obor, případně dva obory studia. 

 

Ad 2. Vyhlášení voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE 

Z důvodu ukončení funkčního období Bc. Martina Komínka v AS FFÚ VŠE k 7. listopadu 2011 
navrhl předsedající následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE vyhlásil dne 29. září 2011 volby do studentské 
kurie AS FFÚ VŠE na 3. listopad 2011.“ 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Předsedající dále navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do studentské kurie AS FFÚ VŠE ve složení Ing. 
Václav Černý, Ph.D. – předseda komise, doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., 

doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Bohuslava Knapová, CSc. prof. Ing. Petr Marek, CSc., 
Bc. Pavla Mikušová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.“ 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


