
Zápis 
z 64. zasedání AS FFÚ VŠE ze dne 2. července 2015  

 
Přítomni: 
Ing. N. Blahová, Ph.D., Ing. V. Černý, Ph.D., prof. Ing. E. Ducháčková, CSc., prof. Ing. 
J. Fibírová, CSc., prof. Ing. B. Král, CSc., doc. Ing. A. Maaytová, Ph.D., prof. Ing. P. Marek, 
CSc., doc. Ing. B. Slintáková, Ph.D., Bc. V. Turza, doc. RNDr. J.Witzany, Ph.D. 
 
Omluveni: 
Bc. D. Bečka, Bc. K. Černá, Bc. L. Kábelová, Bc. L. Šubrtová, doc. PhDr. J. Trnka, CSc.  
 
Host: 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan fakulty) 
 
Program: 
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2014. 
2. Různé. 
 
Ad 1) Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2014 
 

Děkan fakulty předložil ke schválení Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 
2014. K Výroční zprávě proběhla následující diskuse: 

 

Předseda senátu uvedl několik drobných připomínek: 1. upozornil nejprve na nepřesné označení 
některých termínů (Pamětní medaile fakulty, výběrové řízení), titulů u některých osob, složení 
vedení fakulty a data jmenování nových vedoucích kateder, 2. doporučil uvést nejlepší publikace 
v plné bibliografické struktuře, v tabulce uvádějící počty akademických pracovníků přidat 
řádek pro pracovníky s úvazkem přesně 1,0 a sjednotit číslování tabulek, 3. navrhl doplnit 
garanta u oboru Kvantitativní metody v ekonomii v rámci doktorského studia. Dále položil 
několik otázek: 1. čím byla nahrazena Vyhláška děkana č. 3/2008, a 2. jak lze vysvětlit vztah 
mezi počtem přihlášených studentů a počtem přijatých studentů v roce 2013. Ohledně zprávy 
o financování se zeptal na odchylku ve schváleném rozpočtu a požádal o vysvětlení obsahu 
zbývajících zdrojů, zbývajícího čerpání a celkových poplatků. V závěru se optal na to, proč 
v porovnání s předchozí Výroční zprávou za rok 2013 chybí přílohy seznamu pracovníků 
fakulty, seznamu absolventů bakalářského studijního programu a seznamu absolventů 
navazujícího magisterského studijního programu. 

 

Senátorka Ducháčková upozornila na nepřesné počty docentů a odborných asistentů v rámci 
katedry bankovnictví a pojišťovnictví, doporučila přesněji pracovat s pojmy studijní obory, 
studijní programy a vnitřní předpisy. Senátor Witzany doporučil doplnit srovnávací tabulky. 
Senátorka Slintáková zmínila možnou nepřesnost u charakteristiky oboru Zdanění a daňová 
politika. Senátor Král upozornil na to, že výroční zpráva představuje výkladní skříň fakulty a 
je proto nutné ji formulačně a stylisticky upravit, dále doporučil doplnit vztah k praxi, tj. 
k profesním organizacím a k hlavním partnerům. 

 

Na položené otázky ohledně výroční zprávy děkan fakulty odpověděl, připomínky akceptoval 
a zaručil se za opravení všech formálních, stylistických a pravopisných chyb.  

 



 Návrh usnesení: 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2014 
po zapracování připomínek.“ 

 
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 
 
Ad 2) Různé 
 
Senátor Witzany se otázal na to, jaké důvody vedly k posunutí termínu přijímacího řízení na 
navazující magisterské studium blíže k začátku hlavních prázdnin oproti srpnovým termínům 
v předchozích letech. Děkan fakulty vysvětlil, že tímto způsobem se fakulta snaží vyjít vstříc 
požadavkům studentů a zlepšit tak postavení fakulty při výběru studentů ohledně jejich dalšího 
studia. 
 
 
 
 
Zápis zpracovala: Alena Maaytová, tajemnice AS FFÚ VŠE 
 
 
 
  
Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE  
 
 

  

 


