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ZÁPIS z 90. zasedání  
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

konaného online přes MS Teams dne 5. února 2021 
 
Přítomni: doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., Bc. Tereza Jiříková, Bc. Daniel 
Kolek, prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Oto Křivanec, Jan Lauterkranz, prof. Ing. Petr 
Marek, CSc., Ing. Vojtěch Menzl, MSc., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.  
 
Omluveni: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
 
Hosté: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan FFÚ VŠE), doc. Ing. Dana Dvořáková, 
Ph.D. (proděkanka FFÚ VŠE). 
 
Jednání bylo zahájeno v 14:10. 
 
Program: 

1. Návrh akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve 
financích a účetnictví, akademicky zaměřeného navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a 
akademicky zaměřeného doktorského studijního programu Teorie ekonomického 
vzdělávání.  

2. Různé. 
 

Na začátku předseda senátu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem 
a způsobem hlasování.  

Hlasování č. 1:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 5. 2. 2021.“ 

Hlasování pro 13, proti 0, zdrželi se 0. 

Vzhledem k tomu, že se zasedání koná pomocí prostředků komunikace na dálku (dále též 
„online“) předseda senátu navrhl, aby toto zasedání bylo pro případné spory nahráno pomocí 
příslušného nástroje v MS Teams s tím, že o případné zveřejnění anebo zpřístupnění této 
nahrávky by následně rozhodoval AS FFÚ VŠE svým samostatným usnesením. Nikdo 
z přítomných členů proti nahrání zasedání nevznesl námitky. 

 

Ad 1) Návrh akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání 
ve financích a účetnictví, akademicky zaměřeného navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a 
akademicky zaměřeného doktorského studijního programu Teorie ekonomického 
vzdělávání 

Děkan FFÚ VŠE se rozhodl předložit senátu k projednání návrh na akreditaci studijních 
programů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia připravených Katedrou 
didaktiky ekonomických předmětů. AS FFÚ VŠE tyto návrhy neschvaluje, pouze k nim 
podává vyjádření. V nově předložených návrzích jsou především zapracované připomínky 
z 88. zasedání AS FFÚ VŠE, které se týkaly nevhodné skladby předmětů „ZT“ (základní 
teoretické studijní předměty profilujícího základu) a „PZ“ (studijní předměty profilujícího 
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základu) a jejich návaznost na státní závěrečnou zkoušku. K předloženým návrhům se kladně 
vyjádřili i senátoři Pavera a Král.  

 

Hlasování č. 2 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE doporučuje Vědecké radě FFÚ VŠE schválení návrhu akademicky 
zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve financích a účetnictví, 
akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 
ekonomických předmětů pro střední školy a akademicky zaměřeného doktorského 
studijního programu Teorie ekonomického vzdělávání.“ 

Hlasování pro 13, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2) Různé 

Senátorka Jiříková do diskuse nadnesla problematiku týkající se kladů a záporů současného 
převažujícího zkoušení online ve vztahu ke zkoušení prezenčnímu. Do diskuse se zapojili dále 
senátoři Černý, Blahová, Kolek, Laueterkranz, Marek, Molín a oba hosté, děkan Mejzlík a 
proděkanka Dvořáková. Z diskuse vyplynulo, že online testy zvyšují nároky na studenty i na 
učitele, a postupně se daří tyto testy zdokonalovat v návaznosti i např. na průběžné zkoušení 
na cvičeních nebo ve formě semestrálních prací.  

Jednání skončilo v 15:31. 

 

 

Zápis zpracoval: Bohumil Král, místopředseda AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

AS FFÚ VŠE = Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 
AS VŠE = Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze. 

FFÚ VŠE = Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 
VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze. 

 


