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Zasedání 12/09-12

Předmět
Datum
Místo
Přítomni

20. září 2010
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová, Marek, Zelenka, Bayer,
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Taušer, Švarc, Ondejčíková, Vránová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Plášková, Neumaierová, Sieber, Bobek, Vančura
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Mazouch, Vondra
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Vostrovská, Regéczy, Vašíčková
Fakulta managementu (F6): Černý, Nový
Jiné: Fiala, Gráf

Omluvení

Vorlová (F1), Budínský (F4), Novotná (F6)

Neomluvení
Hosté

---

Předsedal
Doba

Hindls (rektor), Finardi (studentská tajemnice), Fischer (prorektor pro strategii), Hronová
(prorektorka pro vědu a výzkum), Říhová (předsedkyně AS FIS), Skočdopolová (asistentka
prorektora), Svoboda (kvestor)
Radová
13:00 – 15:00

Zapsal

Vašíčková

Program jednání
1. Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011-2015
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE pro rok 2011
3. Informace z České konference rektorů a z Rady vysokých škol
4. Různé

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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č.

PŘEDMĚT

TYP

Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE. Prvně upozornila
senátory, že na návrh prorektora Fischera došlo k drobné změně programu u bodu, který byl doplněn o
informace z Rady vysokých škol.

1. Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011-2015
Prorektor Fischer představil senátorům Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické na období 2010 –
2015. Uvedl, že Dlouhodobý záměr (DZ) se připravoval během letního semestru minulého
akademického roku a že se k němu postupně vyjadřovaly různé útvary a organizace, akademický senát
o DZ záměru jednal v Jindřichově Hradci. Prorektor Fischer uvedl, že velká většina připomínek byla do
předloženého materiálu zapracována. Prorektor Fischer podrobně okomentoval všech 10 bodů DZ. Ve
svém příspěvku pro AS VŠE k tomuto hovořil například o reformě terciárního vzdělávání,
demografických změnách, zejména z hlediska zájemců o studium, o tlaku na rostoucí konkurenci mezi
vysokými školami v mezinárodním měřítku aj.
Diskuse:
Senátor Chlapek vyjádřil přání, dát do úvodu Dlouhodobého záměru VŠE, kde se hovoří, že „Vysoká
škola ekonomická poskytuje ekonomické vzdělání“, poznámku „nejen“ ekonomické nebo „ekonomické
a informatické“, aby nedošlo k desinformacím, případně k tomu, aby nebyly „diskriminovány“
informatické obory na VŠE, v důsledku toho, že nejsou v DZ uvedeny. Prorektor Fischer uvedl, že si
vzpomíná na obdobnou připomínku senátora Chlapka z Jindřichova Hradce a omluvil se, že připomínka
nebyla implementována, zároveň prorektor Fischer přislíbil, že tuto nebo jí podobnou poznámku do
dokumentu doplní.
Senátor Švarc se vyjádřil stejně jako senátor Chlapek, s tím, že by si přál, aby byly v DZ uvedeny i
právnické obory. Zároveň senátor Švarc okomentoval bod poukazující na nutnost zkvalitňovaní
pedagogického sboru, kdy jsou nedostatečně motivováni pracovníci mezi 35 – 50 lety, kterých je jako
vyučujících na VŠE relativní nedostatek. Podle jeho názoru s tímto může souviset současné nastavení
kritérií habilitačního a profesorského řízení. Prorektor Fischer uvedl, že v případě docentů a profesorů z
praxe, podle jeho názoru nemá v současné době smysl se v DZ zabývat habilitačním a profesorským
řízením z toho důvodu, že stávající model habilitačního a profesorského řízení pravděpodobně projde v
brzké době změnami, jelikož v současné podobě nemůže dlouho „přežít“, dojde-li k naplnění záměru
MŠMT v této oblasti. Také vyjádřil názor, že jmenování docentů a profesorů má smysl, pokud budou na
Vysoké škole ekonomické působit dlouhodobě a věnovat se soustavné činnosti na této škole.

I

Senátorka Neumaierová vznesla dotaz na prorektora Fischera, na kolik si myslí, že se dokument blíží
dokonalosti v teoretické hladině a na kolik koresponduje s omezenými zdroji VŠE (např. v bodě
týkajícího se odměňování). Podle názoru prorektora Fischer je DZ zpracován reálně a pro případné
odchylky se zpracovávají pravidelné aktualizace, jako je například Aktualizace dlouhodobého záměru
VŠE pro rok 2011, která je AS VŠE předkládaná také. Dále prorektor Fischer upozornil, že naplňování
DZ bude probíhat v čase i v prostoru – DZ si rozpracovávají jednotlivé fakulty, jejichž dlouhodobý
záměr musí být v souladu se DZ VŠE i ministerstva školství. Dále prorektor Fischer upozornil, že
období recese a snižování rozpočtu je příležitostí k zeštíhlení a očistě VŠE, jelikož se nalézají
jednotlivé možnosti k úsporám.
Senátoru Markovi z formálního hlediska chybí v dokumentu závěr nebo jeho shrnutí. Prorektor Fischer
o závěru nepřemýšlel, ale nebrání se jeho vytvoření. Senátorka Neumaierová uvedla, že do případného
závěru by se mohla hodit věta „Na studentech opravdu záleží“.
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Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011 – 2015 v předloženém
znění po doplnění připomínek.“
R

PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE pro rok 2011
Prorektor Fischer okomentoval Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠE na rok 2011. Dokument je
uchopen jako konkretizace úkolů, které umožní zahájit naplnění Dlouhodobého záměru na rok 2011.
Jednotlivé body jsou v mnoha věcech podobné či stejné jako v DZ, pouze s konkrétním a jasným
vyjádřením, proto prorektor Fischer nezacházel do detailů. Na závěr uvedl, že se předpokládá, že na
jaře roku 2012 dojde k vyhodnocení plnění záměru, které se potom objeví i ve výroční zprávě.
Diskuse:
Senátor Chlapek se dotázal na to, jaký poměr a cíl si škola slibuje v souvislosti se snížením kvót pro
studenty VŠE přecházející na magisterský stupeň studia bez přijímacích zkoušek. Prorektor Fischer
uvedl, že o tomto snížení probíhají jednání, v současné době je o cca 20 % studentů více, než
ministerstvo dotuje. Za cíl se považuje, aby se počet zapisovaných studentů zharmonizoval s počtem
financovaných studentů, ale konkrétní číslo se zatím nestanovilo a nebude stanoveno do konce září,
kdy musí být Aktualizace předána na ministerstvo školství. Kvestor Svoboda zmínil, že jedním z
důvodů, proč přebývají studenti, je ten, že se s příchodem ECTS zrychlil průchod bakalářským studiem
a najednou se objevilo příliš mnoho studentů na navazujícím magisterském studiu.
Senátor Nový hovořil o tzv. „generační mezeře“ vyučujících (mezi 35 a 50 lety). Dotázal se, zda
nebude chybět magnet na lidi z praxe, pokud se bude požadovat určitý stupeň vzdělání (Ph.D.), aby
mohli být tito lidé garanty svých předmětů. Senátor Švarc tuto otázku doplnil – hovoří-li se o profesně
orientovaných studijních programech, kdo bude garantovat tyto předměty, pokud lidé z praxe nebudou
moci být garantem, nemají-li dosažený požadovaný stupeň vzdělání (Ph.D.). Podle senátora Švarce je
na zvážení, zdali se má postupovat papírovými garanty, tedy osobami, které sice budou formálně
zapsány jako garant předmětu, ale v reálné situaci se o tento předmět budou starat úplně jiní lidé. U
profesně orientovaných oborů je tato otázka markantní, zdali bude garantem člověk bez praxe, ale s
titulem. Prorektor Fischer odpověděl, že je to právě o rozdělení a rozlišení od sebe akademicky
pojatých a profesně orientovaných programů, a zároveň je to také otázka na akreditační komisi, jaké
nastaví akreditační podmínky pro profesně orientované studijní programy, které doposud ještě nejsou
známy.

I

Senátorka Neumaierová položila otázku, jestli má VŠE přehled o studentech, kteří projdou na
navazující magisterské studium bez přijímacích zkoušek. Prorektor Fischer opětovně zmínil, že z jeho
pohledu je nezbytné průchodnost současných studentů snížit. Další konkrétnější dotazy by lépe uměla
zodpovědět prorektorka Mikovcová. Pokud se chtějí senátoři více dozvědět o těchto krocích, měli by si
pozvat právě prorektorku Míkovcovou na jednání. Prorektor Fischer taktéž upozornil, že změna
postihne již stávající studenty třetích ročníků. Rektor Hindls uvedl, že k úpravě systému je potřeba
shody děkanů, kde by byla hranice pro odpuštění přijímací zkoušky, prozatím se dokázali děkani
shodnout pouze na dvou kritériích – nepřekročit hranici 36 kreditů ztracených kreditů (tzn. aby student
nemusel žádat o přidání nových poukázek) a nepřekročit standardní délku studia + 1 rok – v takovém
případě studenti nemusí skládat přijímací zkoušky na navazující magisterské studium. Na konkrétní
hranici průměru, která by byla zavedena se děkané doposud shodnout nedokázali. Prorektor Fischer
zdůraznil, že taktéž bude potřeba změnit systém jako celek. Doposud byli stávající bakaláři na
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č.

PŘEDMĚT
navazující magisterské studium automaticky převedeni, aby však byl systém právně čistý, bude nutné
jej upravit tak, aby absolventům bakalářského studia, kteří splnili požadované podmínky, byla přijímací
zkouška odpuštěna. V této věci reagoval také kvestor Svoboda, který upozornil, že stávající systém by
mohl někdo využít k podání žaloby na VŠE za nerovné podmínky.

TYP

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE souhlasí s předloženou aktualizací DZ na rok 2011.“
PRO: 27
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

3. Informace z České konference rektorů a z Rady vysokých škol
Rektor Hindls informoval o jednání České konference rektorů (dále ČKR) a představil přítomným
senátorům hlavní body, které byly na programu jednání ČKR na začátku září. Materiál s názvem
Usnesení ze 107. zasedání Pléna České konference rektorů mají senátoři k dispozici. Rektor Hindls
hovořil například o krácení rozpočtů, novele vysokoškolského zákona a souvisejících záležitostech.
Prorektor Fischer informoval o usnesení Rady vysokých škol (dále RVŠ). Rada přijala 3 usnesení – 1.
rozpočty vysokých škol se mají snižovat transparentně a podle jednotné metodiky, 2. RVŠ se vyjádřila
ke změnám strukturálních fondů a 3. RVŠ odmítá krácení kapitoly MŠMT na vědu a výzkum.
Prorektorka Hronová hovořila o mimořádném zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, která
dospěla k názoru, že odmítá zásahy do rozpočtu a žádá o akceptování struktury rozpočtu, kterou Rada
navrhla (stanovisko Rady je k zhlédnutí na www.vyzkum.cz). Pan kvestor Svoboda stručně shrnul výše
uvedené příspěvky – na kolegiu rektora bude projednávat další postup krácení rozpočtů v tomto roce s
jednotlivými fakultami VŠE. Není třeba šířit paniku kvůli snižování tarifních platů apod. V současné
době není známa konečná částka ani struktura krácení rozpočtů na vysokých školách. Dále kvestor
uvedl, že VŠE si i přes veškeré snižování rozpočtu vede poměrně dobře, protože ať již snižování
rozpočtu, které jí potkalo na letošní rok, tak i další navrhované snížení, by mělo být poměrně malé,
v řádech několika procent. Uvedl, že mnohé vysoké školy přišly již pro tento rok o 10% a při dalším
snižování se zdá, že bude jejich rozpočet opět snížen až o 10%. Takto razantní snížení mohou tyto
vysoké školy přežít jen krátkodobě, a pokud by se takto pokračovalo delší dobu, mohly by některé
vysoké školy být ohroženy i existenčně.

I

Diskuse:
Senátorka Neumaierová se zeptala, zdali se změna tarifních tabulek státních zaměstnanců bude týkat i
pedagogů a zaměstnanců VŠE. Rektor Hindls uvedl, že tato změna se VŠE netýká, jelikož VŠE je
veřejná vysoká škola a řídí se vysokoškolských zákonem. Tarifní tabulky se tvoří samostatně a jejich
schválení podléhá akademickému senátu. Rektor Hindls také uvedl, že jeho snahou je, aby se tarifní
tabulky nemusely upravovat směrem dolů, a navrhuje ušetřit na jiných složkách nákladů. Rektor Hindls
také upřesnil, že možné snížení se však může týkat odměn, ale i zde se bude snažit jeho dopad
minimalizovat.

Předsedkyně Radová zakončila diskuzi a doporučila vzít informace na vědomí.

4. Různé
a)

Termíny následujících zasedání
Nejpravděpodobněji se jeví jako termín dalšího zasedání AS VŠE 1. 11. 2010. Tento termín bude ještě
upřesněn a včas vyvěšen na webových stránkách AS VŠE.
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b)

Příprava Etického kodexu
Senátor Bobek se zeptal, jak probíhá příprava etického kodexu. Předseda legislativní komise docent
Švarc přislíbil, že na příští zasedání předloží pokročilý návrh etického kodexu VŠE.

c)

I

Vyhlášení voleb do studentské kurie za Fakultu managementu v Jindřichově Hradci
Předseda mandátové komise profesor Marek informoval senátory o vyhlášení doplňovacích voleb ve
studentské kurii na Fakultě managementu. Volby by měly být vyhlášeny tento týden.

Ú

Paní předsedkyně Radová ukončila jednání, poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast.

Přílohy (pouze u originálu):
• č. 1 – prezenční listina 12/09-12
• č. 2 – Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011 - 2015
• č. 3 – Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2011
• č. 4 – Usnesení 107. zasedání Pléna České konference rektorů
• č. 5 – Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v doktorských studijních
programech

V Praze 20. září 2010
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Pavla Vašíčková
autor zápisu
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