Zápis ze zasedání AS - 24.05.2004
Přítomni (16): Bartošová, Boháčková, Gažo, Eyberger, Jílková, Kopřiva, Mikolandová,
Neumaierová, Poláková, Pichanič, Přibil, Ševčík, Štork, Vančurová, Wokoun, Zadražilová
Nepřítomni (5): Fischer, Janhuba, Rosický, Mazouch, Dušková
Omluveni (4): Fischer, Janhuba, Mazouch, Dušková

Program jednání:
12/1 Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE pro rok 2005 – předkládá paní rektorka
12/2 Schválení návrhu nového Statutu FMV – předkládá předseda AS FMV JUDr. Valenta
12/3 Návrh úpravy čl. 8 Statutu VŠE vPraze – předkládá prorektorka Hořejší
12/4 Žádost o schválení změny přílohy č. 1 Statutu VŠE – Seznam akreditovaných studijních
programů uskutečňovaných na VŠE - předkládá prorektor Krebs
12/5 Schválení nových členů Vědecké rady VŠE – předkládá paní rektorka
12/6 Motivační systém VŠE založený na hodnocení vybraných kvalitativních kriterií –
předkládá paní rektorka
12/7 Vztahy spolupráce mezi FM vJH a AS VŠE Praha – zajiš?uje Ing. Přibil
12/8 Různé

12/1 Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005
Kpředloženému materiálu se vyjádřila řada senátorů a v diskusi zazněly zejména následující
připomínky:
Senátorka Poláková upozornila na skutečnost, že v Aktualizaci záměru nejsou zmíněny
eurokredity a není zcela zřejmý důvod jejich neuvedení. Domnívá se, že současný
rozpracovaný stav je takový, že není jisté, zda se přechod v roce 2005 povede nebo ne.
Děkan Pudil vyjádřil přesvědčení, že senát by otázku eurokreditů měl ve svém jednání zmínit
a rovněž doporučit, aby se vpředloženém materiálu objevila.
Senátor Ševčík považuje materiál spíše za formu předvolební agitace nějaké strany. Materiál
neobsahuje termíny jednotlivých úkolů, nestanoví odpovědnost konkrétních osob.
Senátorka Poláková poznamenala, že již při schvalování loňského záměru vysvětlovala paní
rektorka, že ministerstvo nevyžaduje konkretizaci záměru, ale spíše je proklamativního
obecnějšího charakteru.

Senátorka Zadražilová se nicméně domnívá, že body záměru mají smysl vtom, že
ministerstvo přiděluje prostředky na rozvojové projekty právě vsouladu sdlouhodobým
záměrem. Zahrnutí ECTS kreditů by bylo taktické, ale nedomnívá se, že je nutné je do
materiálu zahrnout.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje materiál Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické
pro rok 2005“
Hlasování:
Pro: 11
Zdrželi se: 4
Proti: 0
AS VŠE materiál schválil.
Vdiskusi byla vznesena řada dalších námitek.
Senátor Janhuba písemně upozornil, že senát by měl schválit aktualizaci až po projednání ve
Vědecké radě.
Senátorka Poláková upozornila na dlouhodobý problém toho, že materiály jsou opakovaně
předkládány na poslední chvíli a není koordinace projednávání na senátu, ve Vědecké radě
apod.
Vznesené připomínky je možno shrnout do následujících bodů:
1. nebyl zmíněn přechod na ECTS
2. alespoň pro interní potřebu řízení školy by senát uvítal
a. zprávu o plnění dlouhodobého záměru za rok 2003
b. prováděcí plán suvedením konkrétní odpovědnosti za jednotlivé záměry VŠE

12/2 Návrh nového Statutu FMV
Předsedkyně legislativní komise Poláková informovala senátory o tom, že dle jejího názoru je
materiál stručný, neopakuje zbytečně věci, které jsou vzákoně, je perfektně zpracovaný.
Legislativní komise proto doporučuje materiál ke schválení. Informovala o tom, že ke
schválení je zapotřebí 11 hlasů, schválením Statut vstupuje vplatnost a není zde povinnost
registrace na MŠMT. Senátor Janhuba prostřednictvím e-mailu vysoce kladně hodnotil
předkládaný Statut, který by mohl být použit jako vzor pro tvorbu Statutu jiných fakult.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE projednal přeložený Návrh nového Statutu Fakulty mezinárodních vztahů a
návrh schvaluje.“

Hlasování:
Pro: 15
Zdrželi se: 1
Proti: 0
Nový Statut FMV byl senátem schválen.

12/3 Návrh úpravy čl. 8 Statutu VŠE v Praze
Předsedkyně legislativní komise Poláková podala senátu informaci o tom, že materiál
obsahuje přeformulování čl. 8 Statutu VŠE stím, že tento článek bude doplněn pokynem
rektorky. Uvedla, že je otázkou, zda pokyn rektorky může ovlivňovat, případně měnit Statut.
Dále se setkala s výhradami ktomu, že pokyn rektorky je zbytečně rozvleklý. Objevily se také
pochybnosti, zda lze za hostující profesory považovat pouze zahraniční pedagogy a zda
hostující profesor nemůže být členem akademické obce.
Senátorka Zadražilová se dotazuje, proč může být hostujícím profesorem pouze cizinec.
Dřívější formulace připouštěla učitele z jiné, zejména zahraniční vysoké školy.
Senátorka Vančurová vznesla dotaz, zda hostující profesoři jsou osoby vhlavním pracovním
poměru. Pokud by tomu tak bylo, tak by nemohl mít dva hlavní úvazky na dvou různých
školách, musí si vybrat, který je hlavní.
Senátorka Jílková se domnívá, že proces jmenování hostujících profesorů je příliš složitý.
Senátor Ševčík se domnívá, že článek 5, odst. 4 předloženého materiálu odporuje čl. 70, odst.
2 zákona o VŠ. Zdůraznil, že ze zákona je akademickým pracovníkem každý, kdo se podílí na
pedagogické činnosti.
Senátor Štork se dotázal, proč je statut hostujícího profesora upraven formou Pokynu
rektorky. Upozornil, že Fond rektorky 2 přejde vbudoucnu na programové financování a
mohlo by tak dojít ke kolizi.
Senátorka Poláková vyjádřila stouto připomínkou souhlas. Statut hostujícího profesora by
podle jejího názoru měl být upraven formou vnitřního předpisu, nikoli pokynem.
Senátor Wokoun upozornil, že jmenovací řízení naprosto jasně specifikuje zákon o VŠ.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Návrh úpravy čl. 8 Statutu VŠE vPraze.“
Hlasování:
Pro: 0
Zdrželi se: 9
Proti: 7

AS VŠE materiál neschválil.
Pro další projednávání požaduje senát vysvětlení následujících bodů:
1. AS VŠE požaduje vysvětlení souladnosti paragrafu 70, odst. 2 zákona o VŠ sčlánkem
5, odst. 4 Pokynu rektorky.
2. Vbodě 2 čl. 8 Návrhu senát navrhuje upravit postavení hostujícího profesora nikoli
pokynem, ale Statutem hostujícího profesora VŠE vPraze jako vnitřním předpisem.
3. Požadujeme vysvětlení, proč bylo způvodního znění čl. 8 Statutu vypuštěno, že
hostujícími profesory jsou pracovníci jiných VŠ a vnávrhu je vymezení hostujícího
profesora zúženo pouze na spolupracovníky ze zahraničí.

12/4 Žádost o změnu přílohy č.1 Statutu VŠE
Materiál předkládá prorektor Krebs, jeho schválení bylo přesunuto zminulého zasedání AS
VŠE. Vdiskusi nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto bylo přistoupeno khlasování.
Usnesení AS VŠE
„AS VŠE schvaluje přílohy č.1 Statutu VŠE – seznam akreditovaných studijních
programů.“
Hlasování:
Pro: 15
Zdrželi se: 1
Proti: 0
AS VŠE schválil změnu přílohy Statutu VŠE.

12/5 Návrh na schválení nových členů VR VŠE
Předseda AS VŠE informoval o tom, že jej paní rektorka požádala o schválení nových členů
Vědecké rady VŠE. Vzhledem ktomu, že na členství ve VR VŠE rezignovali prof. Žák a prof.
Kouba, předkládá paní rektorka ke schválení následující 2 nové návrhy:
•
•

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., děkan Fakulty národohospodářské VŠE vPraze
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., Praha

Usnesení AS VŠE
„AS VŠE schvaluje doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc. jako člena Vědecké rady VŠE.“
Hlasování:

Pro: 14
Zdrželi se: 2
Proti: 0
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje doc. Ing. Pavla Mertlíka, CSc. jako člena Vědecké rady VŠE.“
Hlasování:
Pro: 11
Zdrželi se: 5
Proti: 0
AS VŠE schválil nové členy Vědecké rady VŠE.

12/6 Materiál Motivační systém VŠE založený na hodnocení vybraných
kvalitativních kriterií
Stanovisko AS VŠE:
„Senátu byl předložen materiál paní rektorky Motivační systém VŠE založený na hodnocení
vybraných kvalitativních kriterií. AS VŠE považuje problematiku nekvantifikovatelných
kriterií za natolik podstatnou, že se jí bude zabývat na dalších zasedáních senátu.“

12/7 Vztahy spolupráce mezi FM vJH a AS VŠE Praha
Vdiskusi kbodu 7 vystoupil děkan FM prof. Pudil, který objasnil některá specifika práce FM
vJindřichově Hradci.
•
•
•

•
•

fakulta má vlastní finanční prostředky, rozpočet je vyrovnaný,
JH má horší výchozí podmínky – jako malá VŠ si vše zajiš?uje sama a nemůže
dosahovat takové efektivnosti jako velké VŠ, které mají centralizované servisy služeb,
na fakultě je negativně vnímána snaha zařadit JH do stejných kvalitativních kriterií
jako ostatní fakulty VŠE, protože je obtížnější dosáhnout například stejných počtů
docentů a profesorů,
vedení VŠE vychází FM JH vstříc, ale problémy přetrvávají vzhledem kdislokaci,
bylo by vhodné problémům FM někdy věnovat alespoň část zasedání AS VŠE,

Předseda Pichanič zmínil možnost telekonferencingu a jeho použití pro on-line přednášky.
Senátorka Poláková se dotázala na využívání blokové výuky.
Děkan Pudil odpověděl, že bloková výuka byla projednávána, ale nerealizovala se. Využití
telekonferencingu by nevedlo ke zlepšení plnění kvalitativních kritérií pro hodnocení
programového financování.

Předseda Pichanič poděkoval panu děkanovi za dokonalou spolupráci při přípravě výjezdního
zasedání.

12/8 Různé
Senátorka Poláková informovala o tom, že legislativní komise byla vyzvána předsedou AS
VŠE k formulování návrhů na případné změny ve Statutu VŠE. Komise bude shromažďovat
návrhy od členů. Se změnou Statutu se čeká se na přechod na ECTS kredity a na změnu
vysokoškolského zákona.
Předseda Pichanič informoval senát, že existuje dislokační komise pro novou Rajskou budovu
a domnívá se, že senát by měl iniciovat její znovusvolání ještě vprůběhu výstavby.
Senátor Štork podal informaci o výsledcích ankety studentů týkající se menzy.
Vyhodnocení ankety týkající se menzy Italská
relativní
četnosti

kumulativní relativní
četnosti

velmi spokojen

8,3%

8,3%

spokojen

52,9%

61,2%

spíše nespokojen

27,5%

88,7%

nespokojen

10,7%

99,4%

žádná odpověď

0,6%

100,0%

Celkové hodnocení

Studenti souhlasili i s bezobjednávkovým systémem za podmínky, že budou garantována tři
jídla do konce doby výdeje.
Předsedkyně pedagogické komise Zadražilová podala informaci o tom, že spolu sRichardem
Gažem byla nominována do týmu, který se zabývá transformací na ECTS kredity (tým se
skládá z proděkanů pro studium, prorektora Krebse, prorektora Čermáka a projektového
manažera). Uvedla, že jednání jsou velmi intenzivní a náročná. Ocenila nasazení členů týmu a
paní rektorky, která se všech jednání osobně účastní. Byly definovány základní teze, které by
se měly předložit kdiskusi akademické obci.
Dále informovala, že pan prorektor Krebs byl požádán o informaci, kolik studentů se bude
vletošním akademickém roce přijímat. Informaci ještě neobdržela. Co se týče námětu
pedagogické komise pro posílení zpětné vazby zanket, dostala komise odpověď, že problém
se bude řešit vrámci ISISNG.
Senátor Kopřiva se dotázal, zda je již pevně stanoven harmonogram výuky .
Předseda Pichanič informoval o tom, že harmonogram již byl odsouhlasen. Výuka v ZS
začíná 27.9.2004. Na kolegiu rektorky bylo dohodnuto, že každý semestr bude třináctitýdenní
bez přípravného týdne.

Příští zasedání AS VŠE se koná 28.6.2004 od 13 hodin na 157nb.
Přílohy (pouze u originálu):
1) Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 24. května 2004
26.5.2004
Zapsala: Boháčková
Ověřila: Zadražilová
Schválil: Pichanič

