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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Zasedání 17/09-12

Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

14. června 2011
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka; Bayer, Vorlová
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Švarc, Taušer
Fakulta podnikohospodářská (F3): Plášková, Neumaierová
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek; Sládková
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Vostrovská
Fakulta managementu (F6): Novotná; Gottwald
Jiné: - - Černý (F6), Fiala (jiné), Mazouch (F4), Nový (F6), Ondejčíková (F2), Šíma (F6), Vašíčková (F5),
Vránová (F2)
Budínský (F4), Gráf (jiné), Regéczy (F5), Sieber (F3), Vančura (F3),
Bobek (bývalý senátor), Hindls (rektor), Hronová (prorektorka pro vědu a výzkum)
Radová
13:00 – 14:00

Zapsal

Bobek

Omluvení

Program jednání
1. Studijní a zkušební řád pro doktorské studium
2. Přílohy statutu FPH VŠE
3. 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.
Předseda mandátové komise Petr Marek informoval, že dva studentští senátoři ukončili studium a
skončil jim mandát senátora. Jde o Zdeňka Vondru z FIS, za kterého je k dispozici náhradnice, a
Michala Bobka z FPH, za kterého není k dispozici náhradník.
Předseda mandátové komise předal náhradnici za Zdeňka Vondru Pavlíně Sládkové osvědčení o
povolání k výkonu funkce senátora.

1. Studijní a zkušební řád pro doktorské studium
Prorektorka Hronová informovala senátory, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odmítlo
zaregistrovat schválený Studijní a zkušební řád pro doktorské studium, jelikož zde byla možnost
uznávat státní doktorskou zkoušku a předchozí studium, které podle ministerstva odporuje zákonu o
vysokých školách. Problematické ustanovení ovšem bylo součástí i stávajícího znění studijního a
zkušebního řádu. Prorektorka Hronová v této věci vedla jednání na ministerstvu školství a upřesnila
interpretaci článku. Znění článku umožňuje studentům doktorského studia, kteří nestihli včas dokončit
své studijní povinnosti, a z toho důvodu jim bylo studium ukončeno, aby mohli získat titul Ph.D. Pokud
tedy student nestihne vykonat své studijní povinnosti a studium je mu ukončeno, může požádat o
uznání tohoto studia. Podmínkou ovšem je, že k uznání státní doktorské zkoušky musí dojít až po malé
obhajobě. S navrženým zněním souhlasilo i ministerstvo školství. Prorektorka Hronová taktéž
informovala, že ministerstvo mělo výhrady k jiným bodům, ovšem tyto záležitosti jsou spíše formální
(například poplatky související se studiem nemají být součástí SZŘ atd.).

I

Předseda legislativní komise senátor Svoboda se vyjádřil, že s návrhem souhlasí. Původní nesouhlas,
který vznesl formou e-mailu, vycházel z toho, že neměl informace o jednání na ministerstvu školství.
Poté, co prorektorka Hronová na jednání komise vysvětlila příčiny, kvůli kterým k změnám dochází a
jaký mají praktický dopad na studenty komise schválení SZŘ doporučuje.
Diskuze
Předseda legislativní komise Zbyněk Švarc se dotázal, zdali byly provedeny i jiné než v dopise
zmíněné úpravy. Prorektorka Hronová uvedla, že všechny změny oproti naposledy schválenému SZŘ
jsou uvedeny v dokumentu, který senát dostal k dispozici. Jiné změny nebyly provedeny.

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předložený Studijní a zkušební řád pro doktorské studium.“
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

2. Přílohy statutu FPH VŠE
Senátorka Plášková představila změny v přílohách Statutu Fakulty podnikohospodářské, které
k projednání na AS VŠE předložil děkan Veber. K změnám nedošlo ve statutu fakulty, nýbrž pouze
v přílohách fakulty. V organigramu byly provedeny změny, které vycházejí ze zřízení nových center a
jiných pracovišť na fakultě, v seznamu akreditovaných programů jsou uvedeny aktuální informace o
akreditovaných oborech v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech, dále
jsou uvedeny informace o oborech habilitačního a jmenovacího řízení.

I

Diskuze
Senátor Marek se dotázal, kdy byl materiál schválen akademickým senátem fakulty, kolik senátorů se
vyjádřilo pro a proti změnám. Podobnou otázku vznesl taktéž předseda legislativní komise AS VŠE
Zbyněk Švarc. Senátorka Plášková uvedla, že jí tato informace není známá. Michal Bobek se vyjádřil,
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č.

PŘEDMĚT
že jako celek pravděpodobně změny schváleny nebyly, byly schváleny jednotlivé statuty center. Z toho
důvodu byly promítnuty zápisy z jednání AS FPH, přičemž bylo konstatováno, že jako celek nebyly
změny AS FPH schváleny. Předseda legislativní komise AS VŠE Zbyněk Švarc vyjádřil svůj názor, že
v tom případě nelze materiál schvalovat AS VŠE, pokud nebyl schválen AS FPH. Navíc byl podobný
požadavek jiných fakult taktéž AS VŠE odmítnut.

TYP

Na základě diskuze bylo rozhodnuto, že o přílohách Statutu nebude jednáno. Senátor Svoboda
doporučil, aby byly ze Statutu FPH vyňaty informace o akreditovaných oborech, jelikož jde o
skutečnost, která vychází z jiných dokumentů a není potřeba jí uvádět ve statutu.

6. Různé
a)

Výběrová řízení na VŠE
Rektor Hindls informoval, že v průběhu prázdnin budou probíhat dvě výběrová řízení, kterých by se
měli zúčastnit zástupci AS VŠE. Jde o výběrové řízení na nového provozovatele menzy Italská a
taktéž na ředitele Rozvojového a poradenského centra.
V případě provozovatele menzy Italská bude výběrové řízení probíhat 11.7. 2011. Mezi přihlášenými
zájemci jsou zástupci 4 největších firem v oboru, malí provozovatelé a taktéž i OSVČ.
Ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE se hledá z toho důvodu rezignace Martina Lukeše
na tuto pozici. Výběrové řízení by mělo probíhat mezi 27 – 29. 8. 2011. Zájemci jsou hledání pomocí
personálních webů.

I

Místopředsedkyně Češková informovala senátory, že je pravděpodobné, že účast na výběrovém řízení
se většinou protáhne na více dnů, jelikož se výběrová komise schází vícekrát, aby si prostudovala
podklady či projednala nabídky.
Do výběrové komise na provozovatele menzy byl nominován Petr Mazouch (člen) a Alena Češková
(náhradník). Do výběrové komise na ředitele Rozvojového a poradenského centra byla jmenována
Šárka Vorlová (člen) a Alena Češková (náhradník).

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje navržené zástupce do hodnotících komisí.“
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
b)

Jednání AS VŠE v zimním semestru 2011/2012
Rektor Hindls vznesl požadavek na to, aby byl stanoven termín jednání AS VŠE v následujícím
semestru. Na základě diskuze byl stanoven termín na 3.10. 2011.

c)

I

Doplňující volby do AS VŠE
V souvislosti s ukončením studia stávajících senátorů bude nutné vyhlásit doplňovací volby do AS VŠE
na některých fakultách. Vyhlášení voleb zajistí předsednictvo tak, aby mohly proběhnout co nejdříve
podle platného Volebního a jednacího řádu AS VŠE.

I

Paní předsedkyně Radová ukončila jednání, poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast během
jednání i během celého semestru a popřála všem hezké prázdniny.
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Přílohy (pouze u originálu):
• č. 1 – prezenční listina 17/09-12
• č. 2 – Žádost rektora o změnu SZŘ pro doktorské studium s vysvětlením
• č. 3 – Studijní a zkušební řád pro doktorské studium
• č. 4 – Akreditace pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské programy FPH VŠE
• č. 5 – Akreditace pro habilitační a jmenovací řízení FPH VŠE
• č. 6 – Organigram FPH VŠE

V Praze 14. června 2011
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Ing. Michal Bobek
autor zápisu
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