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Zasedání 21/09-12

Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Předsedal
Doba

27. února 2012
VŠE v Praze, NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Vorlová,
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Švarc, Vránová, Zábražná
Fakulta podnikohospodářská (F3): Neumaierová, Janda, Vančura
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Dlouhý, Chlapek, Langhamrová, Sládková
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Vostrovská,
Fakulta managementu (F6): Černý, Nový, Šíma
Jiné:
F1: Kozejová, F2: Taušer, F3: Plášková, F5: Strejček, Vašíčková, F6: Novotná, Jiné: Gráf, Fiala
Sieber (F3), Zelenka (F1), Gottwald (F6)
Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Mikovcová (prorektorka), Svoboda (kvestor), Stříteský (AS
FPH), Vondra (RVŠ)
Radová
13:00 – 14:45

Zapsal

Vránová

Omluvení
Neomluvení
Hosté

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ú – Úkol

Návrh na jmenování nového člena Vědecké rady VŠE
Informace z jednání RVŠ, ČKR a předsedů akademických senátů
Informace k rozpočtu VŠE
Harmonogram akademického roku 2012/2013
Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠE pro období 2012-2015
Volební řád FPH
Různé

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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Paní předsedkyně přivítala přítomné senátory na prvním zasedání AS VŠE v roce 2012. Na začátku
zasedání představila nové senátory AS VŠE - Bc. Adélu Zábražnou (F2) a Ing. Josefa Biče, Ph.D. (F2).
Prof. Marek novým senátorům předal povolání k výkonu mandátu.

1. Návrh na jmenování nového člena Vědecké rady VŠE - doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
Pan rektor podal Akademickému senátu návrh na jmenování děkana Müllera členem Vědecké rady VŠE.
Zároveň senátory seznámil s dlouholetým působením doc. Müllera na VŠE.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc. členem VR VŠE.“
PRO: 20

R

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

2. Informace z jednání České konference rektorů.
Pan rektor seznámil senátory s výsledky jednání České konference rektorů s premiérem Nečasem a
ministrem Dobešem. Prorektor Fischer vyzval senátory k podání dalších návrhů a podnětů pro jednání
RVŠ a ČKR.
Předsedkyně Radová informovala o schůzce předsedů akademických senátů a o plánovaných akcích
v rámci Týdne neklidu.

I

Ing. Vondra, jako studentský zástupce v RVŠ, informoval o výsledcích jednání schůzky, na které došlo
ke sjednocení akcí v rámci Týdne neklidu.

3. Informace k rozpočtu VŠE
Pan kvestor informoval o současném vývoji ve zpracování návrhu rozpočtu a o jednání kolegia rektora.
Pravděpodobně dojde k dalšímu krácení rozpočtu, a to asi o další 4 %. Pan kvestor informoval o
možnosti posunout hlasování o rozpočtu na dobu, kdy bude jasné, k jakému krácení dojde.

I

Další jednání: 19. 3. 2011, materiál by byl zaslán 14. 3. 2011, po jednání poradní skupiny rektora a
finanční komise. Senátoři budou včas informování.

4. Harmonogram akademického roku 2012/2013
Prorektorka Mikovcová poděkovala Ing. Svobodovi za připomínky, které vznikly z jednání pedagogické
komise. Ing. Svoboda informoval o jedné formální chybě, která nebyla zahrnuta do připomínek
pedagogické komise – oprava konce ZS a začátku LS. Prorektorka Mikovcová tuto připomínku
akceptovala a přislíbila její opravu.
Pedagogická komise navrhla zahrnout do harmonogramu větu: „Závěrečné testy nelze psát v době
výuky.“ Prof. Marek vyzval ostatní senátory k diskuzi nad povolením psaní závěrečných testů v třináctém
týdnu výuky. Prorektorka Mikovcová souhlasí s tím, že by závěrečné poslední testy, za které se udělují
známky, měly být striktně psány ve zkouškovém období. Docent Švarc se domnívá, že by tato otázka
neměla být součástí Harmonogramu akademického roku. Ing. Svoboda upozornil, že každý předmět má
ve svém sylabu uvedeno, zda jsou součástí i průběžné testy a není proto nutné polemizovat nad
označením „závěrečný test“. Dále si myslí, že výhodou zařazení této formulace do Harmonogramu je to,
že se mění každý rok a pokud by se toto neosvědčilo, není nutné měnit Studijní a zkušební řád.
Prorektorka Mikovcová se domnívá, že psaní testů si má ohlídat garant předmětu.

I

Pan kvestor dodal, že harmonogram není vnitřním předpisem, a proto by tento dodatek nebyl
vymahatelný.
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Usnesení:
„Akademický senát projednal a vzal na vědomí předložený harmonogram a doporučil prorektorce
Mikovcové upravit formální nedostatky harmonogramu a zvážit další skutečnosti uvedené v

R

zápisu z jednání Pedagogické komise.“

5. Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠE pro období 2012 – 2015
Předsedkyně Radová informovala, že hlavní volební komise z minulých voleb nebyla zrušena. Všichni
členové v současné době na VŠE působí. Hlavní volební komise je zatím považována za HVK i pro tyto
volby. Pokud dojde ke změnám ze strany členů, předsednictvo AS požádá předsedy fakultních AS o
jmenování nového člena .
Senátor Chlapek vznesl dotaz, zda by fakulty neměly mít přesně dáno, dokdy musí volby na fakultách
proběhnout. Shrnutí bude zasláno předsedům fakultních senátů. Senátor Švarc navrhnul, aby bylo
přijato usnesení „Akademický senát VŠE ukládá fakultním senátům, aby zveřejnění voleb do AS VŠE a
oznámení jejich termínů bylo uveřejněno do konce března 2012.“ Senátor Berka doporučuje zdůraznit,
že zástupci musí být zvolení do konce výuky.

I

Prorektor Fischer doporučuje informovat fakultní senáty, aby zkontrolovaly, zda členové volební komise
zároveň nekandidují.
Akademický senát projednal vyhlášení voleb.

6. Volební řád FPH
Senátor Švarc informoval, že se k tomuto návrhu Legislativní komise nesešla. Zároveň vyjádřil pochyby
a připomínky k některým částem tohoto řádu a doporučil tento návrh upravit a přednést na příštím
zasedání AS. Ing. Stříteský se vyjádřil k těmto připomínkám a vysvětlil dotazy, které se týkaly zejména
možnosti, že studenti doktorského studia se mohou rozhodnout, zda budou hlasovat za studentskou
kurii, nebo za zaměstnaneckou. Vzhledem k plánovanému vyhlášení voleb již v tomto týdnu Ing.
Stříteský poprosil AS o schválení.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předložený volební řád FPH VŠE.“
PRO: 16

R

PROTI: 1
ZDRŽELI SE: 2
Usnesení bylo schváleno.

7. Různé
a)

Ú – Úkol

Senátor Chlapek informoval o možnosti elektronického provedení voleb. Toto téma bylo zpracováno a
obhájeno v diplomové práci. Nabídnul možnost přednesení prezentace na toto téma na některém
z dalších jednání senátu.
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b)

Senátorka Vránová seznámila senátory s výsledky ankety „Výzkum mezi studenty v akademických
senátech českých vysokých škol“, které byly prezentovány na konferenci České studentské unie dne 25.
února 2012 v Plzni. Výsledky této ankety budou uveřejněny na stránkách AS VŠE po obdržení souhlasu
autorů.

I

Přílohy (pouze u originálu):
 č. 1 – prezenční listina 20/09-12
 č. 2 – VŘ FPH
 č. 3 – Návrh na jmenování nového člena VR VŠE
 č. 4 – Harmonogram akademického roku 2012/13
 č. 5 – Vyhlášení voleb do AS VŠE

V Praze 3. února 2012
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Jana Vránová
autor zápisu

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

