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Přítomni: 
Jednání probíhalo korespondenční formou, e-mailem byli obesláni všichni členové 
pedagogické komise AS VŠE. 
 
Průběh jednání: 
Pedagogická komise se zabývala návrhem studentky FMV, aby zkouškové období tohoto 
zimního semestru začínalo až v lednu 2010. Její odůvodnění spočívalo v tom, že prvního 
týdne zkouškového období učitelé vesměs nevyužívají, takže fakticky se zkouškové období 
zkracuje na pět týdnů. 
O vyjádření byla požádána prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Mikovcová. 
Podle ní je na první týden zkouškového období již vypsáno dost termínů a na aktuální 
harmonogram se navíc váží další akce typu přijímacích zkoušek; na změny je proto nyní 
pozdě. Vznesené připomínky je možné zohlednit teprve při sestavování harmonogramu 
akademického roku 2010/2011. 
 
Pedagogická komise toto stanovisko podpořila. Východisko do budoucna pak vidí především 
v opatřeních, která přimějí zkoušející k rovnoměrnějšímu využívání všech týdnů zkouškového 
období.  
Příklady možných konkrétních opatření, které členové pedagogické komise nabízejí k širší 
diskusi: 

� V předmětech, kde je více než 200 studentů, musejí být vypsány zkouškové termíny 
alespoň v 5 různých týdnech zkouškového období. 

� V předmětech, kde je více než 100 studentů, musejí být vypsány zkouškové termíny 
alespoň v 3 různých týdnech zkouškového období, a přitom nesmějí být všechny 
v jedné půlce zkouškového období. 

� Zkouškové období musí být vyhlášeno tak, aby od prvního do posledního dne 
zkouškového období uplynulo minimálně 30 pracovních dnů. 

� Součet kapacit všech vypsaných termínů musí převýšit dvojnásobek počtu do předmětu 
zapsaných studentů a kapacity jednotlivých termínů se nesmí lišit o více než 50 %.  

(Uvedené příklady se setkaly v rámci korespondenčního jednání s kladnými i zápornými 
ohlasy jednotlivých členů.) 
 
Závěr : 
Pedagogická komise nedoporučuje měnit harmonogram aktuálního akademického roku. 
Pedagogická komise doporučuje AS VŠE přijmout následující usnesení: 

� AS VŠE žádá rektora VŠE, aby jako součást harmonogramu akademického roku 
2010/2011 stanovil pravidla, která přispějí k rovnoměrnějšímu využívání všech týdnů 
zkouškového období. 

 
Za správnost: Miroslav Svoboda, předseda pedagogické komise 


