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Z á p i s  č . 3  

( f u n k č n í  o b d o b í  2 0 1 8 - 2 0 2 1 )  

z řádného zasedání AS NF VŠE konaného dne 6. září 2018  

 

1. Usnášeníschopnost 
 
      Přítomni: Frömmel, Kovář, Macháček, Mašek, Šedivá (roz. Nešporová), Pavlík, Vondráček, Zeman   
      Omluveni:  Vostrovská 
      Hosté: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., děkan NF VŠE,  
          doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan NF VŠE, 
                        PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D., tiskový tajemník NF VŠE, a další dle prezenční listiny. 
       
       
      Předseda AS NF VŠE konstatoval, že AS NF VŠE je usnášeníschopný. 
       

2. Projednání a schválení programu jednání AS NF VŠE v Praze 
 
      2.1 Předseda AS NF VŠE navrhl schválení následujících bodů jednání: 
 

      3. Sloučení katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a katedry  
          ekonomie. 
      4. Úprava Studijní vyhlášky NF VŠE.  
      5. Různé.  
     
Usnesení: 
 
V souladu s článkem 4, odst. 3 JŘ AS NF VŠE Akademický senát NF VŠE schvaluje navržené body   
programu jednání.  
 
Pro:      8 hlasů         
Proti:     0       
Zdržel/a se:   0   
 

 

      3.  Sloučení katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a  
          katedry ekonomie. 
 
 
            V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách předložil děkan NF VŠE návrh  
            na sloučení fakultních pracovišť, a to katedry institucionální, environmentální a experimentální  
            ekonomie a katedry ekonomie, a to tak, že (i) katedra institucionální, environmentální a  
            experimentální ekonomie zanikne, (ii) nástupnickým fakultním pracovištěm se stane katedra  
            ekonomie a (iii) rozhodným dnem bude den 17. 9. 2018.  
            
            Ve zdůvodnění svého návrhu děkan uvedl, že vychází z návrhu vedoucího katedry institucionální,  
            environmentální a experimentální ekonomie doc. Mgr. Libora Duška, Ph.D.; a po jeho projednání  
            s ním i se členy uvedené katedry a dále též s vedoucím katedry ekonomie prof. Robertem Holmanem,  
            CSc., se vedení fakulty rozhodlo tento návrh akceptovat. 
 
            Vzhledem k tomu, že zdůvodnění děkana NF VŠE bylo přijato plénem AS NF bez dotazů a připomínek,  
            přednesl předseda návrh usnesení a vyzval senátory k hlasování. 
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      Usnesení: 
 
      V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách Akademický senát   
      Národohospodářské fakulty VŠE v Praze rozhodl o sloučení katedry institucionální,    
      environmentální a experimentální ekonomie a katedry ekonomie, a to tak, že katedra  
      institucionální, environmentální a experimentální ekonomie zaniká a nástupnickým fakultním  
      pracovištěm se stává katedra ekonomie. Ke sloučení dochází k rozhodnému dni 17. 9. 2018.  
 

Pro:      8 hlasů         
Proti:     0       
Zdržel/a se:   0   

 
 

     4. Úprava Studijní vyhlášky NF VŠE.  
 
           Senátor Frömmel navrhl vyškrtnutí článku 34, odst. b) Studijní vyhlášky NF VŠE, jehož znění je  
           následující: [34) Děkan přidává dodatečné kreditové poukázky výhradně jedním z následujících  
           způsobů:] b) 2 kreditové poukázky za účast na seznamovacím kurzu pořádaným NF VŠE.  
 
           Ve zdůvodnění svého návrhu uvedl, že se nedomnívá, že by kreditové poukázky měly být přidávány za  
           účast na akci nesouvisející se studiem na vysoké škole a probíhající před začátkem výuky; dále mluvil  
           o velkém reputačním riziku pro NF VŠE – dobré pověsti a prestiži fakulty by podle něj nijak neprospělo,  
           kdyby se opakovala např. reportáž TV Prima ze 4. 10. 2011 o „kupování kreditů“ studenty NF VŠE;   
           uvedl též, že vyřazení tohoto bodu není v rozporu s jinými vnitřními předpisy VŠE ani NF VŠE, ani  
           nevyžaduje jejich úpravu. 
 
           Děkan NF VŠE obsáhle popsal program seznamovacích kurzů organizovaných NF VŠE i jejich náplň,  
           v jejímž rámci jsou nastupující studenti instruování doktorandy fakulty, jak se orientovat v kreditním  
           systému studia i v systému InSIS atd.; zdůraznil, že nejde o soukromý výdělečný podnik, neboť  
           poplatky za kurzy jsou zasílány na účet NF VŠE ve výši odpovídající nákladům, a že přitom nedochází  
           k žádné diskriminaci, protože sociálně či zdravotně znevýhodněným studentům, kteří se  
           seznamovacích kurzů nemohou zúčastnit, je dle č. 34 d) Studijní vyhlášky NF VŠE umožněno požádat  
           děkana o přidělení kreditových poukázek. Děkan dále sdělil, že během své návštěvy právě   
           probíhajícího seznamovacího kurzu vyslechl od jeho účastníků řadu velmi pozitivních reakcí.   
 
           Proděkan NF VŠE doc. Ševčík uvedl, že v případě reportáže TV Prima ze 4. 10. 2011 došlo k ze strany  
           pracovníků této televize k naprostému selhání profesionálního přístupu, což mělo za následek, že TV  
           Prima byla soudně udělena pokuta. 
 
           Senátor Kovář konstatoval, že na základě jeho zkušeností prorektora UK by nebylo možné prakticky  
           vůbec nic učinit, pokud by se předem bral zřetel na možná mediální rizika.   
            
           Tiskový referent NF VŠE Daniel Váňa sdělil, že na základě dřívějších zkušeností je nyní NF VŠE dobře  
           připravena čelit mediálním atakům a účelovým dezinformacím.   
  
           Senátor Frömmel přiznal, že se seznamovacího kurzu na začátku svého studia nezúčastnil a že ho ani  
           později nikdy nenavštívil; poté prohlásil, že s menší výhradou akceptuje přednesenou argumentaci a  
           uznává, že jeho návrh nemá širší podporu, a požádal o stažení svého návrhu z jednání AS NF. 

 
         Jelikož v rámci bodu 5. Různé nebyl vznesen žádný podnět, bylo jednání AS NF ukončeno.    
 
 
      Příští zasedání AS NF VŠE bude svoláno v souladu s JŘ AS NF VŠE.    
 
 
       
 
      doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.       JUDr. Jan Vondráček, v. r.                                                            
      předseda AS NF VŠE v Praze      zapisovatel  


