Zápis č. 3
z řádného jednání Pedagogické komise Akademického senátu EkF VŠB-TUO
konaného dne 17. 3. 2015
Přítomni: Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing. Petr Kozel, Ph.D., Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.,
Ing. Agata Drobiszová, Ing. Barbora Ptáčková
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Program jednání
Zpráva o hospodaření EkF 2014
Novela Jednacího řádu VR EkF
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015
6. Záležitosti týkající se studentů
7. Různé

1) Zahájení
Dr. Friedrich přivítal jednotlivé členy komise a seznámil je s návrhem programu jednání.
Uvedl, že pedagogická komise AS EkF se schází na svém řádném jednání, aby především
projednala náležitosti, o kterých se bude podle programu hovořit na zasedání
akademického senátu EkF.
Poté předseda komise konstatoval, že komise se sešla v plném počtu a je připravena
projednat navrhované body programu.
2) Program jednání
Dr. Friedrich se dotázal přítomných členů pedagogické komise, zda souhlasí s uvedeným
návrhem programu. Žádné námitky nebyly vzneseny.
3) Zpráva o hospodaření EkF 2014
Členové pedagogické komise vzali na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření EkF za
rok 2014. Více tento materiál diskutován nebyl, neboť svým obsahem spadá především
do kompetence ekonomické komise.
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4) Novela Jednacího řádu VR EkF
Členové pedagogické komise vzali na vědomí novelu Jednacího řádu VR EkF. Více tento
materiál diskutován nebyl, neboť svým obsahem spadá pod kompetence legislativní
komise, která ho projednávala.
5) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015
Členové pedagogické komise konstatovali, že nemají k Aktualizaci dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF
VŠB-TUO pro rok 2015 žádné připomínky, a dohodli se, že s tímto materiálem vyjádří
souhlas.
6) Záležitosti týkající se studentů
Pedagogickou komisi oslovil předseda studentské komory AS EkF se žádostí, aby
projednala otázku, se kterou se na něj obrátili někteří studenti. Konkrétně se jedná o
prezentaci oboru Finance, která byla uveřejněna na webu EkF. V této prezentaci bylo
údajně uvedeno, že studenti oboru Finance si mohou volit předměty jiných oborů, a tak
získat specializaci v oblasti eurosprávy, národního hospodářství, veřejné ekonomiky
apod. Právě studenti z těchto oborů se ptali předsedy studentské komory, zda z toho
plyne, že Finance budou hlavním oborem a ostatní jen specializací.
V době, kdy se pedagogická komise sešla, daná prezentace již nebyla na webu k dispozici
a byla nahrazena novou, ve které tato sporná formulace nebyla nalezena. V diskusi
k tomuto tématu zaznělo, že volitelné předměty si stanovují obory samy na základě
nabídky kateder, na druhé straně je v zájmu studentů všech oborů, aby si mohli vybírat
volitelné předměty z co nejširší nabídky, tedy i z jiných oborů. Co se týká prezentace
oboru Finance, v současné době není možné posoudit, co a jakým způsobem bylo
v původní prezentaci uvedeno, a proto se pedagogická komise shodla na tom, že k tomuto
bodu nebude vydávat žádné stanovisko a doporučí předsedovi studentské komory AS, aby
situaci řešil standardním způsobem, tj. aby oslovil vedení příslušné katedry a požádal o
vysvětlení.
7) Různé
V následné diskusi předseda komise dr. Friedrich informoval, že od posledního zasedání
komise byly zveřejněny tři vyhlášky týkající se pedagogických záležitostí. Otázce volby
povinně volitelných předmětů se věnuje konkrétně vyhláška EkF_VYH_15_009, která se
objevila na webu 16. 3. 2015. Dr. Friedrich uvedl, že tyto vyhlášky nebyly s pedagogickou
komisí diskutovány ani o jejich vydání nebyla komise informována. Rovněž uvedl, že není
povinností vedení fakulty projednávat s komisí všechny vyhlášky, na druhé straně by
měla mít komise povědomí o tom, co se v oblast pedagogické legislativy mění.
V této souvislosti také zaznělo, že ve vyhlášce EkF_VYH_15_007 ze dne 2. 3. 2015, týkající
se přihlašování studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia na bakalářské
studijní obory v akademickém roce 2014/2015, je stanoven dolní limit pro otevření oboru
25 studentů, přestože v pravidlech přijímacího řízení EkF_VYH_15_002, která komise
projednávala na svém 2. řádném zasedání dne 9. 1. 2015 a poté je 13. 1. 2015 schválil
akademický senát fakulty, vyplývá, že žádné hranice pro otevření oborů nebudou
stanoveny.
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Dr. Friedrich uvedl, že na zasedání AS EkF se na tento nesoulad zeptá proděkanky pro
studium a současně požádá o lepší informovanost komise ohledně všech legislativních
materiálů z pedagogické oblasti, tedy i v případě, že tyto materiály nepodléhají
schvalování komise, resp. senátu.
Dr. Friedrich poté poděkoval všem členům komise a jednání ukončil.
V Ostravě dne 17. 3. 2015
Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
předseda Pedagogické komise AS EkF VŠB-TUO
Zapsala:
Ing. Barbora Ptáčková
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