
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 17. 2. 2014

Přítomni:
ZK: Černíková, Kocourek, Maršíková, Neumannová, Öhm, Rydvalová, Simová; SK: Ležák, 
Pavlíková, Rozmajzl  
Hosté: Prorektor TUL prof. Kraft, děkan EF TUL doc. Žižka, proděkan EF TUL Dr. Skála

Omluveni:
ZK: Rozkovec 
SK: Knížková
 

Výsledky všech hlasování jsou vždy uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

1. Prof. Kraft se vyjádřil k připomínkám studentů k předmětům vyučovaným KEK, 
svoje vystoupení strukturoval do pěti hlavních bodů:
I. Rozsah výuky je dán mezifakultní dohodou. EF poskytuje výuku ekonomických věd na vysoké 
úrovni, což považuje za kvalitativní výhodu. KEK se nebrání navýšení rozsahu výuky, ale je si 
vědoma omezených možností realizace.
II. Studenti mají studovat původní materiály (skripta jsou jen pouhým vodítkem). Bývá obvyklé asi 
jednu třetinu látky studovat mimo školu. Povinná literatura k předmětům je obligatorní. Seminář je 
stavěn jako diskuze, kde by studenti měli klást své otázky k rozšíření přednášek, nikoliv jako 
pouhé procvičení a zopakování přednášené látky. Nejsou-li tyto body dodržovány, vede to často ke 
zdržení oproti původnímu pedagogickému plánu.
III. Rozdílnost jednotlivých vyučujících je podstatou akademického prostředí. Každý pedagog má 
určitou specializaci a určité názory na pojetí některých teorií.
IV. Hospitace jsou katedrou prováděny pravidelně a nebyly zaznamenány stěžejní nedostatky při 
výuce předmětů KEK. Předměty v navazujícím studiu jsou realizovány minimálně odbornými 
asistenty s vědeckou hodností.
V. Prof. Kraft předpokládá do budoucna osobní participaci na výuce předmětu Mikroekonomie II.
Na vyjádření nebyly vzneseny dotazy. Diskuze byla doplněna o analýzu neúspěšnosti studentů 
navazujícího studia. Na výhradu Bc. Ležáka kmožným problémům studentů u předmětů svysokou 
neúspěšností prof. Kraft upozornil, že studenti jsou při druhém zapsání předmětů většinou 
úspěšní, jelikož je jejich přístup k výuce zodpovědnější. K připomínkám (včetně těch k ostatním 
předmětům) se vyjádřil i děkan fakulty, který o záležitosti diskutoval s vedoucími příslušných 
kateder. Inicioval větší komunikaci mezi přednášejícími a cvičícími.

2. Doc. Rydvalová navrhla zvážit zavedení nového předmětu s tématikou aplikace 
matematiky v ekonomických vědách. 
Doporučuje jej jako volitelný předmět nebo kurz či součást letní školy. Senát tuto aktivitu podporuje
Úkol: zahájit jednání s proděkanem Skálou o zařazení tohoto předmětu do výuky.



3. Bc. Ležák vznesl dotaz na zvažované zrušení výkazů o studiu („papírových 
indexů“). 
Děkan fakulty je pro návrh a iniciuje tuto změnu na AS TUL
• Účetní výhoda – samostatné nákladové středisko.
• Dotazy členů senátu směřovaly ke spolupráci nového střediska s oddělením pro vnější 

vztahy. Toto oddělení bude úzce spolupracovat s nově vzniklým útvarem. V souvislosti s 
novým pracovištěm předložil děkan fakulty také upravený statut EF TUL, ve kterém bylo 
nově vzniklé středisko zahrnuto do organizační struktury.

• Hlasování o zřízení nového pracoviště Kanceláře analýz a studií 10-0-0.
Hlasování o změně statutu 10-0-0.

4. Senát schválil návrh děkana na nové složení disciplinární komise fakulty:
• PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti, období říjen 2015 

až září 2017;
• Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D., katedra ekonomie, období říjen 2015 až září 2017;
• Ing. Zuzana Fraňková, doktorandka oboru Řízení a ekonomika podniku, období říjen 2015 

až září 2017;
• Mgr. Tereza Semerádová, doktorandka oboru Ekonomická informatika, období březen 2015 

až únor 2017. Hlasování 10-0-0. 
 

5. Zápis schválen tichým souhlasem

Různé
• Bc. Pavlíková informovala o úmyslu ukončit působení v AS EF TUL.
• Úkol: oslovit náhradníky zvolené v posledních volbách do studentské komory AS EF TUL.
• Děkan informoval o probíhající přípravě rozpočtu. Dochází také k finalizaci podání 

reakreditace oboru Manažerská informatika.

Příští zasedání AS EF TUL je plánováno na úterý 24. 3. 2015 od 9:00 v zasedací místností 
DEF. 
Přesný termín záleží na přípravě projednávaných materiálů.
 

 

V Liberci 23. 2. 2015
Zapsal: Dr. Jan Öhm                                                              Ověřila: Dr. Martina Černíková
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