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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 2/ 2015 
 
 

Přítomni (bez titulů):   Dagmar Bednářová, Tomáš Volek,  
     Petr Řehoř, Jiří Alina, Miroslava Vlčková, 
 Martina Novotná, Rudolf Hrubý, Kamil Pícha, Vladimír 

Dvořák, Martin Haruda, Jiří Kli čka, David Havelec 
  
Omluveni (bez titulů):  Daniel Kopta, Nicole Márová, Michaela Jandová 
 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

 
Hosté (bez titulů):   Ladislav Rolínek, Renata Klufová, Miloslav Lapka                    
     . 
 
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání. Předseda AS EF 
navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.  
 
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu  
Navržení ověřovatelé zápisu – Vlčková, Havelec (s návrhem souhlasili) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 
 
Předseda AS EF seznámil přítomné s body programu: 
 
Program: 
 
Bod 1: 
Návrh složení Vědecké rady Ekonomické fakulty pro období 2015 - 2019 
 
Úvodní vystoupení:  Děkan Ekonomické fakulty doc. Rolínek seznámil se složením Vědecké 
rady. Uvedl, že počet členů byl rozšířen a to z důvodu, aby byli kromě docentů zastoupeni i 
vedoucí vybraných kateder a garanti oborů. Dalšími členy jsou děkani a profesoři 
spolupracujících fakult a to hlavně z důvodu prohloubení spolupráce. Dr. Lapka upozornil, že 
členem Vědecké rady je i profesor Karlovy univerzity.   
 
 
Diskuze: 
Ing. Bednářová se zeptala, proč není členem vědecké rady děkan či profesor zahraniční 
univerzity.  
 



Vyjádření: 
   
Akademický senát Ekonomické fakulty schvaluje dle zákona o vysokých školách par. 29 
návrh členů Vědecké rady pro období 2015 – 2019 
 
Poměr hlasování: 
pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0,  
 
 
Bod 2:  Různé 
 

• Ing. Novotná žádala o projednání přístupu pedagogů Ekonomické fakulty do učeben 
jiných fakult 

• Ing. Volek upozornil na to, aby v průběhu SVOČ se nevypisovaly termíny zkoušek 
 
 
 
Předseda Akademického senátu ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Dagmar Bednářová, CSc. 
Dne: 27.2.2015 


