Zápis č. 22
ze zasedání AS FNH
konaného dne 11. května 2005

Přítomni:

Čáp, Hadrabová, Lipka, Ševčík, Šíma, Štěpánková, Vostrovská

Omluveni:

Kotýnková, Macháček, Tajovský, Holman, Pardupa

AS FNH je usnášeníschopný.
Program jednání:

1)

1.

Projednání a schválení výroční zprávy FNH

2.

Informace o aktuálním dění na FNH

3.

Různé

Projednání a schválení výroční zprávy FNH
Úvod k výroční zprávě přednesl proděkan doc. Chytil. Doc. Hadrabová upozornila na vysoký počet
akademických pracovníků FNH, kteří pracují pouze na částečný pracovní úvazek a na dohody o
provedení práce a pracovní činnosti. Navrhuje tuto skutečnost porovnat s ostatními fakultami
VŠE. Nepovažuje snížení počtu pracovníků na plný pracovní úvazek za správné i kvůli zvýšení
náročnosti na obslužné a organizační práce s jinak zaměstnanými pracovníky. Dále poukazovala
na to, že ve výroční zprávě nejsou vykazováni pracovníci na dohody o pracovní činnosti.
Doc. Chytil doporučil, aby AS FNH inicioval vytvoření informačního a archivačního systému
fakulty. Doc. Šíma informoval o přípravě takového systému na celé VŠE (informační a archivační
portál VŠE).
Hlasování o schválení Výroční zprávy FNH:

pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

AS FNH schválil Výroční zprávu FNH za rok 2004.
2)

Informace o aktuálním dění na FNH
Předseda AS FNH Ing. Ševčík informoval, že v současné době zasedá pracovní skupina akreditační
komise MŠMT. Ing. Ševčík informoval o schválení rozpočtu VŠE u AS VŠE. Konstatoval, že dosud
nebyl doručen rozpis na jednotlivé fakulty. Předpokládá, že první týden v červnu (1. nebo 8.
června) bude svolán AS FNH k projednání a schválení rozpočtu FNH.

3)

Různé
 Doc. Hadrabová připomněla, že ještě nebyla vyhodnocena studentská anketa za zimní semestr
2004/2005. AS FNH žádá proděkana Svobodu, aby sdělil termín, kdy budou výsledky ankety
z obou semestrů zveřejněny.
 Doc. Šíma informoval o zásadním zpřísnění postihů proti těm studentům, kteří „opisují“
seminární a diplomové práce na KHP a žádá ostatní kolegy, aby tomuto problému věnovali
zvýšenou pozornost i na ostatních katedrách.
 Doc. Hadrabová potvrdila, že roste počet studentů, kteří porušují studijní předpisy a mnohdy
opisují seminární práce.

Příští jednání bude svoláno podle potřeby tak, aby mohl být projednán rozpočet FNH pro rok 2005.
Zatím nebyly fakultě dodány podklady potřebné pro jeho zpracování. Předběžně je předpokládán
termín 1. nebo 8. června 2005 od 11.00 hod.
Zapsala: Vostrovská
Schválil: Ševčík

