
Zápis z 2. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 2. prosince 2020 

 
Přítomni: Berka, Borovička, Buchalcevová, Ivanega, Kaspříková, Langhamrová, Löster, Pavlíček, 

Potančok, Bejšovcová, Jedlička, Maršálek, Mikulenka, Shchur, Vach 

Omluveni: Sixta, Radváková  

Hosté: Fischer (děkan), Chlapek (proděkan), Doucek (proděkan) 

Zasedání probíhalo on-line formou přes MS Teams, v týmu AS FIS. O jednotlivých bodech programu 

hlasovali členové AS FIS postupně tak, že se připojili s kamerou a mikrofonem, aby bylo průkazné, že 

hlasují osobně. 

Program: 

1. Projednání návrhu změny Statutu FIS 

2. Projednání návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady FIS 

3. Projednání návrhu změny Jednacího řádu Akademického senátu FIS 

4. Různé 

 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky, seznámila je s tím, jak bude probíhat hlasování, byli 

zvoleni skrutátoři (A. Pavlíček, A. Borovička) a odsouhlasen program jednání AS FIS. Následovalo 

jednání senátu dle navrženého programu. 

Děkan představil a odůvodnil hlavní důvod materiálů předkládaných na dnešní zasedání, tj. prodloužení 

možnosti hlasovat distančně v rámci AS FIS a VR FIS i v období po 1. lednu 2021. Následně podal stručný 

přehled hlavních aspektů navrhovaných změn, které vycházejí ze změn vnitřních předpisů VŠE nebo 

jsou z nich doslovně převzaty. 

1. Projednání návrhu změny Statutu FIS 

Děkan objasnil, že náplní navrhované změny je pouze změna anglického názvu FIS (v návaznosti na 

změnu anglického názvu VŠE) a vypuštění ostatních cizojazyčných názvů ze Statutu FIS. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh změny Statutu FIS. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Projednání návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady FIS 

Děkan postupně představil a objasnil jednotlivé součásti navrhované změny Jednacího řádu Vědecké 

rady FIS.  

Senátorka Buchalcevová vznesla připomínku k návrhu změny Jednacího řádu VR FIS, a to konkrétně 

k čl. 4 odst. 2. Podle ní je potřeba, aby rozhodnutí o povolení účasti na zasedání distančním způsobem 

bylo učiněno dříve než v den konání zasedání. Senátor Potančok a děkan v návaznosti na diskusi o 

změně celoškolních předpisů objasnili, že samotné rozhodnutí o umožnění distančního způsobu 

zasedání bude v praxi uskutečněno již před zasedáním VR FIS. Smyslem předloženého znění je zavedení 

povinnosti informovat o umožnění distančního způsobu v rámci zasedání, tak aby bylo zachyceno i 

v zápise ze zasedání. 



Senátorka Buchalcevová vznesla dotaz k čl. 4 odst. 8 a 9, konkrétně podle ní není jasně definován 

způsob sčítání hlasů při kombinované formě hlasování (prezenční a distanční). Děkan následně 

objasnil, jak bude podle navrhované změny probíhat hlasování a sčítání hlasů pro jednotlivé formy 

hlasování a jednotlivé varianty účasti na zasedání. 

Děkan a předsedkyně poděkovali za položené otázky. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FIS. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

3. Projednání návrhu změny Jednacího řádu AS FIS 

Senátor Pavlíček poděkoval děkanovi za pomoc při přípravě změny Jednacího řádu AS FIS. Změny 

vycházejí z materiálů na celoškolní úrovni a navržené uspořádání odpovídá úpravě v Jednacím řádu 

VR FIS. Nikdo z účastníků zasedání neměl připomínky k předloženému dokumentu. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FIS. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

Děkan poděkoval za odhlasování navržených změn a přislíbil je bezodkladně předložit ke schválení 

Akademickému senátu VŠE. 

4. Různé  

Senátor Pavlíček poděkoval KME za fotografie a účastníky zasedání požádal, aby každý schválil svou 

fotografii, která bude umístěna na webové stránky FIS. 

Děkan krátce shrnul průběh nadcházejícího zkouškového období a zopakoval, že odpovědnost 

za průběh zkoušek v jednotlivých předmětech je v rukou garantů daných předmětů. Děkan připomněl, 

že situace u státnic je situace složitější, protože konečné rozhodnutí o tom, zdali bude možné uspořádat 

státnice v distanční formě, závisí po schválení novely zákona o vysokých školách na rozhodnutí MŠMT 

ČR. Následně připomněl, že se za 14 dní bude konat kolegium rektorky, v rámci něhož bude 

projednáváno, jak bude probíhat výuka v LS 2021 v jednotlivých stupních metodiky PES. 

Děkan shrnul výsledky nedávné bleskové studentské ankety o organizaci výuky v LS 2021 a oznámil, že 

výsledky budou nejpozději 3. prosince zpřístupněny na studentském intranetu (který je přístupný i 

zaměstnancům). 

Senátor Potančok vznesl dotaz ke způsobu výuky u mimosemestrálních kurzů, konkrétně zdali se na 

tyto kurzy vztahují stejná opatření, jako na běžné semestrální předměty. Děkan požádal senátora 

Potančoka, aby se s dotazem obrátil na proděkanku Vltavskou. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen. 


