
 

Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 28. dubna 2021 

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

Potančok, Radváková, Sixta, Bejšovcová, Maršálek, Mikulenka, Shchur, Vach 

Omluveni: Jedlička 

Hosté: Fischer (děkan), Doucek (proděkan), Chlapek (proděkan), Novotný (vedoucí KIT) 

Vltavská (proděkanka).  

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. Informace o čerpání rozpočtu FIS za rok 2020 

2. Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2021 

3. Návrh rozšíření akreditace studijního programu Informační systémy a technologie 

4. Různé 

 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky, povolila všem senátorkám a senátorům účast 

distančním způsobem, připomněla jim podmínky účasti distančním způsobem, seznámila je s tím, jak 

bude probíhat hlasování, byli zvoleni skrutátoři (A. Pavlíček, T. Mikulenka) a odsouhlasen program 

jednání AS FIS. Následovalo jednání senátu dle navrženého programu. 

Děkan zmínil problematiku probíhajícího testování studentů na přítomnost onemocnění Covid-19, 

k níž rektorka VŠE na dnešní dopoledne svolala krizový štáb. 

1. Informace o čerpání rozpočtu FIS za rok 2020 

Děkan seznámil přítomné senátory s čerpáním rozpočtu FIS za rok 2020. Podkladové materiály měli 

členové AS FIS k dispozici k prostudování dopředu. K materiálu nebyly žádné připomínky a dotazy. 

Děkan oznámil, že tento bod programu zasedání je pouze informativního charakteru, a není proto třeba 

žádného usnesení či hlasování. Informace o čerpání rozpočtu bude součástí výroční zprávy o činnosti 

FIS za rok 2020. 

2. Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2021 

Děkan seznámil přítomné senátory s návrhem rozdělení prostředků FIS na rok 2021. Materiál měli 

členové AS FIS k dispozici předem. K materiálu nebyly připomínky. Děkan uvedl, že návrh rozdělení 

finančních prostředků FIS na rok 2021 je sestaven ve standardní struktuře používané již několik let. 

Poté stručně shrnul jednotlivé části navrhovaného rozdělení finančních prostředků. Vypíchl, že FIS je 

fakultou s nejrychleji rostoucím rozpočtem v rámci VŠE. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2021. 

Hlasování: pro návrh: 16, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

 



3. Návrh rozšíření akreditace studijního programu Informační systémy a technologie 

Garant studijního programu Informační systémy a technologie (IST) Novotný shrnul aktuální podobu 

programu N-IT. Uvedl, že ve spolupráci s Katedrou multimédií bylo navrženo přidat pátou hlavní 

specializaci tohoto programu. Specializace ponese název UX výzkum a design. Důvodem zavedení nové 

specializace je především velká poptávka z praxe. 

Usnesení: Akademický senát FIS projednal a schvaluje návrh rozšíření akreditace studijního programu 

Informační systémy a technologie o specializaci UX výzkum a design k jeho předložení Vědecké radě 

FIS. 

Hlasování: pro návrh: 16, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

4. Různé 

Děkan uvedl, že na příštím zasedání AS FIS bude projednávána výroční zpráva FIS. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: 2 6.2021 od 8.30 prostřednictvím MS Teams 


