
Zápis z 6. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 2. června 2021 

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

Sixta, Jedlička, Maršálek, Mikulenka, Vach 

Omluveni: Berka, Potančok, Bejšovcová, Shchur 

Hosté: Fischer (děkan), Chlapek (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. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické 

v Praze za rok 2020 

2. Schvalování Zásad hodnocení výsledků tvůrčí činnosti FIS 

3. Schvalování dodatku k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický 

rok 2021/2022 

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. 

1. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy 

ekonomické v Praze za rok 2020 

Děkan nejdříve odůvodnil a popsal způsob sestavování každoroční výroční zprávy fakulty. V úvodu 

výroční zprávy jsou mimo jiné vypíchnuty nejdůležitější události, které se na FIS udály za poslední rok. 

Výroční zprávu sestavil a redigoval proděkan Chlapek. Proděkan Chlapek uvedl, že byla zachována 

struktura z minulých let, a to s výjimkou příloh. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FIS za rok 2020. 

Hlasování: pro návrh: 13, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Schvalování Zásad hodnocení výsledků tvůrčí činnosti FIS 

Děkan uvedl, že dokument sestavil společně s proděkanem Douckem. Zmínil také, že změny navržené 

v dokumentu jsou spíše formálního charakteru. Změny se týkají názvu dokumentu, upřesnění 

rozhodného dne pro stanovení minimálních publikačních bodů, možnosti započítávání nadbytečných 

publikačních jednotek v dalších letech i u IF článků a explicitního uvedení vzdělávacích videí jakožto 

výsledků tvůrčí činnosti. 

Senátorky Buchalcevová a Radváková se dotázaly, zda se do budoucna nebude více zohledňovat 

editorství odborných publikací. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje Zásady hodnocení výsledků tvůrčí činnosti FIS. 



Hlasování: pro návrh: 13, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

3. Schvalování dodatku k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na 

akademický rok 2021/2022 

Děkan odůvodnil potřebu schválení dodatku posunem termínů ze strany Cermatu v návaznosti na 

posun termínů maturit. Věcně se v rámci přijímacího řízení nic nemění. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje dodatek č. 2 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské 

studium FIS na akademický rok 2021/2022. 

Hlasování: pro návrh: 13, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

4. Různé 

Děkan zmínil problematiku sexuálního obtěžování, která se nyní řeší na řadě vysokých škol. Poprosil 

zejména studentské senátory (a jejich prostřednictvím též studentky a studenty FIS), aby v případě, že 

by se dozvěděli o tom, že se něco podobného odehrává na FIS nebo se sami cítili poškozeni, tuto 

skutečnost neprodleně řešili. Je možné se obracet na děkana, proděkanku pro studium, předsedkyni 

AS FIS nebo kterékoli další osoby, kterým studentky a studenti důvěřují. K problematice též existuje 

celoškolní směrnice. 

Děkan na závěr poděkoval senátorům za spolupráci v průběhu uplynulého akademického roku. 

Místopředseda Pavlíček na žádost kolegy z katedry otevřel téma proběhlých bezpečnostních testů ve 

formě cvičného phishingového útoku na emailové schránky zaměstnanců FIS. V následné diskuzi pak 

byla objasněna důležitost této formy školení /opravdové napodobení modu operandi reálných útoků 

– tedy útok „jménem nadřízeného“ za použití pouze veřejně známých informací/, zmíněna byla 

potřeba podobného názorného cvičného phishingového útoku také pro studenty FIS. Bylo 

konstatováno, že mohlo být lepší načasování, ale jinak byla tato akce dobře odborně připravena. 

Na závěr předsedkyně poděkovala senátorům a vedení FIS za spolupráci v průběhu akademického 

roku. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen, jednání budou probíhat ve středu od 8,30. 


