
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 22. září 2021 

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

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

Omluveni: Sixta 

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

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, a to prezenčně v místnosti NB 473 a on-line formou přes 

MS Teams, v týmu AS FIS. O jednotlivých bodech programu hlasovali členové AS FIS formou veřejného 

hlasování, a to hromadně po projednání všech bodů. Členové AS FIS, kteří se zasedání zúčastnili přes 

MS Teams, hlasovali postupně tak, že se připojili s kamerou a mikrofonem, aby bylo průkazné, že hlasují 

osobně. 

Program: 

1. Schvalování podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2022/23 

2. Schvalování podmínek přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 

2022/23 ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce 

3. Schvalování podmínek přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 

2022/23 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce 

4. Schvalování podmínek přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2022/23 

5. Různé 

 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky, povolila on-line připojeným senátorkám a senátorům 

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

jak bude probíhat hlasování, byli zvoleni skrutátoři (N. Kaspříková, T. Mikulenka) a odsouhlasen 

program jednání AS FIS. Posléze děkan přivítal účastníky, popřál hodně štěstí do nadcházejícího 

akademického roku. Následovalo jednání senátu dle navrženého programu. Senátor Pavlíček seznámil 

účastníky s tím, jak bude probíhat hlasování. Nejprve byly projednány body 1-4 programu a posléze 

proběhlo hlasování. 

1. Schvalování podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 

2022/23 

Dle předloženého návrhu budou studenti přijímáni od příštího akademického roku budou studenti 

přijímáni pouze na základě testů SCIO, a to na základě testů z obecných studijních předpokladů a 

anglického jazyka. Zároveň byla zrušena podmínka absolvování přijímací zkoušky z českého jazyka pro 

studenty pocházející ze zahraničí. Podmínky prominutí přijímací zkoušky zůstaly stejné jako minulý rok. 

Senátorka Kaspříková vznesla dotaz, zdali zrušení přijímací zkoušky z matematiky bude mít nějaký 

dopad do základního kurzu matematiky na FIS. Vyjádřila obavy, že dle nových podmínek přijímacího 

řízení budou moci být přijati také studenti bez dostatečných matematických znalostí, které jim budou 

chybět v rámci základního kurzu matematiky na FIS. 

Proděkan Doucek uvedl, že lze nově nastalou situaci pojmout jako příležitost pro Katedru matematiky 

pro otevření nových kurzů doplňkové výuky matematiky. Navrhl také uskutečnění vstupního testu na 

první přednášce základního kurzu matematiky. 



Děkan navrhl předem uveřejnit na webových stránkách fakulty, jaké znalosti matematiky jsou od 

studentů na začátku studia na FIS očekávány. 

Senátorka Kaspříková rovněž zmínila své obavy ohledně zrušení přijímací zkoušky z češtiny, které by 

mohlo mít za následek snížení znalostí češtiny u nově přijímaných cizích státních příslušníků. Vedení 

fakulty účastníky ubezpečilo, že testy SCIO vyžadují samy o sobě od studentů solidní znalost češtiny, 

tudíž budou dostatečným způsobem testovat úroveň češtiny uchazečů o studium na FIS. Senátorka 

Radváková zdůraznila, že testy SCIO by měly vycházet z osnov výuky na středních školách, a tudíž by 

měly dostatečně pokrývat znalosti, které jsou od studenů při nástupu na vysokou školu očekávány. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje podmínky přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na 

akademický rok 2022/23. 

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

2. Schvalování podmínek přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 

2022/23 ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce 

Dle předloženého návrhu je hlavní změnou oproti podmínkám z minulého roku je změna přijímacího 

řízení na program Kognitivní informatika, kde nově bude vstupní test nahrazen ústním pohovorem, 

který se sestává z odborné a motivační části. Zároveň byla zrušena možnost přijetí bez přijímací zkoušky 

na program Informační systémy a technologie, a to z důvodu vzniku nové specializace UX a design. 

Senátorka Buchalcevová nadnesla, zdali by mohly být oddělené přijímací otázky na jednotlivé 

specializace programu Informační systémy a technologie. Ukázalo se, že to bohužel možné není 

z důvodu omezení systému InSIS, který neumožňuje stanovit různé přijímací otázky v rámci jednoho 

programu. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje podmínky přijímacího řízení na magisterské studium FIS na 

akademický rok 2022/23. 

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

3. Schvalování podmínek přijímacího řízení na magisterské studium FIS na akademický rok 

2022/23 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce 

Oproti minulému roku došlo ke změnám pouze co se týče akceptovaných certifikátů. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje podmínky přijímacího řízení na magisterské studium FIS na 

akademický rok 2022/23. 

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

4. Schvalování podmínek přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 

2022/23 

Proděkan Doucek uvedl, že v navrhovaných podmínkách přijímacího řízení došlo ke změnám co se týče 

dat pro podání přihlášek do doktorského studia. Zároveň se oproti minulému roku změnila výše 

poplatků za podání přihlášky. Změnily se rovněž podmínky přijímacího pohovoru, a to konkrétně pro 

cizí státní příslušníky, u nichž bude pohovor probíhat jak v českém, tak anglickém jazyce. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje podmínky přijímacího řízení na doktorské studium FIS na 

akademický rok 2022/23. 

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



5. Různé 

Nikdo z přítomných senátorů neměl žádný příspěvek do bodů různé. Diskuze v tomto bodě tedy 

neprobíhala.  

Předsedkyně AS FIS poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast na jednání AS FIS. Následně 

ukončila jednání a popřála všem pevné zdraví 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen. 


