
Zápis z 3. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 24. března 2021 

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

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

Omluveni: Sixta 

Hosté: Fischer (děkan), Chlapek (proděkan), 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. Žádost o souhlas k odvolání členky disciplinární komise FIS a se jmenováním členky 

disciplinární komise FIS 

2. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický 

rok 2021/22 

3. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS 

na akademický rok 2021/22 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce 

4. Konání voleb do AS VŠE na funkční období 2021-2024 elektronickým způsobem 

5. 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. Borovička, A. Buchalcevová) a odsouhlasen program 

jednání AS FIS. Následovalo jednání senátu dle navrženého programu. 

1. Žádost o souhlas k odvolání členky disciplinární komise FIS a se jmenováním členky disciplinární 

komise FIS 

Pan děkan vysvětlil, že důvodem pro odvolání dosavadní členky disciplinární komise FIS, Ing. Veroniky 

Ptáčkové, je přerušení jejího doktorského studia. Dále uvedl, že požádal studentské senátory FIS, aby 

ze svých řad vybrali náhradu. Po dohodě studentských senátorů FIS byla na pozici nové členky 

disciplinární komise FIS navržena Tereza Bejšovcová. 

Usnesení: Akademický senát FIS dává děkanovi souhlas k odvolání členky Disciplinární komise FIS Ing. 

Veroniky Ptáčkové a ke jmenování Terezy Bejšovcové členkou Disciplinární komise FIS. 

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

2. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 

2021/22 

Pan děkan vysvětlil, že v navrhovaném dodatku jsou oproti dodatku z předchozího roku pouze malé 

změny, které jsou dány především změnou terminologie ze strany CERMAT. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje dodatek č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské 

studium FIS na akademický rok 2021/2022. 



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

3. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na 

akademický rok 2021/22 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce 

Pan děkan vysvětlil, že jedna ze změn v navrhovaném dodatku oproti dodatku z předchozího roku 

spočívá v přidání výjimky, díky níž může být uchazečům v rámci přijímacího řízení prominut požadavek 

na dokládání jazykové úrovně prostřednictvím certifikátu (v souvislosti se současnou situací může být  

problematické některé certifikáty získat). Druhá změna spočívá v přidání bodu týkajícího se přijetí 

studentů, kteří se účastní vládního stipendijního programu. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje dodatek č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na magisterské 

studium FIS na akademický rok 2021/2022 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce. 

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

4. Konání voleb do AS VŠE na funkční období 2021-2024 elektronickým způsobem 

Paní předsedkyně shrnula výstupy bezpečnostního posouzení nástroje pro elektronické volby a 

prohlášení rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. k hlasování elektronickým způsobem. 

Pan děkan vysvětlil postoj paní rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a pana prorektora doc. 

Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. k umožnění konání voleb elektronickým způsobem. Uvedl, že hlavním 

argumentem pro umožnění elektronických voleb je, aby se všichni oprávnění voliči mohli voleb 

jednoduše zúčastnit i v době pandemie. 

Senátor Potančok vysvětlil další detaily diskuze k tématu elektronických voleb, která proběhla na půdě 

AS VŠE. 

Usnesení: AS FIS souhlasí s konáním voleb do AS VŠE na funkční období 2021-2024 na Fakultě 

informatiky a statistiky elektronickým způsobem. 

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

5. Různé 

Pan děkan zmínil, že minulý týden došlo ke změně na pozici studentského tajemníka FIS. Novým 

studentským tajemníkem byl jmenován člen AS FIS Miloslav Vach. 

Hlavním bodem příštího jednání AS FIS bude projednávání rozpočtu FIS pro rok 2021, proto se 

vzhledem k univerzitním procesům jako nejvhodnější termín příštího zasedání AS FIS jeví středa 28. 

dubna 2021 od 8:30. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: 28. dubna 2021, 8:30, on-line prostřednictvím MS Teams 


