
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 19. ledna 2022 

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

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

Přítomni pouze na volbu děkana FIS pro období 2022-2026: Radváková, Sixta 

Omluveni:  

Hosté: Fischer (děkan), Vltavská (proděkanka), Doucek (proděkan), Chlapek (proděkan), Zdeněk 

Vondra, Tomáš Karel 

Zasedání probíhalo prezenční formou v místnosti NB 473. Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala 

účastníky a byl odsouhlasen program jednání AS FIS. 

Program: 

1. Volby děkana FIS pro období 2022-2026 

2. Projednání návrhu Strategického záměru FIS 2021-2025 

3. Různé 

 

1. Volby děkana FIS pro období 2022-2026 

Předseda volební komise Pavlíček vyzval senátory, aby vůči kandidátovi na děkana vznesli případné 

dotazy před samotnou volbou. Senátoři žádné dotazy nevznesli. Kandidát na děkana poděkoval za 

plnou účast na tomto volebním zasedání. 

Členové volební komise zkontrolovali volební urnu, seznámili senátory s pravidly pro hlasování a 

posléze senátoři hlasovali jednotlivě tak, aby byla dodržena anonymita hlasování. 

Po odevzdání všech hlasů volební komise hlasy sečetla a předseda volební komise vyhlásil výsledky 

hlasování. Kandidát na děkana prof. Fischer obdržel 17 hlasů od 17 přítomných senátorů. 

Děkan Fischer následně poděkoval za podporu AS FIS, poděkoval předsedkyni za dosavadní čtyřletou 

spolupráci a vyjádřil své přání, aby tato úspěšná spolupráce pokračovala i nadále. 

2. Projednání návrhu Strategického záměru FIS 2021-2025 

Děkan uvedl, že strategický záměr fakulty je klíčový dokument schvalovaný v pětiročním cyklu. Vědecká 

rada FIS jej projednala 2. prosince a doporučila jej AS FIS ke schválení. 

Děkan uvedl, že strategický záměr fakulty povinně navazuje na strategické záměry školy a ministerstva, 

pročež došlo k mírnému zpoždění schvalování strategického záměru FIS. Rovněž uvedl, že obsahově již 

záměr podrobně představil na prezentaci kandidáta na děkana FIS 10. ledna, tudíž v rámci tohoto 

zasedání bude již pouze společně s přítomnými proděkany zodpovídat případné dotazy.  

Posléze hlasovali členové AS FIS hromadně formou veřejného hlasování. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje Strategický záměr FIS na období 2021-2025. 

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

 



3. Různé 

Předsedkyně poděkovala za plnou účast na dnešním zasedání, popřála všem přítomným hodně zdraví. 

Vyjádřila také své přání, aby se zasedání AS FIS i nadále probíhala v přátelském a konstruktivním duchu. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen. 


