
Zápis z 10. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 2. března 2022 

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

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

Omluveni: Mikulenka 

Hosté: Fischer (děkan), Doucek (kandidát na proděkana), Chlapek (kandidát na proděkana), Vltavská 

(kandidátka na proděkanku), Zdeněk Vondra 

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, a to prezenčně v místnosti NB 468 a on-line formou přes 

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

hlasování, a to jednotlivě po odhlasování jednotlivých bodů. 

Program: 

1. Záměr děkana jmenovat proděkany FIS 

2. Žádost o souhlas k odvolání členky Disciplinární komise FIS 

3. Žádost o souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FIS 

4. Různé 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky a povolila hybridní jednání, byl odsouhlasen program 

jednání AS FIS. Následovalo jednání senátu dle navrženého programu. 

1. Záměr děkana jmenovat proděkany FIS 

Děkan uvedl, že tým proděkanů se z hlediska složení oproti minulému volebnímu období nemění. 

Pouze se mírně upravuje rozsah kompetencí jednotlivých proděkanů. Poté formálně požádal o přijetí 

návrhu usnesení. 

Usnesení: Akademický senát FIS bere na vědomí záměr děkana jmenovat od 1. 3. 2022 na celé funkční 

období: prof. Ing. Petra Doucka, CSc. proděkanem pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy, Ing. Kristýnu 

Vltavskou, Ph.D. proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost a Ing. Dušana Chlapka, Ph.D. 

proděkanem pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí. 

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

2. Žádost o souhlas k odvolání členky Disciplinární komise FIS 

Děkan uvedl, že odvolání členky disciplinární komise má za cíl, aby všichni členové disciplinární komise 

(viz bod 3 programu) byli jmenováni ke stejnému datu. 

Členka Disciplinární komise FIS, která bude odvolána ke dni 19. 4. 2022: 

 Tereza Bejšovcová (studentka) 

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

ke dni 19. 4. 2022. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 1 

 



3. Žádost o souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FIS 

Navržení členové Disciplinární komise FIS, kteří budou jmenováni ke dni 20. 4. 2022: 

 doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 

 Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 

 Tereza Bejšovcová (studentka) 

 Bc. Štěpán Staněk (student) 

Usnesení: Akademický senát FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování doc. Sklenáka, Ing. Vltavské, T. 

Bejšovcové a Bc. Staňka členem Disciplinární komise FIS ke dni 20. 4. 2022. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 1 

4. Různé 

Děkan se vyjádřil k nedávné situaci, kdy prof. Martin Dlouhý zveřejnil příspěvek vyjadřující se k ruským 

studentům v návaznosti na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Prof. Dlouhý posléze příspěvek stáhl a 

omluvil se. Děkan považuje záležitost za uzavřenou. Senátorka Radváková informovala, že incidentem 

ohledně prof. Dlouhého se zabývala také Etická komise VŠE, která k celé situaci již vydala prohlášení a 

považuje ji též za uzavřenou. 

Děkan uvedl, že se o den dříve setkal se zástupci ukrajinských studentů, z čehož vzešly nápady na 

konkrétní kroky, které by mohla fakulta podniknout v rámci pomoci ukrajinským studentům, je pro něj 

zcela zásadní pomoc studentům zrealizovat rychle a efektivně. Ocenil, že se naopak ukrajinští studenti 

sami chtějí do některých aktivit zapojit a dle svých možností pomoci, například jako tlumočníci. Stejně 

tak ocenil dosavadní zapojení ukrajinských studentů do činnosti spolku 4FIS. 

Místopředseda Pavlíček vznesl dotaz, zdali je zvažována možnost výplaty sociálního stipendia 

ukrajinským studentům. Děkan odpověděl, že sociální stipendium je určitě jedna ze zvažovaných forem 

pomoci, nicméně bude potřebná spíše až v dlouhodobějším horizontu. 

Senátor Sixta zdůraznil, že si přeje, aby bylo ke všem studentům přistupováno rovnocenně, protože 

studenti nejsou zodpovědní za rozhodnutí politických představitelů své země. 

Senátorka Buchalcevová vznesla dotaz, zdali je plánována nějaká úprava přijímacího řízení do 

cizojazyčných studijních programů. Děkan v tomto kontextu uvedl, že VŠE nabídne 30 studijních míst 

pro ukrajinské studenty včetně ubytování apod. Rovněž uvedl, že pro tyto studenty bude potřeba 

připravit a schválit dokument specifikující podmínky pro přijetí těchto studentů. Rovněž škola plánuje 

poskytnout objekt na Točné pro ukrajinské rodiny. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen. 


