
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 1. října 2003 

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Horský, Chlapek, Janků, Kašková, Klůfa, Kořenář, Krakovič, 
Langhamrová, Palovský, Řezanková, Svatá, Tóth, Vaněk 

Omluveni: Jílek 

Nepřítomni: Fereš 

Hosté: Hindls, Pelikán 

Program:  

1. Vyhlášení voleb děkana FIS na funkční období 2004 - 2006 
2. Informace děkana FIS o aktuálních otázkách na fakultě 
3. Informace proděkana pro pedagogiku FIS o přijímacím řízení 
4. Studijní anketa za LS 2002/03 

1. AS FIS vyhlašuje volby děkana FIS na funkční období 1. 2. 2004 – 31. 1. 2007 a 
stanovuje jejich harmonogram: 

a. informaci o volbách zajistí volební komise do 6. 10. 2003 na úřední desce, na 
webové stránce FIS a na webové stránce VŠE, 

b. přihlášky přijímá předseda volební komise do 20. 10. 2003 do 12,00 hodin, 

c. jména kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 21. 10. 2003, 

d. prezentace kandidátů proběhne ve čtvrtek 30. 10. od 18 hodin v místnosti ME136 
v rámci Akademického pléna FIS. 

e. volby proběhnou na řádném zasedání AS FIS ve středu 12. 11. 2003 od 10 hodin. 

Akademický senát pověřuje předsednictvo svoláním Akademického pléna. 

AS FIS dále jmenoval ze svých členů volební komisi pro volby děkana ve složení J. Fischer, 
D. Chlapek a J. Langhamrová (schváleno jednomyslně). Volební komise následně zvolila 
předsedkyní komise J. Langhamrovou. 

2.       Děkan FIS prof. Hindls informoval Akademický senát o: 

a.      vyhlášení děkanského dne 27. 10. 2003 (neprobíhá výuka, zrušeny jsou 
konzultační i úřední hodiny všech pracovníků a pracovišť FIS); děkanské dny 
jsou vyhlášeny i na všech ostatních fakultách VŠE, 

b.      změně systému udílení doktorských stipendií (blíže viz fis.vse.cz), která nově 
obsahují nárokovou a nenárokovou složku, 

c.      změně v přijímacím řízení; bude možné podávat pouze jednu přihlášku na 
VŠE, nebudou tzv. žolíky (volba „oborů“ oP, oV), nebude náhradní termín, 



zápis bude na začátku července, změní se forma písemného testu 
z matematiky, 

d.      termínu Dne otevřených dveří (10. ledna 2004), 

e.      prodloužení výzkumných záměrů do konce roku 2004 a o perspektivách 
v dalších letech, 

f.       problému velkého počtu lidí bez vědecké hodnosti (CSc., Ph.D.) zvláště na 
některých katedrách. 

3.       Děkan FIS dále informoval AS o zařazení fakulty do evaluačního řízení EQUIS 
v roce 2004/05. Akademický senát FIS bere se souhlasem na vědomí informaci děkana 
FIS o zařazení FIS do evaluačního řízení EQUIS. (schváleno jednomyslně) 

4.       Proděkan FIS pro pedagogickou činnost prof. Pelikán a tajemník FIS pro studentské 
záležitosti Ing. Fischer informovali AS o výsledcích studijní ankety za LS 2002/03: 

a.      Vyskytlo se několik singulárních problémů (pozdní příchody, pouštění videa), 
jejichž řešení zajistí vedoucí příslušných kateder, obecnější problémy, které by 
musel řešit senát, se nevyskytly, 

b.      výsledky ankety mají signální charakter a na upozorněné problémy je třeba na 
katedrách reagovat, 

c.      Ing. Fischer se bude věnovat podrobnějšímu zhodnocení trendů, tj. zdali 
nedochází u některých kursů k opakovaným problémům, 

d.      prof. Pelikán připomněl potřebu hospitací. 

Vedoucí kateder projednají (pozitivní i negativní) výsledky ankety na katedrách. Výsledky budou 
dále zveřejněny (bez slovního hodnocení) na nástěnce ve 4. patře NB. V příštích semestrech 
budou do ankety povinně zařazeny všechny předměty, které mají minimálně 30 zapsaných 
posluchačů (a dále ty, o nichž tak rozhodne vedoucí katedry, studijní rady FIS nebo Akademický 
senát FIS). 

5.       Prof. Pelikán dále informoval o opatření děkana FIS k omlouvání předmětů, viz 
fis.vse.cz. 

6.      Akademický senát FIS se podrobně zabýval výukou v přípravném výukovém období, 
přičemž vyslechl informaci prof. Pelikána o výuce ve 14. týdnu ZS 03/04 a o výuce v LS 
03/04. Po diskusi přijal AS jednomyslně k této věci usnesení: „Akademický senát FIS 
není spokojen s průběhem tzv. přípravného výukového období ZS 2003/04. Bere 
zároveň na vědomí informaci prof. Pelikána o opatřeních přijatých na úrovni VŠE 
pro příští semestry.“ 

7.      Příští zasedání AS FIS proběhne ve středu 12. listopadu 2003 od 10 hodin v pracovně 
děkana FIS. 

Zapsal: J. Fischer 



Schválila: D. Blatná 

 


