
Zápis ze 14. zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky, konaného 

dne 10. 10. 2001  

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Chlapek, Jílek, Kořenář, Langhamrová,Trešl, Vaněk 

Omluveni: Beránek, Meitnerová 

Hosté: Hindls, Marešová 

1. Děkan FIS prof. Hindls informoval Akademický senát o dění na FIS: 
a. program celoživotního vzdělávání byl na FIS prozatím odložen mj. z důvodu 

pozdního vydání příslušných interních předpisů VŠE, 
b. v rámci rozvojových programů bylo přijato více studentů oboru informatika, 

což umožní navýšení prostředků pro katedry; je snaha v tomto rámci i 
znovuotevřít bakalářské studium statistiky a ekonometrie, 

c. k zápisu na FIS nepřišlo celkem 162 studentů (27 %), což bude mít pro fakultu 
negativní finanční dopad, 

d. v novém akademickém roce by měl být zrušen náhradní termín pro přijímací 
řízení; zároveň by měl být posunut zápis na dřívější termín tak, aby místo 
nezapsaných studentů mohli být přijati studenti, kteří skončili na pozdějších 
místech v přijímacím řízení; AS FIS podporuje postup a stanovisko děkana FIS 
v otázkách přijímacího řízení, zejména jeho snahu z výše uvedeného důvodu 
přesunout zápis na dřívější termín - schváleno jednomyslně), 

e. v rámci propagace FIS bude pozváno 60 ředitelů středních škol; cílem je 
prezentovat fakultu zvýšit informovanost potenciálních studentů fakulty o 
obsahu a systému studia, 

f. v sobotu 12. ledna 2001 proběhne na FIS Den otevřených dveří, 
g. budou zhotoveny propagační předměty FIS, 
h. děkan hovořil o potřebě zvyšování kvalifikační struktury vyučujících na FIS, 
i. ve studentské anketě dopadly předměty celoškolního základu zajišťované FIS 

nejlépe z celé VŠE, s výjimkou předmětu INF201 (skripta, střídání 
vyučujících) nebyly zjištěny výrazné nedostatky; ve zmiňovaném předmětu 
byla v dohodě s vedoucími kateder přijata nápravná opatření, která budou 
vyhodnocena po skončení ZS 01/02; výsledky ankety jsou zveřejněny na 
úřední desce FIS ve 4. patře NB, dle uvážení kateder mohou být zveřejněny na 
katedrálních webových stránkách. 

 

2. Student Beránek z důvodu přerušení studia rezignoval prostřednictvím předsedkyně 
AS FIS doc. Blatné na členství v AS FIS, ve studijní radě informatiky a v disciplinární 
komisi; členkou AS FIS se k 10. 10. 2001 stává dosavadní náhradnice ing. Alžběta 
Svobodová, ing. Marešová přislíbila zajištění zájemců o členství v disciplinární komisi 
a ve studijní radě. 

 

3. Předsedkyně AS FIS doc. Blatná a místopředseda AS FIS Ing. Fischer svolají schůzku 
studentských zástupců v AS za účelem zjištění důvodu jejich velmi nízké účasti na 
zasedáních AS FIS. 



 

4. Zástupkyně FIS v AS VŠE informovala o ustavení pracovní komise, která se v 
součinnosti s kvestorem VŠE bude podílet na sestavení rozpočtu VŠE na rok 2002. 
Dále informovala o přijetí materiálu AS VŠE, který se týká názoru členů AS VŠE na 
činnost MŠMT ČR. 

 

5. Doc. Blatná informovala o stanovisku Rady vysokých škol k práci MŠMT ČR a k 
plnění programového prohlášení vlády ČR v oblasti školství. 

 

6. Doc. Blatná obdržela materiál poslance PSP ČR p. Matějů "Základní principy věcného 
návrhu zákona o školném, půjčkách a sociální podpoře studentů vysokých škol" 
určený k veřejné diskusi. Materiál bude rozeslán členům AS FIS na vědomí 
elektronicky. 

 

7. Další zasedání AS FIS proběhne ve středu 21. 11. 2001 od 10 hodin, v případě 
naléhavé potřeby dříve. 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


