
Zápis ze 14. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 13. 4. 2005 od 10,30 hodin 

  

Přítomni: Berka, Blatná, Fischer, Horský, Chlapek, Janků, Klůfa, Kořenář, Langhamrová, 
Medřický, Palovský, Řezanková,  

Omluveni: Bach, Jílek, Kliegr, Svatá, Tóth, Vaněk 

Hosté: Pelikán, Mazouch 

  

Program: 

1.      Studijní anketa za ZS 20004/05 

2.      Situace na VŠE zejména v souvislosti s přechodem na systém ECTS 

3.      Různé 

1. Studijní anketa za ZS 20004/05 

Proděkan pro pedagogickou činnost prof. Pelikán informoval AS o výsledcích studijní 
ankety (vyplňované dobrovolně při registracích) týkající se předmětů vyučovaných katedrami 
FIS v zimním semestru akademického roku 2004/05. Míra response se podle jeho vyjádření 
pohybuje dlouhodobě kolem 22 %. Výsledky za předměty celoškolního základu předává 
kolegiu rektorky, anketa je zároveň zveřejněna na nástěnce ve 4. patře nové budovy. 
Výsledky předmětů ostatních fakult, vyučované pro studenty FIS, k dispozici nemáme. Prof. 
Pelikán vyzval k projednání výsledků na jednotlivých katedrách. Z povinných předmětů 
dopadla nejlépe statistika, určité problémy přetrvávají v základním kursu informatiky. Špatně 
nejsou hodnocena cvičení, ale spíše přednášky. Prof. Pelikán nicméně zdůraznil, že situace se 
v poslední době značně zlepšila, a to zejména odstraněním tzv. řetězovek. 

Jeho vystoupení doplnil studentský tajemník Ing. Fischer, který vyzdvihl leckdy 
zasvěcené připomínky studentů a upozornil na stížnosti na zastaralou literaturu u některých 
předmětů, což může být i důsledkem restriktivní ediční politiky. Upozornil, že zejména u 
informatických předmětů probíhají pravidelné schůzky p. děkana, vedoucích kateder a 
studentských senátorů věnované názorům studentů k některým předmětům. Nejbližší schůzka 
se uskuteční 27. 4. 2005, o výsledcích bude prof. Hindls nebo Ing. Fischer informovat senát. 

V následné diskusi Ing. Chlapek upozornil, že rozporné hodnocení základního kurzu 
informatiky může být ovlivněno rozdílnou hladinou vstupních znalostí studentů, jako námět 
na řešení navrhl kurzy věnované dosažení určité minimální úrovně vstupních znalostí. Dále 
uvedl, že došlo jak ke změně garanta kurzu (doc. Pour), tak ke změně koncepce kurzu. 
Senátor Medřický uvedl, že podobné kurzy na některých školách (ČVUT) jsou.  



Vzhledem k tomu, že mezi studenty přetrvává mínění o malém využívání výsledků 
ankety (Studentský list, duben 2005), studentský tajemník Ing. Fischer požádá vedoucí 
kateder o poskytnutí podkladů a nabídne Studentskému listu článek o využití výsledků ankety 
na FIS.  

AS se v souvislosti s anketou věnoval i poměrně vysoké neúspěšnosti studentů oboru 
Informatika. V diskusi padly náměty týkající se obtížnosti programování, úvah o rozdělení  
oboru na více oborů či možností distančního studia, vyhovujícího studentům, kteří při studiu 
pracují. Prof. Pelikán připomněl, že uvedeným problémem se trvale zabývá i Studijní rada 
oboru Informatika. 

  



2. Situace na VŠE zejména v souvislosti s přechodem na systém ECTS 

Zástupci FIS v AS VŠE Ing. Fischer a kol. Mazouch informovali o několika posledních 
jednáních AS VŠE. V současné době jsou určité nejasnosti v oblasti Studijního a zkušebního 
řádu VŠE, schváleného na prosincovém zasedání AS VŠE. Materiál nebyl zaregistrován ze 
strany MŠMT, byl vrácen s 320 připomínkami, z nichž 6 bylo pro rozpor se zákonem. Není 
jasné, zda a jakou procedurou bude SZŘ v AS VŠE nyní projednáván.  

Prof. Pelikán informoval o nejnovějším vývoji v oblasti společného základu v systému 
ECTS; tato problematika nespadá do přímé kompetence AS VŠE, ale je předmětem jednání 
děkanů. Podle informací prof. Pelikána stále není dosaženo dohody mezi FPH a FNH o 
předmětu Ekonomická propedeutika, nejasnosti panují i ve výuce předmětů společného 
základu vyučovaných garantující fakultou pro vlastní studenty.  

Doc. Blatná v diskusi upozornila na možné kapacitní problémy s tím, že například 
paralelní výuka základů statistiky s sebou ponese zvýšené nároky na kapacitu počítačových 
učeben, přičemž sám přechod na ECTS si zvýšení kapacity počítačových učeben 
požadovaných KSTP o třetinu. Prof. Pelikán vyzval zástupce FIS v AS VŠE, aby se při 
schvalování rozpočtu VŠE na rok 2005 zabývali i finančním pokrytím potřeby vybudování 
nových počítačových učeben VŠE. 

  
3. Různé 
            Rozpočet VŠE bude projednáván na zasedání AS VŠE 2. května 2005, rozpočet FIS 
bude projednáván na zasedání AS FIS 11. května 2005. Z hlediska rozpočtu FIS bude třeba 
vyřešit problém kateder, které přesáhly čerpání rozpočtu v roce 2004. Současně s rozpočtem 
bude pravděpodobně projednávána i Výroční zpráva FIS za rok 2004. 
            Člen dislokační komise kol. Mazouch informoval o výsledcích jednání této komise. 
Podle jeho informací dochází k určitému zpoždění při výstavbě Rajské budovy, takže rozsáhlé 
stěhování proběhne zřejmě až během zimního semestru. 

  
Příští zasedání AS FIS proběhne ve středu 11. května 2005 v 10 hodin, v případě 

potřeby bude svoláno v dřívějším termínu. 

  

Zapsal: J. Fischer 
Schválila: D. Blatná 

  

 


