
Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 15. listopadu 2006 

  

Přítomni: Blatná, Flusserová, Horský, Hudrlíková, Chlapek, Jílek, Kliegr, Klůfa, Mazouch, Palovský, 
Petkovová, Řezanková, Skočdopolová, Vaněk 

Omluveni: Floder, Langhamrová, Svatá 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Fischer, Pelikán, Seger  

  

Program: 

1. Informace o změně studentského zástupce v AS FIS 
2. Informace o výsledcích studentské ankety 
3. Informace děkana o aktuálním dění na VŠE 
4. Změna Statutu FIS a Volebního a jednacího řádu AS FIS 
5. Různé  

1. Předsedkyně AS FIS informovala senát o pozbytí mandátu senátora Polívky z důvodu 

ukončení studia, na jeho místo byl povolán náhradník Tomáš Kliegr.  

  

2. AS FIS bere na vědomí informaci prof. Pelikána o výsledcích studentské ankety. Prof. 
Pelikán seznámil senát s plánem na změnu stávající ankety. V současné době se anketa potýká se 
špatnou návratností – přibližně 25 %. Výsledky ankety byly již postoupeny katedrám, kde se 
budou vedoucí kateder snažit případné připomínky zapracovat. 

3. Děkan FIS prof. Seger informoval senát o aktuální situaci na VŠE a na FIS. Hlavním 
problémem, na který je v tomto období upřena pozornost vedení školy, je plnění rozpočtu a jeho 
dopad na další období. Tato situace by však neměla mít vliv na hospodaření fakulty.  

  

4. Děkan FIS prof. Seger předložil AS FIS návrh Statutu Fakulty informatiky a statistiky a 
Volebního a jednacího řádu AS FIS. Ing. Chlapek vznesl k návrhu několik připomínek, na jejichž 
základě proběhla diskuse, jejímž výsledkem byla úprava čl. 5, odst. 4 a 8 Volebního a jednacího 
řádu, týkající se distribuce materiálů pro jednání.  

Po rozpravě AS FIS návrh Statutu Fakulty informatiky a statistiky schválil v poměru hlasů:  

Pro: 14 

Proti: 0  



Zdrželi se: 0 

  

Dále AS FIS schválil návrh Volebního a jednacího řádu AS FIS v poměru hlasů: 

Pro: 14 

Proti: 0  

Zdrželi se: 0 

  

5.Různé 

Prof. Pelikán informoval senát o situaci v oblasti pedagogiky, zejména o snaze 
Národohospodářské fakulty zrušit zápisy do indexu a vydávání zápisových listů. 

Zástupci FIS v AS VŠE informovali senát o novinkách ze zasedání, zejména o situaci kolem 
kolejí. 

  

Termín dalšího zasedání AS FIS bude stanoven dle potřeby. 

Zapsal: P. Mazouch 

Schválila: D. Blatná 

  

Přílohy: Statut FIS  

Volební a jednací řád AS FIS 

  

 


