
Zápis z 12. jednání Akademického senátu FIS, 
konaného dne 18. 4. 2001 
 
Přítomni: kolegové Berka, Blatná, Fischer, Chlapek, Henzler, Jílek, Klůfa, Kořenář, 
Langhamrová, Palovský, Prynych, Trešl, Vaněk, 
Omluveni: Meitnerová, Svatá 
Hosté: Hindls, Marešová 
 
1.      Děkan FIS prof. Hindls předložil ke schválení výroční zprávu o činnosti FIS za rok 2000, 
přičemž vyzdvihl několik bodů: 
a)      rozpočet skončil v mírném přebytku 19 tis. Kč; děkan poděkoval za dobré hospodaření 
fakulty tajemnici FIS pí Janochnové 
b)      v loňském roce došlo k velkému „odpadu“ studentů 
c)      situace v konkurenci ostatních škol 
d)      grantová činnost – podíl na celkové činnosti školy činí přibližně 1/3 
K bodu b) a c) zároveň děkan informoval o připravovaných opatřeních (podrobný monitoring 
ostatních škol, komunikace se středními školami, dotazníky pro odcházející studenty) 
AS požádal děkana o text dotazníku a na podzim pak i o hlubší analýzu jednotlivých opatření. 
Kolega Trešl upozornil, že členové AS se nemohli s textem výroční zprávy seznámit dopředu, 
proto doporučil projednat zprávu na příštím zasedání FIS. 
AS odkládá projednání výroční zprávy o činnosti FIS na příští zasedání. Členové AS žádají o 
zaslání elektronické verze zprávy v dostatečném předstihu. (schváleno jednomyslně) 
2.      Děkan FIS předložil AS ke schválení návrh na změnu hlavní specializace z „Informační 
technologie“ na „Informační systémy a technologie“. Informoval o kladném stanovisku 
kolegia děkana i garantů oborů. 
AS schvaluje změnu názvu hlavní specializace z „Informační technologie“ na „Informační 
systémy a technologie“ (schváleno jednomyslně). 
3.      Předsedkyně AS doc. Blatná informovala o výsledcích jednání AS VŠE dne 2. 4. 2001 a o 
schůzce zástupců AS 9. 4. 2001 
a)      došlo ke změně kriterií pro ubytování na kolejích 
b)      došlo ke změně na postu tajemnice rektorky pro studentské záležitosti – nastoupila sl. 
Kalová 
c)      došlo ke změně provozu šaten – nově od 6,45 do 22 hodin (út, čt do 23 hodin) 
d)      byly schváleny základní proporce rozpočtu 
e)      na schůzce zástupců senátů se hovořilo zejména o problematice rozpočtu 
4.      Příští jednání AS, na němž se bude projednávat výroční zpráva a rozpočet FIS, proběhne 
2. 5. 2001 mimořádně od 9,30 hodin (na žádost děkana) 
 
Zapsal J. Fischer 
Schválila D. Blatná 
 


