
Zápis ze zasedání AS FIS ze dne 20.1.1998 

Přítomni: doc. Berka, RNDr. Fiala, RNDr. Horský, prof. Jílek, Ing. Kořenář, doc. Klůfa, Ing. 
Marešová, RNDr. Palovský, Ing. Rosický, doc. Řezanková, doc. Vaněk, doc. Žid  
Studenti: Burdychová, Hendl, Míček, Pavlíček  
Hosté: doc. Pelikán - děkan FIS  

1. Schvalování navržených proděkanů. Pan děkan předložil senátu návrhy na proděkany FIS. 
Všichni tři navržení byli v tajném hlasování schváleni s následujícími výsledky (hlasování se 
účastnilo 15 členů senátu):  

• prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc. - proděkan pro informatiku a zahraniční styky 15 
hlasů, 

• doc. Radim Jiroušek, DrSc. - proděkan pro vědu a výzkum 15 hlasů, 
• doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. - proděkanka pro pedagogiku 14 hlasů. 

2. Změny ve složení členů senátu.  
Protože doc. Řezanková byla schválena pro funkci proděkanky, odstupuje z AS FIS a na její 
místo postupuje Ing. Jitka Langhamrová, CSc., která se ve volbách do AS FIS umístila dle 
počtu hlasů jako první náhradník.  

3. Informace o vystoupení doktorandů.  
Pan děkan informoval členy senátu o vědeckém semináři, na kterém vystoupí doktorandi FIS. 
Seminář se bude konat 26. 2. 1998 od 8.30 v zasedací síni knihovny VŠE.  

4. Metodika rozpočtu mzdových prostředků.  
Pan děkan předloží senátu na jeho příští schůzi návrh metodiky rozpočtu mzdových 
prostředků FIS pro rok 1998. Její součástí budou i zásady přidělování bodů za publikační 
činnost. Pokud by pan děkan chtěl na další období navrhnout zvýšení požadovaných 
publikačních jednotek, je třeba dát senátu návrh tak, aby po případném schválení byly známy 
podmínky pro hodnocení publikační činnosti před rokem, na který budou uplatňovány.  

4. Informace z jednání děkanů.  
Společný základ studia se týká i fakulty managementu, bude vždy pouze jeden garant 
předmětu.  

5. Návrh členů nové vědecké rady.  
Pan děkan předloží na některé z příštích schůzí senátu návrh na členy vědecké rady FIS. 
Horní hranice počtu členů byla orientačně stanovena na 25.  

6. Různé - připomínky studentských zástupců:  

a) skripta pro "informatické" předměty by měla být vydávána častěji, protože jde o 
velmi rychle se vyvíjející oblast,  

b) byl vznesen dotaz, v jakém stavu je programový systém pro přihlašování na 
zkoušky; bylo konstatováno, že ještě nebyl předveden slibovaný zkušební provoz,  

c) studenti žádají o uvedení jmen vyučujících pro jednotlivé předměty ihned, jak 
budou známa (alespoň pro přednášky) a o jejich průběžnou aktualizaci. 



Příští zasedání AS FIS se koná ve středu 18.2.1998 v 11 hodin v zasedací místnosti FIS. Na 
programu bude volba předsedy AS FIS a projednání návrhu metodiky tvorby rozpočtu 
mzdových prostředků.  

Zapsala: H. Řezanková  

 


