
                   Zápis ze 3. jednání AS FIS, 
                    konaného dne 23. 2. 2000 

Přítomni: Berka, Blatná, Jílek, Henzler, Chlapek, Klůfa, Kořenář, 
          Langhamerová, Palovský, Svatá, Vaněk, Beránek, Fischer, 
          Holba, Mohr, Prynych 

Omluveni: Trešl, Pavlíček 

Hosté:  Pelikán, Marešová 

1. Děkan FIS doc. J. Pelikán informoval AS 
a) o složení nového vedení školy a o zřízení funkce tajemnice pro 
studentské záležitosti, 
b) o připravované  výroční zprávě o činnosti FIS  a o hospodaření 
FIS -  obě schvaluje AS,  bude se na  nich pracovat po  schválení 
rozpočtu VŠE (viz bod c), 
c) o připravovaném rozpočtu VŠE - měl by být schválen 18. 4.; 
Děkan  upozornil na  problém rostoucích  úvazků na  FIS, což  má 
negativní vliv na  prostor pro vědu, dále upozornil  na problém s 
propadem výuky  informatiky, při němž  by mohlo dojít  k ohrožení 
rozpočtu  dotčených kateder.  Vyzval v  této souvislosti  katedry 
k úsporným   opatřením.   Dále   dochází   ke  změně  rozdělování 
prostředků školám  - nyní jdou  na studijní programy  a nikoli na 
fakulty jako dříve. 
     Akademický senát FIS doporučuje zástupcům  v AS VŠE trvat na 
dosavadním algoritmu rozdělování prostředků VŠE fakultám. 
d) o diskusi o případném zřízení výzkumného centra školy. 

2. AS FIS se zabýval problematikou studijní ankety: 
a) vzal na vědomí informaci děkana o dosavadním rozboru; 
Předměty společného  základu bude projednávat  kolegium rektora, 
předměty  navržené  vedoucími  kateder  budou  k  dispozici těmto 
vedoucím, předměty navržené studijní radou pak této radě. Rezervy 
jsou  zejména v  přístupu ke  studentům a  v pozdních  příchodech 
některých  vyučujících. 90  % odpovědí  v anketě  je pozitivních. 
Návratnost ankety  klesla o dva  body na 22  %. Velmi dobře  jsou 
hodnoceni vedoucí kateder. Cílem ankety je hledání negativ 
b)  AS FIS  doporučuje  povinné  zařazování těch  předmětů, které 
v minulém období měly negativní hodnocení 
c)  AS  FIS  doporučuje  zástupcům  v  AS  VŠE  podporovat  větší 
otevřenost  výsledků ankety  tak,  aby  došlo ke  zlepšení zpětné 
vazby respondentů 

 
3. Děkan dále informoval o 
a) zřízení funkce zmocněnce pro  5. rozvojový program EU (výrazně 
podporovaný MŠMT), funkci bude zastávat p. Novotný 
b)  rozvojových plánech  kateder zpracovaných  vedoucími kateder, 
tyto budou probrány na kolegiu děkana a ve vědecké radě 



4. AS FIS se zabýval přípravou Akademického pléna: 
a) termín  stanovil na 4.  5. 2000, jedním  z témat bude  výroční 
zpráva FIS 
b) AS FIS  doporučuje, aby zpráva obsahovala informaci  o vědě za 
minulý  rok  a  dále  předpoklady  a  možnosti  v této oblasti do 
budoucna 

5. Doc. Blatná informovala o posledním jednání Rady vysokých škol 
a) místopředsedou pracovní komise pro sít a strukturu VŠ bude v 
období 2000 - 2002 doc. Králíček 
b) RVŠ má připraveno 6 variant rozdělování dotací, celková částka 
je proti minulému období o 0,5 mld nižší 

6.  J. Fischer  informoval o   svém působení  v komisi  pro výběr 
zhotovitele projektu pro Rajskou budovu. AS FIS podporuje zřízení 
důstojné  sněmovní místnosti  pro cca   50 -  60 lidí  a dostatek 
počítačových  učeben,  přiklání  se  spíše  k menším přednáškovým 
místnostem a k dostatku prostor pro vyžití studentů 

7. AS FIS  vzal na vědomí informaci o  otevření studijního centra 
Jarov - podle některých studentských  zástupců v AS jsou studenti 
s tímto centrem velmi spokojeni. 

8. AS FIS se zabýval snižováním anonymity studia zejména v prvním 
ročníku  a žádá  děkana, aby  zjistil současný  stav v  této věci 
a případné technické možnosti zlepšení v budoucnu 

9.  AS FIS  nadále považuje  za vhodný  jednací den  středu od 10 
hodin.  Další zasedání  proběhnou pravděpodobně  29. 3.  a 26. 4. 
s tím, že v případě potřeby se senát sejde dříve. 

Zapsal: J. Fischer 
Schálila: D. Blatná 

 


