
Zápis z mimořádného zasedání AS FIS 
23.3.1998 
Přítomni: p.Berka, pí Blatná, p.Fiala, p. Kořenář, pí Langhamrová  
Zástupci studentů: Burdychová, Míček  

Hlavním bodem jednání bylo schvalování složení vědecké rady FIS  
1) Byly předneseny formální připomínky ke složení vědecké rady FIS:  
 a) křestní jméno člena prof. RNDr Pavlíka, DRSc je Zdeněk, nikoli Jan  
 b) u p.doc ing.Norberta Žida nebylo v návrhu uvedeno, že je členem AS FIS.  
2) Při hlasování o složení vědecké rady byly k hlasům přítomných připojeny hlasy těch 
senátorů, kteří se zasedání nemohli zúčastnit, ale svůj názor vyslovili prostřednictvím 
elektronické pošty. Všichni (nepřítomní hlasující pí Marešová, p.Klůfa, p.Jablonský, 
p.Chlapek, p.Horský) se vyslovili pro přijetí návrhu (tj. 12 hlasů pro - návrh byl přijat.  

Další body jednání:  
3) Přítomní obdrželi písemnou podobu návrhu metodiky rozdělování finančních prostředků 
jako podklad pro rozhodování o tomto tématu na příštím jednání AS FIS. Doc. Blatná 
objasnila některé aspekty metodiky. Návrh je v podstatě shodný s metodikou, která se 
praktikuje již od roku 1995.  

4) Doc. Blatná informovala o zasedání AS VŠE:  
 - změna volebního a jednacího řádu AS VŠE - do budoucna by v AS VŠE mělo být 
zastoupení fakult v podobě 3 vyučující a 1 student. Studentští zástupci AS FIS namítli, že je 
to zcela v rozporu s dikcí zákona o VŠ, který v dohledné době začne platit (zastoupení 
studentů v AS VŠ i fakulty 30-50%) i s usnesením AS FIS, které bylo přijato na minulém 
zasedání (poměr studentů a pedagogů v poměru 1:2).  
- hospodaření VŠE a zvláště SÚZ  
- růst kolejného od 1.3.1998  
- nepodařilo se prosadit bezobjednávkový systém pro studenty  
- informace o výběrovém řízení na ekonomický informační systém  

5) Doc. Blatná informovala o proběhlé anketě (27% návratnost, vedoucí kateder mají k 
dispozici výsledky za celou katedru, vyhodnocením ankety se zabývaly obě studijní rady) a 
požádala zástupce studentů, aby předložily návrhy předmětů, které by bylo dobré zařadit do 
nově chystané ankety.  

6) Hovořilo se o problému počítačových učeben a rozporu mezi dobou opravy poruchy, 
kterou udává Výpočetní centrum (takřka hned), a relitou. Jako možné řešení bylo navrženo, 
aby vedoucí kateder vedli důsledně zápisy o jednotlivých poruchách na učebnách tak jak tomu 
bylo dříve.  

7) Studentští zástupci položili dotaz na fázi, ve které se nachází zavedení systému 
automatizovaného zapisování na bakalářské a státní zkoušky. Doc. Blatná odpověděla v 
tom smyslu, že Výp.centrum slíbilo zavedení do března, reálná realizace se plánuje na září.  

Termín dalšího zasedání AS FIS byl stanoven na 1.4.1998 10,30 hod s předpokládaným 
programem: schvalování návrhu metodiky rozdělování finančních prostředků (vzhledem k 



termínu kolegia děkana 8.4. bylo zasedání přesunuto o týden dříve oproti původnímu návrhu).  
Schvalování upravedné metodiky hodnocení publikační činnosti na FIS.  

Zapsala: B. Burdychová - místopředseda AS FIS, 
schválila: doc.D. Blatná - předseda AS FIS 

 


