
Zasedání akademického senátu FIS 23. 9. 
1998 
Účast: Blatná, Chlapek, Fiala, Rosický, ?, ?, ?, ?  
Studenti: Míček, Pavlíček, Hendl  
Hosté: Pelikán, Řezanková  
Omluveni: Langhamrová, Berka, Burdychová,?  
   

1. Zprávy od pana děkana Pelikána 

- Ve čtvrtek 8. 10. 1998 v místnosti 211SB se bude konat akademické plénum, kde pan 
děkan vystoupí se zprávou o záměrech fakulty, o novém vysokoškolském zákoně a 
potřebných změnách, o přijímacím řízení a kde bude přednesena zpráva o činnosti senátu  
- Na jednání Asociace děkanů došlo k evaluaci ekonomických fakult, naše uspěla v první 
(nejlepší) třídě, 2 jiné fakulty z jiných škol budou muset ukončit činnost. Jediná připomínka k 
naší fakultě byla absence předmětu dějiny ekonomických teorií.  
- Vyšel nový vysokoškolský zákon, platný od 1. 1. 1999. Bude třeba učinit změny, které z 
něj vyplývají, a to: 1. doplnit stav studentských zástupců na 1/3 až 1/2; 2. objeví se soukromé 
vysoké školy; 3. bude zřízena správní rada a vypracovávána výroční zpráva; 4. studijní obor 
se přejmenuje na studijní program a bude znovu akreditován; 5. bude nutné přepracovat statut 
fakulty, senátu, vědecké rady, jednací řády, zkušební a studijní řád, stipendijní řád, 
disciplinární řád; 6. škola může vybírat poplatky za přijímací řízení, překročení doby studia o 
více jak rok, za studijní program pro cizince; 6. student může studovat více studijních 
programů na jedné VŠ - bude třeba vyřešit problém přijímacích zkoušek.  
- Výzkumné záměry (budou odsouhlaseny na zasedání vědecké rady), na které můžeme 
dostat finanční prostředky, předkládá fakulta tři.  
- Diskuse - Rosický upozorňuje na nejasnost ve VŠ zákoně týkající se členů AS - zda tam též 
patří zástupci LISP, knihovny, výpočetního centra apod.  
- Anketa (z června t. r., týkající se předmětů v letním semestru 1997/98) - účast klesla z 29 na 
25 %, z výsledků nevzešly žádné převratné informace, podrobněji projednají studijní rady, 
pan děkan přijímá návrhy, požadavek na lepší zpracování a prezentaci výsledků  
- Bakalářské zkoušky přes počítač by měly fungovat od prosince, od října zkušební provoz. 
Bude pořádána simulace koncem září. Autorem je pan Nenadál, program je obdobný jako 
registrace a zápisy. Připomínka Rosického - problémy se neřeší tam, kde vznikají a program 
problém BZ nevyřeší. Dochází k velkému nárůstu mimořádných (dodatečných) zápisů, 
učebny jsou vytíženy na 99 %, nedostatečná účast studentů na registracích vede k rušení 
kurzů v červnu a jejich nedostatku v září (resp. lednu a únoru). Učebny na JM jsou výrazně 
méně vytíženy. Návrhy na zlepšení - přístup k počítačovým učebnám na kartu, zavedení 
nočního provozu, větší pružnost výpočetního centra při otevírání učeben v sobotu a možnost 
prodloužení provozu v době většího vytížení učeben (začátek semestru - zápisy, 
poprázdninový mail, konec semestru - semestrální práce)  

2. Paní proděkanka Řezanková 

- Letos se na FIS hlásilo 1507 studentů, 257 se nedostavilo (17 %), 505 prospělo (40 %), 
poměr na obor ST a IN zhruba stejný, limit pro IN byl 132 bodů, limit pro ST 131 bodů 
(nejméně na škole), zapsalo se 340 na IN a 142 na ST. Podrobnější výsledky budou později.  



- Anketu bude zpracovávat ing. Benáčanová, více připomínek bylo jen k předmětu 
informatika pro ekonomy (ještě se neprojevily změny projednané na jaře, které jsou zavedeny 
od zimního semestru).  

3. Doplnění počtu studentských zástupců 

- bude třeba doplnit na počet 8-14 studentů. Úkol pro studentské zástupce: zvýšit zájem 
studentů o senát a navrhnout průběh voleb tak, aby účast byla co největší (podle VŠ zákona to 
má být 30 %). Návrhy na změny: o senátu a kontakty na jeho členy uvést v Bílé knize, 
uspořádat přednášku pro studenty prvních ročníků, atraktivně propagovat akademické plénum 
a volby.  

4. Přepracování statutů a řádů podle VŠ zákona 

- doc. Blatná zjistí potřebné změny.  

5. Další zasedání 

- bude některou středu (raději lichou) od 10.00, pozvánky budou zaslány e-mailem.  
Zapsal: Petr Hendl 

  


