
Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 24. dubna 2002 

Přítomni:             Blatná, Berka, Fischer, Henzler, Chlapek, Jílek, Klůfa, Kořenář, 
Langhamrová,  

Palovský, Prynych, Svatá, Vaněk 

Omluveni:             Meitnerová, Pavlíček, Svobodová, Trešl 

Hosté:             Hindls, Hronová, Marešová, 
Pelikán 

1.       Akademický senát FIS projednal rozpočet FIS na rok 2002, rozpočet předložil děkan fakulty 
prof. Hindls, komentář přidal proděkan doc. Pelikán: 

a)      jedná se o předběžnou variantu, definitivní bude po schválení rozpočtu VŠE, dojde-li 
ke změně, předpokládá se, že půjde o navýšení celkové částky, 

b)      došlo k nárůstu prostředků z rozvojových programů, 

c)      došlo k nárůstu výkonů a tím i k nárůstu prostředků, 

d)      hodinové úvazky stabilně mírně klesají, aniž by docházelo k poklesu příjmů, 

e)      v rámci rozpočtu VŠE došlo k některým drobným metodickým změnám, 

f)       došlo k nárůstu tzv. normativu na studenta všem vysokým školám, 

g)      není jasné, jak se bude rozdělování prostředků na VŠE dále vyvíjet, nejasná zatím 
zůstává i struktura studijních programů 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje rozpočet FIS na rok 2002 ve znění 
předloženém děkanem FIS. V případě, že by došlo k drobným změnám v souvislosti 
s projednáváním rozpočtu VŠE, budou o tom členové AS informováni elektronickou 
poštou – zajistí předsedkyně AS doc. Blatná. (schváleno jednomyslně) 

2. Akademický senát FIS projednal návrh děkana FIS na vyhlášení přijímacího řízení pro 
znovuotevřený tříletý bakalářský studijní program Statistika a ekonometrie (program se opět 
otevírá na základě rozvojového programu MŠMT ČR), předpokládá se přijetí 50 studentů 
v akademickém roce 2002/03; počty přijímaných studentů v ostatních studijních programech 
FIS tím nejsou dotčeny. 

Dále AS projednal otevření studijního programu Podnikové informační systémy na Vyšší 
odborné škole informačních systémů, Praha 4 (v rámci Programu podpory studijních 

programů garantovaných veřejnou vysokou školou a realizovaných na vyšší odborné škole, 
vyhlášeným MŠMT ČR). 



Usnesení: Akademický senát FIS souhlasí s přijetím 50 studentů do bakalářského studijního 
programu Statistika a ekonometrie, s otevřením studijního programu Podnikové informační 
systémy na VOŠ informačních systémů v rámci programu MŠMT ČR a souhlasí s vypsáním 
příslušných přijímacích řízení. (schváleno jednomyslně) 

3.       Akademický senát FIS projednal návrh změn Zásad hodnocení publikační činnosti, který 
předložila proděkanka pro vědu a výzkum prof. Hronová: 

a)      předložené změny obsahují zejména některá zpřesnění, jejichž potřebu si vyžádala 
praxe, 

b)      došlo ke zpřesnění v případě mateřských dovolených a dlouhodobých nemocí, 

c)      krátké předmluvy a doslovy budou počítány jako recenze, delší se posuzují 
individuálně, 

d)      došlo ke zpřesnění v případech abstraktů ve sbornících z konferencí a spoluautorství 
v monografiích, 

e)      prof. Hronová odpověděla na dotaz senátorky doc. Svaté týkající se hodnocení 
internetových publikací: budou-li tyto publikace na úrovni publikací tištěných, budou 
hodnoceny stejně jako publikace tištěné. 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje změny Zásad hodnocení publikační činnosti ve znění 
předloženém proděkankou prof. Hronovou (schváleno jednomyslně). 

            Zapsal: J. Fischer 

            Schválila: D. Blatná 

 


