
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 25. 2. 2004 

  

Přítomni: Blatná, Fischer, Horský, Chlapek, Janků, Jílek, Kašková, Klůfa, Kořenář, Krakovič, 
Langhamrová, Medřický, Svatá, Tóth, Vaněk 

Omluveni: Berka, Palovský, Řezanková 

Hosté: Hindls, Mazouch 

  

Schválený program: 

1.      Doplňovací volby do AS FIS 

2.      Projednání záměru děkana FIS jmenovat proděkany na nové funkční období 

3.      Anketa k vyučovaným předmětům v ZS 03/04 

4.      Projednání návrhu děkana FIS na složení Vědecké rady FIS na příští funkční období 

5.      Informace děkana o situaci na FIS a na VŠE 

6.      Informace zástupců FIS v AS VŠE  

  

1.      Předseda volební komise pro doplňovací volby do studentské části AS FIS ing. 
Fischer stručně informoval o jejich výsledcích. Volby byly dvakrát opakovány pro 
nižší než zákonem stanovenou účast. Členem AS se pro zbytek současného 
funkčního období stal student 2. ročníku oboru PIS Petr Medřický, náhradníky 
jsou v uvedeném pořadí studenti Tomáš Kliegr, Štěpán Bach, Michal Krajčovič, 
Martin Kejkula, Radim Brixí a Tomáš Maršálek. Volební komise neobdržela 
žádnou námitku proti regulérnosti voleb. Předseda komise poděkoval za spolupráci 
svým kolegům v komisi sl. Petře Kaškové a p. Peteru Tóthovi. 

2.      Děkan FIS prof. Hindls informoval s předstihem elektronickou formou 
Akademický senát o záměru jmenovat proděkany FIS prof. Hronovou, prof. 
Pelikána a doc. Doucka. AS FIS potvrzuje výsledky předchozího elektronického 
hlasování a bere se souhlasem na vědomí záměr p. děkana jmenovat pro další 

funkční období (od 1. 2. 2004) proděkankou pro vědeckou činnost prof. Ing. 

Stanislavu Hronovou, CSc., proděkanem pro pedagogickou činnost prof. 

RNDr. Jana Pelikána, CSc. a proděkanem pro informatiku a zahraniční 
vztahy doc. Ing. Petra Doucka, CSc. (schváleno jednomyslně) 

3.      Tajemník pro studentské záležitosti ing. Fischer informoval o výsledcích ankety 
studentů k předmětům zajišťovaným FIS v zimním semestru akademického roku 



2003/04. Upozornil na problémy týkající se tří kursů. Na jednání kolegia děkana 
dne 18. 2. přislíbili vedoucí dotčených kateder přijetí nápravných opatření. Prof. 
Hindls poznamenal, že došlo ke snížení četnosti stížností na předmět INF201, 
rozhodující však budou výsledky za letní semestr, kdy se vyučuje více paralelních 
kursů. Doc. Vaněk upozornil na problémy s rozvrhováním jednotlivých kursů 
v souvislosti s jejich obsazeností.  

4.      Prof. Hindls prezentoval změny, které navrhuje učinit ve složení Vědecké rady 
FIS na období 1. 2. 2004 až 31. 1. 2006. Odchází sedm lidí, přičemž důvodem je u 
některých dlouhodobě nízká účast na jednáních VR, u některých pak odchod 
z pozic, z nichž byly do VR nominovány. Prof. Hindls stručně představil nové 
členy a poznamenal, že dochází ke zvýšení počtu akademických hodnostářů. VR 
bude mít 33 členů včetně tajemnice FIS pí Janochnové. AS schvaluje složení 

Vědecké rady FIS na období 1. 2. 2004 – 31. 1. 2006. (schváleno jednomyslně). 



5.      Prof. Hindls informoval o aktuálních otázkách na VŠE a FIS: 

a)      V současné době nejsou definovány výsostné znaky fakulty; fakulta má nárok na 
děkanský talár, na škole je ale jediný. Záměr fakulty nechat vyrobit nový již podle 
p. děkana podpořilo vedení VŠE. Fakulta má podle zákona právo na vlastní řetěz, 
žezlo a logo. Děkan již dříve pověřil vytvořením návrhu nového loga FIS doc. 
Horného a ing. Kořenáře, jejich návrhy ale nelze z důvodu autorské ochrany loga 
VŠE použít. Žezlo se zde při promocích nepoužívá, navíc je drahé. Cílovým 
termínem pro zhotovení taláru a řetězu je červencový termín promoce v letošním 
roce. Prof. Jílek upozornil na problémy zabezpečení vyrobených insignií a dále 
doporučil alespoň do budoucna pořídit i žezlo. Akademický senát souhlasí se 

záměrem vedení FIS zajistit výsostné znaky FIS i s jejich dosavadním 

postupem v této věci. AS pověřuje svého místopředsedu ing. Fischera, aby za 

AS s p. děkanem na celé záležitosti, včetně právních otázek spojených se  
schvalováním výsostných znaků, spolupracoval. (schváleno jednomyslně) 

b)      Na 1. 4. je vyhlášen Děkanský den. Je zrušena veškerá výuka na FIS a zrušeny 
jsou i úřední hodiny administrativních pracovišť FIS. Děkanské dny jsou 
vyhlášeny na všech fakultách. Dne 2. 4. je vyhlášen Rektorský den, kdy je též 
veškerá výuka na VŠE zrušena. Ing. Fischer na dotaz ing. Krakoviče informoval, 
že harmonogramy studijní činnosti pro další období jsou v současné době 
předmětem jednání AS VŠE a jeho Pedagogické komise. 

c)      Od roku 2004/05 měl být spuštěn nový studijní plán E. Čtyři fakulty (včetně FIS) 
se spuštěním od tohoto období nesouhlasí.  

d)      Stále nefunguje Akreditační komise VŠE. 

e)      Prof. Hindls a ing. Fischer informovali o dosavadním vývoji projednávání 
modifikace systému rozdělování mzdových prostředků na fakulty. 

6. Členové AS VŠE za FIS Ing. Fischer a student Petr Mazouch stručně informovali o 
dění na třech zasedáních AS VŠE, která se uskutečnila v lednu a únoru 2004. 

            Akademický senát bere na vědomí informace v bodech 1, 3, 5b) až 5e) a 6. 

  

Příští zasedání bude svoláno podle potřeby, předběžný termín je stanoven na středu 19. 
května 2004 v 10 hodin. 

  

  

  

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

  


