
Zápis ze 16. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 27. 2. 2002 

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Henzler, Jílek, Kořenář, Klůfa, Langhamrová, Svatá, 
Svobodová, Vaněk 

Omluveni: Chlapek, Trešl, Meitnerová, Pavlíček, Prynych 

Hosté: Hindls, Marešová, Pelikán 

1.      Děkan FIS prof. Hindls a proděkan FIS doc. Pelikán informovali o dění na VŠE, zejména 
o: 

a)      úvahách o možnosti snížení dotace matematiky v celoškolském základě (CŠZ) na 2/1 + 
2/1 

b)      možném zařazení nového předmětu Finance podniku do CŠZ 

c)      záměrech na změnu ve financování jednotlivých fakult VŠE, zejména se diskutuje 
možnost tzv. kapitačního placení na studenta či povinných tzv. nulových kursech 

d)      na 2. a 3. fakultě se diskutuje zrušení EXA bloku 

e)      studijní programy přestávají být přehledné 

Přítomní členové AS FIS podporují děkana a celé vedení fakulty v jejich snaze zachovat co 
možná nejvyšší kvalitu výuky na škole; podporují snahu o zachování celoškolského 
základu; zároveň se domnívají, že rozhodnutí týkající se jednotlivých studijních programů 
VŠE by se neměla přijímat ukvapeně, změny je nezbytné řádně projednat a k jejich 
případné realizaci přistoupit s příslušným časovým odstupem. 

2.      Proděkan doc. Pelikán informoval o výsledcích studijní ankety za ZS 01/02: 

a)      návratnost byla 24 %, což je dlouhodobě stabilní číslo 

b)      nadále trvá snaha o zařazení předmětů problémových a dále těch, které v anketě dlouho 
nebyly 

c)      dle ankety bylo výrazně méně problémů než v minulém semestru 

d)      došlo ke zlepšení v předmětu INF201, byť ještě nemůže panovat naprostá spokojenost 

e)      proděkan oceňuje zejména velmi pozitivní hodnocení některých pedagogů FIS 

AS doporučuje zveřejnit výsledky ankety na úřední desce, a to ve stejném rozsahu jako 

loni. 

3.      Děkan prof. Hindls informoval o situaci ve vědě na fakultě: 



a)      letos se podává celkem 22 grantů 

b)      ze strany MŠMT možná dojde k omezení výzkumných záměrů 

c)      k 1. březnu byla na fakultě zřízena nová funkce administrátora výzkumu, do níž byl 
k témuž dni jmenován ing. Jan Fischer, dlouholetý vedoucí pracovník ČSÚ 

d)      děkan představil návrh na doplnění vědecké rady FIS o ing. Jana Fischera a o prof. 
Hrona, děkana Provozně-ekonomické fakulty ČZÚ 

AS FIS schvaluje návrh na jmenování ing. Jana Fischera a prof. Hrona do Vědecké rady 
FIS (schváleno jednomyslně). 

4.      Doc. Blatná informovala o připravovaném fakultním informačním systému; prezentace 
pro členy kolegia děkana proběhne 20. března 2002. 

5.      Ing. Jakub Fischer informoval o setkání studentských zástupců fakultních senátů 
s rektorkou VŠE. Tato setkání budou probíhat každý měsíc, vždy druhé úterý v měsíci. 

6.      Doc. Blatná informovala o záležitostech projednávaných v Radě vysokých škol, jehož se 
účastnili i zástupci MŠMT. 

a)      plánovaná kategorizace univerzit by mohla být i podle fakult, resp. studijních programů 

b)      11 VŠ byly kráceny prostředky na výzkumné záměry. 

c)      při nárůstu prostředků na výzkum  byla VŠE v dolní čtvrtině. 

7.      Ing. Marešová informovala o jednání AS VŠE, hlavním bodem byla problematika kolejí 
ve vztahu k zahraničním studentům. 

8.      Příští zasedání AS FIS se bude předběžně konat ve středu 10. dubna od 10 hodin. 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


