
Zápis z jednání AS FIS ze dne 31. 3. 1999 

Přítomni: Blatná, Berka, Fiala, Horský, Jablonský, Jílek, Chlapek, Kořenář, Klůfa, 
Langhamerová, Marešová, Palovský, Rosický, Žid, Burdychová, Fischer, Novotný, Pavlíček, 
Sotona, Svobodová  
Hosté: Pelikán, Řezanková  

1. Děkan FIS doc. Pelikán informoval členy AS o:  
a) rozpočtu na rok 1999; dosud jej nepředkládá, protože stále není známa celková dotace pro 
fakultu; rozpočet je zatím připraven v procentuálních podílech s tím, že tyto podíly se oproti 
minulému roku liší v desetinách procent  
b) sdělení předsedy asociace děkanů ekonomických fakult, podle něhož bude od roku 2000 
změněn systém rozdělování prostředků tak, že k normativům bude dodána ještě fixní část 
(přesná metodika dosud není k dispozici)  
c) provedeném průzkumu zatížení učitelů na jednotlivých katedrách FIS - vytížení na 
jednotlivých katedrách je v zásadě vyrovnané  
d) nedostatcích a problémech při případném zavedení pevných rozvrhů pro studenty 1. 
ročníků, a to konkrétně  
- nesourodá velikost cvičení jednotlivých předmětů, zejména při  počítačové výuce  
- neví se, zda všichni přijatí studenti skutečně nastoupí  
- problém se studenty, kteří se přihlásili znovu ke studiu - na  cvičení zřejmě chodit nebudou, 
což snižuje využití učeben, které  již nyní dosahuje 99 %  
Po diskusi k bodu 1d) se AS FIS přiklání k možnosti zařazení studentů do studijních bloků s 
tím, že studenti nebudou nuceni se tohoto systému účastnit. Senát přitom bere v úvahu 
technické problémy, které s tímto řešení mohou být spojeny.  
Senát dále doporučuje přidat k seznamům studentů jednotlivých kursů jejich e-mailové 
adresy.  
e) o výsledcích pravidelné ankety o jednotlivých předmětech  
- plná verze je na síti  
- u celoškolsky povinných předmětů jsou problémy pouze u výuky informatiky; předmět je 
přitom v současné podobě vyučován v tomto semestru naposledy, problémy jsou zapřičiněny 
zejména rozdílnou vstupní úrovní posluchačů  
- studentští zástupci mají do konce dubna předložit předměty k prozkoumání  
f) v případě stížností na BZ z financí je třeba předložit konkrétní případy  

2. Proděkanka pro stud. záležitosti FIS doc. Řezanková odpověděla na dotaz týkající se 
placení poplatků při přetažení studia a při současném studiu více oborů či škol; v dohledné 
době bude vypracován závazný výklad od právničky.  

3. Předsedkyně AS FIS doc. Blatná informovala o stavu projednávání volebního a 
jednacího řádu AS FIS Akad. senátem VŠE; řád bude patrně projednáván AS VŠE na jeho 
zasedání dne 26. 4.  

4. AS FIS projednal nové vedlejší specializace  
a) katedra informačních technologií - Management v informační společnosti - garant ing. 
Benáčanová; vzniká reakreditací vedl. spec. Informatika pro uživatele, přičemž reflektuje 
nutnost změn vyplývajících z vývoje oboru; studijní rada doporučila ke schválení  
AS FIS schválil tuto vedlejší specializaci všemi hlasy přítomných senátorů.  
b) katedra informačního a znalostního inženýrství - Inteligentní systémy - garant doc. Berka; 
vzniká reakreditací vedl. spec. Expertní systémy, taktéž reaguje na vývoj v oboru a dále na 



nesplněný předpoklad, že v. s. Expertní systémy budou studovat spíše studenti jiných fakult; 
studijní rada doporučila ke schválení  
AS FIS schválil tuto vedlejší specializaci všemi hlasy přítomných senátorů.  
Doc. Řezanková upozornila na možnou prodlevu při schvalování zmíněných vedlejších 
specializací v AS VŠE pro jeho značné zaneprázdnění.  

5. Ing. Rosický informoval AS FIS o problematice kolejí na JM:  
a) ministr školství dosud nerozhodl o přidělení kolejí VŠCHT, koleje zůstávají MŠMT, 
rozhodnuto bude do konce roku; ministr přitom předpokládá dohodu rektorů obou škol  
b) upozornil na zvláštní stav, kdy necelých 3 000 studentů VŠCHT má k dispozici cca 5 600 
míst na kolejích, zatímco VŠE s cca 12 000 studenty má k dispozici 2 500 míst  
c) upozornil na problém neinformovanosti našich studentů, kteří podepsali petici proti svým 
zájmům spojené s obecnou neinformovaností studentů o věcech týkajících se školy.  
AS FIS podporuje akce svých zástupců v AS VŠE. Vyzývá je též ke zveřejnění maxima 
možných informací o situaci všemi možnými prostředky.  

6. K problematice zápisů a odhlašování BZ:  
a) Doc. Blatná informovala o zkrácení termínu možnosti odhlášení se z BZ z 1 měsíce na 14 
dnů  
b) Doc. Pelikán informoval o postoji Výpočetního centra:  
- přestávka od 10 do 15 hodin při přihlašování na BZ je čistě technického rázu, pracuje se na 
jejím odstranění, k čemuž by mělo dojít do 1 měsíce  
- změna parametru termínu odhlašování je technicky bezproblémová a je možno ji provést 
okamžitě; měl-li by být parametr odlišný pro jednotlivé zkoušky, bylo by to náročnější, nikoli 
však neřešitelné  
AS FIS žádá pí proděkanku doc. Řezankovou o prozkoumání možnosti zkrácení termínu 
odhlašování až na tři pracovní dny, příp. možnosti diferenciace podle jednotlivých BZ (při 
zachování maximální hranice 14 dnů).  

7. AS FIS žádá pí proděkanku doc. Řezankovou o zahrnutí informací o akademických 
senátech do tzv. "Bílé knihy".  

8. Příští zasedání AS FIS proběhne 28.4.1999 od 10 h, další pak předběžně 2. 6. (bude 
upřesněno).  

Zapsal: J. Fischer  
Schválila: D. Blatná 

 


