
Zápis z 11. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 5. června 2013 

 

Přítomni: Blatná, Fábry, Horný, Chlapek, Kačur, Kaspříková, Korecký, Langhamrová, 

Pavlíček, Řezanková, Sixta, Vondra, Vrabec 

Omluveni: Bedřichová, Havlíček, Kadlec, Palovský, Říhová 

Nepřítomni: - 

Hosté: Marek (děkan), Mazouch (proděkan) 

Program: 

1. Projednávání Výroční zprávy FIS za rok 2012 

2. Příprava volby děkana na funkční období 2014-2018 

3. Různé 

1. Projednávání Výroční zprávy FIS za rok 2012. Paní předsedkyně zahájila jednání, 

uvedla první bod a předala slovo panu děkanovi. Pan děkan informoval o postupu 

přípravy a předání výroční zprávy dále rektorátu. Výroční zprávu zpracoval proděkan 

Mazouch, který uvedl jako hlavní změny oproti loňské úpravy v části o celoživotním 

vzdělávání a aktualizaci dat. Požádal senátory o doplnění a připomínky ke zprávě. Žádné 

připomínky nebyly vzneseny. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje Výroční zprávu FIS za rok 2012. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

2. Příprava volby děkana na funkční období 2014-2018. Paní předsedkyně připomněla 

minulé jednání AS FIS, kde probíhala diskuse o termínech volby. Dále uvedla první kroky 

v přípravě volby, a to volbu volební komise a schválení termínů. Navrženi do komise byli 

v rámci diskuse senátoři Chlapek, Pavlíček, Kačur, Langhamrová, Vondra. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje volební komisi pro volbu děkana na funkční období 

2014-2018 ve složení Chlapek, Pavlíček, Kačur, Langhamrová, Vondra. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  



Paní předsedkyně vyzvala nově vzniklou volební komisi, aby si ze svého středu zvolila 

předsedu. Dalším bodem příprav volby děkana je návrh harmonogramu odvozený od data 

volby a časového uspořádání jednotlivých kol volby. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje průběh volby děkana takový, že všechna kola volby 

proběhnou v jednom termínu v rámci jednání AS FIS. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje datum volby děkana na 4. 12. 2013 od 9:30 hodin. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Paní předsedkyně pověřuje volební komisi, aby připravila podrobný harmonogram. Po 

krátké poradě navrhuje paní předsedkyně společně se členy komise harmonogram voleb:  

 Informace o volbách a jejich zveřejnění zajistí volební komise do 9. 9. 2013. 

 Přihlášky uchazečů o funkci děkana FIS se odevzdávají v zalepené obálce, 

označené Volba děkana FIS, prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona 

Churchilla 4 v Praze 3 na jméno předsedy volební komise do 25. 10. 2013 do 

10:00 hodin. 

 Jména kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 29. 10. 2012 po 12:00 hod. na 

úřední desce fakulty. 

 Prezentace kandidátů proběhne v týdnu od 25. 11. 2013, konkrétní čas a místo 

budou dostatečně dopředu upřesněny. 

 Případné změny v harmonogramu budou řešeny hlasováním per rollam.  

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje harmonogram volby děkana. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

3. Různé. Pan děkan se přihlásil o slovo. Uvedl výsledky pocitové ankety a pozastavil se 

nad nedostatečnými znalostmi studentů týkající se studentských tajemníků, senátorů a 

studijních referentek. Pan děkan plánuje vlastní anketu zaměřenou na fakultu, konkrétně 

na práci studijních referentek, proděkanů, komunikace studentů se senátem, katedrami 

apod. Žádá tímto senát o podněty pro otázky do ankety. Proděkan Mazouch doplnil 



rozšíření ankety o informace o webových stránkách a úředních hodinách. Proděkan i 

děkan podpořili myšlenku, aby senát podal návrh jako celek. Senátor Fábry rozšiřuje 

myšlenku ankety na helpdesk. Proběhla diskuse. Průběh řešení bude upřesněn e-mailem. 

Senátor Pavlíček uvedl přednosti a dobré fungování fakultního Facebooku, kde je okolo 

2000 uživatelů a v tomto směru je také referenčním nástrojem.  

Paní předsedkyně podala několik informací a podnětů k webu FIS. 

Paní předsedkyně se dotázala děkana na řešení tématu z minulého zasedání ohledně 

dotace jednoho jídla denně. Pan děkan v této věci uvedl, že tuto problematiku je nutno 

řešit prostřednictvím odborů. 

Senátor Kačur poskytl krátkou informaci o volbě rektora. 

Příští zasedání proběhne pravděpodobně v souvislosti s volbou děkana v září nebo říjnu. 

Pan děkan zve všechny senátory na setkání fakulty 19. 6. 2013 od 13:00 hod. na Točnou . 

 

Přílohy:  1) Výroční_zpráva_FIS_-_rok_2012.doc 

 

Zapsal: Z. Vondra 

 

Schválila: H. Řezanková 


