
Zápis z 12. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 30. října 2013 

 

Přítomni: Blatná, Fábry, Havlíček, Chlapek, Kačur, Kadlec, Kaspříková, Korecký 
Langhamrová, Palovský, Pavlíček, Řezanková, Říhová, Sixta, Vondra, Vrabec 

Omluveni: Cahlík, Horný  

Nepřítomni: - 

Hosté: Marek (děkan), Arlt (proděkan), Mazouch (proděkan) 

Program: 

1. Projednávání materiálů k vyhlášení přijímacích řízení na FIS 
2. Projednání návrhu Jednacího řádu Vědecké rady FIS 
3. Projednání návrhu Disciplinárního řádu FIS 
4. Zpráva volební komise o podaných přihláškách uchazečů o funkci děkana FIS 
5. Různé 

1. Projednávání materiálů k vyhlášení přijímacích řízení na FIS. Paní předsedkyně 
zahájila zasedání. Proděkan pro pedagogiku prof. Arlt představil materiály pro bakalářské 
a pro magisterské přijímací řízení. Materiály jsou bez věcných změn, došlo pouze 
k aktualizacím termínů a upřesnění některých formulací za účelem zefektivnění 
administrativních procesů. Směrná čísla jsou ponechána na loňských hodnotách kvůli 
termínu dodání z ministerstva, který bude na jaře. Senátor Chlapek se dotázal, zda se bude 
otevírat profesní bakalářský obor plánovaný na FIS. Proděkan Arlt odpověděl, že je 
podána žádost o akreditaci a že obor bude označen jako otevřený v případě úspěšné 
akreditace. Senátor Chlapek se dále dotázal, odkud se vezme směrné číslo pro tento obor. 
Proděkan Arlt odpověděl, že není naplňováno směrné číslo na oboru Podnikové 
informační systémy, odtud se vezme. Dále proděkan Arlt upřesnil, že v materiálu budou 
zohledněny i další změny v souvislosti s podávanými žádostmi o akreditace (změna názvu 
oboru). Paní předsedkyně poznamenala několik drobností na úrovni korektur a používání 
zkratek v dokumentu, obsahově nebyly vzneseny námitky. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje předložené materiály k vyhlášení přijímacích řízení 
na FIS na akademický rok 2014/2015 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

2. Projednání návrhu Jednacího řádu Vědecké rady FIS. Paní předsedkyně předala slovo 
panu děkanovi. Pan děkan uvedl dva důvody pro podání návrhu: problém na NF, kdy 



fakulta neměla řádně schválený JR VR, otevřela otázku validace fakultních dokumentů a 
jejich platnosti napříč celou VŠE. Vedení FIS zkontrolovalo fakultní předpisy, řešilo se 
především datum a postup schválení dokumentu fakultním a celoškolním senátem. Řada 
takových předpisů napříč VŠE byla schvalována v době bez elektronické archivace a jsou 
tudíž špatně ověřitelné formální postupy schvalování. Na základě konzultace na úrovni 
fakult VŠE bylo konsenzuálně dospěno k závěru, že by bylo dobré všechny dokumenty 
obnovit a potvrdit novým schválením. Dne 10. října 2013 Vědecká rada FIS přijala 
doplnění hlasování per rollam do JŘ VR a schválila znění, které je předloženo AS FIS. 
Znění bylo konzultováno s právníky a rektorátem, kdy byly doplněny právní formulace, 
které jsou nezbytnou náležitostí. Obsahově je JR VR ponechán. Předsedkyně vyzvala 
k diskusi. Uvedla několik formálních poznámek, které byly vysvětleny nebo budou 
zapracovány (zkratky, formulace). 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje předložený návrh Jednacího řádu Vědecké rady FIS 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

3. Projednání návrhu Disciplinárního řádu FIS. Pan děkan uvedl, že FIS používá DŘ pro 
fakulty VŠE, který je platný na úrovni celé školy. V rámci revize dokumentů bylo na 
úrovni celé VŠE domluveno, že by fakulty měly mít vlastní řády se specifiky členů 
disciplinární komise. Jiné změny v dokumentu provedeny nebyly. Paní předsedkyně 
otevřela diskusi. Senátor Sixta poukázal na chybné odkazy mezi články a dále měl dotaz 
na 24 měsíců archivace dokumentů o podmínečném vyloučení. Pan děkan uvedl, že je 
podáváno mnoho podnětů na FIS z ostatních fakult k disciplinárnímu řízení se studenty 
FIS. Senátorka Blatná uvedla, že se setkala s potvrzením od lékaře, které bylo podvrh. 
Proděkan Arlt uvedl, že takové případy jsou řešeny s policií. Senátor Palovský nabádá, 
aby bylo požadováno vložení potvrzení o nemoci do ISISu. Diskuse potvrzuje tento 
přístup. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje předložený návrh Disciplinárního řádu pro studenty 
FIS 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

4. Zpráva volební komise o podaných přihláškách uchazečů o funkci děkana FIS. 
Předsedkyně volební komise pro volbu děkana FIS senátorka Langhamrová podala zprávu 
o podaných přihláškách uchazečů o funkci děkana FIS. V úterý 29. 10. 2013 byly 
vyzvednuty přihlášky, jedinou přihlášku podal stávající děkan doc. Marek. Vše je 
zveřejněno na stránkách FIS. Prezentace kandidáta bude 26. 11. 2013. 

Příští zasedání AS FIS se bude konat 4. 12. 2013 od 9:30 hod. v zasedací místnosti 
NB473, hlavním bodem bude volba děkana. 



5. Různé. V návaznosti na červnovou diskusi je dlouhodobá snaha zvednout povědomí 
studentů o funkci AS. AS FIS žádá pana proděkana Mazoucha o přidání odkazu na 
webové stránky AS FIS na hlavní stránku FIS. 

Paní předsedkyně vyřizuje vzkaz předsedkyně studijní rady pro informatické obory Ing. 
Benáčanové, že bude potřeba nový člen této studijní rady coby zástupce studentů. Senátor 
Korecký se dotazuje, co je náplní. Proděkan Arlt vysvětluje funkci (akreditace, názvy, 
obsah, frekvence zasedání). Korecký se hlásí, že by se funkce ujal. 
 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje od 1. 1. 2014 členem SR pro studijní program 
Aplikovaná informatika Filipa Koreckého FIS 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1  

Senátor Kačur se coby předseda Kolejní a stravovací komise AS VŠE dotázal na 
subjektivní dojem z kvality stravování. Obecná diskuse měla závěr, že kvalita jídla 
stoupla. Pan děkan poznamenal, že kvalita jídla je součástí pocitové ankety. Senátor 
Pavlíček znovuotevřel otázku 2 jídel denně / 20 za měsíc. Senátor Vrabec odpověděl, že 
tato skutečnost podléhá zákoníku práce. 

 
Přílohy:   
1)Vyhlášení příjímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 
2014_2015_senat.docx 
2)Vyhlášení příjímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický 
rok_2014_2015_senat.docx 
3) jednaci rad VR FIS.pdf 
4) Disciplinarni rad.docx 
 
 
 
 
Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


