
Zápis z 14. zasedání Akademického senátu FIS  

konaného dne 5. března 2014 v zasedací místnosti FIS NB 473 

 

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

Langhamrová, Palovský, Pavlíček (od bodu 3), Řezanková, Říhová, Vondra 

Omluveni: Havlíček, Sixta 

Nepřítomni: Kadlec 

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

Program: 

1. Předání osvědčení o zvolení senátoru Cahlíkovi 

2. Projednání návrhu Disciplinárního řádu pro studenty FIS 

3. Projednání návrhu Zásad hodnocení publikační činnosti na FIS 

4. Schvalování členů nové Vědecké rady FIS a informace o složení proděkanů pro nové 

funkční období děkana 2014–2018 

5. Různé 

1. Předání osvědčení o zvolení. Paní předsedkyně zahájila zasedání a předala osvědčení 

senátoru Cahlíkovi. 

 

2. Projednání návrhu Disciplinárního řádu pro studenty FIS. Paní předsedkyně 

seznámila senátory se situací na VŠE, kdy celá VŠE má společný disciplinární řád (dále 

DŘ), který bude zrušen, a fakulty budou mít vlastní DŘ, přičemž bude platit celoškolní 

DŘ pro mimofakultní studenty. Dále informovala o změnách a doplněních v návrhu 

nového fakultního DŘ, které souvisí s plánovaným zrušením původního celoškolního DŘ 

a s navazující platností nově vznikajících fakultních DŘ. Hlasování per rollam o návrhu 

fakultního DŘ bylo vzhledem k charakteru schvalovaného dokumentu zrušeno. Paní 

předsedkyně společně s panem děkanem informovali o členech disciplinární komise (4 

členové včetně předsedy, kdy 2 členové jsou akademickými pracovníky a 2 členové 

studenty). Senátorka Říhová se dotázala na situaci rovnosti hlasů. Děkan vysvětlil, že 

disciplinární komise je poradní orgán děkana a rozhodnutí je na něm. 

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

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

  



3. Projednání návrhu Zásad hodnocení publikační činnosti na FIS. Paní předsedkyně 

předala slovo panu proděkanu pro vědu Douckovi. Pan proděkan informoval o nové 

metodice hodnocení publikačních výstupů do RIV, kdy se změnila struktura hodnot a 

klasifikace publikačních výstupů. Zásadní změny zapracované do metodiky FIS jsou:  

V bodě 15 metodiky jsou přidány články indexované v databázi Scopus a je upraven 

součet bodů. Změny u základního hodnocení časopisů Thompson & Reuters 4 body, 

Scopus 3 body, ERIH 2 body. Dále byla provedena reflexe bodových hodnot dle Rady 

vlády pro vědu a výzkum. Došlo ke snížení hodnoty odborných knih a učebnic, dále 

proběhla změna u certifikovaných metodik, kde došlo ke snížení bodů na polovinu. Pan 

proděkan vysvětlil centrální princip navázaný na peníze vložené do tvorby a pokles podílu 

metodik na celkovém rozpočtu. Dále informoval, že je připravována nová oblast 

hodnocení – smluvní výzkum, který bude placen odjinud, který by měl částečně pokrýt i 

metodiky. 

Senátorka Blatná se dotázala, jak se započítává pracovník, který nastoupí v průběhu roku 

v kontextu krácení peněz katedry při nesplnění individuálních minimálních kvót na 

publikační výstupy a navrhuje, aby tento případ byl zapracován, jak tomu bylo v jedné 

z předcházejících metodik. Pan proděkan v tom nevidí problém. Senátor Pavlíček 

podporuje názor senátorky Blatné. Pan děkan doplňuje možnost započítání bodů 

poměrným číslem na základě odpracovaných měsíců. Senátorka Blatná uvádí, že bývalý 

proděkan pro vědu Fischer měl tento princip rozšířený o dobu, která se na kvóty 

nevztahovala (smyslem zkušební dobu). Proděkan Doucek navrhuje zjednodušení celé 

formulace. Paní předsedkyně navrhuje odkaz na čl. 22, kde je popsáno řešení děkanem a 

jím jmenovanou komisi. Senátor Pavlíček podporuje původní znění bývalého proděkana 

Fischera, kdy platí, že pracovník, který přijde do úvazku po 1. lednu, není do kvót 

započítáván. Na základě snahy senátorů o znění dlouhodobého charakteru proděkan 

Doucek poznamenal, že metodika je krátkodobá a navazuje na každoroční chování a 

závěry vlády. Dále proběhla volná diskuse o sankcích. Pan děkan uvedl praxi, kdy s touto 

problematikou nebyl problém za dobu existence materiálu. Senátor Fábry je pro zachování 

znění. Senát důvěřuje komisi jmenované děkanem dle čl. 22. Senátorka Říhová se táže, 

proč se zavádí funkce lektor, když má také publikovat. Proděkan Doucek vysvětluje, že je 

tomu na základě zákona o VŠ (vědecká nebo umělecká činnost jakožto povinnost 

akademických pracovníků). 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje Zásady hodnocení publikační činnosti FIS 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

  



4. Schvalování členů nové Vědecké rady FIS a informace o složení proděkanů pro nové 

funkční období děkana 2014-2018. Pan děkan okomentoval minulé období Vědecké 

rady FIS (dále VR), která měla 37 členů. Nyní chce méně, a to 33 členů. Dle předpisů, 

třetina musí být lidé mimo FIS i VŠE. Z navrhovaných je 20 členů z VŠE a 13 není. 

Výběr členů byl proveden na základě zvyklostí, kdy z VŠE byli vybíráni: vedoucí kateder, 

proděkani, profesoři a docenti z FIS i jiných fakult. Mimo VŠE byli vybíráni především ti 

aktivní z minulého složení VR. Celkově jsou noví členové prof. Ivánek (FIS VŠE), doc. 

Antlová (TU v Liberci), prof. Brezina (EU Bratislava), Ing. Přibyl (zástupce praxe, ředitel 

spol. GIST). Pan děkan na závěr velmi pozitivně zhodnotil činnost VR FIS v období 

2010–2014. 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh členů VR FIS pro období 2014–2018 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Pan děkan dále informuje o výběru proděkanů pro období 2014–2018. Minulé období 

působili 4 proděkani. Ing. Kunstová ze zdravotních důvodů nebude pokračovat, což pan 

děkan vnímá jako ztrátu pro vedení FIS. Funkce, kterou vykonávala, byla vytvořena pro 

start distančního studia, kdy tento úkol byl splněn a distanční studium stabilně funguje. 

Proto se rozhodl tento post prozatím neobsazovat. Agendu této funkce je možné rozdělit 

mezi agendu ostatních proděkanů a KIT. Budou tedy 3 proděkani. Pan děkan byl velmi 

spokojen s prací proděkanů v minulém období, a proto bude tým pokračovat ve složení 

prof. Arlt (pedagogika), prof. Doucek (věda), Ing. Mazouch (vnější vztahy a rozvoj). 

 

5. Různé. Paní předsedkyně informovala o průběhu a výsledcích volby rektora. Sdělila, že 

v den volby senátoři z FIS v AS VŠE ráno obdrželi anonymní e-mail, který nabádal 

k nepodpoření kandidáta fakulty. Senátoři Berka, Chlapek, Kačur, Korecký, Řezanková a 

Vondra (zástupce doktorandů a mimofakultních studentů) jednohlasně anonym odsoudili. 

Pan děkan považuje e-mail za pokus o narušení stabilní situace na FIS. V rámci diskuze je 

probíráno zjištění místa odeslání na základě IP adresy, která odpovídá státu, kde se v tu 

chvíli nacházeli čtyři akademičtí pracovníci FIS, včetně pana děkana. Senátor Palovský 

vysvětluje technické možnosti zjišťování původu. V rámci diskuze zazněl i názor, že 

adresa odesílacího proxy serveru mohla být záměrně účelově vybrána. Mezi senátory 

panuje shoda s odsouzením e-mailu. Pana děkana mrzí, že jde fakticky o pokus 

o nabourání vztahů na fakultě. Podle jeho názoru by volba rektora neměla narušit vztahy 

na fakultě, které hodnotí jako férové a přátelské minimálně v posledních čtyřech letech. 

Senátor Chlapek navrhuje přijmout usnesení, cituje etický kodex. Senátor Vondra navrhl 

znění usnesení. 

  



Hlasování o usnesení: AS FIS odsuzuje anonymní e-mail ze dne 24. 2. 2014 odeslaný v 5:32 

z adresy kvalitnikandidat@seznam.cz zástupcům FIS a zástupci doktorandů a mimo-

fakultních studentů v AS VŠE, považuje jej za neetický a nebezpečný pro dobré prostředí na 

fakultě. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

V rámci bodu různé se dále senátor Korecký dotázal na elektronizaci dokumentů na FIS 

(žádost o nadkapacitní zápis do kurzu). Pan proděkan Arlt se odkazuje na zákon, který 

stanovuje písemnou podobu některých dokumentů. Pokud jde pouze o stažení formuláře, 

pan proděkan nabízí senátoru Koreckému pomoc v daném problému. 

 

Přílohy: 

1) Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FIS VŠE 

2) Návrh Zásad hodnocení publikační činnosti na FIS 

3) Seznam členů Vědecké rady FIS pro období 2014-2018 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 

 

Schválila: H. Řezanková 


