
Zápis z 16. zasedání Akademického senátu FIS  

konaného dne 4. června 2014 v kanceláři děkana FIS NB 404 

 

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

Pavlíček, Řezanková, Sixta, Vondra 

Omluveni: Říhová 

Nepřítomni: Cahlík, Havlíček, Kadlec, Korecký 

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

Program: 

1. Projednání výroční zprávy o činnosti FIS VŠE za rok 2013 

2. Plán voleb do AS FIS na období 2014–2017 

3. Různé 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2013. Paní předsedkyně zahájila 

zasedání, pan děkan pronesl úvodní komentář k dokumentu a předal slovo jeho 

zpracovateli, proděkanu Mazouchovi. Proděkan Mazouch informoval o náležitostech a 

struktuře zprávy. Velká část zprávy je převzata z dalších zdrojů (výstupy z vědy a 

z pedagogiky od dalších proděkanů apod.). Pan proděkan okomentoval ukazatele 

v pedagogické části (snižující se počty studentů, hodnotami až na úroveň roku 2007). 

S panem děkanem plánují hlouběji analyzovat vývoj stavu studentů. Senátor Palovský 

navrhl porovnat úbytek studentů s demografickou křivkou. Proběhla diskuse o vztahu 

demografického vývoje a postoje ministerstva. Byly komentovány drobné připomínky 

k textu. 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti FIS VŠE za rok 

2013. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

2. Plán voleb do AS FIS na období 2014–2017. Paní předsedkyně zahájila bod otázkou, 

kdy uspořádá senát vyhlašující schůzi. Na základě zápisů z minulého volebního období 

byli 15. září 2011 jmenováni členové volební komise z každého pracoviště FIS a zástupci 

studentů FIS. Paní předsedkyně navrhuje termín pro vyhlašující zasedání AS FIS středu 

17. září 2014 v 9:30. Na schůzi proběhne návrh termínu volby a schvalování volební 

komise, která následně vyhlásí volby. Katedry mají prostor do tohoto zasedání navrhnout 

členy volební komise. Dále budou hledáni zástupci studentů. Členové volební komise 

nemohou kandidovat. Volby musí proběhnout mezi 23. září a 23. říjnem. Do 23. 11. musí 



proběhnout schůze nového AS FIS. Paní předsedkyně se zeptala, kteří studentští senátoři 

neplánují kandidovat, přihlásil se senátor Kačur. 

 

3. Různé. Pan děkan informoval o žádostech o reakreditaci oborů, které byly všechny 

schváleny bez problémů do roku 2022. U některých oborů byly změněny na základě 

diskuse s akreditační komisí názvy směrem k lepšímu vystižení obsahu. Magisterský obor 

Statisticko-pojistné inženýrství byl přejmenován na Statistika. A dále Magisterský obor 

Znalostní inženýrství byl přejmenován na Znalostní a webové inženýrství. Platnost těchto 

změn je od září 2014. 

Pan děkan dále informoval o akreditaci nového profesně orientovaného bakalářského 

oboru pod KIZI. Obor nebyl vypsán, neboť akreditace byla získána po termínu zveřejnění 

nabízených oborů. Bude tedy otevřen od září 2015. Od září 2015 budou spuštěny dva 

nové obory v angličtině (informatika, kvantitativní metody). Pan děkan a pan proděkan 

Mazouch informovali o nutnosti přípravných prací k ukotvení obou oborů a zajištění 

hladkého běhu, zejména v otázkách přijímacího řízení. 

Senátor Fábry se zeptal na problematiku nabízení anglických kurzů českým studentů. 

Proděkan Mazouch informoval o jednání s rektorátem o této problematice. Rektorát 

narazil na konflikt studentů, kteří si sami platí školné a studentů, jež mají studium státem 

hrazeno. FIS plánuje umožnit anglické kurzy z nových oborů otevřít v rámci volitelných i 

českým studentům na státem hrazených oborech. Platící studenti o tom budou 

informováni. 

Senátor Pavlíček se dotázal, proč je nový bakalářský obor na KIZI nazýván profesní. 

Proděkan Mazouch vysvětlil principy, které zahrnují předpoklad, že student nebude 

pokračovat na magisterském studiu, ale může. Akreditace vznikla díky rozvojovému 

projektu a především poptávce ze strany uchazečů. 

Senátorka Blatná poukázala na zkušenost, že je nízká účast studentů na přednáškách, 

podotkla, že to nesouvisí s tím, zda jsou přednášky nahrávány. Poukázala, že studenti 

chodí spíše na cvičení. Proběhla volná diskuse. 

 

Přílohy: 

1) Výroční_zpráva_FIS_-_rok_2013.pdf 

 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 

 

Schválila: H. Řezanková 


