
Zápis z 2. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 7. prosince 2011 

 

Přítomni: Batíková, Bedřichová, Blatná, Fábry, Havlíček, Horný, Chlapek, Kačur, Kadlec, 
Korecký,  Langhamrová, Pavlíček, Řezanková, Říhová, Vondra, Vrabec 

Omluveni: Bedřichová, Palovský, Sixta 

Nepřítomni: - 

Hosté: Marek 

Program: 

1. Projednání záměru děkana jmenovat nového proděkana pro zahraniční styky a rozvoj 
2. Schvalování návrhů děkana na jmenování nových členů Vědecké rady FIS 
3. Různé 
 

1. Projednání záměru děkana jmenovat nového proděkana pro zahraniční styky a rozvoj 
Pan děkan pozdravil senátory a přivítal se s novými členy AS FIS. Informoval, že prof. Basl 
podal rezignaci na funkci proděkana pro zahraniční styky a rozvoj z důvodu, že bude 
zaměstnán na plný úvazek na jiné univerzitě. Pan děkan seznámil členy AS FIS se svým 
záměrem jmenovat od 1. 1. 2012 na jeho místo Ing. Petra Mazoucha, Ph.D., kterého označil 
za spolehlivého a pracovitého. Vyzdvihl jeho výborné organizační schopnosti, které již dříve 
uplatnil při organizování některých akcí na fakultě. 
Diskuze byla minimální a bez připomínek. 
Senát projednal záměr děkana jmenovat Ing. Petra Mazoucha, Ph.D. proděkanem pro 
zahraniční styky a rozvoj. 
 
2. Schvalování návrhů děkana na jmenování nových členů Vědecké rady FIS 
Pan děkan uvedl, že vzhledem k úmrtí prof. Střelečka a ke skutečnosti, že doc. Říhová 
oznámila panu děkanovi odstoupení z Vědecké rady FIS, je třeba jmenovat nové členy VR. 
Do Vědecké rady FIS navrhl doc. Ritschelovou, předsedkyni ČSÚ, dále prof. Řezankovou, 
předsedkyni AS FIS, a Ing. Mazoucha, kterého p. děkan bude jmenovat na funkci proděkana. 
 
Hlasování o jmenování doc. Ritschelovou členkou Vědecké rady FIS: 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Akademický senát FIS schválil, aby doc. Ritschelová byla jmenována členkou Vědecké 
rady FIS. 
 
Hlasování o jmenování Ing. Mazoucha členem Vědecké rady FIS: 
Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 



Akademický senát FIS schválil, aby Ing. Mazouch byl jmenován členem Vědecké rady 
FIS. 
 
Hlasování o jmenování prof. Řezankové členkou Vědecké rady FIS: 
Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Akademický senát FIS schválil, aby prof. Řezanková byla jmenována členkou Vědecké 
rady FIS. 
 
Pan děkan poděkoval za projednání hlavních bodů programu zasedání a vyjádřil své přání 
týkající se dobré komunikace a spolupráce s akademickým senátem FIS. 
 
 
3. Různé 
Prof. Řezanková otevřela diskuzi o úpravě statutu FIS z důvodu faktických změn týkajících se 
akreditace distančního magisterského studia, neboť tato forma studia není u magisterského 
studia ve statutu uvedena. Dále upozornila na skutečnost, že doktorské studium označované 
ve statutu jako distanční je ve skutečnosti akreditováno jako kombinované. Ing. Chlapek 
doporučuje revizi statutu. Prof. Řezanková rozešle členům senátu návrh děkana na úpravu 
statutu FIS k vyjádření. 
 

Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 
 


