
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 31. října 2012 

 

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

Omluveni: Bedřichová, Havlíček 

Nepřítomni: -  

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

Program: 

1. Předání osvědčení novým senátorům 
2. Projednání vyhlášení přijímacích řízení na FIS na akademický rok 2013/2014 
3. Volba zástupce AS FIS do Disciplinární komise FIS 
4. Různé (informace ze zasedání AS VŠE) 

 

1. Předání osvědčení novým senátorům. Senátorům Nikole Kaspříkové za katedru 
matematiky a Antonínu Pavlíčkovi za katedru systémové analýzy byla předána osvědčení 
o členství v Akademickém senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE. 

2. Projednání vyhlášení přijímacích řízení na FIS na akademický rok 2013/2014. Pan 
proděkan Arlt seznámil senátory s materiály o přijímacím řízení na bakalářské a 
magisterské studium pro akademický rok 2013/2014. K informacím o materiálu připojil 
komentář o postupu dosahování směrného čísla. Zdůraznil vliv pohybu počtu studentů, 
kdy na velký počet přijatých zůstává reálně zapsán výrazně nižší počet. U magisterských 
oborů zmínil vysoký nárůst zájemců mimo VŠE s tím, že přijati jsou především studenti 
bakalářského studia FIS na základě průměru a složení přijímacích zkoušek. Diskuse: 
Senátor Pavlíček se dotázal na poměr přijatých na základě prominutí přijímací zkoušky. 
Senátorka Blatná komentovala příkladem z praxe kvalitu středních škol dle regionů. 
Senátor Palovský poznamenal, že přijímání na průměr je dle jeho názoru méně objektivní, 
uznávání výsledků z odborných soutěží považuje za více objektivní vzhledem k odborné 
snaze, kterou musel v dané oblasti uchazeč vyvinout. Senátor Chlapek komentoval směrná 
čísla a kladně ohodnotil jejich udržení. Proděkan Arlt a děkan Marek vysvětlili 
mechanismus stanovení směrných čísel a snahy o jejich držení ve stálé výši. Dále 
komentovali množství studentů bakalářského studia, které fakulta přijímá, a kolik jich 
úspěšně dokončí. Senátor Palovský se ptal na porovnání průchodnosti studia oproti jiným 
informatickým oborům v ČR. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje předložené materiály k vyhlášení přijímacích řízení 
na FIS na akademický rok 2013/2014. 



Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

Paní předsedkyně senátu doplnila informace týkající se přijímacích řízení do doktorských 
studijních programů na FIS. Proběhla změna u odborné zkoušky, kdy přijímací pohovor je 
nyní veden v anglickém jazyce. V pondělí bude zveřejněn materiál k přijímacím 
zkouškám doktorského studia na VŠE. Senátorka Blatná se dotázala na směrná čísla pro 
doktorské studium. Pan děkan poznamenal, že se orientujeme především podle počtu 
školitelů, kdy jeden školitel by neměl vést více než pět doktorandů vzhledem k náročnosti 
celého procesu. Dále zdůraznil, že téměř tři čtvrtiny studentů doktorského studia ukončí 
studium v průběhu, zejména na oboru Informatika respektive Aplikovaná informatika. 
Senátor Palovský komentuje velké množství doktorandů, kteří jsou zaměstnáni mimo 
VŠE. Předsedkyně Řezanková ukončuje diskusi se závěrem, že průběh studia a množství 
dostudovaných je především na odpovědnosti garanta oboru. 

Senát bere na vědomí situaci týkající se přijímacích zkoušek do doktorského studia. 
 

3. Volba zástupce AS FIS do Disciplinární komise FIS. Po krátké diskusi o významu a 
souvislosti akademického senátu s disciplinární komisí paní předsedkyně navrhla senátora 
Pavlíčka, který souhlasil i vzhledem ke zkušenostem z působení v této komisi již jako 
student. Proděkan Arlt komentoval význam práce disciplinární komise v souvislosti 
s nadcházejícím řešením závažného problému. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje Antonína Pavlíčka jako svého zástupce 
v Disciplinární komisi FIS VŠE. 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1  

Usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Různé. Pan děkan informuje o nové funkci systému ISIS, o zavedení studijního průměru a 
percentilu – pořadí v úspěšnosti v rámci oboru i ročníku. Dále zmiňuje budoucí možnosti 
nahradit u přijímacího řízení na magisterské studium průměr pořadím dle percentilu. 
Časové zařazení diskuse o této změně vhledem k uzavřenému vyhlášení přijímacího řízení 
bude v souvislosti s dalším akademickým rokem (2014/15), na který by se toto mohlo 
vztahovat. Dalším bodem v rámci bodu různé byla informace ze zasedání AS VŠE. Paní 
předsedkyně informovala o proběhlé aktualizaci dlouhodobého záměru, o průběhu 
výstavby v areálu Žižkov a o čerpání rozpočtu za rok 2012. Agenda AS VŠE, která se 



blíže dotýká fakultního senátu, je proces tvorby etického kodexu. FFU a FIS mají vlastní 
etické kodexy a v tomto světle se řeší jejich součinnost s celoškolním. Senátor Vondra 
informoval o následujících krocích v této věci, tedy očekávání vyjádření legislativní 
komise AS VŠE na jednání 3.12.2012, kde by měly vzniknout podklady pro jednání na 
fakultě. Senátor Vondra dále informoval o plánované novelizaci vysokoškolského zákona 
a záměru zřízení rozšířené legislativní komise AS VŠE, která se bude touto problematikou 
zabývat. Oslovil senátory, kteří by měli o toto téma zájem, aby se mu ozvali a získali by 
informace o průběhu, včetně pozvánek na jednání této komise. Paní předsedkyně ukončila 
jednání, další jednání je plánováno na leden, datum bude včas upřesněno. 

 

Přílohy:  1) Vyhlaseni_prijimaciho_rizeni_magistr_2013_senat.doc 
  2) Vyhlaseni_prijimaciho_rizeni_bakalar_2013_senat.doc 
 
 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


