
Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 22. února 2012 

 

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

Omluveni: Bedřichová, Říhová 

Nepřítomni: - 

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

Program: 

1. Projednání zásad hodnocení publikační činnosti FIS platné pro sestavování rozpočtu 
pro rok 2013 a let následujících 

2. Schvalování úprav ve statutu FIS 
3. Volba zástupce AS FIS v disciplinární komisi FIS a potvrzení stávajícího studenta na-

vrženého AS FIS 
4. Různé 

a. Hlasování formou per rollam jako součást volebního a jednacího řádu AS FIS 
 

1. Paní předsedkyně přivítala pana děkana na zasedání a požádala, aby představil předkláda-
ný materiál „Zásady hodnocení publikační činnosti FIS“. Pan děkan představil materiál ve 
smyslu, jak vznikal (reakcí na metodiku ministerstva), jak dlouho tento princip funguje na 
fakultě a jaký je smysl motivace vědy a dopady na fakultu. Proděkan Doucek okomento-
val přípravu podkladů k zasedání, konkrétněji rozebral změny v hodnotách bodů fakultní 
metodiky (reakce na zásady RIVu, zohlednění RIVu, ale zachování motivace vybraných 
aktivit, které v RIVu nejsou). Dále informoval o postavení fakulty pokud jde o publikační 
činnost v rámci VŠE i ČR. Pan děkan informoval o dopadu minimálních limitů v metodice 
na reálné dění na fakultě a o strategii fakulty v kvalifikačním profilu (snaha o snížení prů-
měrného věku habilitovaných akademických pracovníků). Předsedkyně senátu informova-
la v reakci na e-mail doc. Říhové o znění VŠ zákona a vymezení pracovních činností týka-
jících se funkce lektora na FIS. Senátor Vondra informoval o dění na Radě vysokých škol 
a situaci na Právnické fakultě ZČU vzniklé mimo jiné kvůli nedostatečné kvalifikaci aka-
demických pracovníků. Proděkan Doucek reagoval na připomínky senátorky Batíkové 
k předkládanému materiálu. Senátor Chlapek rozebírá a vznáší připomínky ke způsobu 
rozdělování celkového objemu mzdových prostředků, který dle jeho názoru neodpovídá 
způsobu rozdělování finančních prostředků z VŠE na FIS, upozorňuje, že 30 % z příspěv-
ků za výuku studentů přerozdělovaných za publikace bylo stanoveno v době, kdy dle jeho 
názoru nepřicházely na fakultu další prostředky určené na podporu VaV, a tudíž je třeba 
metodiku upravit. Současně senátor Chlapek vznáší připomínku vůči aplikaci minimální-
ho počtu publikačních bodů vůči každému akademickému pracovníkovi katedry bez ohle-



du na dosažený celkový počet bodů katedry jako celku. Pan děkan reagoval na připomín-
ky senátora Chlapka. Senátorka Blatná informovala o dostupnosti časopisů vhodných pro 
publikace. Senátor Pavlíček navrhuje vyškrtnout větu o návaznosti na ukazatel VKM při 
rozdělování 30 % z celkového objemu mzdových prostředků, určených pro katedry, podle 
publikačních bodů. 

 

Hlasování o usnesení: AS schvaluje pozměňovací návrh senátora Pavlíčka o vypuštění textu 
v závorce „(vychází z pojetí ukazatele VKM, podle nějž rozděluje finanční prostředky na vy-
soké školy MŠMT)“. 

Pro: 12 

Proti: 1 

Zdrželi se: 3  

Usnesení bylo přijato. 
 

Hlasování o usnesení: AS schvaluje předložený materiál „Zásady hodnocení publikační čin-
nosti FIS“ včetně dodatku „Doplněk k  hodnocení publikační činnosti na FIS“ (bod 23 a 24). 

Pro: 9 

Proti: 6 

Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

Senátoři Havlíček, Horný, Sixta a Vrabec odešli na výuku. 

2. Předsedkyně senátu uvedla v návaznosti na 2. jednání AS FIS návrh na úpravu statutu 
FIS, konkrétně 4 změny. Senátor Chlapek doporučil zvážit širší dosah obsahu statutu, aby 
nebyl problém v případě nových akreditací. Senátor Palovský potvrdil a doplnil náměty 
k rozšíření. 
Senátoři Blatná a Palovský uvedli pozměňovací návrhy úpravy, zejména článku 22. 

Statut FIS byl ponechán v diskusi a k připomínkám a jeho schválení bylo odloženo na 
příští zasedání.  

 

3. Předsedkyně senátu uvedla doplnění zástupců disciplinární komise. Jedná se o volbu zá-
stupce senátu a zástupce studentů. Za studenty FIS byla v rámci diskuse všemi senátory 
potvrzena Bc. Jana Langhamrová. Pan děkan představil fungování Disciplinární komise a 
její běžnou agendu. Proběhla diskuse o předchozím členství senátora Pavlíčka 
v Disciplinární komisi. Předsedkyně senátu na základě diskuse navrhla senátora Pavlíčka 
na člena Disciplinární komise. Senátor Pavlíček souhlasil s navrženým pokračováním 
v této funkci. 

 



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

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 
 

4. Různé: předsedkyně senátu navrhla zapracování možnosti hlasování formou per rollam do 
Volebního a jednacího řádu AS FIS. Senátor Chlapek doporučil využít textu z Volebního 
a jednacího řádu AS VŠE. Na příštím zasedání bude předložen návrh na zapracování hla-
sování formou per rollam. 

Senátor Korecký informoval o žádosti studentů, aby nebyla zveřejňována výše stipendií za 
studijní výsledky. 

Senátorka Batíková vznesla dotaz na stav zájmu FFÚ o vyšší rozsah výuky matematiky 
zajišťované KMAT. Pan děkan potvrdil jednání s FFÚ, závěry budou záviset na úpravě 
studijních plánů příslušných studijních oborů. 

Proběhla diskuse mezi senátory a děkanem ohledně vědy a předávání informací, aby se při 
vědeckém výzkumu rozvíjela spolupráce pedagogů z různých pracovišť fakulty i celé 
VŠE, byly diskutovány možnosti a vize do budoucna. 

Senátor Vondra informoval o aktivitách Studentské komory Rady vysokých škol. 
 

 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


