
Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 14. října 2009 

 

 
Přítomni: Batíková, Blatná, Cyhelský, Fábry, Flusserová, Chlapek, Langhamrová Jana, 

Langhamrová Jitka, Matějková, Mazouch, Nosková, Palovský, Pavlíček, Petkovová, Říhová, 

Vltavská 

 

Omluveni: Berka 

 

Nepřítomni: --- 

 

Hosté: Fischer, Pelikán, Seger 

 

Program: 

 

1. Informace děkana 

2. Informace proděkanů 

3. Vyhlášení voleb děkana FIS na funkční období 2010 – 2014 

 

 

1. Děkan FIS prof. Seger informoval AS o počtu nově přijatých studentů na fakultu pro 

akademický rok 2009/2010. Počet přijatých studentů zhruba naplnil směrná čísla, došlo tak 

k finančnímu krytí fakulty. Prof. Seger informoval senát o tom, že v příštích letech bude 

probíhat tvrdý boj o studenty, především v oboru informatiky, neboť vznikají nové katedry 

vyučující daný obor. Proto bude potřeba věnovat maximální pozornost přijímacímu řízení  a 

propagaci fakulty. Děkan FIS informoval AS o nově jmenované komisi, která předloží 

návrhy, jak upřesnit a kvantifikovat kritéria financování. Členy této komise jsou prof. Pelikán, 

Ing. Chlapek a Ing. Mazouch. Prof. Seger AS informoval o brožuře propagující fakultu. 

Původně měla být vytvořena týmem kolem doc. Horného, nyní ji však bude mít na starosti 

Mgr. Vrabec. O propagaci fakulty se také postará doc. Střížová, která má na starosti vytvoření 

krátkých video šotů o jednotlivých studijních programech. Tato videa by měla být hotova do 

prosince 2009. V diskuzi nad vyslechnutými informacemi vyjádřila senátorka Blatná potřebu 

provedení analýzy, jak jsou úspěšní studenti v návaznosti na formu jejich přijetí ke studiu. 

Senátor Pavlíček všechny přítomné informoval o provedení takovéto analýzy v minulých 

letech, ale jen pro obor informatika. Senátor Chlapek podpořil děkana FIS v důležitosti 

prezentace fakulty mezi uchazeči o studium. Dále informoval AS o nově vzniklé Fakultě 

informačních technologií na ČVUT. 

 

 

2. Proděkan FIS prof. Pelikán požádal senát o odsouhlasení podmínek přijímacího řízení 

na akademický rok 2010/2011, které jsou  převážně stejné jako pro rok 2009/2010 a doplněny 

o taxativní vymezení účastí na soutežích, které umožní uchazeči přijetí na FIS VŠE bez 

přijímacího řízení. Jedná se o následující soutěže: celostátní přehlídka SOČ a celostátní kola 

olympiád. Po delší diskuzi schválil AS FIS podmínky přijímacího řízení 2010/2011 

rozšířené o taxativní vymezení soutěží v poměru hlasů: 
 

Pro: 16 

 



Proti: 0 

 

Zdrželi se: 0 

 

 

Proděkan FIS prof. Pelikán dále informoval AS FIS o reakreditaci oboru Podnikové a 

informační systémy. Pro tuto reakreditaci byla změněna jména garantů některých předmětů a 

také došlo ke změně kreditového ohodnocení předmětů. AS FIS projednal bod o akreditaci 

oboru PIS. 

 

Proděkan FIS doc. Fischer informoval AS FIS o opatřeních fakulty pro doktorské studium a 

dále pak poskytl informace z jednání se zástupci OECD. 

 

3. Předsedkyně AS FIS doc. Říhová představila senátu dva možné harmonogramy volby 

děkana FIS. Nad termíny proběhly diskuze. První termín byl stanoven na 25. 11. 2009 a AS 

FIS jej zamítl v poměru hlasů: 
 

Pro: 3 

 

Proti: 9 

 

Zdrželi se: 1 

 

Druhý termín byl stanoven na 20. 1. 2010 a AS FIS jej zamítl v poměru hlasů: 

 

Pro: 7 

 

Proti: 5 

 

Zdrželi se: 2  

 

 

Po delší diskusi byl  schválen harmonogram, který je uveden dále, v poměru hlasů: 

 

Pro: 12 

 

Proti: 0 

 

Zdrželi se: 2 

 

Během hlasování nebyli přítomni senátoři Nosková a Pavlíček.



AS FIS vyhlašuje volby děkana FIS na funkční období 2010 – 2014 a stanovuje jejich 

harmonogram: 

 

a) Informaci o volbách zajistí volební komise do 16. 10. 2009 na úřední desce, na 

webové stránce FIS a na webové stránce VŠE. 

 

b) Přihlášky přijímá děkanát FIS místnost 405 NB do 7. 12. 2009 do 10:00 hod. 

 

c) Jména kandidátů zveřejní volební komise 7. 12. 2009 po 12:00 hod na úřední desce 

FIS. 

 

d) Prezentace kandidátů proběhne dne 5. 1. 2010 od 16:00 hod v posluchárně A (NB)      

v  rámci Akademického pléna FIS. 

 

e) Volby proběhnou na řádném zasedání AS FIS ve čtvrtek 14. 1. 2010 od 16 hodin. 

 

Akademický senát pověřuje předsednictvo svoláním akademického pléna. 

 

AS FIS dále jmenoval ze svých členů volební komisi pro volby děkana ve složení L. 

Flusserová, D. Chlapek, Jana Langhamrová, P. Mazouch a L. Pavlíček (schváleno 

jednomyslně). Volební komise si zvolí svého předsedu. 

 

AS FIS se usnesl, že všechna kola volby děkana FIS proběhnou v jeden den. 

 

 

Termín dalšího zasedání AS FIS bude stanoven dle potřeby, nejpozději však 14. 1. 2010. 

 

Zapsala: K. Vltavská 

 

Schválila: Z. Říhová 

 


