
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 30. května 2012 

 

Přítomni:  Blatná, Fábry, Havlíček, Horný, Chlapek, Kačur, Kadlec, Korecký, Pavlíček, 
Řezanková, Říhová, Sixta, Vondra, Vrabec, Palovský (dostavil se během bodu Různé) 

Omluveni: Batíková, Langhamrová 

Nepřítomni: Bedřichová 

Hosté: Marek (děkan), Mazouch (proděkan) 

Program: 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2011 
2. Různé 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2011. Paní předsedkyně přivítala 
senátory, pana děkana a pana proděkana, kterým předala slovo k výroční zprávě. Proděkan 
Mazouch představil kontext tvorby zprávy. Dále znovu zmínil záměr připravit prezentační 
publikaci vycházející z výroční zprávy. Pan děkan informoval o projednání a schválení 
Výroční zprávy o vědecko-výzkumné činnosti FIS za rok 2011 Vědeckou radou FIS. 
Senátorka Říhová komentovala ve Výroční zprávě FIS neuvedení titulů u některých 
senátorů. Dále doporučila rozepsat zkratku v organizačním schématu fakulty. Proděkan 
Mazouch připomínky akceptoval s tím, že je zapracuje, než bude zpráva uveřejněna. 
Protože připomínky byly pouze formálního charakteru, bylo přistoupeno k hlasování 
o dokumentu. 
 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje Výroční zprávu o činnosti Fakulty informatiky a 
statistiky VŠE v Praze za rok 2011. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Různé. Paní předsedkyně poděkovala členům volební komise za zajištění voleb do AS 
VŠE. Sdělila výsledky voleb za FIS. První zasedání AS VŠE proběhne 11.6.2012. Dále 
informovala o schválení změn ve Statutu FIS a Volebním a jednacím řádu AS FIS 
Akademickým senátem VŠE dne 21.5.2012. 



Pan děkan pozval zástupce AS FIS na neformální setkání pracovníků FIS na Točnou, 
které se koná 13.6.2012 od 14:00. 

Dále informoval o situaci ohledně směrných čísel na magisterský stupeň studia, kde došlo 
k poklesu o zhruba 10 % na 308 míst. Dopad bude procentuálně stejný na všechny obory. 
Příčinou byly slabší mobility fakulty, naopak věda v tomto směru pomohla dopad vlivu 
slabších mobilit zmírnit. 

 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


