
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 27. února 2013 

 

Přítomni: Blatná, Bedřichová, Havlíček, Chlapek, Kačur, Kaspříková, Korecký, 
Langhamrová, Palovský, Pavlíček, Řezanková, Říhová, Vondra, Vrabec 

Omluveni: Fábry, Horný, Kadlec, Sixta 

Nepřítomni: - 

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

Program: 

1. Schvalování nového člena Vědecké rady FIS, doc. Oty Novotného 
2. Navýšení výkonů za kurzy vyučované v angličtině pro rozpočty od roku 2014 
3. Oznámení výsledků hlasování per rollam konaného 7. až 13. listopadu 2012 
4. Různé 

1. Schvalování nového člena Vědecké rady FIS, doc. Oty Novotného. Paní předsedkyně 
přivítala senátory a hosty. Pan děkan představil kandidáta na nového člena vědecké rady, 
doc. Otu Novotného. Návrh podává na základě jmenování doc. Novotného vedoucím 
katedry informačních technologií a zároveň garantem oboru Informatika. Prof. Voříšek 
zůstává nadále členem Vědecké rady FIS. Podíl členů VR, kteří nejsou z VŠE, je 
dostatečný. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje doc. Otu Novotného členem Vědecké rady FIS. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

2. Navýšení výkonů za kurzy vyučované v angličtině pro rozpočet roku 2014 a let 
následujících. Pan děkan navrhuje dvojnásobnou váhu výkonů anglicky vyučovaných 
kurzů pro tvorbu rozpočtu. Poprvé bude aplikováno v roce 2014. Kolegium děkana návrh 
schválilo v listopadu 2012 a katedry se plánovanému kroku již mohly přizpůsobit. Cílem 
je eliminovat stav akreditovaných kurzů v anglickém jazyce, které nejsou vyučovány, a 
docílit akreditace kompletního anglického oboru. Senátor Vrabec navrhl zvážení oboru 
v ruštině. Senátor Pavlíček poznamenal na slabou nebo žádnou úroveň ruštiny u mladších 
akademických pracovníků. Pan děkan doplnil, že anglické studium je placené přímo 
studenty v podobě školného, což umožňuje finanční přilepšení fakulty, katedry i 
vyučujícího. V přípravě jsou momentálně dva anglické obory (informaticky a 
kvantitativně orientované), které jsou budovány nově, tedy ne „překlopením“ stávajících 
oborů. Pan děkan dále poukazuje na nutnost kurzy vyzkoušet v běžné výuce, než bude 



obor jako celek spuštěn. Proděkan Mazouch poukázal na výsledek tříletého období snahy 
o přípravu anglického oboru, kdy se podařilo mnoho těchto předmětů spustit a zapojit do 
účasti většinu kateder, což kladně hodnotí.  

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh děkana na dvojnásobné ocenění výkonů za 
anglicky vyučované kurzy pro rozpočet na rok 2014 a následující. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Proděkan Mazouch doplnil propojení s mobilitou VŠE a odměnami prorektorky 
Machkové za anglickou výuku zapojenou do mobilit. 

3. Oznámení výsledků hlasování per rollam konaného 7. až 13. listopadu 2012. Paní 
předsedkyně oznámila, že AS FIS hlasováním per rollam schválil doplněný materiál 
k vyhlášení přijímacího řízení na navazující magisterské studium na FIS na akademický rok 
2013/2014. Z hlasování byl pořízen zápis, který byl rozeslán e-mailem. Nebyla diskuse, 
senát vzal na vědomí.  

4. Různé. Prorektor Fischer podal informace z vedení VŠE a z Rady vysokých škol. 
Z vedení školy: informoval o centralizovaných rozvojových programech a poměrně 
výrazném zapojení školy i fakulty do řešení projektů v letošním roce. Projekty se týkají 
mimo jiné nových studijních oborů včetně profesně orientovaných, a podpory post-
doktorandů. V plánu na rok 2013 je příprava Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na 
rok 2014. Informace z Rady vysokých škol: je připravována novela vysokoškolského 
zákona, informace se velmi rychle mění na základě poměrně rychlého a intenzivního 
postupu projednávání věcného obsahu novely. Na podzim roku 2012 byl vytvořen katalog 
okruhů, který byl v prosinci a lednu projednáván dvakrát týdně ministerstvem a 
reprezentacemi VŠ. 4. 3. 2013 budou rozeslány finální katalog a paragrafované znění 
k připomínkovému řízení, do kterého budou reprezentace začleněny. Věcný obsah novely: 
profilace studijních programů, akreditace prostřednictvím Národní akreditační agentury, 
která může udělit institucionální akreditaci (školy si pak samy akreditují obory). 
Kontraktové financování – uzavření smluv mezi školami a státem na více než jeden rok. 
Technické změny, řada drobných návrhů – zpoplatnění nostrifikace, zjednodušení 
doručování apod. Následovala diskuse. 

Proděkan Mazouch pozval všechny senátory na setkání akademických pracovníků FIS, 
které se bude konat ve středu 13. března od 16:00 v RB209. 

 
Přílohy:  1) OtaNovotny_CV_20130212_zkraceny.doc 
  2) Zapis_senat_PR_13112012.pdf 
 
Zapsal: Z. Vondra 
Schválila: H. Řezanková 


