
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 30. září 2015 

Přítomni: Berka, Fábry (dostavil se v průběhu projednávání 1. bodu), Holečková, Horný (odešel 

v průběhu projednávání 3. bodu), Chlapek, Kaspříková, Koch, Kovařík, Langhamrová, Löster, 

Potančok (odešel v průběhu projednávání 3. bodu), Sixta (dostavil se v průběhu projednávání 

1. bodu), Skočdopolová, Šimpach 

Omluveni: Řezanková, Pavlíček 

Nepřítomni: Korecký 

Hosté: Arlt (proděkan), Marek (děkan), Bozděchová, Helman, Knettig, Vltavská 

Program: 

1. Informace o přijímacím řízení (p. proděkan Arlt) 

2. Informace o přípravě dlouhodobého záměru fakulty na období 2016–2020 (p. děkan 

Marek) 

3. Informace o jednání AS VŠE za účasti zástupců FIS v AS VŠE 

4. Různé 

Z důvodu neúčasti předsedkyně AS FIS vedl zasedání místopředseda AS FIS prof. Berka. Pan 

místopředseda zahájil zasedání a nechal hlasovat o programu jednání. 

AS FIS schvaluje navržený program jednání. 

Pro: 12 

Proti: 0  

Zdrželi se: 0 

1. Informace o přijímacím řízení. Proděkan Arlt seznámil senátory s průběhem přijímacího 

řízení, vysvětlil jednotlivé pojmy použité v přiložené prezentaci a seznámil senátory s počty 

přijatých a zapsaných studentů na jednotlivé obory. Děkan Marek upřesnil stanovování 

směrných čísel pro jednotlivé obory. Směrné číslo pro bakalářské obory FIS bylo sníženo o 

55 a o stejný počet bylo navýšeno směrné číslo pro navazující magisterské obory. 

V rámci diskuse se řešilo navyšování kapacit kurzů navazujícího magisterského studia 

a trend vývoje počtu studentů – klesá počet bakalářů, FIS se snaží o navýšení počtu 

magisterských studentů (nejlepší studenti z VŠE i jiných škol). Dále byly diskutovány 

možnosti propagace oborů, které nenaplňují svá směrná čísla. 

2. Informace o přípravě dlouhodobého záměru fakulty (DZ FIS) na období 2016–2020. 

Návrh DZ FIS připraví děkan Marek, tento materiál bude postoupen kolegiu děkana a 

členům AS FIS. Děkan Marek vyzval senátory, aby mu předali své návrhy, co vše do DZ 

zahrnout. AS FIS bude DZ projednávat na přelomu října a listopadu, v listopadu bude DZ 

schvalován VR FIS. Senátor Chlapek informoval senátory o otevřených datech na FIS. 

V rámci přípravy DZ bude připraven návrh publikace otevřených dat o fakultě (např. údaje 

o stud. programech, vědě a výzkumu, hospodaření FIS, plnění rozpočtu). 



3. Informace o jednání AS VŠE za účasti zástupců FIS v AS VŠE.  Senátoři Chlapek a 

Berka seznámili senátory se vzniklou situací ohledně mandátu studenta Trumpeše. Byly 

diskutovány možnosti řešení patové situace v AS VŠE: student Trumpeš se vzdá nároku na 

členství v AS, o jeho členství rozhodne soud, senát nebude po dobu šesti měsíců konat a poté 

budou vyhlášeny nové volby. 

 

4. Různé. 

a) Členové AS VŠE se v pondělí 5. 10. 2015 sejdou na veřejném projednání Dlouhodobého 

záměru VŠE na roky 2016–2020, jeho Aktualizace na rok 2016 a Institucionální plán 

VŠE na roky 2016–2018. 

b) V úterý 30. 9. 2015 ve 13h proběhne schůzka pracovní skupiny rektorky pro 

financování, kde bude projednávána možnost změny způsobu výpočtu výkonů. 

 

Místopředseda ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast. Další jednání AS FIS bude 

začátkem listopadu 2015. 

Přílohy: 

1) Prezentace k výsledkům přijímacího řízení. 

Zapsala: V. Skočdopolová 

 

Schválil: P. Berka 


