
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 16. prosince 2015 

Přítomni: Berka (dostavil se v průběhu projednávání prvního bodu), Fábry, Holečková, 

Horný, Chlapek, Kaspříková, Korecký, Kovařík, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Potančok, 

Řezanková, Sixta, Skočdopolová, Šimpach (dostavil se v průběhu projednávání prvního bodu) 

Omluveni: Koch 

Hosté: Marek (děkan), Doucek (proděkan), Fischer (prorektor), Bozděchová, Helman 

Program: 

1. Projednání aktualizovaných zásad hodnocení publikační činnosti na FIS 

2. Různé 

 

1. Projednání aktualizovaných zásad hodnocení publikační činnosti na FIS. Paní 

předsedkyně zahájila zasedání a předala slovo děkanu Markovi, aby představil 

projednávaný materiál. Děkan vysvětlil význam úpravy materiálu jako přípravy 

na plánované změny v metodice MŠMT od roku 2017 a upřesnil, že dopad změn nebude 

bezprostřední, ale spíše postupně narůstající. Proděkan pro vědu a výzkum Doucek doplnil, 

že diskutovaná metodika MŠMT je k dispozici na webových stránkách MŠMT ke zhlédnutí 

a nabídl pro případné zájemce její konzultaci. Paní předsedkyně vyzvala k diskuzi. Host 

Helman se dotázal na úpravu hodnocení konferencí indexovaných v CPCI. Děkan Marek 

odpověděl, že toto hodnocení zůstává v novém materiálu nezměněno. Senátor Löster se 

zeptal v návaznosti na vysvětlení bodu 14 v materiálu, konkrétně násobku dvěma u 

konferencí v cizím jazyce. Proděkan Doucek upřesňuje, že toto se týká konference 

uspořádané dle bodu I) v tabulce 1. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS souhlasí se Zásadami hodnocení publikační činnosti FIS. 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

 

2. Různé.  

a) Děkan informuje AS FIS, že obdržel od prof. Minaříka dopis s jeho rozhodnutím skončit 

ve všech funkcích na FIS VŠE. To má za důsledek pokles členů Vědecké rady FIS na 

32, což ale nezpůsobuje žádnou komplikaci. 

b) Prorektor Fischer předává informace o průběhu jednání o novele VŠ zákona. Pokud vše 

proběhne bez komplikací, mohla by novela nabýt účinnosti v létě 2016, což pro fakultu 

bude znamenat revizi klíčových vnitřních předpisů. Senátor Berka se dotazuje na úpravu 

jmenování profesorů v novele. Prorektor Fischer seznamuje s různými alternativami, 

které jsou v uvažování, s největší pravděpodobností ale zůstane zachován současný 

systém, tedy že profesory jmenuje prezident ČR. Host Helman se dotazuje, jak novela 

ve své momentální podobě ovlivní činnost AS VŠE. Prorektor Fischer odpovídá, že role 

AS se principiálně nezmění, dojde jen k mírnému posílení vlivu Správní rady v procesu 



schvalování Dlouhodobého záměru VŠE a rozpočtu. V aktuální úpravě SR VŠE tyto 

dokumenty projednává a schvaluje je AS VŠE. V novele je tento proces upraven tak, že 

SR VŠE a AS VŠE budou dokumenty schvalovat společně, přičemž v případě 

neschválení Správní radou bude mít AS VŠE možnost její rozhodnutí přehlasovat 

kvalifikovanou většinou. Druhou změnou bude oddělení volebního a jednacího řádu AS, 

kde nově si jednací řád bude moci AS FIS schválit sám bez následovného schválení AS 

VŠE. 

 

Přílohy: 

1) Zásady hodnocení publikační činnosti FIS_návrh16122015.pdf 

 

 

Zapsal: F. Korecký 

 

Schválila: H. Řezanková 


