
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 15. června 2016 

Přítomni: Berka, Fábry, Fiřtová, Holečková, Kaspříková, Korecký, Knettig, Kunc, Chlapek, 

Langhamrová, Löster, Pavlíček, Řezanková, Sixta, Skočdopolová 

Omluveni: Horný, Kovařík 

Hosté: Marek (děkan), Mazouch (proděkan), Doucek (proděkan), Šimpach 

Program: 

1. Předání osvědčení o členství v AS FIS novým senátorům 

2. Projednání výroční zprávy o činnosti FIS v roce 2016 

3. Různé 

 

1. Předání osvědčení o členství v AS FIS novým senátorům. Paní předsedkyně zahájila 

zasedání a oznámila změny ve složení AS FIS z důvodu úspěšného zakončení studia. 

Mandát byl ukončen následujícím senátorům: 

 

 Ing. Martin Potančok, Ph.D. (ke dni 30. 5. 2016) 

 Ing. Ondřej Koch    (ke dni 2. 6. 2016) 

 Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D.  (ke dni 14. 6. 2016) 

 

Následně byli přivítáni noví členové AS FIS, kterým vznikl mandát na základě jejich 

umístění mezi náhradníky v posledních volbách do AS FIS: 

 

 Ing. Lenka Fiřtová  (od 31. 5. 2016) 

 Bc. Daniel Kunc   (od 3. 6. 2016) 

 Bc. Jan Knettig   (od 15. 6. 2016) 

 

2. Projednání výroční zprávy o činnosti FIS v roce 2015. Paní předsedkyně předala slovo 

proděkanu Mazouchovi, který dokument předkládá v zastoupení pana děkana. Pan 

proděkan informoval o struktuře a náležitostech zprávy. Navazuje na výroční zprávu VŠE 

a velká část zprávy je převzata z dalších zdrojů (výstupy z vědy a z pedagogiky od dalších 

proděkanů apod.)., od loňského roku je přidána i kapitola o zahraniční spolupráci. Kromě 

faktických informací o posledním období se zpráva snaží nastínit i vývoj v čase.  

 

Senátor Knettig se dotázal na provázanost snižujícího počtu studentů s vývojem směrných 

čísel a demografické křivky – bude upřesněno v bodu různé.  

 

Senátor Sixta položil dotaz, zda se institucionální podpora dá porovnat s následnými příjmy 

fakulty z podporovaných aktivit. Pan děkan odpověděl, že určit přesný dopad je v zásadě 

nemožné. Přínos je ale jistý, protože částka získaná na institucionální podporu stabilně roste 

(spolu s počtem RIV bodů – nyní 28,5% podíl na výkonu VŠE). Dopad institucionální 

podpory je znatelný také v rozpočtu, kam se vědecká aktivita promítá, či akreditacích. Mimo 



příjem pro fakultu se také jedná o investici do lidí a jejich rozvoje. Pan proděkan Doucek 

doplnil, že jedním z důsledků je i zvyšující se rozpočet IGA.  

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh výroční zprávy o činnost FIS za rok 2015. 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

3. Různé.  

a) Pan děkan komentoval probíhající přijímací řízení: Letos v prvním kole nepatrně nižší 

počet přihlášek, což je celoškolský trend související s demografickým poklesem. Kvóty 

na počty proplacených studentů jsou na loňské úrovni. Letos poprvé si fakulta může sama 

určit rozložení celkové kvóty mezi uchazeče o bakalářské a magisterské studium. Přibližně 

čtvrtina zájemců se hlásí na naše magisterské studium z jiných škol.  

b) Dále pan děkan informoval, že fakulta požádala o reakreditaci doktorského studia se 

standardní dobou studia 4 roky. Nyní se čeká na výsledek. 

c) Senátor Knettig se dotázal na akreditaci oboru Multimédia v ek. praxi, končící za měsíc. 

Pan děkan odpověděl, že obor nekončí, všechny obory vyjma Kognitivní informatiky 

(která čeká na výsledek) jsou prodlouženy. Poté budou všechny obory fakulty 

akreditovány do roku 2022/2023. VŠE bude v budoucnu žádat Akreditační ústav ČR 

o institucionální akreditaci v oblasti ekonomie, FIS doplňkově na oblast informatiky. 

d) Senátor Sixta se dotázal na vývoj kolem nového VŠ zákona. Pan děkan informoval, že 

vstoupí v platnost 1. 9. 2016, jednou z nejvýznamnějších změn je vznik Akreditačního 

ústavu ČR. Za účelem žádosti o institucionální akreditaci bude muset vzniknout komise 

pro vnitřní hodnocení kvality. Bylo definováno 22 oblastí vzdělávání, každá akreditace se 

bude muset do jedné vejít, pro FIS jsou zásadní oblasti ekonomie a informatiky. Nová 

pravidla neznají pojem studijní obor, ale pouze studijní program, současné obory tak bude 

nutné na programy během následujících 6 let převést.  

e) Místopředseda Berka doplňuje informace k novým vnitřním předpisům: Škola musí nové 

předpisy předložit do roka od nabytí zákona. Fakulty po domluvě upraví své předpisy 

následně. Projednání nového statutu školy je plánováno na podzim 2016. Statut bude od 

základu přepsán, řada věcí by se měla nově pro fakulty upravit jednotným způsobem. 

Vznikne nový předpis „Pravidla vnitřního hodnocení“. Paní předsedkyně Řezanková se 

dotazuje, kdo má předpisy připravovat? Místopředseda Berka odpovídá, že děkan fakulty.  

f) Pan děkan upřesňuje postup složení rady pro vnitřní hodnocení kvality: členy navrhnou 

po třetinách rektorka VŠE, AS VŠE a VR VŠE. Dále budou členy rektorka VŠE, předseda 

AS VŠE a zástupce studentů. 

 

Přílohy: 

1) Vyrocni zprava FIS 2015.docx 

 

Zapsal: F. Korecký     Schválila: H. Řezanková 


