
Zápis z 10. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 19. října 2016 

Přítomni: Fábry, Horný, Chlapek, Kaspříková, Korecký, Kovařík, Kunc, Langhamrová, 

Löster, Pavlíček, Řezanková, Sixta, Skočdopolová 

Omluveni: Berka, Holečková, Knettig, Fiřtová 

Hosté: Marek (děkan), Doucek (proděkan), Arlt (proděkan), Fischer (prorektor), Vltavská 

Program: 

1. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na FIS na ak. rok 2017/2018 (bakalářské a 

navazující magisterské studium) 

2. Různé 

 

1. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na FIS na ak. rok 2017/2018 (bakalářské a 

navazující magisterské studium). Paní předsedkyně zahájila zasedání a předala slovo 

panu proděkanu Arltovi. Ten představil materiál a především změnu oproti předchozím 

ročníkům - nově není zkouška z ČJ podmínkou pro vykonávání dalších zkoušek, pouze 

podmínkou pro přijetí ke studiu. Zájemci o studium tak mohou skládat dílčí části přijímací 

zkoušky i v případě, že zkoušku z ČJ nemají složenu. Důvodem je nový vysokoškolský 

zákon, který tuto podmíněnost zakazuje. Pan prorektor Fischer žádá do materiálu doplnit 

informace k oboru Official Statistics a přidává dotaz, zda by v materiálu neměly být 

zmíněny i detaily přijímacího řízení do cizojazyčných oborů, které probíhá odlišně. Pan 

proděkan Arlt souhlasí s doplněním informací o oboru Official Statistics po jejich zaslání, 

stejně tak se zařazením odkazu na webové stránky FIS s podmínkami přijímacího řízení do 

cizojazyčných oborů. Upřesňuje, že u nich je přijímací řízení vícekolové v závislosti na 

počtu uchazečů. Studenti také musí projít déletrvajícím nostrifikačním procesem. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS souhlasí s materiály k vyhlášení přijímacího řízení na FIS na 

ak. rok 2017/2018 s navrženými doplněními. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Různé.  

a) Paní předsedkyně vyzvala senátory, jestli mají nějaké návrhy do seznamu hodnotitelů pro 

účely nového procesu akreditací. Senátor Pavlíček se dotazuje, zda je možné navrhovat i 

studenty. Prorektor Fischer představuje ve stručnosti detaily nového akreditačního 

systému. Dříve existující akreditační komisi se stálými poradními orgány (hodnotícími 

komisemi) nyní nahradila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Její 

hodnotící komise jsou naopak sestavovány ad hoc ze Seznamu hodnotitelů, přičemž je 

určeno zastoupení hodnotitelů z vysokých škol, dalších výzkumných institucí, státní 

správy, zaměstnavatelů/soukromého sektoru a studentů. VŠE může navrhovat zástupce do 

všech pěti skupin. Na studenty existují minimální požadavky, které musí splnit, především 



ohledně jejich zkušeností s akademickou samosprávou. Senátorka Řezanková doplňuje, 

že nominace zástupců do seznamu hodnotitelů bude zařazena na jednání AS VŠE 24. 10. 

2016. Senátor Sixta vznáší dotaz, jakým způsobem se nominace kandidátů budou sbírat, 

komu je možné příslušný formulář zaslat. Prorektor Fischer odpovídá, že návrhy je možné 

zasílat přímo jemu, případně na RVŠ. Senátor Sixta pokládá doplňující dotaz, zda existuje 

věkové omezení. Prorektor Fischer odpovídá, že není, existují pouze minimální 

kvalifikační požadavky na zástupce. 

b) Pan děkan představil materiál návrh úprav rozpočtu VŠE pro rok 2016, který bude 

schvalován 24. 10. 2016 na zasedání AS VŠE. Většina materiálu se fakulty netýká, došlo 

ovšem k úpravě rozdělení prostředků a FIS připadne oproti původnímu plánu o 1,39 

milionu Kč více. Jedná se o výsledek iniciativy ministryně Valachové, která si přála 

rozdělit tyto prostředky do mezd, s čímž souhlasí i rektorka Machková. Částka by 

znamenala jednorázové navýšení základního měsíčního platu o přibližně 20 %, je možné 

ji vyplatit formou mimořádného platu. Děkan Marek navrhuje, aby k tomuto plošnému 

rozdělení došlo, bude ale třeba materiál schválit na půdě AS FIS. Prorektor Fischer 

doplňuje, že kromě AS VŠE dle nového VŠ zákona změny rozpočtu schvaluje i Správní 

rada VŠE, která zasedá 8. 11. 2016. Předběžně je domluveno, že by se tento materiál mohl 

na AS FIS projednat 16. 11. 2016, pokud bude ostatními orgány schválen. 

 

 

Přílohy: 

1) Bc_Vyhlaseni prijimacho rizeni 2017.docx 

2) Mgr_Vyhlaseni prijimacho rizeni 2017.docx 

 

 

Zapsal: F. Korecký 

 

Schválila: H. Řezanková 


