
Zápis ze 3. zasedání Akademického senátu FIS
konaného dne 18. března 2009

Přítomni:  Batíková,  Berka,  Blatná,  Cyhelský,  Fábry,  Flusserová,  Chlapek,  Langhamrová 
Jitka, Langhamrová Jana, Mazouch, Palovský, Pavlíček (prvních 15 min jednání), Petkovová, 
Říhová, Vltavská

Omluveni: Matějková, Nosková, Pavlíček

Nepřítomni: ---

Hosté: Fischer

Program:

1. Stanovisko  senátu  k  článku  "Otazníky  nad  volbami  do  Akademického  senátu  FIS 
VŠE" v magazínu pro studenty Economix číslo 1, březen 2009.

2. Dodatečná volba členů dílčí volební komise do AS VŠE z katedry matematiky.
3. Různé

1. Předsedkyně AS FIS předložila senátu návrh stanoviska k článku "Otazníky nad volbami 
do Akademického senátu FIS VŠE". Mezi senátory proběhla debata o doplnění původního 
návrhu o další důležité informace. Senátor Mazouch navrhl ohradit se a distancovat se od 
členů  akademické  obce,  kteří  na  článku  spolupracovali.  Senátor  Berka  vyjádřil 
znepokojení  hlavně  k informaci  o  zmanipulování  studentské  části  voleb,  která  se  ve 
článku  objevila.  Proděkan  doc.  Fischer  informoval  senát  o  tom,  že  bude  po  časopisu 
Economix  požadovat  odpověď  dle  Tiskového  zákona.  Stanovisko  bylo  schváleno 
v poměru hlasů : 

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se : 1

Schválené  stanovisko  bude  posláno  všem  akademickým  senátům  VŠE,  kolegiu 
děkana, bude vyvěšeno na nástěnce a webových stránkách AS FIS.
Senátorka Batíková informovala AS FIS o špatném stavu vztahů  na katedře matematiky. 
AS FIS požádá děkana FIS o stanovisko k personální situaci na katedře matematiky.



2. AS  FIS  dodatečně  volí  členy  dílčí  volební  komise navržené  vedoucím  katedry 
matematiky doc. Kaňkou po uplynutí řádného termínu: RNDr. Eliášová, RNDr. Horský a 
prof.  Klůfa.  Tím  se  počet  zástupců  katedry   matematiky  zvyšuje  na  5.  Dodatečně 
navržení členové dílčí volební komise byli zvoleni v poměru hlasů:

Pro: 11

Proti: 2

Zdrželi se: 1

3. Proděkan doc. Fischer sdělil AS FIS informace z kolegia děkana FIS.

Termín dalšího zasedání AS FIS je stanoven na 8.dubna 2009.

Zapsala: K. Vltavská

Schválila: Z. Říhová

Příloha: Stanovisko senátu k článku "Otazníky nad volbami do Akademického senátu FIS 
VŠE" v magazínu pro studenty Economix číslo 1, březen 2009.


