
Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FIS
konaného dne 8. dubna 2009

Přítomni:  Batíková,  Berka,  Blatná,  Cyhelský,  Fábry,  Flusserová,  Chlapek,  Langhamrová 
Jitka,  Langhamrová Jana,  Matějková,  Mazouch,  Nosková,  Palovský,  Pavlíček,  Petkovová, 
Říhová, Vltavská

Omluveni: ---

Nepřítomni: ---

Hosté: Fischer, Janochnová, Pelikán, Seger

Program:

1. Návrh rozpočtu FIS na rok 2009
2. Volby do AS VŠE
3. Změny v hodnocení publikační činnosti
4. Doktorské studium
5. Různé

1. Děkan FIS prof.  Seger  úvodním slovem informoval  AS FIS o předloženém rozpočtu, 
který  přinese  katedrám dosud  největší  objem finančních  prostředků.  Poprvé  došlo  ke 
zohlednění výkonového podílu jednotlivých kateder na výuku studentů informatiky. Více 
finančních  prostředků  je  také  na  prezentaci  FIS  a  ve  stipendijním  fondu.  Jednotlivé 
kapitoly okomentovala  tajemnice FIS paní Janochnová. Senátor Chlapek vznesl dotaz, 
jaké PR aktivity bude FIS v roce 2009 pořádat. Prof. Seger informoval AS FIS, že PR 
aktivity  budou projednány na nejbližším Kolegiu děkana s tím,  že tuhle  oblast  má na 
starosti proděkan Basl. Na dotaz předsedkyně Říhové zda má fakulta příjmy i z darů bylo 
vysvětleno,  že  fakulta  takovéto  finanční  prostředky nemá.  Po  krátké  diskuzi  AS FIS 
schválil rozpočet na rok 2009 v poměru hlasů:

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželi se: 0

AS FIS schválil předloženou Zprávu o hospodaření FIS za rok 2008 v poměru hlasů:

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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V době hlasování nebyl přítomen senátor Mazouch.

2. Termín voleb do AS VŠE na fakultě byl stanoven na 15.4.2009 a vyhlášen 1.4.2009 
v poměru hlasů: 
Pro: 15

Proti: 1

Zdrželi se: 0

V době hlasování nebyl přítomen senátor Mazouch.
Předsedkyně AS FIS informovala senátory o zvolení předsedkyně dílčí volební komise 
pro volby do AS VŠE, kterou  se  stala  doc.  Střížová.  Zároveň požádala   členy dílčí 
volební komise o aktivní účast při konání voleb do AS VŠE. Senátor Palovský informoval 
o formě volebních lístků a možnosti jejich scanování.

3. Proděkan  Fischer  stručně  uvedl  předložené  Zásady  hodnocení  publikační  činnosti. 
V diskuzi  se  k němu  krátce  vyjádřili  senátoři  Flusserová,  Chlapek,  Blatná,  Batíková, 
Berka. Senátor Berka upozornil na špatnou formulaci v bodě 16, která bude dodatečně 
opravena. Senátor Chlapek navrhuje vedení FIS, aby vypracovalo doporučení pro autory, 
co a v jaké formě mají vydávat. Děkan FIS přislíbil vypracování těchto doporučení.  AS 
FIS  přijal  Zásady  hodnocení  publikační  činnosti  s připomínkami  a  jejich 
zapracováním v poměru hlasů:

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4. Proděkan Fischer stručně informoval AS FIS o dokumentu Návrh opatření pro doktorské 
studium FIS. Jedná se o doplnění a rozvinutí platného Studijního a zkušebního řádu VŠE. 
V diskuzi se k materiálu vyjádřili  senátoři  Blatná,  Fábry a Palovský a děkan FIS prof. 
Seger. AS FIS bere Návrh opatření pro doktorské studium FIS na vědomí v poměru 
hlasů:

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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5. Různé

Děkan  FIS  prof.  Seger  informoval  AS  FIS  o  personálním  problému  na  katedře 
matematiky. Přislíbil prodloužení smluv členům katedry, kterým v srpnu končí pracovní 
smlouva.  Zmínil,  že se stane supervizorem na KMAT a předpokládá,  že katedra bude 
fungovat jako ostatní katedry FIS. 

Termín dalšího zasedání AS FIS bude stanoven dle potřeby.

Zapsala: K. Vltavská

Schválila: Z. Říhová
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