
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty Informatiky 

konaného dne 4. 4. 2018 od 14:30 v místnosti B517 FI 

Přítomní  členové  senátu 

Jaroslav Bendík, Barbora Bühnová, Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Michal Kozubek, Dominika 
Krejčí, Jakub Peschel, Tomáš Pitner, Jan Strejček, David Šafránek, Vladimír Štill 

Omluveni 

Barbora Kozlíková 

Hosté 

Jiří Zlatuška, děkan FI; 
Jiří Barnat, statutární zástupce děkana, proděkan pro studijní programy; 
Lenka Bartošková, tajemnice FI; 
šest dalších hostů 

Program 

1. Rozpočet FI pro rok 2018 
2. Nové studijní programy FI 
3. Studijní program Podniková informatika ESF MU 
4. Různé 

1. Rozpočet FI pro rok 2018 
Děkan Zlatuška okomentoval, že rozpočet je sestaven podle pravidel MU, následovala diskuse. 

● Růst FI je nižší, než celkový růst MU, což je z části dáno odvody za projekty. Dále se 
přestali počítat slovenští studenti jako zahraniční, to však nedělá velký rozdíl.  

● Stipendijní a sociální fond dochází, podle děkana Zlatušky se po vyčerpání fondů 
vezmou peníze z jiných zdrojů. 

● Navýšení nákladů na energie o 30 % okomentovala tajemnice Bartošková s tím, že 
univerzita soutěží každoročně cenu energií na burze, v posledních letech se příliš 
neměnila, ale nyní došlo ke skokovému nárůstu. 

● Došlo k poklesu plánované doplňkové činnosti. Příčinou je jedna smlouva na smluvní 
výzkum, která skončila. 

● Byl také dotaz na to, zda se v souvislosti s navýšením nákladů na mzdy počítá se 
zvyšováním počtu zaměstnanců. Podle děkana Zlatušky ne, je třeba vyčkat jak se změní 
personální nároky s novými akreditacemi. FI navíc nyní nemá prostory pro expanzi. Dále 



Zlatuška doplnil, že připomínky externích hodnotitelů k poměru akademiků na studenty 
nepovažuje za opodstatněné s ohledem na situaci v zahraničí. 

V následujícím hlasování byl návrh rozpočtu jednomyslně přijat. 

2. Nové studijní programy FI 
Proděkan Barnat představil nové studijní programy, které vznikají přeměnou aktuálních 
studijních oborů. Přeměna je vyžadována v návaznosti na změnu vysokoškolského zákona a 
končící akreditaci stávajících oborů. V rámci této přeměny dojde k redukci počtu bakalářských 
studijních programů na 2 a reorganizaci magisterských studijních programů. Projednání 
studijních programů v akademickém senátu FI je nutné k jejich akreditaci. Návrhy byly 
konzultovány již dříve s akademickou obcí fakulty. 
Každý z bakalářských programů odpovídá zhruba polovině studentů všech dnešních oborů, u 
magisterských programů by nejmenší programy měly mít kolem 20 studentů. Očekává se však, 
že poměry mezi programy se budou měnit. V bakalářském základu došlo k drobným změnám – 
posílení umělé inteligence, redukce kreditů některých předmětů, byl přidán celouniverzitní 
základ. Programy obsahují specializace nebo zaměření, studenti budou muset alespoň jednu 
variantu splnit, nebude však třeba se na ni přihlašovat. 
Zároveň s těmito programy přichází také možnost studovat formou major + minor, FI poskytne 
obě varianty. Major obsahuje velkou část bakalářského základu, minor odpovídá dnešnímu 
základu III (používanému pro dvouoborová studia). U programů major + minor zatím není 
uspokojivě vyřešené financování, při kombinaci minoru FI a majoru na některé z fakult s nižším 
koeficientem ekonomické náročnosti bychom podle aktuálních pravidel dostávali méně peněz 
než na studenty primárně u nás. 
Dalším krokem ke schvalování akreditací je projednání vědeckou radou FI a následně radou pro 
vnitřní hodnocení MU. První studenti by měli nastoupit do těchto programů v semestru podzim 
2019. 
Co se týče stávajících studentů, ty bude třeba převést na nové programy, protože akreditace 
starých bude ukončena. Zatím však není jasné jak se tento převod bude realizovat, během 
nejbližších měsíců by měl být na MU vypracován postup převodu. Snaha bude, aby přechod byl 
maximálně bezbolestný pro studenty, nicméně studentů se dotknou změny obsahu některých 
předmětů. 
Co se týče připomínek externích hodnotitelů, většina z nich byla vyřešena při hodnotících 
schůzkách, proděkan Barnat dále upozornil, že u programů bude docházet k průběžnému 
hodnocení a mohou se dělat změny i po akreditaci, včetně například přidávání specializací. 
V aktuální fázi dochází k přeměně bakalářských a magisterských oborů, doktorské obory se 
budou přeměňovat o rok později, počítá se se vznikem jednoho studijního programu. 

Michal Kozubek upozornil na určité nesrovnalosti v dodaných materiálech – u oboru vizuální 
informatika je napsáno, že program není vhodný pro zahraniční studenty, nicméně program má 
i anglickou variantu. 



Vzhledem k blízkosti data jednání vědecké rady bylo přistoupeno k schválení samostatného 
vyjádření k návrhu na přeměnu studijních programů, toto vyjádření souhlasu s návrhem bylo 
odsouhlaseno všemi 11 přítomnými senátory a okamžitě vydáno. 

3. Studijní program Podniková informatika ESF MU 
Děkan Zlatuška představil bod jednání – studijní programy s překryvem s informatikou 
vyučované jinými fakultami MU by měly podle statutu FI projít schválením AS FI, protože FI je 
nositelem akreditace pro obor informatika na MU. V souladu s tímto byl předložen návrh na 
program Podniková informatika z ESF. Jedná se o přeměnu stávajícího oboru na studijní 
program (v návaznosti na změnu vysokoškolského zákona). Podle děkana Zlatušky není 
program ve střetu zájmů s naší fakultou. Proděkan Barnat doplnil, že se snažil zástupce ESF 
přesvědčit, aby využili systému major/minor, nicméně minor nevyhovoval jejich požadavkům, a 
tedy se rozhodli pro separátní akreditaci. Tento studijní program má stejný problém s 
financováním jako minory na FI, nicméně vzhledem k malým počtům studentů by to neměl být 
problém. 
Proběhlo hlasování o souhlasu s předloženými podklady a přeměnou tohoto studijního 
programu, souhlasilo všech 11 přítomných senátorů. 

4. Různé 
Další zasedání AS FI bude spojeno se shromážděním akademické obce a zprávou děkana o 
činnosti FI za rok 2017. Zasedání proběhne ve středu 23. 5. od 14:30 v některé z 
přednáškových místností FI. 
Vladimír Štill informoval o návrzích na vylepšení knihovny FI, které mu zaslal Vít Novotný. 
Primárně jde o to, že by knihovna mohla sloužit jako klidová zóna pro samostatné studium, a 
zároveň navrhuje rozšíření její otvírací doby. Následovala diskuse o tom, které prostory FI lze 
využívat ke studiu – FI má počítačovou halu a studovnu, obě jsou však poměrně hlučné. Mimo 
dobu, kdy v nich probíhá výuka, lze také využívat (nepočítačové) učebny. Děkan Zlatuška 
nepovažuje za vhodné rozšiřovat provozní dobu knihovny, protože ji nelze provozovat bez 
přítomnosti knihovnice a není praktické navyšovat personál knihovny kvůli možnosti 
samostudia. Vladimír Štill přepošle celý návrh senátorům a zástupcům vedení FI. 
 
Zapsal Vladimír Štill 
Dne 23. 4. 2018 schválil Michal Kozubek, předseda AS FI 
Přílohy doplněny 2. 5. 2018 
 

  



Přílohy 

Rozpočet 
Rozpočet je k nalezení na dokumentovém serveru. 

Seznam navrhovaných studijních programů 

typ 
stud
ia 

studijní program garant programu 

B Informatika prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. 

B Informatika ve vzdělávání prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 

B Programování a vývoj aplikací doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. 

N Teoretická informatika prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. 

N Vizuální informatika/Visual informatics prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. 

N Řízení softwarových systémů a služeb/Software 
systems and services management 

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. 

N Umělá inteligence a zpracování dat doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. 

N Počítačové systémy, komunikace a 
bezpečnost/Computer systems, communication 
and security 

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., 
Ph.D. 

N Učitelství informatiky pro střední školy prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 

Akreditační materiály 
Akreditační materiály jsou k nalezení na dokumentovém serveru. 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/jednani_2018/podklady_pro_zasedani_2018-04-04/rozpocet/
https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/jednani_2018/podklady_pro_zasedani_2018-04-04/programy/

