
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty 
Informatiky 
konaného dne 23. 5. od 14:30 v místnosti D1 FI 

Přítomní  členové  senátu 

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

Hosté 

Jiří Zlatuška, děkan FI; 
Jiří Barnat, statutární zástupce děkana, proděkan pro studijní programy; 
Jiří Sochor; 
a mnoho dalších 

Program 

1. Výroční zpráva děkana FI za rok 2017 
2. Výroční zpráva AS FI za rok 2017 
3. Drobné změny Statutu FI 
4. Plány rekonstrukce areálu Botanická 68a 
5. Různé 

1. Výroční zpráva děkana FI za rok 2017 

Děkan přednesl výroční zprávu za rok 2017, která je přílohou tohoto zápisu . Následovala 
diskuse, mimo jiné o tom, že stipendia budou po vyčerpání stipendijního fondu vyplácena z 
jiných zdrojů. Prof. Sochor měl dotaz, zda se uvažuje o zavedení programu pro podporu 
studentů doktorského studia, do kterého by mohli být studenti zapojování v průběhu studia, ne 
jen na začátku. Děkan Zlatuška odpověděl, že je to něco, o čem budou na vedení uvažovat. 
Všech 12 senátorů se vyjádřilo pro schválení výroční zprávy. 

2. Výroční zpráva AS FI za rok 2017 
Zpráva předsedy AS FI je přílohou tohoto zápisu . Ke zprávě nebyly žádné připomínky. 

3. Drobné změny Statutu FI 
Děkan Zlatuška představil navrhované změny ve statutu FI, konkrétně jde o přejmenování 
Katedry počítačové grafiky a designu na Katedru vizuální informatiky a o zavedení mimořádné 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/jednani_2018/podklady_pro_zasedani_2018-05-23/vyrocni_zprava_fi_2017.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/jednani_2018/podklady_pro_zasedani_2018-05-23/vyrocni_zprava_as_fi_2017.pdf


profesorské pozice pojmenované po prof. Knuthovi. Tuto pozici bude nyní zastávat prof. Daniel 
Kráľ, avšak pozice není vázaná jen na jeho osobu. Dále proběhla diskuse nad uvedenými 
změnami, mimo jiné o tom, že tato speciální pozice je vázána na katedru KTP. Děkan Zlatuška 
zmínil, že si dokáže představit do budoucna zavedení podobných pozic i na dalších katedrách. 
S navrhovanými změnami souhlasilo všech 12 senátorů. 

Statut FI s vyznačenými schválenými změnami je přílohou tohoto zápisu . 

4. Plány rekonstrukce areálu Botanická 68a 
Jiří Barnat prezentoval informace o plánech na rekonstrukci areálu FI. Aktuálně se očekává, že 
financování bude primárně z národního investičního programu ministerstva školství, z něhož by 
FI mohla získat 480 milionů Kč. 15% spolufinancování přislíbil pokrýt rektorát MU. Rekonstrukce 
bude vycházet z architektonické studie z let 2009 až 2014, nicméně tuto studii nejspíše nebude 
možné kompletně naplnit, protože aktuální odhadovaná cena úplné realizace je 700 milionů Kč. 

Počítá se s výstavbou nové budovy na místě stávající budovy D. V její spodní části by měly být 
přednáškové sály, nad nimi pak 3 patra laboratoří a kanceláří (nejvyšší patro bude mít pouze 
poloviční šířku kvůli omezením daným požadavky přilehlé budovy SFINX). Co se týče budov B a 
C, přesný rozsah rekonstrukcí není zatím znám, nicméně se zavěšenou fasádou v duchu 
původní studie se nepočítá. Prioritu má budova D, následně první a druhé patro budovy B, 
zbytek budovy B, zastřešení dvora a nejnižší prioritu má rekonstrukce budovy C. Nevyřešená je 
stále otázka umístění ÚVT, podle kvestorky MU i rady pro investice MU se má počítat s jeho 
odsunem, nicméně zatím není jasné kdy a kam by k tomuto odsunu mělo dojít. V případě 
odsunu ÚVT se počítá s umístěním menzy v druhém patře budovy C. 

V této době se čeká na výstup projektanta, prováděcí projekt bude dělat Technical Ostrava. Lze 
očekávat, že v roce 2019 bude vybrán generální dodavatel a budou probíhat první přípravné 
práce, stavba samotná by měla probíhat v letech 2020 a 2021. Vzhledem k nedostupnosti části 
učeben se po dobu rekonstrukce počítá s výukou i mimo areál FI, v úvahu přichází mimo jiné 
Gotex a kino Scala. 

V průběhu diskuse bylo mimo jiné zmíněno, že částečným řešení nedostatku kancelářských 
prostor by mohlo být sdílení kanceláří mezi doktorskými studenty napříč katedrami. 

Přílohou zápisu senátu je prezentace architektonické studie z let 2009 až 2014, ze které bude 
rekonstrukce vycházet. 

5. Různé 
Doc. Dohnal upozornil na to, že 70 % vedoucích závěrečných prací je z katedry KPSK s 
dotazem, zda by bylo možné učinit kroky ke kompenzaci této nevyrovnanosti a například vedení 
závěrečných prací více zohlednit v evaluaci. Děkan Zlatuška požádal doc. Dohnala o konkrétní 
podklady a přislíbil se této problematice věnovat. 
 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/jednani_2018/podklady_pro_zasedani_2018-05-23/statut_fi.docx


Zapsal Vladimír Štill 
Dne 28. 6. 2018 schválil Michal Kozubek, předseda AS FI 


