
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty Informatiky 

konaného dne 29. 6. od 11:00 v místnosti B517 FI 

Přítomní  členové  senátu 

Vlastislav Dohnal, Michal Kozubek, Dominika Krejčí, Jakub Peschel, Tomáš Pitner, Jan 
Strejček, David Šafránek, Vladimír Štill 

Omluveni 

Jaroslav Bendík, Barbora Bühnová, Ivana Černá, Barbora Kozlíková 

Hosté 

Jiří Zlatuška, děkan FI; 
Pavel Matula, proděkan pro bakalářské a magisterské studium; 
Jiří Barnat, proděkan pro studijní programy, statutární zástupce 

Program 

1. Kritéria přijetí na FI pro rok 2019/2020 
2. Různé 

1. Kritéria přijetí na FI pro rok 2019/2020 
Proděkan Matula představil upravená kritéria přijetí pro rok 2019/2020. Kritéria přijetí se příliš 
neliší od aktuálních. Do bakalářského studia zůstaly zachovány široké možnosti prominutí 
přijímací zkoušky. Takto přijatí studenti zpravidla dosahují lepších studijních výsledků. 
Požadavky na prominutí zůstávají téměř stejné, byl upřesněn seznam soutěží a zpřísněno 
prominutí na základě středoškolské odborné činnosti přidáním podmínky na přírodovědné 
obory. Další změny souvisí se změnami struktury v nových studijních programech, u nichž 
předpokládáme akreditaci. U navazující studia nedošlo k žádným zásadním změnám. Zůstává 
tedy zachována možnost prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu. 

Následovala diskuse o aktuálním nastavení podmínek pro přijetí bez přijímaček a jejich 
důsledcích na přijímání přes TSP. Velká část studentů je totiž přijímána bez přijímaček, což 
zvyšuje požadovaný percentil u TSP. Tento přístup je však podložen statistikami studijních 
výsledků podle způsobu přijetí. Ač nyní hrozí, že studentů budeme přijímat více, než kolik nám 
doporučují limity MU, vedení by považovalo za větší riziko omezení přijímání bez přijímací 
zkoušky. 

Dále byl dotaz na velký rozdíl v požadovaném percentilu národní srovnávací zkoušky z 
matematiky a z obecných studijních předpokladů. Tento rozdíl je opět podložen statistikou 
výsledků: lidé, kteří prošli srovnávací zkouškou z matematiky, mívají lepší prospěch. 



V následující hlasování se všech 8 přítomných senátorů vyjádřilo pro schválení těchto kritérií. 

2. Různé 
Vlastislav Dohnal měl reakci na zápis z vedení, podle kterého nejsou zveřejněny evaluační 
zápisy za rok 2016 a 2017 a apeloval na jejich zveřejnění. Děkan Zlatuška souhlasil se 
zveřejněním příslušných dokumentů. 

Vladimír Štill měl dotaz na organizaci blížící se volby děkana s ohledem na plánovanou 
dlouhodobou nepřítomnost některých senátorů. Na základě zkušeností z předchozí volby by 
první kolo volby mělo proběhnout na přelomu března a dubna, což by mělo zanechat dostatek 
času, pokud by bylo třeba vyhlásit druhé kolo volby. 

 

Zapsal Vladimír Štill 
Dne 27. 7. 2018 schválil Michal Kozubek, předseda AS FI 
 


