
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty 
Informatiky 
konaného dne 27. 9. od 12:00 v místnosti B517 FI 

Přítomní členové senátu 
Barbora Bühnová, Ivana Černá, Vlastislav Dohnal (až od bodu 4), Barbora Kozlíková, Michal 
Kozubek, Jakub Peschel, Tomáš Pitner, David Šafránek, Vladimír Štill 

Hosté 

Jiří Zlatuška, děkan FI; 
Pavel Matula, proděkan pro bakalářské a magisterské studium; 
Václav Matyáš, proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy 

Program 

1. Kritéria přijetí na FI pro NMgr studium v angličtině od jara 2019 
2. Projednání členů Disciplinární komise FI 
3. Projednání návrhu na nového člena VR FI 
4. Různé 

1. Kritéria přijetí na FI pro NMgr studium v angličtině od jara 2019 

Proděkan Matyáš prezentoval nová kritéria přijetí pro anglické obory motivována projektem 
Jihomoravského centra mezinárodní mobility. Tento projekt je zaměřený na podporu studia 
informatiky. Kritéria se vztahují jednorázově na studium začínající semestrem jaro 2019. Návrh 
byl jednomyslně schválen. 

2. Projednání členů Disciplinární komise FI 

Proděkan Matula informoval senát, že dvěma členům disciplinární komise za zaměstnance 
končí lhůta působnosti (Jan Strejček, Eva Hladká). Místo nich navrhuje Jana Obdržálka a 
Barboru Bühnovou. Dále za studenty končí Tereza Pařilová, místo ní byl navržen Michal Zima. 
V následujícím hlasování byly všechny změny v disciplinární komisi jednomyslně odsouhlaseny. 

3. Projednání návrhu na nového člena VR FI 

Děkan Zlatuška navrhuje přidat nově nastoupivšího prof. Daniela Kráľe do vědecké rady FI. 
Zákonem požadovaný poměr počtu interních a externích členů se tím neporuší. Návrh byl 
jednomyslně schválen. 



4. Různé 

Proděkan Matula informoval, že všechny nové studijní programy jsou již akreditovány, jedinou 
výjimkou je učitelství, kde se čeká na na konečné stanovisko ministerstva. 

Děkan Zlatuška se vyjádřil k problematice plánu na odsun ÚVT z prostor Botanická 68a (FI). Při 
plánované rekonstrukci areálu Botanická 68a se počítá s tím, že ÚVT bude odsunuto a v 
prostorách nyní obývaných ÚVT bude mimo jiné zřízena menza. Rekonstrukci není možné 
provádět s možností mít v prostorách dočasně kanceláře ÚVT, to by vyžadovalo příliš velké 
následné stavební úpravy. Navíc ÚVT vyjádřilo zájem o větší množství prostor, než které může 
areál i po rekonstrukci poskytnout. Vladimír Štill se ptal, zda by bylo možné v rámci 
rekonstrukce myslet také na prostory pro studenty, jako například studentskou kuchyňku. Podle 
děkana Zlatušky to možné je. Jakub Peschel navázal otázkou, zda by bylo možné v takové 
kuchyňce umístit kromě mikrovlnné trouby také vařič, to by bohužel s ohledem na požární 
předpisy možné pravděpodobně nebylo. 

Vladimír Štill se ptal děkana Zlatušky, zda mu povolí zahájit hledání člena Stravovací komise 
MU za studenty FI. Tohoto člena navrhuje formálně děkan fakulty. Děkan Zlatuška souhlasí aby 
předseda AS nebo předseda SKAS FI navrhli člena stravovací komise. 

Předseda AS Michal Kozubek pověřuje volební a mandátní komisi organizováním voleb 
děkana. Vlastislav Dohnal (předseda komise) akceptuje. 

 

Zapsal Vladimír Štill 
Dne 1. 11. 2018 schválil Michal Kozubek, předseda AS FI 


