
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty Informatiky 

konaného dne 5. 2. 2019 v místnosti B517 FI 

Přítomní členové senátu 

Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Barbora Kozlíková, Michal Kozubek, Jakub Peschel, Tomáš 
Pitner, Jan Strejček, David Šafránek, Vladimír Štill 

Omluveni 

Jaroslav Bendík, Barbora Bühnová, Dominika Krejčí 

Hosté 

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

Program 

1. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020; 
2. Různé. 

1. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 

Proděkan Matula uvedl problematiku poplatků spojených se studiem. Poplatek za přihlášku byl 
v loňském roce 600 Kč, nyní je státem stanovená horní mez 818 Kč. Vedení FI se rozhodlo 
navrhnout navýšení poplatku na 700 Kč. To by podle děkana Zlatušky mělo znamenat, že FI 
bude na podobné úrovni jako konkurenční školy. Dále pak máme poplatek za studium v 
anglickém jazyce, jehož výše zůstává stejná. Konečně zákon nově umožňuje stanovit poplatek 
za ověření zahraničního vzdělání, tento požadavek však FI nebude vybírat. V tomto kontextu se 
jedná o uznání zahraničního studia jako prerekvizity pro studium na FI, nikoli o nostrifikaci titulu 
získaného v zahraničí. Pro tento způsob uznávání má FI stanoven seznam prestižních 
zahraničních škol, z nichž bude vzdělání automatiky uznávat. 

O poplatcích proběhla diskuze a následně byl návrh jednomyslně schválen. 

2. Různé 

Děkan Zlatuška informoval přítomné o chystaných změnách ve financování doktorských 
studentů na FI. Konkrétně vedení uvažuje o tom, že od podzimního semestru by mohly být 
příjmy doktorských studentů nad rámec základního celouniverzitního stipendia (12 000 Kč 
měsíčně) vypláceny formou mzdy. Prakticky by to znamenalo přijetí doktorských studentů na 



asistentskou pozici na fakultě. Tato pozice by byla pevně vázána na doktorské studium a 
studentům by nevznikal žádný nárok na další zaměstnání po ukončení doktorského studia. 
Cílem je, aby čistý příjem studenta zůstal zachován stejný jako při současné situaci, avšak 
studenti by získali výhody zaměstnání (sociální a zdravotní pojištění, …). Podle děkana 
Zlatušky je to součástí snahy zlepšit podmínky pro doktorské studenty na FI, tato změna by 
neznamenala snižování počtů studentů. Stávající studenti by si mohli vybrat, zda se chtějí do 
programu zapojit, nebo chtějí zachovat současný způsob financování pomocí stipendií. 
Součástí povinností na této pracovní pozici by bylo rovněž zapojení do výuky (výuka, 
opravování písemek, hlídání zkoušek, …), pozice by stanovila základní požadavky, výuka nad 
tento základ by byla ohodnocena. Michal Kozubek upozornil, že přípravu tohoto programu je 
třeba synchronizovat s přijímacím řízením do PhD studia pro semestr podzim 2019. Ivana 
Černá konstatovala, že by bylo vhodné přesně stanovit základní povinnosti a omezit dobu 
studia, po kterou lze být na této pozici. Děkan Zlatuška navrhl omezení na základní dobu studia 
plus jeden rok. 

Vlastislav Dohnal informoval přítomné o průběhu voleb kandidáta na děkana FI. Aktuálně jsou 
volby vyhlášeny  a probíhá sběr kandidátů (do 25. 2. 2019, 17:00). Zároveň požádal předsedu 
AS FI Michala Kozubka o stanovení termínů volebních zasedání (diskuse s kandidáty a 
samotná volba). Termíny budou stanoveny na základě časových možností členů AS FI a 
předběžných termínů uvedených ve vyhlášení volby. 

Zapsal Vladimír Štill 
Dne 14. 2. 2019 schválil Michal Kozubek, předseda AS FI 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/as/35535693/volba-dekana-2019/

