
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty Informatiky 
konaného dne 29. 3. 2019 v místnosti B517 FI 

Přítomní členové senátu 
Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Barbora Kozlíková, Michal Kozubek, Dominika Krejčí, Tomáš 
Pitner, Jan Strejček, David Šafránek, Vladimír Štill 

Omluveni 
Jaroslav Bendík, Barbora Bühnová 

Nepřítomní 
Jakub Peschel 

Hosté 
Jiří Zlatuška, děkan FI; 
Petr Hliněný, proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium; 
Jiří Barnat, proděkan pro studijní programy, statutární zástupce; 
Lenka Bartošková, tajemnice FI; 
Andrea Suzovičová, asistentka děkana; 
Ada Nazarejová, referentka pro výzkum a vývoj 

Program 
1. Rozpočet FI MU na rok 2019 
2. Akreditační materiály pro doktorské studium na FI MU 
3. Různé 

Na začátku zasedání se senátoři shodli, že oproti původnímu plánu změní pořadí prvních dvou 
bodů, aby vyhověli časovým možnostem proděkana Hliněného. 

1. Akreditační materiály pro doktorské studium na FI MU 

Proděkan Hliněný prezentoval podkladové materiály k akreditaci doktorského studia na FI. 
Jedná se o převod existujícího studijního programu se dvěma obory na nový studijní program 
se dvěma specializacemi. Studijní plán je připraven na eventuální zavedení bezkreditového 
doktorského studia. Oproti aktuálnímu stavu přibude povinnost alespoň měsíční stáže v 
zahraničí, která je požadovaná zákonem. 

Vzhledem k podobnosti programu s aktuální verzí se počítá po akreditaci s převodem 
stávajících studentů do nového studijního programu. Při tomto převodu se počítá s možností 
odpouštět povinnost zahraniční stáže. 

Následovala diskuse, mimo jiné o rozdělení práce mezi oborovou radu a oborové komise 



jednotlivých specializací a o rozdílu mezi prezenční a kombinovanou formou (stipendium je 
pouze na prezenční formě). 

Poklady k akreditacím jsou přílohou tohoto zápisu. 

Závěr: AS FI projednal předložený návrh přeměny doktorského studijního programu FI MU a 
doporučuje jeho předložení k akreditaci. K návrhu nebyly žádné připomínky. S tímto vyjádřením 
souhlasili všichni přítomní senátoři AS FI. 

2. Rozpočet FI MU na rok 2019 

Tajemnice FI prezentovala návrh rozpočtu FI na rok 2019. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto 
zápisu.  

Následovala diskuse, mimo jiné ohledně plateb za elektronické informační zdroje (přístupy ke 
sborníkům) a problematiku open access (bohužel není snadné zjistit, kolik fakulta platí za 
publikace v open access). Dále byl zmíněn fond provozních prostředků, ten je tvořen pouze 
přebytkem z příspěvku na vzdělávací činnost, nelze ho plánovat. Rovněž je, stejně jako v 
předchozích letech, v plánu větší čerpání stipendijního fondu než je jeho tvorba, to je dáno tím, 
že stipendijní fond je tvořen poplatky za studium, jejichž objem je menší než obvyklý objem 
stipendií. Konečně zdvojnásobení položky doplňkové činnosti je dáno pouze formálním 
přesunem výnosů za poskytování služeb IS jiným školám pod tuto položku. 

V následném hlasování byl návrh rozpočtu jednomyslně schválen. 

3. Různé 

Vlastislav Dohnal požádal předsedu AS FI o informování akademické obce ohledně voleb 
děkana. Michal Kozubek přislíbil připomenutí voleb. 

Dále Michal Kozubek informoval, že volby děkana přijde sledovat tiskový odbor rektorátu MU. 

 

Zapsal: Vladimír Štill 
Zkontroloval: Michal Kozubek 

 


