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Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty Informatiky 

Konaného dne 18. 6. 2019 od 10:00 v místnosti A318 FI 

Přítomní členové senátu 

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

Hosté 

Jiří Zlatuška, kandidát na děkana FI; 
Jiří Barnat, děkan FI pověřený výkonem funkce; 
Václav Matyáš, proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy; 
Pavel Matula, proděkan pro bakalářské a magisterské studium; 
Petr Matula, vedoucí katedry KVI; 
Aleš Horák, vedoucí katedry KSUZD; 
Michal Bulant, prorektor pro studium a informační technologie; 
mnoho dalších členů akademické obce. 

Program 

1. Volba kandidáta na děkana FI pro období 9/2019 – 8/2023 
2. Návrh zástupce FI MU v RVŠ 
3. Kritéria pro přijetí ke studiu na FI MU 
4. Různé 

1. Volba kandidáta na děkana FI pro období 9/2019 – 8/2023 

Na začátku proběhla krátká procesní diskuse, kdy Jakub Peschel navrhoval, aby se případná 
další kola konala okamžitě, návrh volební a mandátní komise byl zachovat odložení druhého a 
třetího kola. Senát souhlasí s návrhem komise. 

Michal Kozubek předal slovo kandidátu Jiřímu Zlatuškovi, který dal příležitost k otázkám a 
vzhledem k předchozím diskusím už se dále nepředstavoval. 

Vlastislav Dohnal měl dotaz ohledně zlepšování prostředí pro studenty. Jiří Zlatuška považuje 
za důležité rozvíjet prostředí pro komunikaci jak mezi studenty, tak mezi akademiky i oběma 
skupinami navzájem. 

Václav Matyáš vznesl apel na senátory, aby podpořili Jiřího Zlatušku. 

Jelikož nebyly další otázky, Michal Kozubek předal slovo předsedovi volební a mandátní komise 
Vlastislavu Dohnalovi, který informoval přítomné, že je přítomných všech 12 senátorů a že pro 
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platnost volby je nutné, aby bylo ve výsledku platných ⅔ hlasovacích lístků a pro zvolení 
kandidáta je potřeba, aby dostal alespoň 7 hlasů pro. Následovala tajná volba. Všech 12 hlasů 
bylo platných, 10 hlasů se vyjádřilo pro zvolení Jiřího Zlatušky, 2 proti. Děkanem FI byl tedy 
zvolen Jiří Zlatuška, který poděkoval senátorům za důvěru a vyjádřil se, že doufá v dobrou 
spolupráci. 

2. Návrh zástupce FI MU v RVŠ 

Kandidátem na zástupce FI v radě vysokých škol (RVŠ) byl navržen Jiří Zlatuška, který 
s kandidaturou souhlasí. AS FI v této věci podává návrh na AS MU. Dosud vykonával tuto 
funkci Lubomír Popelínský, který nedávno rezignoval. S návrhem Jiřího Zlatušky jako zástupce 
FI v RVŠ souhlasí všichni přítomní senátoři. 

3. Kritéria pro přijetí ke studiu na FI MU 

Proděkan Pavel Matula informoval senát o změnách v pravidlech pro přijetí. V bakalářském 
studiu je nejpodstatnější změnou, že je v plánu otevřít v malém počtu kombinované studijní 
programy (major/minor), u nich se kvůli malému počtu míst nebude promíjet přijímací zkouška 
(promíjení zůstane u jednooborových programů). V kritériích pro promíjení přijímací zkoušky 
došlo ke změně u Matematiky+ (bude vyžadována známka 1 nebo 2) a ze seznamu 
středoškolských soutěží byl vyřazen Matematický klokan (protože byl vyřazen ze seznamu 
MŠMT). U navazujících magisterských programů došlo k zahrnutí podmínek pro programy v 
angličtině, kde nyní budou přijímací zkoušky probíhat každého půl roku (stejně jako u českých) 
a byly posunuty termíny tak, aby uchazeči měli více času na vyřízení víz. Ze stejného důvodu 
budou dodané podklady k odpuštění přijímacích zkoušek vyhodnocovány u anglických 
programů průběžně. Kvůli otevírání přijímání do anglických programů každého půl roku nyní 
schvalujeme i požadavky pro semestr jaro 2020 (pro všechny programy pak požadavky pro 
školní rok 2020/2021). 

Dále Pavel Matula požádal senát o změnu lhůt u podávání přihlášek do navazujících 
magisterských studijních programů v češtině, které byly původně uvedeny špatně (musí být 
alespoň 4 měsíce), mají být prodlouženy na leden až duben, respektive srpen až listopad. 

Barbora Bühnová měla dotaz, proč byla vyloučena soutěž Matematický klokan. Pavel Matula 
vysvětlil, že u seznamu soutěží vycházíme ze seznamu prestižních soutěží uznávaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (podle účasti studentů na těchto soutěžích se 
hodnotí excelence středních škol). Z tohoto seznamu byl Matematický klokan odstraněn. Přes 
Matematického klokana se navíc na FI dostávají nanejvýš jednotky studentů a většina 
středoškoláků řešících soutěže řeší více různých soutěží, možný negativní dopad je tedy 
zanedbatelný. Dominika Krejčí doplnila, že na olympiády typicky probíhají přípravné kurzy na 
středních školách, což se u soutěže Matematický klokan neděje. 

Vladimír Štill měl dotaz na jazyk přijímacích zkoušek. Pro české obory jsou přijímací zkoušky 
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z informatiky v angličtině a z matematiky v češtině, pro anglické je obojí anglicky. 

Proběhlo hlasování o všech předložených dokumentech, byly jednomyslně schváleny i s 
úpravou termínů pro navazující magisterské studium. 

4. Různé 

Jan Strejček měl dotaz na Jiřího Zlatušku ohledně cílů v debatě o způsobu odesílání e-mailů na 
MU (ÚVT se rozhodlo posílat e-maily přes servery firmy Microsoft, Michal Brandejs inicioval 
debatu o tomto kroku na fi@fi). Jiří Zlatuška odpověděl, že chtěl vidět právní analýzu a smlouvu, 
o které se ředitel ÚVT opíral ve svém rozhodnutí. Vidí rizika v posílání pošty z velké instituce 
typu MU přes subjekty typu Microsoft/Google a to kvůli zpracování metadat o emailovém 
provozu – to zdá se není nijak ošetřeno smlouvou s Microsoftem. Reagoval primárně na 
odpověď ředitele ÚVT na oznámení Michala Brandejse ohledně přeposílání mailů přes 
Microsoft. ÚVT mohlo tuto změnu provést bez právní analýzy, nicméně vzhledem k tomu, že se 
ředitel ÚVT odkazoval na příslušné podklady, chtěl je vidět. Jiří Zlatuška považuje za důležité, 
aby podobná rozhodnutí byla prováděna na základě výsledků kompetentně provedené analýzy. 
 
Zapsal: Vladimír Štill 
Zkontroloval: Michal Kozubek 


