
Zápis z jednání AS FI dne 21. 5. 2020 

Konaného online formou videokonference. Videozáznam zasedání je k dispozici. 

Přítomní členové senátu 
Matej Antol, Jaroslav Bendík, Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Barbora Kozlíková, 
Michal Kozubek, Dominika Krejčí, Tomáš Pitner, Vojtěch Řehák, Jan Strejček, David 
Šafránek, Vladimír Štill 

Hosté 
Jiří Zlatuška, děkan FI 
Lenka Bartošková, tajemnice FI 
Václav Matyáš, proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání 
Pavel Matula, proděkan pro bakalářské a magisterské studium 
Petr Sojka, proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu 
Jiří Chmelík 
Oldřich T. Florian 
+10 dalších hostů 
  
Předseda AS FI zahájil on-line zasedání a informoval senátory o žádosti proděkana            
Pavla Matuly o zařazení mimořádného bodu „Změna přijímacího řízení do navazujícího           
magisterského studia“. 
Program byl jednomyslně schválen. 
  
Program 
1) Výroční zpráva děkana FI za rok 2019 
2) Výroční zpráva AS FI za rok 2019 
3) Návrh nového člena Disciplinární komise FI 
4) Návrh změny rozpočtu FI pro rok 2020 
5) Změna přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia 
6) Různé 

1.       Výroční zpráva děkana FI za rok 2019 
Děkan seznámil AS FI s jednotlivými body Výroční zprávy. 
Pregraduální studium - v roce 2019 opět FI překročila limit počtu zapsaných studentů              
do 1. ročníku Bc. studia, naopak u navazujícího magisterského studia nebyl limit            
naplněn. I v tomto roce byla studentům poskytnuta široká nabídka motivačních           
stipendií. 
Doktorské studium – doktorské studium úspěšně zakončilo 9 studentů. Někteří studenti           
uspěli v různých soutěžích (Ph.D. talent, Cena Josepha Fouriera, Cena děkana, Cena            
rektora). Proběhly také 2 termíny přijímacího řízení do doktorského studia, kdy bylo            
přijato celkem 29 studentů (ČR a SR) a 6 studentů ze zahraničí. Pokračovalo se              
v zavedených formách motivačních stipendií. FI již dlouhodobě také podporuje          
krátkodobou mobilitu doktorských studentů (letní školy), v roce 2019 byl ale také            
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připraven a schválen stipendijní program na podporu dlouhodobých mobilit doktorských          
studentů (stáže). 
V roce 2019 FI úspěšně reakreditovala doktorské studium – vedení FI a OR FI se               
přiklonili k zachování jediného doktorského programu Informatika se dvěma         
specializacemi. 
Věda a výzkum – ve výroční zprávě je uveden přehled domácích i zahraničních             
projektů. Dlouhodobě jsou sledovány počty publikací v impaktovaných časopisech a          
konferencích. V evaluačním systému se podařilo zohlednit specifika Informatiky jako          
vědního oboru tak, aby tyto výsledky byly započítávány i mimo fakultu (v rámci             
univerzity). Součástí VZ je přehledná tabulka. 
Personální rozvoj – v průběhu roku 2019 byla úspěšně dokončena 4 habilitační řízení, 1              
habilitační řízení bylo zastaveno VR FI. Dále bylo zahájeno 1 habilitační a 1 profesorské              
řízení (bylo staženo). 
Připoměl úspěchy prof. Král’e (první držitel projektu MASH na MU, dále je jedním z 52               
nových držitelů Fellow of the American Mathematical Society). 
Spolupráce s průmyslem a absolventy – prodlužování členství v SPP probíhá pouze na             
základě kvalitní fungující spolupráce (zájem o SPP je značný a převyšuje kapacitní            
možnosti). V roce 2019 bylo úspěšně obhájeno 99 závěrečných prací ve spolupráci            
s firmami, strategičtí partneři také podpořili 10 PhD studentů. 
Opět byl vydán newsletter pro absolventy. 
Z další oblasti spolupráce s průmyslem je vhodné zmínit CERIT Science Park, Národní             
centrum kompetence pro Kyberbezpečnost a České centrum excelence pro         
kyberkriminalitu C4e. 
Internacionalizace – v roce 2019 úspěšně ukončil habilitační řízení Mouzhi Ge           
(zahraniční pracovník), dále na FI působilo 8 postdoců ze zahraničí. Počet zahraničních            
výměn je stagnující, background pro interní komunikaci je v AJ. Naopak je významný             
podíl závěrečných prací v AJ – 60% u DP, 35% u Bc. prací. 
Je třeba zajistit účinnější propagaci a usnadnění konání přijímací zkoušky pro přijímací            
řízení do AJ programů (na 164 otevřených přihlášek bylo 39 zaplacených, 19 přijatých,             
12 zapsaných). 
Propagace, vnější vztahy – součástí oslav 25 let FI byla návštěva D. Knutha a D. Scotta                
(držitelé Turingovy ceny), dále bylo schváleno udělení čestného doktorátu prof.          
Anderssonovi (termín akce musel být odložen). 
Hospodaření – děkan krátce shrnul hospodářské výsledky FI za rok 2019 (podrobněji            
uvedeno ve VZ). 

DISKUSE: 
David Šafránek  - Odpovídají články v kategorii Jimp článkům ve WoSu? 
Děkan uvedl, že články v kategorii Jimp odpovídají článkům standardně hodnoceným           
v kategorii výzkumu. MU bude započítávat i konferenční publikace, které jsou pro            
informatiku typické. Bohužel se nepodařilo prosadit na celostátní úrovni. 
Šafránek dále upozornil, že hodnocení publikací ve WoS je brán jako „defaultní“ a             
promítá se i v rámci interního evaluačního systému (primárně zmiňuje citační ohlas).            
Šafránek doporučil uvažovat používané metriky (Scopus, Scholar, WoS) na stejné          
úrovni bez specifických preferencí a odstranit důraz momentálně kladený na WoS. 



 
Jan Strejček – Jaký je vývoj jednání, že by PhD studenti měli zaměstnanecký poměr? 
Děkan by rád tento krok v letošním roce realizoval. 
 
Barbora Kozlíková – Jaký je předpoklad rozšíření projektové podpory na FI? 
Děkan sdělil, že téma projektové podpory je v jednání, otázka byla i součástí             
dotazníkového šetření v rámci HR Award, které je dle V. Matyáše již dokončeno.             
Momentálně zpracovávají zprávu, která by měla být předložena na nejbližším kolegiu           
děkana. 
 
Vladimír Štill – Existuje statistika kolik PhD studentů dostává stipendia za publikační            
činnost a specifický výzkum? 
Lze zjistit na odd. VaV nebo u proděkana Hliněného. 
  
Vladimír Štill – V tabulce publikačních výsledků vzrostly impaktované časopisy, ale je i             
mnoho konferencí na úrovni C+D (o kterých uvažujeme jako méně kvalitních). Dělá FI             
něco pro motivaci, aby se publikovalo spíše na kvalitnějších konferencích? 
Děkan sdělil, že v individuálním hodnocení se promítnou i kvalitnější parametry           
hodnocení. Dokud bude přibývat publikací i na lépe hodnocených konferencích,          
nepovažoval by to za velký problém. M. Kozubek také upozornil na poznámku ve VZ, že               
některé publikace (např. studentské sekce, přidružené workshopy na konferenci) byly          
přesunuty do hodnocení „C+D“ a proto zde nastalo navýšení, v jiné kategorii pak             
naopak snížení. 
  
Jan Strejček – Požádal o shrnutí výběrových řízení jak již otevřených nebo 
připravovaných.  
Děkan uvedl, že všechna uvažovaná VŘ jsou již vypsaná, včetně VŘ na pozici za F. 
Liarokapise. 
 
HLASOVÁNÍ: 
ANO – 12, NE – 0, ZDRŽEL SE - 0 
 
Výroční zpráva děkana za rok 2019 byla členy AS FI jednomyslně schválena. 

 
2.  Výroční zpráva AS FI za rok 2019 
Předseda AS FI krátce představil VZ AS FI. 
K VZ nebyly žádné dotazy. 
  
Tyto podklady senátoři neschvalují, VZ AS FI je zveřejněna v Dokumentovém serveru 
ISu. 

  
3. Návrh nového člena Disciplinární komise 
Předseda AS FI seznámil členy AS s návrhem. J. Čechákovi vyprší koncem tohoto 



semestru opakované funkční období. Nově je navržena Anna Řechtáčková (UČO: 
469117). 
 
HLASOVÁNÍ: 
ANO – 12, NE – 0, ZDRŽEL SE – 0 
  
Návrh byl členy AS FI jednomyslně schválen. 

  
4. Návrh změny rozpočtu FI pro rok 2020 
Michal Kozubek obeznámil s problematikou spolufinancování projektu OP VVV, kvůli          
kterému žádá o změnu v rozpočtu FI pro rok 2020. 
Děkan upozornil, že k tomuto projektu dosud neobdržel žádné podklady (např.           
smlouvu), FI není v tomto případě do projektu formálně zapojena a proto se nelze              
hospodářsky na projektu podílet. 
Diskuse byla na návrh členů AS ukončena, jelikož je třeba tento problém nejdříve             
vyřešit na úrovni vedení FI a řešitele projektu. 

  
5.  Změna přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia 
Proděkan Pavel Matula shrnul návrh na změnu přijímací zkoušky do navazujícího 
magisterského studia pro podzimní semestr 2020. Konkrétně jde o zrušení přijímací 
zkoušky. 
  
Diskuse: 
Dominika Krejčí vznesla dotaz, zda v případě, že bychom přijali všechny studenty bez             
PZ, nezpůsobí nárůst studentů problém se zabezpečením výuky. Dle názoru děkana a            
V. Matyáše se jedná o magisterské studium, kde není takový přetlak studentů (jako             
u Bc. studia). V posledních letech se přijímací zkouškou odfiltruje pouze cca 10%             
uchazečů, proto se vedení rozhodlo k tomuto kroku. Dále děkan upozornil, že stále             
nepřijímáme takový počet studentů, které jsme schopni kapacitně pojmout, takže by           
letos s nárůstem studentů neviděl tak značný problém. 

Ivana Černá s návrhem souhlasí, momentálně považuje za racionální řešení. Současně           
ale souhlasí s D. Krejčí, že může nastat problém se zabezpečením výuky jednotlivých             
předmětů (i u předmětů s nižším počtem zapsaných studentů vznikne nárůst a tím i              
zátěž pro vyučujícího, v některých předmětech to bude dle Krejčí klást nároky i na              
personální obsazení). 

Pavel Matula upozornil, že je třeba rozlišit počty přijatých a zapsaných studentů. Zápisy             
jsou plánovány na srpen 2020. Děkan doplnil, že termíny jsou posunuty tak, aby bylo              
možné dodržet formality v případě neúspěšných studentů, kteří by se hlásili do NMgr. 

Dle V. Řeháka je nutné rozlišit problematiku přihlášených/přijatých studentů a dále pak            
v konkrétních předmětech registraci studentů. Považuje za vhodné získat od studentů           



informaci o uvažované registraci, aby se v případě velkého zájmu o daný předmět, mohl              
problém řešit včas. 

HLASOVÁNÍ: 
ANO – 12, NE – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Návrh byl členy AS FI jednomyslně přijat. 

  
6.  Různé 
Děkan Jiří Zlatuška – FI postupuje dle pokynů krizového štábu MU a uvolňování             
pravidel dle vlády, MZ ČR. Varuje ale před přílišným optimismem, v zahraničí již některé              
univerzity zvažují pokračování v distanční výuce (podzim 2020). V případě, že bude            
obnovena kontaktní výuka, bude nutné přistoupit k vnitřním opatřením, abychom          
zabránili šíření nákazy/vzniku ohnisek nákazy. 
  
Jiří Chmelík se dotázal, jak bude personálně zajištěna výuka za prof. Sochora na KVI. 
Diskuse: 
Pan děkan informoval, že je vypsáno nové VŘ, prof. Sochor bude na FI do konce roku                
2020. 
B. Kozlíková se neztotožňuje s představou, že lze, aby vyučující ještě v průběhu trvání              
pracovního poměru na plný úvazek odmítl v podzimním semestru výuku zajistit. Výuka            
v tomto semestru připadne jí i přesto, že původně měla v tuto dobu mít prostor, aby si                 
výuku předmětů připravila. Ocenila by v tomto ohledu lepší informovanost. 
M. Kozubek připomenul, že je také otázkou, jaká bude úspěšnost VŘ v době             
koronaviru. V této situaci je značně ztížená možnost přijetí odborníka (především ze            
zahraničí). 
  
Michal Kozubek požádal T. Pitnera o stručné shrnutí změn ve studijním programu            
Kyberbezpečnost. Podklady již byly předloženy VR FI. 
Diskuse: 
T. Pitner odpověděl, že na základě připomínek na minulém AS FI došlo k diskusi              
s garanty klíčových předmětů a úpravám programu. Změny se primárně týkaly úpravy            
předmětů tak, aby lépe odpovídaly profesnímu zaměření programu a zároveň byly na            
studenty kladeny adekvátní nároky. Program je multidisciplinární, studenti musí vstřebat          
metodiku i z jiných oblastí (právo, sociální vědy). Vyjasnila se mimo jiné výuka             
matematiky, která bude v tomto programu více pragmatická. 
V. Dohnal se dotázal, zda budou upravené materiály k dispozici i členům AS FI. 
Děkan pověřil M. Kozubka (člen VR FI), aby postoupil materiály členům AS FI. 
  
Oldřich T. Florian se dotázal předsedy AS FI, zda zvažuje zpřístupnění schválených            
podkladů pro akreditace i širší veřejnosti FI. 
Diskuse: 
M. Kozubek na žádost děkana podklady nezpřístupnil. 
Pan děkan uvedl, že se řídí směrnicí přípravy studijních programů. Nepovažuje za            



vhodné, aby byly připravované materiály nových studijních programů veřejně přístupné          
mimo univerzitu. Samozřejmě diskuse v rámci akademické obce je přínosná. 
Oldřich T. Florian se dále zajímal, zda v případě, že budou programy schváleny RVH,              
budou i zveřejněny. Dle prorektora pro vzdělávání je v gesci jednotlivých fakult, zda             
zveřejní materiály předkládané RVH. 
Pan děkan pak uvedl, že bude naopak v zájmu FI materiály zpřístupnit. 

  

Zapsala: Jana Halámková 

Zkontroloval: Michal Kozubek 


