
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky 
MU 

Konaného 20. až 22. července 2020 elektronicky v tematickém diskusním fóru v IS MU 
(https://is.muni.cz/discussion/akademicky_senat_fi_-_20_cervenec_2020/). 

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

Ostatní účastníci diskuse 
Jiří Zlatuška – děkan FI 
Petr Hliněný – proděkan pro vědu a výzkum 
Václav Matyáš – proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání 
Oldřich Tristan Florian – člen AS MU 
  
Program byl elektronicky schválen 9 ze 12 členů AS FI. 
(https://is.muni.cz/discussion/akademicky_senat_fi_-_20_cervenec_2020/hlasovani_o_
programu_schuze/). 
 
 
 
Program 
1) Kritéria přijetí do Bc. studia pro školní rok 2021/2022 
2) Kritéria přijetí do Bc. programu Kyberbezpečnost od podzimu 2020 
3) Kritéria přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2020/2021 - změna 
4) Kritéria přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2021/2022 
5) Doplnění Disciplinárního řádu FI 
6) Změna rozpočtu FI 
7) Různé 

Veškeré podklady k bodům 1-6 byly senátorům předloženy děkanem Jiřím Zlatuškou 
ve stanovené lhůtě před zasedáním AS FI. 

1) Kritéria přijetí do Bc. studia pro školní rok 2021/2022 
Diskuse: 
1. O. T. Florian se dotázal, proč byla do kritérii prominutí přijímací zkoušky (PZ) 
na základě výsledku IQ testu přidána podmínka studijního průměru na SŠ. 

P. Hliněný, J. Zlatuška – PZ chceme prominout nejlepším uchazečům. Spojením IQ 
testů s průměrem ze SŠ bude tedy od uchazečů vyžadováno nejen přirozené nadání 
(testované jednorázově), ale musí prokázat i schopnost tyto vlohy využít dlouhodobě. 
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 2. O. T. Florian se dále dotázal, zda má změna v kritériích PZ řešit i problém vysokého 
percentilu potřebného pro přijetí. Zvyšování potřebného percentilu v TSP v důsledku 
promíjení přijímacích zkoušek totiž může dělat problémy uchazečům, kteří již na fakultě 
studovali. Zeptal se tedy, jestli je odhad, jak se tato změna v kritériích prominutí PZ 
projeví na počtu žádostí o prominutí PZ a jak to případně ovlivní percentil v TSP. 

J. Zlatuška, M. Kozubek – vzhledem k tomu, že diskutujeme o neúspěšných 
studentech, není dle jejich názoru nutné těmto studentům opětovné přijetí explicitně 
nabízet. Naopak na základě zkušeností z praxe (zátěž na vyučující, laxnější přístup 
studentů) se tato možnost v kritériích prominuté PZ zrušila. 

 3. V. Štill se dotázal, zda je nějaká představa, jak velký může být zájem o jednotlivé Bc. 
programy a zda vedení má nějaké poměry velikosti aktuálních tří programů na které se 
snažíme mířit, nebo zda je to ponecháno pouze zájmu studentů o dané programy. 
Pokud by byl zájem na tom velikost programů nějak regulovat, jaké prostředky k tomu 
fakulta hodlá využívat? 

J. Zlatuška – při větších počtech dobrých uchazečů lze programy limitovat kapacitně 
(omezit počty přijímaných). Reálným hlediskem hodným zřetele by byly počty 
absolvujících. Zájem uchazečů bude nicméně nejvýraznějším faktorem (a může 
zůstávat jediným): těžko má smysl odmítat lépe kvalifikované uchazeče tam, kde o to 
mají sami zájem, ve prospěch jiných hůř kvalifikovaných na něco, o co zájem není. 

 4. V. Řehák navrhl změnu formulace "Ve všech kritériích (kromě IQ) mohou být 
zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2019 a později." oproti původní 
"Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2019 
(kromě IQ - neomezeně) a později." 

J. Zlatuška souhlasí. Předseda AS FI přidal modifikace textu do příslušné e-volby. 

Veřejné hlasování o návrhu “Kritérií přijetí do Bc. studia pro školní rok 2021/2022” 
proběhlo v IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/25524. Ve prospěch návrhu hlasovalo 
11 členů AS FI z celkového počtu 12. Návrh byl AS FI schválen.  

 
2) Kritéria přijetí do Bc. programu Kyberbezpečnost od podzimu 2020 
Diskuse: 
1. D. Šafránek podotkl, že výhledově by bylo dobré uchazeče o tento obor vybírat se 
specifičtějšími požadavky. 

Veřejné hlasování o návrhu “Kritérií přijetí do Kyberbezpečnosti od podzimu 2020” 
proběhlo v IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/25527. Ve prospěch návrhu hlasovalo 
11 členů AS FI z celkového počtu 12. Návrh byl AS FI schválen. 
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3) Kritéria přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2020/2021 – změna (anglický 
studijní program) 
Diskuse: 
1. M. Kozubek se dotázal, z čeho vychází změna hranice percentilu z 85 na 75. Jsou 
nějaká data, na základě kterých by šlo například říci, že prahy u ECTS či GPA 
odpovídají percentilu 75? 

V. Matyáš předložil podrobný přehled přepočtu a vysvětlení problematiky (viz. diskusní 
fórum). Po diskusi M. Kozubek navrhl úpravu formulace „percentile 75 (or higher), 
based on evaluation of all students in the previous programme“. J. Zlatuška s 
upřesněním formulace (“or higher”) souhlasí, bude upraveno v podkladech pro e-volbu. 

Veřejné hlasování o změně “Kritérií přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2021/2022” 
proběhlo v IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/25530. Ve prospěch návrhu hlasovalo 
11 členů AS FI z celkového počtu 12. Změna kritérií byla AS FI schválena.  

 
4) Kritéria přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2021/2022 (anglický studijní 
program) 
Diskuse: 
1. M. Kozubek navrhl stejnou modifikaci textu jako u bodu 3. J. Zlatuška souhlasí. 

Veřejné hlasování o návrhu “Kritérií přijetí do NMgr. studia pro školní rok 2021/2022” 
proběhlo v IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/25533. Ve prospěch návrhu hlasovalo 
11 členů AS FI z celkového počtu 12. Návrh byl AS FI schválen.  
 
 
5) Doplnění Disciplinárního řádu FI 
J. Zlatuška předložil návrh doplnění disciplinárního řádu o bod l)“zveřejnění nebo šíření 
zadání testu nebo zkoušky, které vyučující nesporně zakázal“ do článku 2, odstavce 2. 

Veřejné hlasování o doplnění Disciplinárního řádu proběhlo v IS MU: 
https://is.muni.cz/auth/volba/25536. Ve prospěch návrhu hlasovalo 11 členů AS FI 
z celkového počtu 12. Doplnění Disciplinárního řádu  bylo AS FI schváleno.  

  
6) Změna rozpočtu FI 
J. Zlatuška předložil změnu v rozpočtu FI. Z důvodu dodatečného zapojení FI do 
projektu OP VVV je FI povinna podílet se na pořízení serveru na hluboké učení ve výši 
5% z celkové částky z vlastních investičních prostředků (tj. 144 769,15 Kč). Investice 
bude uskutečněna na úkor prostředků plánovaných na obnovu investičních zařízení 
sloužících fakultě. 

Veřejné hlasování o změně rozpočtu FI proběhlo v IS MU: 
https://is.muni.cz/auth/volba/25539. Ve prospěch změny rozpočtu hlasovalo 11 členů 
AS FI z celkového počtu 12. Změna rozpočtu byla AS FI schválena.  
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7) Různé 
1. V. Štill oznámil členům AS FI svoji rezignaci na post předsedy studentské komory AS 
FI z důvodu nástupu na pozici lektora a blížícímu se konci studia. Studentská komora 
AS FI zvolila novou předsedkyní studentské komory AS FI Dominiku Krejčí. 
 
2. V. Štill požádal o konkrétnější informace k rekonstrukci a hrubý časový odhad 
jednotlivých etap. Rovněž by se dotázal, zda se počítá i s nutností využitím prostor 
mimo areál Botanická 68a po dobu přestavby budovy D. 
J. Zlatuška informoval, že vystěhování ÚVT má být zrealizováno do konce prázdnin, 
na MŠMT je vypořádáno 2. kolo připomínek k NIP a čeká se na MŠMT. Přípravné 
zakázky budou vypsány na podzim s předpokládanou realizací od dubna 2021, v létě 
pak demolice. Bez využití prostor mimo areál se ale rekonstrukce zcela jistě neobejde.  
 

 

Zapsala: J. Halámková 
Kontroloval: M. Kozubek 


