
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky MU
Konaného 10. až 11. února 2021 elektronicky v tematickém diskusním fóru v IS MU
https://is.muni.cz/discussion/akademicky_senat_fi_-_10_unor_2021/

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

Ostatní účastníci diskuse
Jiří Zlatuška – děkan FI
Vladimír Štill

Program byl elektronicky schválen 10 ze 12 členů AS FI.
https://is.muni.cz/auth/volba/32844

AS FI má aktuálně 11 členů namísto 12, neboť Vladimír Štill ukončil doktorské studium a
náhradníka již nemáme. AS FI v novém složení začne působit až po ukončení prodloužení
funkčních období akademických senátů souvisejícím s nouzovým stavem v ČR. Konkrétní
datum ke kterému bude moci AS FI skončit stávající volební období není známo, čekáme na
vyjádření AS MU, zatím probíhá na toto téma diskuze s právníky (možné alternativní výklady
jsou 120. den od 31. 12. 2020 nebo až 120 dní od konce posledního dne nouzového stavu).

Program:
1) Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022
2) Kritéria pro přijímání do NMgr studijních programů pro rok 2021/2022:
Přidání nově akreditovaného programu Softwarové inženýrství
3) Navržení zástupců v Ubytovací komisi a Komisi pro stravovací politiku
4) Různé

Veškeré podklady k bodům 1-3 zveřejnil předseda AS FI v ISu (Dokumentový server/Fakulta
informatiky/Akademický senát) ve stanovené lhůtě před zasedáním AS FI.

1) Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022
Hlasování o “Výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022” proběhlo v IS
MU: https://is.muni.cz/auth/volba/33664. Ve prospěch návrhu hlasovalo 10 členů AS FI.

2) Kritéria pro přijímání do NMgr studijních programů pro rok 2021/2022:
Přidání nově akreditovaného programu Softwarové inženýrství
Hlasování o “Kritériích pro přijímání do NMgr studijních programů pro rok 2021/2022: Přidání
nově akreditovaného programu Softwarové inženýrství” proběhlo v IS
MU:https://is.muni.cz/auth/volba/33667. Ve prospěch návrhu hlasovalo 10 členů AS FI.

3) Navržení zástupců v Ubytovací komisi a Komisi pro stravovací politiku
AS FI navrhuje jako člena Ubytovací komise E. Ruisla.
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SKAS FI navrhuje jako členku Komise pro stravovací politiku D. Krejčí.
Veřejné hlasování o zástupcích v Ubytovací komisi a Komisi pro stravovací politiku proběhlo v
IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/33670 a https://is.muni.cz/auth/volba/33673. Ve prospěch
obou návrhů hlasovalo vždy 10 členů AS FI.

4) Různé
AS FI (zvolený pro období 2021-2023)
V Štill se dotázal zda je již znám termín, kdy bude moci zahájit činnost AS FI zvolený pro období
2021 - 2023. Poukázal na fakt, že díky ukončenému PhD studiu musel současný mandát v AS
FI opustit. V podobné situaci bude v brzké době další člen studentské komory AS FI Jaroslav
Bendík. Tím by ve stávající studentské komoře AS FI byla pouze polovina potřebných zástupců.
Prof. Kozubek v diskusním fóru podrobně popsal celou problematiku, která je řešena na
celonárodní úrovni (týká se všech VŠ). Na AS MU 18. 1. 2021 bylo řečeno, že to řeší ČKR (Česká
konference rektorů), právníci i politici a že by se to snad mohlo vyjasnit do další schůze AS MU (tedy
1. 3. 2021). Přidal 3 nově zvolené studenty do aliasu AS FI, aby jim šla veškerá komunikace týkající
se AS FI a mohli se účastnit všech diskusí. Bohužel zatím ale nemohou hlasovat.

Jednání AS FI prezenčně/online formou (dle situace)
Prof. Černá navrhla, aby se další jednání AS FI konala prezenčně – tj. online formou nebo
osobně na FI dle situace. Považuje diskusi touto formou za přínosnější.
Návrh byl dalšími senátory podpořen.
Prof. Kozubek vysvětlil, že jednání formou diskusního fóra zvolil tentokrát primárně z časových
důvodů (výše poplatků spojených se studiem bylo třeba schválit do 15. 2. 2021, podklady z
MŠMT jsou vždy dostupné až ke konci ledna).

Výběrové řízení na pozice vedoucích kateder (od 1. září 2021)
Děkan prof. Zlatuška informoval o výsledcích výběrového řízení  vedoucích kateder FI MU na
období od 1. 9. 2021.
Výběrová komise vybrala úspěšné uchazeče v následující sestavě včetně pořadí:
KTP
prof. Ivana Černá – úspěšná, 1. v pořadí
prof. Antonín Kučera – úspěšný, 2. v pořadí
KVI
doc. Petr Matula – úspěšný
KSUZD
doc. Aleš Horák – úspěšný
KPSK
doc. Eva Hladká – úspěšná, 1. v pořadí
dr. Amit Mishra – úspěšný, 2. v pořadí

Zapsala: J. Halámková
Kontroloval: M. Kozubek
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