
Zápis z jednání AS FI dne 30. 4. 2021
konaného formou videokonference. Videozáznam zasedání je k dispozici zde.

Přítomní členové senátu (10)
Michal Kozubek, Vlastislav Dohnal, Ivana Černá, Barbora Kozlíková, Dominika Krejčí, Tomáš
Pitner, Vojtěch Řehák, Jan Strejček, David Šafránek, Matej Antol

Hosté (16)
Jiří Zlatuška - děkan FI, Lenka Bartošková - tajemnice FI, Jiří Barnat - proděkan pro studijní
programy, Petr Hliněný - proděkan pro výzkum a vývoj a doktorské studium, Václav Matyáš -
proděkan pro vztahy s absoloventy a celoživotní vzdělávání, Michal Brandejs, Antonín Kučera,
Hana Rudová, aj.

Program
1) Výroční zpráva děkana FI za rok 2020
2) Výroční zpráva AS FI za rok 2020
3) Studijní program Teoretická informatika - návrh změn
4) Různé

Program jednání byl všemi přítomnými senátory schválen (10/10).

1) Výroční zpráva děkana o činnosti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity za rok
2020

Děkan seznámil AS FI s jednotlivými body Výroční zprávy podle jednotlivých kapitol:
Celková charakteristika činností
Studijní nabídka
Internacionalizace studia
Věda a doktorské studium
Internacionalizace
Absolventi
Partnerství se školami
Vývoj zájmu o studium na Fakultě informatiky
Programy pro středoškoláky, celoživotní vzdělávání, U3V
Společenská role FI MU
Sdružení průmyslových partnerů (SPP) FI MU
Řešení studijní neúspěšnosti
Fakulta informatiky jako respektovaný zaměstnavatel na mezinárodní úrovni

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2021/Zaznam_AS_FI_2021-04-30.mp4


Celé znění zprávy je k nahlédnutí v Dokumentovém serveru ISu zde

Diskuze:
Doc. Šafránek: Zda jsme měli v roce 2020 kromě národních projektů i projekty evropské (mimo
ERC projektů)? Pan děkan na dotaz reagoval, že těžiště našich projektů je skutečně v
národních projektech, ač nějaké návrhy jsou podané a upřesnil, že VZ zahrnuje pouze nově
přidělené projekty. Do budoucna bychom rádi podpořili nárůst podaných mezinárodních
projektů, což by s podporou nově vytvořeného projektového oddělení mohlo být jednodušší.
Také by bylo vhodné zvýšit zapojení akademiků v nejrůznějších mezinárodních aktivitách jako
je členství v různých radách časopisů, konferenci apod.
Prof. Hliněný: Momentálně je vypracováván dokument Strategie k projektům Horizon Europe,
který by mohl pomoci k úspěšnějšímu získávání těchto projektů.

Výroční zpráva děkana byla schválena všemi přítomnými senátory (10/10).

2) Výroční zpráva AS FI za rok 2020:

Předseda AS FI stručně prošel Výroční zprávu  AS FI, která je zveřejněna v Dokumentovém
serveru ISu zde. K výroční zprávě nebyly žádné dotazy. Tyto podklady senátoři neschvalují.

3) Studijní program Teoretická informatika - návrh změn

Prof. Kučera stručně seznámil přítomné s Žádostí o rozšíření studijního programu Teoretická
informatika. Nově vytvořená specializace je zaměřena na matematické základy informatiky. Tři
stávající zaměření tuto oblast dostatečně nepokrývala, proto byla snaha vyjít vstříc
požadavkům studentů a program Teoretické informatiky v tomto smyslu rozšířit.

Diskuze:
Prof. Barnat doplnil informaci, že u dvou stávajících specializací došlo ke změně názvu a došlo
také k drobné úpravě ve struktuře povinných a volitelných předmětů. Tyto úpravy ale nejsou
předmětem schválení senátu.

Usnesení:
AS FI MU dne 30. 4. 2021 projednal předložený návrh změny studijního programu FI MU
Teoretická informatika  a doporučuje jeho předložení VR FI a následně vnitřnímu
akreditačnímu orgánu univerzity.

Navržené usnesení bylo schváleno všemi přítomnými senátory (10/10)

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2021/podklady_pro_zasedani_2021-04-30/FI_-_vyrocni_zprava_za_rok_2020.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2021/podklady_pro_zasedani_2021-04-30/Zprava_o_cinnosti_AS_FI_za_rok_2020.pdf


4) Různé

Dotaz k aktuálnímu stavu plánované přestavby: Pan děkan přítomné stručně informoval, že
vše běží podle plánu. Reálný výhled je, že příští rok by některé práce mohly započít např.
demoliční práce ale až rok následující. V příštím roce tedy výuka nebude stavbou nijak
omezena.
Prof. Barnat informoval, že na posledním jednání prorektorů bylo řečeno, že příští semestr už
by měla být prezenční výuka (podzim), snad kromě velkých přednášek.

Příští setkání AS je plánováno na  28. 5. 2021 ve 14 hodin - ustavující schůze nového senátu.

Zapsala: Jana Baná
Schválil: Michal Kozubek


