
Zápis z jednání AS FI dne 22. 4. 2022

konaného prezenční formou

Přítomní členové senátu (9/12)

Vlastislav Dohnal, Ivana Černá, Michal Kozubek, Tomáš Pitner, Jan Strejček, David Šafránek,
Dominika Krejčí, Martin Macák, Veronika Burgerová

Omluveni

Vojtěch Řehák; Barbora Kozlíková

Hosté

Jiří Zlatuška – děkan FI, Pavel Matula – proděkan pro bakalářské a magisterské studium, Lenka
Bartošková – tajemnice FI, Jiří Barnat – proděkan pro studijní programy aj.

Jednání bylo zahájeno v 12:00. Senát je usnášeníschopný.

Podklady:

1. Návrh rozpočtu 2022 (Lenka Bartošková)
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2022
Rozpocet_FI_2022_neinvestice
Rozpocet_FI_2022_investice a fondy

2. Disciplinární řád FI MU zde

Program

1. Rozpočet FI na rok 2022
2. Disciplinární řád FI
3. Nominace zástupce studentů v programové radě
4. Různé

Program byl jednomyslně schválen.

1. Rozpočet FI na rok 2022

Tajemnice fakulty Lenka Bartošková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022 podle
zprávy, která byla k dispozici v podkladech pro jednání. Zmínila jednotlivé kapitoly jako např.
srovnání hospodaření v roce 2021 s plánem na rok 2021 a neinvestiční a investiční část

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-04-22/Komentar_k_navrhu_rozpoctu_pro_senat.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-04-22/Rozpocet_FI_NEI_2022_04_22_senat.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-04-22/Rozpocet_FI_INV_2022_04_22_senat.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-04-22/Disciplinarni_rad_FI_MU_v1.pdf


rozpočtu na rok 2022 a také čerpání a tvorbu jednotlivých fondů v roce 2022.

DISKUZE:

Doc. Dohnal: Plánujeme v souvislosti s plánovaným navyšováním mzdových tarifů navýšit i stipendia

pro Ph.D. studenty?

Děkan: Stipendia zvyšovat neplánujeme, studenti mají možnost si zvýšit příjem z výukových dohod.

Prof. Kozubek: Platí stále základ 12 tis. Kč i pro letošní rok?

Děkan: Ano. Zatím centrálně změněn nebyl, navýšení prostředků z MŠMT letos také nebude.

Nebudeme sami v rámci fakulty stipendia navyšovat, počkáme na eventuální navýšení centrálně za MU.

Prof. Černá: Ze srovnání plánu a čerpání z fondu FPP v roce 2021 je vidět nárůst čerpání o 9,5 mil. a to

především ve mzdových prostředcích. Jaká je vize čerpání prostředků z FPP do budoucnosti a zda

chceme / budeme směřovat k vyrovnanému rozpočtu?

Tajemnice: V roce 2021 nastoupilo více nových zaměstnanců a v odměnách byly zohledněny obtíže,

způsobené distanční výukou během pandemie Covid19.

Děkan: Plánované navýšení mzdových tarifů v letošním roce lze kompenzovat škrty na odměnách.

Dotaz: Jaká je optimální výše prostředků, které je vhodné ve FPP držet? Jak je na tom FI ve srovnání s

jinými fakultami?

Tajemnice: Fakulty naší velikosti mají prostředky ve FPP mnohem nižší až nulové.

Děkan: Momentálně je ve FPP cca 85 mil. Kč, které nic negenerují, naopak se snižují díky inflaci. FPP

neplánujeme doplňovat, představuje finanční polštář, který je dostatečně velký. Obecně není tvorba FPP

vítaná a může vést k snížení příspěvků z MŠMT.

Prof. Černá: Objem prostředků z IP (institucionální podpory) – klesá nám počet získaných projektů a

tím objem prostředků z IP. Apeluji proto, abychom zvýšili úsilí v získávání mezinárodních a evropských

projektů.

Doc. Dohnal: Jak je to s koordinací projektu OP JAK? Pravidla pro koordinaci tohoto projektu jsou

poměrně obtížně splnitelné a limitující.



Děkan: Koordinaci projektu za FI má na starost prof. Kozubek.

Prof. Kozubek: Je to v procesu jednání, i ostatní fakulty mají stejný problém.

Doc. Strejček: Výuka matematiky na FI zajišťována PřF v rámci mezifakultní kooperace – nebylo by

výhodnější, kdybychom si výuku zajišťovali sami? V roce 2021 vyrovnání nákladů s PřF neproběhlo.

Prof. Barnat: Fakulta by získala 4 mil. Kč, když bychom nevstupovali do mezifakultního vyrovnání. V roce

2021 vyrovnání neproběhlo, protože byly nižší počty studentů a kvůli pandemii Covid19 neprobíhala

výuka v prostorách FI ale online. Částka za výuku realizovanou PřF byla pro PřF úplné minimum a

nechtějí nic vracet za realizaci výuky v prostorách FI.

Tajemnice: 5 % z tzv. fixní části příspěvku na vzdělávací činnost, který MU obdrží z MŠMT (tj. 5 % ze 76 %

z celkového objemu PVČ), je vyčleněno a následně centrálně rozdělováno podle kooperovaných kreditů
a kreditostudentů. Nedojde-li ke změně pravidel sestavování rozpočtu na MU, budeme se touto cestou

podílet na financování kooperací, i kdybychom si matematiku učili sami.

Děkan: Neuvažujeme o tom, že bychom si matematiku učili sami.

Doc. Pitner: Z našich řad bychom mohli poskytnout Ph.D. studenty jako cvičící.

Mgr. Krejčí: Kvalita výuky matematiky – studenti nejsou s výukou matematiky spokojeni a mají dojem,

že se jejich připomínky v anketě meziročního hodnocení výuky neřeší.

Děkan: Toto je podnět na garanty předmětů / studijních programů.

Doc. Pitner: např. problémy se Statistikou II v magisterském programu doc. Řehák s PřF řeší včetně
připomínek studentů.

Usnesení: Akademický senát FI schvaluje rozpočet fakulty na rok 2022 v předloženém znění.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

2. Disciplinární řád FI

Doc. Pavel Matula: V podkladech k dnešnímu jednání byly dva dokumenty a sice Disciplinární
řád pro studenty MU a návrh Disciplinárního řádu pro studenty FI MU. Každá fakulta má mít
fakultní disciplinární řád, který vychází z disciplinárního řádu MU a který upravuje zejména
složení disciplinární komise.



Usnesení: Akademický senát FI souhlasí s předloženým návrhem disciplinárního řádu FI MU.

Hlasování: 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se drželo.

3. Nominace zástupce studentů v programové radě

Studentská komora AS FI nominovala do programové rady navazujícího programu „Softwarové
inženýrství (FI N-SWE)“ Bc. Danielu Hostačnou, učo 485432.

4.       Různé

● Dominika Krejčí poděkovala jménem studentů vedení fakulty za zřízení nové studovny v
budově C.

● Doc. Dohnal: Z čeho se má financovat publikování v Open Access? Jakým způsobem
dělit financování, pokud jsou autoři z různých kateder?

Děkan: Kvalitní publikační činnost má ze strany fakulty podporu, nicméně vyčlenění
separátní kapitoly rozpočtu pro publikační činnost by s sebou obnášelo nutnost vytvořit
komisi, která by řídila přístup ke zdroji. K tomuto kroku se vedení fakulty v současnosti
nepřiklání. Publikování v Open Access by se mělo hradit primárně z projektů, v rámci
nichž článek vzniká. Pokud nelze, pak z prostředků kateder, při více autorech v poměru
na člověka. Pokud nastane dilema, jestli z důvodu vysokých poplatků publikovat nebo
raději ne, bude se to řešit případ od případu.

● Veronika Burgerová: Je možné domluvit s RMU změnu fotografa, který fotí u inaugurací
a promocí z důvodu dlouhodobé nespokojenosti?

Tajemnice: Je v řešení.

Zapsala: Jana Baná

Schválil: Vlastislav Dohnal


