
Zápis z jednání Kolegia informatické sekce 
dne 7. dubna 2022 

 
Přítomni: T. Dvořák, Forst, Hladík, Koucký, Loebl, Mrázová, Nečaský, Sgall, Tůma, 

Vidová Hladká 
 
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (10. 3.) - bez připomínek. 
 
 2. Proběhla dlouhá diskuse o přijímání ukrajinských studentů. Bude stanoven limit 

počtu přijatých studentů, aby mohli být zařazeni do stávající výuky, pouze 
s případným navýšením počtu cvičení. Přijímací zkouška bude v češtině a 
angličtině, pro zkoušku v ukrajinštině se vyslovila zhruba polovina kolegia. 
Přijímačky na Mgr. studium budou formou pohovorů. Studium učitelství bude 
povinně v češtině. Členové kolegia se pozastavili nad cenovou politikou ÚJOP. 

 
 3. Proběhla dlouhá diskuse o formě přijímacích zkoušek. Pro rok 24/25 se členové 

kolegia kloní k nějaké formě zahrnutí Scio testů. Přes známá negativa mají tyto 
testy i pozitiva, hlavním argumentem je ovšem očekávaný pozitivní přínos 
zveřejnění faktu, že MFF tyto testy akceptuje, na uvažování uchazečů. Pro rok 
23/24 kolegium navrhuje snížení limitu průměru pro přijímání bez přijímaček 
z 1,5 na 1,4 a omezení počtu přijatých studentů na 400. 

 
 4. Proběhla diskuse o aspektech zahrnutí informatiky do názvu fakulty. Bez 

relevantních závěrů. 
 
 5. Proděkan Sgall vyzval vedoucí kateder k předložení návrhu investic do 25. 4. 
 
 6. Termíny relevantní pro podávání ERC projektů pro rok 2023 jsou: Registrace do 

systému přípravy projektů na RUK – do 11. 4., předběžné termíny výzev – 
25. 10. 2022 Starting, 8. 11. 2022 Synergy, 2. 2. 2023 Consolidator, 23. 5. 2023 
Advanced. 

 
 7. Nominace na Schmidt fellowship se podávají do 22. 4., životopis a publikace je 

třeba poslat proděkanu Sgallovi a na OGAP. 
 
 8. Proděkan Sgall opět vyzval k větší propagaci VŘ na nábor lektorů (na sociálních 

sítích apod.). 
 
 9. Proběhla diskuse o industriálních studentech. Vzešly nové podněty pro matriál 

od kol. Nečaského, téma se bude dále diskutovat. 
 
 10. Příští kolegium bude na začátku května. 
 
 
 
 Zapsal: Forst 


