
Zápis z jednání Kolegia informatické sekce 

dne 12. května 2022 
 
Přítomni: T. Dvořák, Forst, Hladík, Koucký, Mrázová, Nečaský, Sgall, Tůma, 

Vidová Hladká 
 
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (7. 4.) - bez připomínek. 
 
 2. Kolegium sekce schválilo plán investic sestavený proděkanem Sgallem. Zároveň 

se dohodlo, že vznikne skupina se zástupci jednotlivých kateder, která bude do 
budoucna lépe plánovat jednotlivé nákupy tak, aby nedocházelo k neefektivnímu 
využívání nakoupených prostředků. Skupinu povede kol. Forst a jednotliví 
vedoucí do ní delegují svoje zástupce. Pro letošní rok se předpokládá, že 
skupina buďto potvrdí domluvené rozdělení investic, anebo navrhne přesuny 
víceméně v rámci dohodnutého rozsahu financí. Předběžný rozpočet viz 
https://cunicz.sharepoint.com/sites/KolegiumInformatickeSekce/Sdilene%20doku
menty/Forms/AllItems.aspx. 

 
 3. Kolegium sekce se shodlo, že platba za plochy se bude letos týkat i půdy, a to 

s koeficientem 50 %. 
 
 4. Kolegium sekce schválilo návrh kandidátů do panelu GAUKu (je třeba do 20. 5. 

dodat mateiály – návrhový list z https://cuni.cz/UK-201.html, životopis a vybrané 
publikace za posledních 10 let): 
- Interní: Antolík ,Klímek, Pecina 
- Adam Rogalewicz, FIT VUT 
- RNDr. Petr Novotný, Ph.D., FI MUNI 
- Ing. Jan Švec, Ph.D., Katedra kybernetiky FAV ZČU 

 
 5. Proděkan Sgall oznámil výsledky konkurzů na lektory: KAM 1 úvazek, KSI 

2 částečné úvazky, KSVI 3 částečné úvazky. 
 
 6. Proběhla diskuse o kariérním řádu a hodnocení, je třeba počkat na finální 

podobu předpisu. 
 
 7. Výsledky Fondu mobility byly zveřejněny na sekčním sharepointu. 
 
 8. Podmínky mimořádného přijímacího řízení a řádného řízení pro příští rok čekají 

na schválení senátem. Zařazení SCIO testů zatím nemá podporu vedení. 
 
 9. Proděkan Sgall upozornil na personální situaci na děkanátu, kde odchází 

vedoucí HO a hlavní účetní. 
 
 10. Je připravena nová verze žádanek na IT. Kolegium sekce by ocenilo, kdyby 

oznámení a návody na nové administrativní záležitosti byly dostupné na webu a 
nikoliv jen zasílané mailem. 

 
 11, Proděkan Sgall vyzval vedoucí, aby zvážili podání návrhů do Fondu Karla 

Urbánka. Urgoval rovněž podání příspěvků do speciálního čísla Vesmíru. 
 



 12. Kolegium se schválilo text dopisu s žádostí o změnu názvu fakulty. Dopis bude 
vystaven a otevřena možnost přidat k němu svůj podpis. 

 
 13. Proděkan Sgall oznámil záměr kol. Finka vést českou přednášku Datové 

struktury, kolegium souhlasí. 
 
 14. Příští kolegium bude mimořádně v pátek 10. 6. 
 
 
 
 Zapsal: Forst 


