
 

OBOROVÁ RADA 12. září 2019 

 

 

 
Přítomni: prof. Gruska, prof. Hliněný, prof. Kozubek, prof. Kučera, prof. Matyáš, 

                prof. Matyska, prof. Zezula, prof. Zlatuška 

 

 

 

Program: 

1) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

2) Stipendia 

3) Žádosti studentů 

4) Nový konzultant, školitelé  

5) Návrhy oponentů tezí a komisí pro SDZ (13. - 17. 1. 2020) 

6) Podklady pro Opatření děkana pro převody studentů na nové specializace 

7) Elektronicky schválené komise 

 

 

 

 

Ad 1) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

 

Seznamy projednávaných studentů a zápis ze zasedání OK 9. 9. 2019 viz příloha. Zasedání 

obou komisí vedl prof. Kučera. Každá komise hodnotila zvlášť svůj okruh studentů.  

Komise shledaly téměř všechna hodnocení, semestrální plány, i plány celého studia v případě 

nově nastupujících studentů, v pořádku a schválily je. Připomínky byly ke studentům: 

 

IN 

jméno viz neveřejný zápis – pomalejší progres 

jméno viz neveřejný zápis – nejlepší publikace jsou z oboru prof. Přenosila a ne školitele  

                                              doc. Rychlého 

–  u obou studentů není jasné, zda směřování publikační činnosti odpovídá rámcovému plánu  

    studia. Prof. Kučera oslovil po zasedání OK školitele prof. Šmahela a doc. Rychlého, aby  

    si vzájemně upřesnili a vyjasnili stávající stav. 

 

PST 

jméno viz neveřejný zápis – příští kontrola progresu studia už po 1 semestru, ne až po 1 roce 

jméno viz neveřejný zápis – slabší publikační činnost, student měl ale vážné zdrav. potíže. 

                                    Prof. Matyáš si promluvil se školitelem prof. Kozubkem. Vše vyjasněno. 

jméno viz neveřejný zápis –  Prof. Kučera si promluví se školitelem prof. Matyskou. 

jméno viz neveřejný zápis – školitel prof. Přenosil na zasedání OK zkonstatoval, že pro odevzdání  

                                     disertační práce požaduje po studentovi ještě dvě publikace – OK souhlasí 

 

jména viz neveřejný zápis  

Po zhodnocení individuálního studijního plánu výše uvedených studentů doporučili členové OK 

PST, aby OR detailněji projednala stávající stav jejich studií i s ohledem na dosavadní publikační 

činnost a perspektivu zdárného ukončení studia. Za tímto účelem byli prostřednictvím OVV 

studenti i jejich školitelé pozváni na zasedání OR.  

 

 



 

 

 

jméno viz neveřejný zápis – spolupráce s biology. V tématu, kterému se má student věnovat, 

je publikační činnost nedostatečná (pouze 1 publikace a 1 jen částečně, ostatní publikace jsou 

mimo téma phd studia). Je nutné lépe definovat oblast výzkumu a na tu se soustředit. Školitel 

souhlasí i se změnou tématu, pokud v něm student bude mít kvalitní publikační výsledky. 

 

jméno viz neveřejný zápis – v seznamu publikací chybí publikace, z kterých by se dala sepsat 

kvalitní disertační práce. Student objasnil členům OR oblast svého výzkumu (energetika, 

optika sítí, experimentální algoritmy). Členové naznali, že téma může být pro disertaci 

dostatečně nosné a je šance na úspěšné absolvování studia, student by ale potřeboval nalézt 

vhodného konzultanta, nikdo takový ovšem na FI není. Prof. Hliněný a prof. Kučera 

doporučili obrátit se o radu např. na prof. Rijáčka (MFF), prof. Kouteckého (MFF), prof. 

Knoppa (Berlín). 

 

jméno viz neveřejný zápis – na základě dosavadních publikací nelze dostatečně kvalitně sepsat 

disertační práci. Zdánlivě pomalý progres ve studiu je zapříčiněn změnou tématu výzkumu 

v průběhu studia, jelikož předchozí téma nebylo publikačně dostatečně nosné. V současné 

době už je téma vyjasněné a z pohledu školitele se vyvíjí správným směrem. Student posílá na 

kvalitní konferenci jeden článek k publikování ještě v září a druhý koncem semestru podzim. 

 

OR schválila hodnocení i plány všem kontrolovaným studentům. 

 

 

 

 

Ad 2) Stipendia 

 

a)  OR schválila pro studenty prezenční formy 1. – 4. roč. (s nástupem do phd studia od podzimu) 

stipendium ve výši 12.000,- Kč měsíčně od září 2019 do konce srpna 2020. 

 

 

b) Stipendia pro studenty 9., 10. semestru dle čl. 4, Stip. programy FI MU 
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/smernice/Smernice_dekana_stipendijni_programy_2018.pdf 

7 000,-? Kč měsíčně po dobu jednoho semestru, tj. od září 2019 do února 2020.  

OK doporučují OR vyhovět následujícím studentům: 

jména viz neveřejný zápis 

 

OR souhlasí s přidělením stipendia všem výše zmíněným studentům. 

 

c)  Stipendia dle čl. 13,  Stip. programy FI MU 
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/smernice/Smernice_dekana_stipendijni_programy_2018.pdf 

na podporu atraktivity doktorského studia (tabulka - prof. Hliněný, dr. Šmerk) 

O výjimečné přidělení tohoto stipendia pro studenty dle odst. 6, čl. 13, žádají tito studenti: 

jména viz neveřejný zápis 

 

OR souhlasí s přidělením stipendia oboum výše zmíněným studentům. 

 

 

 

 

 

 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/smernice/Smernice_dekana_stipendijni_programy_2018.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/smernice/Smernice_dekana_stipendijni_programy_2018.pdf


Ad 3) Žádosti studentů 

 

a) změna školitele 

jméno viz neveřejný zápis - původní školitel doc. Liarokapis, budoucí školitelka doc. Kozlíková 

                 - oba školitelé souhlasí  

jméno viz neveřejný zápis - původní školitelka doc. Kozlíková, budoucí školitel doc. Pavel Matula 

                   - oba školitelé souhlasí  

OK doporučují žádostem vyhovět.  OR bere na vědomí a žádosti schvaluje. 

 

b) předměty 

jméno viz neveřejný zápis – zpětný zápis DTEDI na jaro 2019, teze odevzdal v termínu pro  

                                             SDZ v lednu 2020 

jméno viz neveřejný zápis – zpětný zápis DPDIS na jaro 2019, školitel souhlasí s udělením 20 kr. 

jméno viz neveřejný zápis – povolení neopakovat a uznat předmět DACSE a DUVOD, předměty 

                                             jsou povinné pro 1. semestr, ale student už je absolvoval  

                                             v předchozím doktorském studiu v r. 2016 

OK doporučují všem žádostem vyhovět. OR žádosti schvaluje. 

 

c) přestup z anglického studijního programu do českého 
jméno viz neveřejný zápis - studentka pokračuje do 3. semestru, školitel prof. Hliněný  

                     13. 9. přinese potvrzení o absolvování kurzu češtiny a do konce září (snad do 22. 9.) 

                     bude znát výsledek a mít certifikát ze zkoušky z češtiny  

OK s přestupem souhlasí, jakmile studentka doloží všechny formální náležitosti (do konce září 

2019). V případě, že nebude doloženo do konce září, studentka bude ještě v podzimním semestru 

pokračovat v anglickém programu. OR souhlasí se stanoviskem OK.  

 

 

 

Ad 4)  

Návrh nového konzultanta 

RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. – doc. Čeleda navrhuje ke schválení nového konzultanta pro phd 

studenty. Životopis je v příloze. Oborové komise doporučují žádosti vyhovět. 

OR souhlasí. 

 

Návrh nových školitelů – na návrh OR finálně schvaluje VR a jmenuje pan děkan 

- doc. Mouzhi Ge, Ph.D. 

- doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. 

- doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.  

OR souhlasí. 

 

 

Ad 5) Návrhy oponentů tezí a členů komisí pro SDZ  

Viz příloha. 

Bude řešeno elektronickým hlasováním v následujícím měsíci. 

 

 

 

Ad 6)  Podklady pro Opatření děkana pro převody studentů na nové specializace 

Členové OR obdrželi podklady - viz přílohy, a byli seznámeni s postupem převodu studentů. 

 

 

 

 



 

 

Ad 7) Elektronicky schválené komise pro obhajobu disertace 

- 16. 7. 2019 

RNDr. Martin Jonáš Satisfiability of Quantified Bit-Vector Formulas: Theory and Practice 

Komise: 

prof. Dan Kráľ - předseda 

doc. Jan Strejček - školitel 

doc. Radek Pelánek  

prof. Václav Matyáš  

doc. Vojtěch Řehák  

prof. Tomáš Vojnar (FIT VUT) 

prof. Michal Koucký (MFF UK) 

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1915041660594582/ 

Oponenti: 

Prof. Cesare Tinelli (University of Iowa) https://homepage.cs.uiowa.edu/~tinelli/  

Prof. Armin Biere (Linz) http://fmv.jku.at/biere/ http://fmv.jku.at/biere/papers/index.html 

 

- 3. 9. 2019 

RNDr. Vlasta Šťavová  On selected end-user issues in usable security 

 

Komise: 

prof. Luděk Matyska - předseda 

prof. Václav Matyáš - školitel 

prof. Ivana Černá 

dr. Matej Pivoluska - int. oponent, potřeba schválit na VR 

prof. Lukáš Sekanina, FIT VUT v Brně 

prof. Jianxin Yan, Linkoping University, Sweden - potřeba schválit na VR 

Oponenti: 

Prof. Jianxin Yan (Linkoping University, Sweden) https://liu.se/en/employee/jiaya69 

Prof. Simone Fischer Hubner (Karlstad University, Germany) 

https://www.kau.se/en/researchers/simone-fischer-hubner 

 

 

Příští zasedání OR je 6. 2. 2020 od 10:30 hod.   

Ve stávajícím složení a následně zasedání nové OR nebo mohou obě současně. 

 

 

 

 

Zapsala: Ada Nazarejová 

Kontrola: prof. Gruska 

https://is.muni.cz/th/cg101/
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http://fmv.jku.at/biere/
http://fmv.jku.at/biere/papers/index.html
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