
 

 

OBOROVÁ  RADA  14. června 2019 
 

 

Přítomni: prof. Gruska, prof. Hliněný, prof. Kozubek, prof. Kučera, prof. Matyska, prof. Sekanina, 

                  prof. Zlatuška 

 

 

Program: 

1) Přijímací řízení do doktorského studia – hodnocení, zápis do studia 
2) Harmonogram akademického roku 2019/2020 
3) Kontrola plánů studentů 1. semestru  
4) Různé 

 

 

Ad 1) Hodnocení přijímacího řízení  

Do doktorského přijímacího řízení v programu Informatika se přihlásilo 27 uchazečů.  

7 uchazečů nedodalo potřebné materiály ani nezaplatili poplatek za přihlášku – přijímací řízení bude 

zastaveno usnesením. 

1 uchazeč zaplatil poplatek, ale nedodal potřebné materiály – přijímací řízení bude zastaveno 

usnesením. 

1 uchazeč dodal materiály, ale nezaplatil poplatek – přijímací řízení bude zastaveno usnesením. 

 

Nadále přijímací komise ve složení: předseda prof. Gruska, členové prof. Hliněný, prof. Matyska, 

pracovala s 18 uchazeči (obor  PST/PSTA  4/1,  obor IN/INA 12/1). 

 

Ústní část přijímacího řízení proběhla 6. 6. 2019 a bylo k ní pozváno 9 uchazečů. 

Komise doporučuje OR k přijetí od semestru podzim 2019 všech 18 uchazečů. Seznam uchazečů je 

v příloze. Protokoly k přijímacímu řízení byly na zasedání OR k nahlédnutí. 

 

OR souhlasí s přijetím všech 18 uchazečů a předává své stanovisko k rozhodnutí panu děkanovi. 

Zápis do 1. semestru studia bude 1. a 2. 9. 2019 a od září 2019 začne i výplata stipendií.  

 

 

Ad 2) Harmonogram akademického roku 2019/2020 

OR harmonogram akademického roku pro phd studium schválila, viz příloha.     

   

 
Ad 3) Kontrola/schválení studijních plánů studentů 1. semestru 
- IN, INA – prof. Kučera 

Jmenný seznam studentů viz neveřejný zápis 

 

- PST – prof. Matyska 

Jmenný seznam studentů viz neveřejný zápis 

 



Prof. Kučera a prof. Matyska zkontrolovali rámcové a semestrální plány výše zmíněných studentů  

a své kladné stanovisko sdělili členům OR.  

OR na základě doporučení obou předsedů oborových komisí se všemi plány souhlasí. 

 

 

Ad 4) Různé 

 

Konzultanti  

doc. Brázdil - navrhuje 

- RNDr. Petr Novotný, Ph.D.  https://www.muni.cz/en/people/172743-petr-novotny/cv 

OR schvaluje. 

 

doc. Kozlíková – navrhuje  

- RNDr. Jiří Chmelík, Ph.D. - https://www.muni.cz/lide/60621-jiri-chmelik 

OR schvaluje. 

 

- Sergej Stoppel, PhD - https://www.uib.no/en/persons/Sergej.Stoppel 

OR schvaluje pro jméno viz neveřejný zápis. 

 

Interní konzultanti se schvalují pro pomoc při vedení kteréhokoliv doktorského studenta podle 

požadavku školitele.  

Externí konzultanti se budou schvalovat individuálně, tzn. buď pouze pro konkrétního studenta, nebo 

obecně pro všechny, toto ale bude vždy explicitně zmíněno. 

 

 

Cena děkana  

Viz neveřejný zápis 

OR nesouhlasí. 

 

 

Žádosti studentů 

Viz neveřejný zápis 

 

 

Prof. Hliněný 

Nové složení OR – prof. viz neveřejný zápis chce z důvodu velké pracovní vytíženosti odstoupit 

z členství v OR FI MU. Bude potřeba navrhnout nového externího člena. Ideálně až do nové OR, která 

by zřejmě měla poprvé zasedat v lednu/únoru 2020.  

 
Návrh na změnu členů v nových oborových komisích viz neveřejný zápis. 
 
Projednával se návrh některých doktorských studentů, že by si přáli pravidelné hodnotící schůzky, 
protože mají zájem o přímou interakci s OR nebo OK. Členové OR se zatím neshodli na řešení, jak toto 
organizačně zvládnout, pokud lze předpokládat, že by se měli OK nebo OR každému studentovi 
věnovat individuálně 10 minut při tom množství studentů, které je potřeba projednat.  
Prof. Sekanina uvedl, že na FIT VUT je praxe taková, že každý student vystoupí 1x ročně na semináři 
ústavu (ekvivalent FI kateder).  
 
Pro zvýšené stipendium od září budou relevantní publikace zadané do IS do 31. 7. 2019. 
Další kontrolní bod publikací bude do 31. 1. 2020. 
 

https://www.muni.cz/en/people/172743-petr-novotny/cv
https://www.muni.cz/lide/60621-jiri-chmelik
https://www.uib.no/en/persons/Sergej.Stoppel


 
 

Prof. Zlatuška 

Informoval OR o společnosti EURAXESS, která pomáhá při vyřizování víz a dokumentů vědcům 

z ciziny. Možné využít jejich bezplatných služeb pro postdoky a možná i pro uchazeče o doktorské 

studium.  

 

Rigorózní řízení   

Do r. 2024 máme akreditaci pro „staré“ rigorózní obory, v nich už necháme pouze dosud přihlášené 

studenty.  

Současně už máme akreditované do r. 2028 i „nové“ rigorózní specializace, do kterých se budou 

hlásit noví uchazeči (ať už uchazeči pouze o rigo nebo doktorští studenti žádající o uznání státní 

doktorské zkoušky a obhajoby tezí jako rigorózní zkoušky). Stálé zkušební komise pro rigorózní 

zkoušky vzhledem k počtu uchazečů z řad ne doktorských studentů schvalovat zatím nebudeme. 

Komisi najmenujeme vždy individuálně, obdobně jako pro obhajoby disertací. Pokud by se tato praxe 

ukázala v budoucnu jako neefektivní, projedná se postup znovu. 

Je potřeba požádat pana rektora o jmenování profesorů z FI MU na funkci předsedů komisí pro státní 

rigorózní zkoušky. 

 

 

Elektronicky schválená komise pro obhajobu disertace: 

Schválená 22. 2. 2019 

RNDr. Filip Nálepa – obhajoba 29. 5. 2019 
 „Similarity Search in Stream Processing“  

Předseda:   prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU 
Členové:     prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU – školitel 
                    doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU 
                    Fabrizio Falchi, MBA, Ph.D.,ISTI CNR, Pisa 
                    doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně 
                    RNDr. David Šafránek, Ph.D, FI MU 
Oponenti:   Fabrizio Falchi, MBA, Ph.D., ISTI CNR, Pisa 
                     doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., FIT VUT v Brně 
 
 

 

 

Příští zasedání OR je 12. 9. 2019 od 9:00 

 

 

 

Zapsala: A. Nazarejová 

Kontrola: prof. J. Gruska 


