
 

OBOROVÁ  RADA  12. června 2020 

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

                  prof. Sekanina, prof. Šmahel 

 
Program: 

1) Stanovení nového školitele 
2) Přijímací řízení do doktorského studia – hodnocení, zápis do studia 
3) Harmonogram akademického roku 2020/2021 
4) Kontrola plánů studentů 1. semestru  
5) Oborové komise - ustanovit členy 
6) Různé 

 

Ad 1) Stanovení nového školitele pro studenty doc. jméno viz neveřejný zápis 
 
a) návrh pana děkana na odvolání školitele doc. jméno viz neveřejný zápis  

(finálně schválí VR, viz SZŘ MU čl. 28, odst. 3) 

 
b)  Studentům doc. jméno viz neveřejný zápis musí být přiřazeni noví školitelé. Jde o studenty:  

Jméno viz neveřejný zápis – disertace už je odevzdaná (předseda komise prof. jméno viz neveřejný 

                                                  zápis, formální školitel prof. jméno viz neveřejný zápis) 

Další níže uvedení studenti byli na jednání OR pozváni, aby mohli vyjasnit téma svého vědeckého 

zaměření a vyjádřit se, co potřebují/očekávají od nového školitele 

Jméno viz neveřejný zápis – disertaci chce odevzdávat do konce jarního semestru (formální školitel  

                                                  prof. jméno viz neveřejný zápis) 

Jméno viz neveřejný zápis – disertaci chtěl odevzdat do konce semestru, to je nyní nepravděpodobné,  

                                                  potřebuje školitele/konzultanta, se kterým si vyjasní, zda jsou jeho výsledky  

                                                  v současné podobě disertabilní a má smysl začít sepisovat disertaci nebo je  

                                                  vhodné ještě na vědeckých publikacích/výsledcích pokračovat v rámci studia.   

                                                  OR osloví prof. jméno viz neveřejný zápis, zda by roli školitele přijal.  

Jméno viz neveřejný zápis – měla by odevzdat v září 2020 teze, ale možná bude potřeba úplně změnit  

                                                  téma studia. OR osloví vhodné odborníky (dr. jméno viz neveřejný zápis,  

                                                  doc. jméno viz neveřejný zápis), zda by se mohli studentce věnovat 

                                                 a vést nadále její studium, případně nalézt jiné vhodné vědecké zaměření. 

 

V případě, že se nenajde dobrovolně vhodný školitel, který by studenta jméno viz neveřejný zápis byl 

ochotný vést v závěru studia, bude školitel úředně určen (v extrémním případě i losem) na katedře KVI, 

jelikož je povinností fakulty školitele studentům najít a přiřadit. Obdobně se bude postupovat v případě 

jméno viz neveřejný zápis, u které však bude dána přednost nalezení případného nového tématu výzkumu. 

 

Ad 2) Hodnocení přijímacího řízení  

Do doktorského přijímacího řízení v programu Informatika se přihlásilo 11 uchazečů.  

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

1 uchazeč nezaplatil poplatek, ani nedodal materiály – přijímací řízení bude zastaveno usnesením. 

Nadále přijímací komise ve složení: předseda prof. Hliněný, členové prof. Kučera, prof. Matyáš, 

pracovala s 9 uchazeči (obor DIIA - 3,  obor DIFI/DIFI v aj - 5/1). 

 



Komise doporučuje OR k přijetí od semestru podzim 2020 všech 9 uchazečů. Protokoly k přijímacímu 

řízení byly na zasedání OR k nahlédnutí. 

 

Tabulka se jmény a údaji viz neveřejný zápis. 

 

Zápis do 1. semestru studia je stanoven na 1. 9. 2020 a od září 2020 by tedy začala i výplata stipendií.  

Zápis čtyř uchazečů, kteří budou absolvovat magisterské studium až v září 2020, bude také 1. 9. 2020.  

Tito uchazeči budou přijati do doktorského studia podmíněně a musejí do 15. 10. 2020 dodat doklad 

o absolvovaném magisterském vzdělání. Tento nestandardní postup je z RMU odsouhlasen a 

umožněn z důvodu posunu SZZ v důsledku coronavirové pandemie. 

 

 

Ad 3) Harmonogram akademického roku 2020/2021 

viz příloha     

https://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/schedule.html 

   

 
Ad 4) Kontrola/schválení studijních plánů studentů 1. semestru 
 

Tabulka se jmény a údaji viz neveřejný zápis 

Studijní plány všech studentů jsou v pořádku a schváleny. 

 

 

Ad 5)  Nové Oborové komise (SZŘ MU čl. 27 odst. 2) 

Členové + předsedové viz příloha 

 

 

Ad 6) Různé 

a) Noví konzultanti  

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.  https://www.muni.cz/lide/98724-jan-vykopal - navrhuje doc. Čeleda  

Životopis je v příloze. 

Ing. Jan Červený, Ph.D. https://bio-protocol.org/UserHome.aspx?id=1004529  - navrhuje prof. Brim  

 

OR schvaluje oba konzultanty. 

 

b) Nový školitel 

doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D. – https://www.muni.cz/lide/3159-david-safranek 

 

OR schvaluje nového školitele a návrh předává k projednání na VR FI MU. 

 

 

c) Cena děkana za vynikající disertační práci 

Revize statutu Ocenění děkana za vynikající disertační práci 

Pokud se školitel nevyjádří písemně předem k návrhu na udělení Ceny děkana ve svém stanovisku 

(preferované), musí tak učinit alespoň dodatečně při předložení návrhu na OR. 

 

 

 

 

https://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/schedule.html
https://www.muni.cz/lide/98724-jan-vykopal
https://bio-protocol.org/UserHome.aspx?id=1004529
https://www.muni.cz/lide/3159-david-safranek
https://www.fi.muni.cz/docs/phd/oceneni_dekana.pdf


 

d) Státní doktorské zkoušky – okruhy zkoušení  

Proděkan prof. Hliněný vyzve garanty, aby si zrevidovali okruhy pro zkoušení k SDZ. 

Okruhy se mohou i rozšířit, případně jen doplnit o další podokruhy. 

 

 

e) Interní oponent – OR se usnáší, že jeho pozice zůstává stejná i v rámci nového studijního 

programu (viz příloha) 

Student, který plánuje v daném roce odevzdání disertační práce, o tomto e-mailem včas uvědomí 

Odd. výzkumu, vývoje a doktorského studia (OVV) - pošle název práce/téma, abstrakt, seznam 

publikací. OVV poté osloví předsedy Oborové rady a Oborových komisí, kteří určí interního oponenta 

(může to být interní oponent tezí), který před oficiálním odevzdáním disertační práce  se s danou 

prací seznámí a napíše své stanovisko. Student pak na základě tohoto stanoviska a připomínek může 

disertační práci upravit, případně přepracovat a odevzdat později. 

 

 

f) Možnost vyplácení doktorandů platem – prof. Hliněný 

Tato alternativa je inspirovaná obdobným uspořádáním na informatické sekci MFF UK. Mimo vyšší 

finanční náročnosti oproti vyplácení stipendií nad rámec minima 12000 Kč (z důvodu zákonných 

odvodů z příjmu) tato varianta naráží na vážnou zákonnou překážku v podobě možnosti řetězení 

nejvýše tří akademických pracovních úvazků na dobu určitou, po nichž musí následovat nejméně 3 

roky bez pracovního vztahu k MU (což by značně problematizovalo i následné přijímání bývalých 

doktorandů na místa odborných asistentů na FI). Nedává smysl tento právní problém řešit 

zaměstnáváním doktorandů na nějaký vnitřní „projekt“, neboť by se tím zrušila hlavní očekávaná 

výhoda pro fakultu – zlepšení ukazatele počtu akademických pracovníků na studenta. V současných 

podmínkách (a s výhledem na krizové rozpočtové škrty) asi není vhodné tuto možnost nyní zkoušet 

implementovat. Druhá možná výhoda – zrovnoprávnění placení domácích a zahraničních doktorandů, 

by se stejně tak dala řešit ve stipendijním módu. 

 

 

g) Členové OR diskutovali o možnostech vyplácení stipendií i pro studenty studující v anglickém 

doktorském programu. Viz předchozí bod. 

 

 

h) Elektronicky schválená komise pro obhajobu disertace: 

Schválená 9. 6. 2020 – OR programu IN4 

RNDr. Vít Suchomel – obhajoba 8. 7. 2020 Better Web Corpora For Corpus Linguistics And NLP 
prof. Hliněný - předseda (i interní oponent)  

doc. Rychlý - školitel  

doc. Brázdil  

prof. Kráľ (doplněn na zasedání OR) 

doc. Smrž - FIT VUT  

doc. Cvrček - FF UK  

Oponenti: doc. Cvrček https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/vaclav-cvrcek/  

                   dr. Sharoff https://ahc.leeds.ac.uk/languages/staff/1137/dr-serge-sharoff  

 

----------------------------- 

Zapsala: A. Nazarejová 

Kontrola: prof. P. Hliněný 

https://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/exam/
https://is.muni.cz/th/u4rmz/
https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/vaclav-cvrcek/
https://ahc.leeds.ac.uk/languages/staff/1137/dr-serge-sharoff

