
OBOROVÁ RADA 17. září 2020 

zápis 

 
 

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

                prof. Sekanina, prof. Šmahel (online) 

 

 

Program: 

 

1) Projednání studia s konkrétními studenty 

2) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

3) Stipendia 

4) Žádosti studentů 

5) Návrhy oponentů tezí a komisí pro SDZ (25. - 29. 1. 2021) 

6) Návrh nového člena do OK DIIA 

7) Různé (interní oponent, DTEDI, ISP, veřejná prezentace) 

 

 

 

Ad 1) Projednání studia s konkrétními studenty 

 

Po zhodnocení individuálního studijního plánu níže uvedených studentů doporučili členové OK, 

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 studenta (doc. Popovici) – potřeba vyjasnění informatického přínosu v budoucí disertaci,  

                                                   jelikož téma je mezioborové 

Jméno studenta (doc. Pitner) – nízká publikační činnost 

Jméno studenta (doc. Rychlý) – nízká publikační činnost 

Jméno studenta (prof. Přenosil) – nízká publikační činnost 

Všichni studenti se na zasedání OR dostavili a jednotlivě projednali se členy OR téma svého 

výzkumu a důvody nízké publikační činnosti, popř. publikování u ne zcela vhodných 

nakladatelů. OR studentům sdělila, jakým směrem by měli v publikacích pokračovat. 

 

 

Ad 2) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

 

Seznamy projednávaných studentů viz příloha. 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: 

 

DIFI 

Jména studentů (5. sem.) – studenti byli upozorněni na nutnost zapsat si předmět DTEDI,   

                                         studenti s tím už pro 5. semestr počítají a školitelka doc. Kozlíková také   

Jméno studenta (5. sem.) – pomalejší publikační tempo, školitel doc. Petr Matula toto ale na OK 

                                            vysvětlil 

Jméno studenta (7. sem.) – slabší publikace, cotutelle s Ca’Foscari Venice, školitel prof. Matyáš 

                                            sdělil, že disertace sice bude patřit k těm slabším, ale přesto bude plně  

                                            dostačující 

Jména studentů – viz bod 1) výše 

 

 



 

 

DIIA 

Jméno studenta (5. sem.) – nejasná publikační činnost. Doc. Pitner ale na zasedání OK sdělil,  

                                         že trvalo o něco déle vyjasnění tématu, které je nyní už dobře vymezené. 

Jméno studenta (5. sem.) – potřeba pohlídat konzistentní informatický přínos publikací  

                                          do disertace. Prof. Matyáš promluví se školitelem (prof. Dušek)   

                                          i se studentem.   

Jména studentů (9. sem.) –  OVV upozornilo na žádost OK studenty, aby si do plánu ISP  

                                         vyplnili reálný předpokládaný termín odevzdání disertace. Všichni  

                                         studenti toto stihli do termínu zasedání OR napravit. 

Jméno studenta – prof. Matyáš si promluvil se školitelem prof. Matyskou  

Jména studentů – viz bod 1) výše 

 

OR schválila hodnocení i plány všem kontrolovaným studentům. 

 

 

 

Ad 3) Stipendia 

 

a)  Pro studenty prezenční formy 1. – 4. roč. (s nástupem do phd studia od podzimu) stipendium 

ve výši 12.000,- Kč měsíčně od září 2020 do konce srpna 2021. 

 

b) Stipendia pro studenty 9. semestru ve výši 12.000,- Kč měsíčně od září 2020 do konce února 

2021. Výplata dotačního stipendia je stejně jako standardní doba studia z důvodu pandemie 

studentům o 6 měsíců prodloužena. 

 

c) Stipendia pro studenty 10. semestru dle čl. 4, Stip. programy FI MU 
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf?info=1 

7 000,- Kč měsíčně po dobu jednoho semestru, tj. od září 2020 do února 2021.  

OK doporučují OR vyhovět následujícím studentům: Jména studentů 

 

d)  Stipendia dle čl. 13,  Stip. programy FI MU 
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf?info=1 

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

k prodloužení standardní doby studia kvůli pandemické situaci toto stipendium nyní 

automaticky dostávají i studenti 9. semestru splňující podmínku publikací. 

O výjimečné přidělení tohoto stipendia pro studenty dle odst. 6, čl. 13, nezažádal nikdo.  

 

OR souhlasí s přidělením stipendií všem relevantním studentům dle výše zmíněných bodů. 

 

 

 

 

Ad 4) Žádosti studentů 

 

a) prominutí povinné zahraniční stáže dle nové akreditace 

Drtivá většina studentů si žádost dle pokynů OVV podala ve stanoveném termínu (do 31. 8. 2020).  

Studenti, kteří si žádost nepodali, buď potvrdili, že se na stáž chystají, nebo někteří (celkem 8  

ze 3. – 5. semestru) nereagovali vůbec. Je ale reálný předpoklad, že stáž plánují absolvovat také. 

Seznam studentů, kterým bude stáž prominuta, je v příloze. 

 

 

 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf?info=1
https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_stipendijni_programy.pdf?info=1


b) změna specializace 

Jméno studenta (doc. Svoboda) z DIFI na DIIA   

OK doporučují vyhovět. 

 

c) přestup z anglického studijního programu do českého 
Jméno studenta (prof. Kráľ)  

- student pokračuje do 4. semestru, doloženo potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny  

OK doporučují vyhovět. Současně je potřeba studentovi převést/uznat všechny předměty 

absolvované v anglickém programu do českého programu. 

 

d) změna tématu 

Jméno studenta (prof. Zezula) - Analysis and Visualization of Human Motion Data 

Jméno studenta (doc. Kozlíková) - Vizuální analýza geografických dat z antarktické oblasti 

Jméno studenta (doc. Bühnová) - Process-aware Insider Threat Detection and Mitigation  

                                                      in Organizations 

OK po prostudování studijních plánů studentů doporučují žádostem vyhovět. 

 

e) uznání předmětu DUVOD 

Jméno studenta (prof. Matyáš) – cotutelle student s IIT Madras. Předmět se stejným obsahem  

                                                     absolvoval na IIT Madras. 

 

 

OR všechny žádosti ve všech výše uvedených bodech schvaluje. 

 

 

 

Ad 5)  Návrhy oponentů tezí a členů komisí pro SDZ 

Viz příloha. 

OR schvaluje návrhy komisí dle přílohy. V případech, kde je nutné si ještě vyžádat souhlas 

externistů, je finální návrh komise na předsedovi komise.  

Poté už je rozhodnutí o komisích na panu děkanovi. 

 

 

 

Ad 6) Návrh nového člena do OK DIIA 
V OK DIIA je momentálně 10 členů. Prof. Matyáš navrhl do oborové komise doc. Čeledu. 

OR souhlasí. 

 

 

 

 

Ad 7) Různé 

 

a) interní oponent – OR se shodla, že nadále bude přidělení interního oponenta považované  

                                   za službu fakulty studentovi a student má tedy možnost, nikoliv už povinnost,  

                                   služeb interního oponenta využít.  

 

b) DTEDI – po doporučení OK se OR shodla, že po studentech bude požadováno, aby si  

                     předmět DTEDI zapisovali nejpozději ve 4. semestru. SDZ a obhajoba tezí se  

                     tak uskuteční na konci 5. semestru, což je nejzazší termín, pokud mají studenti  

                     obhájit disertační práci ve standardní době studia, popř. ještě v 9. semestru. 

 



 

 

c) ISP  – studenti po standardní době studia (4 roky) se v ISP budou vždy vyjadřovat  

                k termínu, kdy reálně plánují odevzdat disertaci 

            – OK i OR se mají vyjádřit k individuálním plánům studentů, ne pouze zkontrolovat  

               dosavadní průběh studia. Je tedy potřeba požadovat po RMU, aby byla v ISP možnost  

               pro OR vyjádřit se k plánům a ne pouze k hodnocení. V tuto chvíli schází v ISP  

               editační box, který by toto OR umožňoval. Bude řešeno s IS. 

            – školitelé i OK si stěžují na komplikované přepínání mezi semestry v ISP  

            – studentům nevyhovuje, že nefunguje dobře možnost formátování html. Je potřeba,  

   aby IS možnost psaní v html technicky podpořil 

 

d) veřejná prezentace záměru disertace 

    Členové OR prodiskutovali návrh OK zvát studenty, kteří procházejí ročním hodnocením  

    a ukončili 3. ročník studia, k promluvě na zasedání OR nebo OK, příp. i jiné zasedání. 

    Závěrem je, že by na jaře 2021 mohla proběhnout veřejná prezentace záměrů disertací 

    nejlepších phd studentů. Tato prezentace by mohla současně sloužit jako náborová akce  

    do doktorského studia, kde by se magisterští studenti měli možnost seznámit s oblastmi  

    výzkumu u konkrétních školitelů/ laboratoří. V červnu 2021 by pak OR na základě výstupu  

    z jarní prezentace prodiskutovala možnost nového předmětu, jehož obsahem by byly právě  

    prezentace tentokrát už všech phd studentů, kteří budou aktuálně v 7. semestru studia,  

    s povinností absolvovat tento předmět do 8. semestru. Studenti si tak budou moci porovnat  

    mezi sebou úroveň/oblast výzkumu v různých výzkumných skupinách na FI a současně tak  

    budou nuceni si ujasnit svůj progres směřující k sepsání finální disertace. 

 

 

 

 

 

Příští zasedání OR je 12. 2. 2021 od 10:00 hod.   

 

 

 

Zapsala: Nazarejová 

Kontrola: prof. Hliněný 


