
OBOROVÁ RADA  4. února 2022 

zápis veřejný 

 

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

                  prof. Jančar, prof. Sekanina, prof. Šmahel - online 

 

Program: 

1) Předmět DUVOD 
2) Hodnocení studentů oborovými komisemi 
3) Stipendia  
4) Přijímací řízení 
5) Komise pro SDZ a obhajoby tezí 
6) Návrhy nových konzultantů, členů komisí, školitele 
7) Komise pro obhajobu disertace 
8) Různé 

 

Ad 1) Předmět DUVOD  

Dokud byl předmět s pravidelnou výukou, tak OR pevně trvala na tom, že ho studenti musí absolvovat          

v 1. semestru, max. ve 2. semestru, kdy se jim nezvládnutý předmět v ISu vnutil. Nyní, zřejmě z důvodu  

organizace předmětu jako výjezdního zasedání a současně komplikacím spojeným s pandemií, se 

absolvování předmětu u někoho posouvá až do 4. semestru, kdy už má obhajovat teze a jít k SDZ.  

(Reálný příklad: text viz neveřejný zápis.) 

Vyučující předmětu dr. P. Novotný se připojil na jednání OR přes Zoom a objasnil důvody, proč nelze výjezd 

organizovat každý semestr (pandemie a s ní spojené regulace, nízký počet nově přijatých studentů 

v některých semestrech).  

Po diskuzi členů OR bylo dohodnuto, že předmět bude organizován nadále v následujícím režimu: každý 

semestr proběhne 1 lekce výuky na půdě FI MU, kde se studenti seznámí především s formálními požadavky 

a strukturou doktorského studia. Mimo to jednou ročně (v září) bude organizovaný výjezd, kde budou 

studenti proškoleni ve strategii výzkumné práce (výzkum, psaní článků, práce s literaturou, publikační 

proces a kvalita publikací, spolupráce v týmu, ...).  

Zápočet bude udělen až po absolvování lekce na FI MU i výjezdního kurzu. 

 

 

Ad 2) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

Seznamy projednávaných studentů viz přílohy. 

Každá komise hodnotila zvlášť svůj okruh studentů. Komise shledaly téměř všechna hodnocení i roční  

plány v pořádku a schválily je.  

Připomínky byly ke studentům:  

 Jména viz neveřejný zápis  

– prof. Kučera si promluvil se školiteli a jejich vyjádření považuje za dostatečně vysvětlující (vyjádření                          

byla k nahlédnutí na OR). 

 Jména viz neveřejný zápis  

– prof. Matyáš si promluvil se školiteli. 

 Kontrola studentů nastupujících do studia zpět po přerušení (jména viz neveřejný zápis)  

Hodnocení i plány studia OR všem kontrolovaným studentům schválila. 



Ad 3) Stipendia  

a) 1. - 4. ročník prezenční formy phd studia (s nástupem do studia od jarních semestrů) ve výši 12000,- Kč  

měsíčně od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.     

Studenti 9. semestru prezenční formy phd studia ve výši 12000,- Kč měsíčně od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022. 

Jména viz neveřejný zápis – návrat do sudého semestru studia po přerušení. Stipendium ve výši 12000,- Kč                    

měsíčně od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

b) Studenti zapsaní do 1. semestru 14. 2. 2022 polovinu stipendia pro únor 2022 (tj. 6000,- Kč) ze 

     stipendijního fondu FI MU. Povoleno i paní tajemnicí. Od 1. 3. 2022 stipendium dotační (viz výše). 

 

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

Oborové komise doporučily vyhovět žádostem o stipendium všem studentům, kteří si žádost podali: 

Jména viz neveřejný zápis  

Stipendium je ve výši  7000,-  Kč měsíčně od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022 ze stipendijního fondu FI MU. 

 

d) Stipendium na podporu atraktivity doktorského studia – čl. 13/6 , Stip. programy FI MU  

    (studenti dle tabulky - prof. Hliněný, dr. Šmerk) 

    Stipendium ve výši 4000,- Kč měsíčně na jeden semestr 1. 3. 2022 – 31. 8. 2022 

    Studenti 1. semestru na jeden rok 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023 

 

OR schválila výše uvedená stipendia - body a), b), c), d) pro relevantní studenty. 

 

 

 

Ad 4)  Přijímací řízení 

Do přijímacího řízení v doktorském programu Informatika se přihlásilo 7 uchazečů. 

 

Komise pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Informatika ve složení:  

prof. Hliněný - předseda, prof. Kučera, prof. Matyáš, doporučila oborové radě a panu děkanovi k přijetí              

do doktorského studia od semestru jaro 2022 následující uchazeče: 

Tabulka s údaji o uchazečích viz neveřejný zápis. 

 

OR souhlasí s přijetím všech výše zmíněných uchazečů a předává své stanovisko k rozhodnutí  

panu děkanovi. Zápis do studia je stanoven na 14. 2. 2022. 

 

 

Ad 5)  Komise pro SDZ a obhajoby tezí květen 2022 

Komise pro SDZ budou zveřejněny včas na Úřední desce FI MU. 

Další text viz neveřejný zápis. 

 

 

 
Ad 6)  Návrhy nových konzultantů, členů komisí, školitele 
dr. L. Walletzký – OR schvaluje dr. Walletzkého jako konzultanta pro doktorské studenty.  

 

doc. J. Sedmidubský – OR souhlasí s návrhem doc. Sedmidubského jako školitele doktorských studentů                     

                                        a předává k dalšímu zprocesování na zasedání VR. 

dr. N. Beneš –  OR souhlasí s návrhem dr. Beneše jako člena komisí pro SDZ a obhajoby disertací a předává  

                          k dalšímu zprocesování na zasedání VR. 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/smernice/Smernice_dekana_stipendijni_programy.pdf
https://www.muni.cz/lide/133-leonard-walletzky
https://www.muni.cz/lide/60474-jan-sedmidubsky
https://www.muni.cz/lide/72525-nikola-benes


Ad 7) Komise pro obhajobu disertace 
D. Velan - Termination Time of Vector Addition Systems with States 

Návrh komise: 

prof. Petr Hliněný - předseda 
doc. Tomáš Brázdil - školitel  
doc. Pavel Matula 
prof. Petr Jančar, UP Olomouc 
prof. Ranko Lazic https://warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/people/ranko_lazic/  - oponent (potřeba schválit na VR) 
Prof. Sylvain Schmitz https://www.irif.fr/en/users/schmitz/index  - oponent (potřeba schválit na VR) 
 

OR se složením komise souhlasí. 

 

Ad 8) Různé 

Rigo – je možné žádat o uznání tezí jako práce rigorózní v době, kdy má student zaslané/ještě nepřijaté  

            články?  

            OR doporučuje prof. Hliněnému jako proděkanovi takové žádosti vyhovět. Je potřeba, aby byl   

            v žádosti uveden jasný časový harmonogram výsledku přijetí/nepřijetí článku.  

            V případě nepřijetí článku je komisi silně doporučeno takové teze jako práci rigorózní neuznat. 

 
 
 
Příští zasedání OR bude 17. 6. 2022 v 10:00. 
 
Zápis: A. Nazarejová 
Kontrola: prof. P. Hliněný 
 

https://is.muni.cz/th/d9zyd/Thesis-final-v7.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/people/ranko_lazic/
https://www.irif.fr/en/users/schmitz/index

