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Zápis ze zasedání Vědecké rady FI MU dne 16. dubna 2010 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Zahájení habilitačního řízení 

2. Řízení ke jmenování profesorem   

3. Schválení nového školitele 

4. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky 

5. Návrh členů do komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 

6. Různé 

 

 

1. Zahájení habilitačního řízení 

 

- Mgr. Hana Rudová, Ph.D.  požádala o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky 

v oboru Informatika s habilitační prací – „Constraint-based Scheduling“. 

 

Vědecká rada na návrh pana děkana schválila komisi pro habilitační řízení v tomto složení: 

předseda: prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK v Praze 

členové:   doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK v Praze 

                doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU 

  doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU 

                prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., FIT ČVUT v Praze 

 

- Mgr. Mário Ziman, Ph.D. požádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky 

v oboru Informatika s habilitační prací – „Quantum encryption protocols and programmable 

processors“. 

 

Vědecká rada na návrh pana děkana schválila komisi pro habilitační řízení v tomto složení: 

předseda: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU 

členové:   Ao. Univ. Prof. Dr. Caslav Bruckner, Universitat Wien 

                prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., PřF UP v Olomouci 

  prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU 

                prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., ÚI AV ČR 

  

2. Řízení ke jmenování profesorem  doc. RNDr. Václava Matyáše, M.Sc, Ph.D. 

 

- VR zvolila hodnotitele – prof. Honzík, prof. Wiedermann. 

- VR zvolila  skrutátory – doc. Račanský, prof. Slovák. 

- Děkan představil doc. Matyáše. 

- Doc. Matyáš přednesl přednášku s názvem „Identita, autentizace a ochrana soukromí  

v počítačových systémech“. 

- Prof. Zezula, předseda hodnotící komise ke jmenování profesorem, seznámil členy 

vědecké rady s hodnocením přednášky pro odbornou veřejnost, s návrhem komise a 

s výsledkem tajného hlasování komise. Komise  jednomyslně doporučila, aby návrh byl 

postoupen k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde doc. Matyáš odpověděl na dotazy členů VR, zaměřené 

především na patenty, standardy, bezpečnost a kryptografii obecně. 

- Byla zahájena neveřejná rozprava, kde hodnotitelé mimo jiné zhodnotili habilitační 

přednášku (hodnocení je součástí zápisu). 
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- Členové VR přistoupili k tajnému hlasování o návrhu, zda má být uchazeč jmenován       

profesorem Informatiky, s tímto výsledkem: 

počet členů vědecké rady:  24 

počet přítomných členů:     21 

hlasujících pro:                   20 

hlasujících proti:           1 

neplatných hlasů:           0 

    - Po sečtení hlasů sdělil děkan kladný výsledek doc. Matyášovi. 

 

3. Schválení nového školitele 
Školitele jmenuje a odvolává děkan na základě návrhu oborové rady a po schválení vědeckou radou fakulty. 

Školitelé jsou navrhováni z řad profesorů a docentů, samostatných nebo vedoucích vědeckých pracovníků.  

 

Všichni přítomní členové VR schválili doc. RNDr. Evu  Hladkou, Ph.D. školitelkou 

doktorského studia Fakulty informatiky MU. 

  

4. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  
Jedná se o návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky pro všechny studijní obory bakalářských 

programů (Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a druhý obor)  

a magisterských navazujících programů (Informatika, Aplikovaná informatika, Učitelství pro střední školy) 

akreditovaných na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.  

Podle čl. 23 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na dobu neurčitou po schválení vědeckou radou fakulty. 

 

 - Mgr. Eva Mráková, Ph.D., FI MU 

 - RNDr. David Šafránek, Ph.D., FI MU 

Všichni  přítomní členové VR odborníky jako členy komisí schválili.  

 

5. Návrh členů do komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací  
Podle čl. 33 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou  

 

 - RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., FI MU 

 - Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU 

 - RNDr. Jan Strejček, Ph.D., FI MU 

 - dr. Joss Wright, University of Oxford 

Všichni  přítomní členové VR odborníky jako členy komisí schválili.  

 

6. Různé 

- CERIT nebyl doporučen k financování z PO2, pokračují přípravy projektu, v současné době 

jsou připravovány žádosti do jiných výzev. 

- doc. Sochor informoval ohledně akreditace bakalářského a magisterského studia, program 

Informatika byl schválen na 8 let, program Aplikovaná informatika byl zatím pozastaven, 

doplňují se další informace (především ohledně oboru Sociální informatika). 

- Diskuse ohledně  Akreditační komise, která do budoucna nechce akreditovat programy a 

obory, ale školy. 

 

 

Brno, dne 20.4. 2010 

 

viděl: prof. Zlatuška 

zapsala: Komárková 

 


