
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky dne 12. listopadu 2010 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Zahájení řízení ke jmenování profesorem  

2. Zahájení habilitačního řízení 

3. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky 

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

5. Habilitační řízení 

6. Různé 

 

1. Zahájení řízení ke jmenování profesorem   

- Děkan FI  předložil členům vědecké rady návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem 

v oboru Informatika doc. RNDr. Michala Kozubka, Ph.D. 

 

Vědecká rada na návrh děkana schválila jmenovací komisi v tomto složení: 

předseda: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU 

členové: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT v Praze 

              prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., FIT VUT v Brně 

              prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., PřF MU 

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

 

2. Zahájení habilitačního řízení 

RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. požádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky 

v oboru Informatika s habilitační prací „Platform-Dependent Verification“. 

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

předseda: doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU 

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

              doc. RNDr. Dana Pardubská, Ph.D., FMFI UK Bratislava 

              prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK 

              doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně 

 

Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. požádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky 

v oboru Informatika s habilitační prací „Experimental Research in Explicit Model Checking“. 

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

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

členové: prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D., FIIT STU v Bratislavě 

              prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT v Brně 

              prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU 

              doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK  

 

3. 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. 

 

- RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D., ÚVT MU 

- Mgr. Jiří Chmelík, FI MU 

- Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D., FI MU 

Členové vědecké rady výše uvedené odborníky jako členy komisí schválili. 

 



  

4. 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  

 

- Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., FVT Univerzita obrany 

- Ing. Fabrizio Falchi, MBA, Ph.D., ISTI CNR Pisa, Italy 

- RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU 

- RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., MFF UK v Praze 

Členové vědecké rady výše uvedené odborníky jako členy komisí schválili. 

 

5. Habilitační řízení  

- VR zvolila hodnotitele – prof. Král, prof. Schmidt 

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

 

Habilitační řízení Mgr. Hany Rudové, Ph.D. 

- Děkan představil dr. Rudovou. 

- Dr. Rudová přednesla přednášku s názvem „Rozvrhování s omezujícími podmínkami“. 

- Prof. Plášil, předseda habilitační komise, seznámil členy vědecké rady s hodnocením 

přednášky pro odbornou veřejnost, se závěry posudků, s návrhem komise a s výsledkem 

tajného hlasování komise. Komise  jednomyslně doporučila, aby návrh byl postoupen 

k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr. Rudová v živé a podnětné diskusi odpověděla na dotazy 

členů VR zaměřené především na  použití rozvrhování v jiných odvětvích, rozdílnost 

rozvrhování na různých školách, v různých zemích, možnosti použití různých algoritmů, jaké 

jsou omezující parametry. 

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

přednášku (hodnocení je součástí zápisu). 

- Členové VR přistoupili k tajnému hlasování o návrhu, zda má být uchazečka jmenována       

docentkou Informatiky, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:   24 

  počet přítomných členů:      20 

  hlasujících pro:                    17 

  hlasujících proti:            2 

  neplatných hlasů:            1 

 - Po sečtení hlasů sdělil děkan kladný výsledek dr. Rudové. 

 

Habilitační řízení Mgr. Mária Zimana, Ph.D. 

- Děkan představil dr. Zimana. 

- Dr. Ziman přednesl přednášku s názvem „Kvantové šifrování a programovatelné 

procesory“. 

- Prof. Gruska, předseda habilitační komise, seznámil členy vědecké rady s hodnocením 

přednášky pro odbornou veřejnost, se závěry posudků, s návrhem komise a s výsledkem 

tajného hlasování komise. Komise  jednomyslně doporučila, aby návrh byl postoupen 

k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr. Ziman odpověděl na dotazy členů VR zaměřené 

především „mezioborovost“ dané problematiky, na hranice mezi fyzikou a informatikou, na 

rozdílnost publikování v časopisech zaměřených na fyziku a na informatiku. 

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

přednášku (hodnocení je součástí zápisu). 

- Členové VR přistoupili k tajnému hlasování o návrhu, zda má být uchazeč jmenován       

docentem Informatiky, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:   24 

  počet přítomných členů:      20 

  hlasujících pro:                    19 

  hlasujících proti:            1 

  neplatných hlasů:            0 



  

 - Po sečtení hlasů sdělil děkan kladný výsledek dr. Zimanovi. 

 

6. Různé  

- termín příštího zasedání vědecké rady byl předběžně domluven na únor 2011. 

 

 

 

Brno, dne 15. 11. 2010 

 

viděl: prof. Zlatuška 

zapsala: Komárková 

 


