
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU dne 19. září 2014 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (20 členů) 

Program: 

1. Ţádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  

2. Schválení nových školitelů 

3. Schválení členů do komise pro státní doktorské zkoušky  

4. Schválení členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  

5. Schválení nových vedoucích bakalářských prací 

6. Různé 

 

1. Ţádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  

Vědecká rada Fakulty informatiky projednala a doporučila všemi hlasy ţádost o akreditaci 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (s: 20, n: 0, z: 0). Ţádost o akreditaci 

včetně povinných příloh je součástí zápisu a bude postoupena cestou RMU Akreditační 

komisi. Současná akreditace je platná do 31. 12. 2015.  

 

2. Schválení nových školitelů 
Podle Studijního a zkušebního řádu MU čl. 26 odst. 1) 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.   

o doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., ÚVT MU  

o doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D., ÚVT MU 

 

Členové VR FI MU hlasovali o kaţdém výše uvedeném docentu samostatně. Oba byli 

schváleni jako školitelé doktorských studentů na Fakultě informatiky MU (s: 20, n: 0, z: 0). 

Odborné ţivotopisy uvedených docentů jsou přiloţeny k zápisu. 

 

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

  

o Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., ÚI AV ČR  

o Mgr. Lukáš Holík, Ph.D., FIT VUT v Brně  

o Dr. Viktor Jirsa, Aix-Marseille Université  

o Ing. Martin Rehák, Ph.D., FEL ČVUT v Praze  

o Mgr. Pavel Straňák, Ph.D., MFF UK v Praze  

o Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D., FEL ČVUT v Praze  

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o kaţdém návrhu samostatně a 

jednomyslně schválili (s: 20, n: 0, z: 0) uvedené odborníky členy komisí pro SDZ na 

Fakultě informatiky. Odborné ţivotopisy uvedených odborníků jsou přiloţeny k zápisu. 
 

4. Schválení členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  
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. 

 

o RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D., FI MU 

o RNDr. Michal Javorník, Ph.D., ÚVT MU 

o Mgr. Kamil Malinka, Ph.D., ÚVT MU, FI MU 

o RNDr. Igor Peterlík, Ph.D., ÚVT MU 

 



  

Členové VR FI MU hlasovali o kaţdém návrhu samostatně a schválili výše uvedené 

odborníky členy komisí pro SZZ na Fakultě informatiky (s: 20, n: 0, z: 0).  

Odborné ţivotopisy odborníků jsou součástí přílohy. 

 

5. Schválení nových vedoucích bakalářských prací 
Studijní a zkušební řád MU obsahuje následující bod: „Výukou v přednáškách jsou pověřování profesoři a 

docenti, výjimečně odborní asistenti a lektoři. Vedením závěrečných prací jsou pověřování akademičtí 

pracovníci. Výukou v přednáškách nebo vedením závěrečných prací mohou být pověřeni také další 

odborníci schválení vědeckou radou fakulty nebo odborníci splňující pravidla schválená vědeckou radou 

fakulty.“ 

  

Odborník ke schválení vědeckou radou:  

 

o Mgr. Ing. Jakub Čegan, ÚVT MU  

                 absolvent z roku 2013, nesplňuje pravidlo min. 5 let praxe  

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a Mgr. Ing. Čegana 

schválili jako vedoucího bakalářských prací (s: 20, n: 0, z: 0). Odborný ţivotopis je 

součástí přílohy. 

 

6. Různé 

Termín příštího zasedání VR - čtvrtek 19. února 2015 

 

 

 

Brno, 23. září 2014                   

 

viděl: prof. Kozubek 

zapsala: Komárková 

 


