
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU  -  9. dubna 2015 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (24 členů, od 2. bodu jednání pouze 23 členů) 

Program: 

1. Zahájení habilitačního řízení – schválení komisí 

2. Schválení členů do komisí pro SDZ  

3. Čestný doktorát - profesor Thomas A. Henzinger 

4. Různé 

 

1. Zahájení habilitačního řízení – návrh komise 
Nedojde-li k zastavení řízení podle čl. 3 odst. 3 Směrnice MU č.3/2014, předkládá ţádost uchazeče děkan vědecké radě 

fakulty spolu s návrhem na sloţení habilitační komise. Habilitační komise je pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři, 

docenti a další významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných. Předsedou habilitační komise je profesor, 

zpravidla pracovník MU. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště neţ MU. Členy habilitační 

komise a jejího předsedu jmenuje na základě schválení příslušnou vědeckou radou děkan.  

 

 RNDr. Jan Bouda, Ph.D., poţádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky v oboru 

Informatika  - habilitační práce „Randomness in (Quantum) Information Processing“ 

Pan děkan předloţil členům Vědecké rady návrh habilitační komise v tomto sloţení: 

 

předseda: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU   

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

                prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU 

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

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

    

Komise v tomto sloţení nebyla schválena (souhlasilo: 15, nesouhlasilo: 6, zdrţeli se: 3).  

Členové VR odsouhlasili (s:21, n:1, z:2) moţnost projednání a schválení/neschválení habilitační 

komise per rollam. 

 

 Fotios Liarokapis, Ph.D., poţádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky v oboru 

Informatika habilitační práce „Interactive Virtual and Augmented Reality Environments“. 

Pan děkan předloţil členům Vědecké rady návrh habilitační komise v tomto sloţení: 

 

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

členové:  doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU 

                doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., FMFI UK Bratislava 

                prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně 

                prof. Ing. Jiří Ţára, CSc., FEL ČVUT v Praze  

  

Členové VR schválili habilitační komisi ve výše uvedeném sloţení (s:22, n:0, z:2). 

 

 Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., poţádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky v oboru 

Informatika – habilitační práce „Statistical Processing of Text Corpora“. 

Pan děkan předloţil členům Vědecké rady návrh habilitační komise v tomto sloţení: 

 

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

členové:   doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT v Brně 

                 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK 

                 doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ÚJČ AV ČR 

      doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU 

 

Členové VR schválili habilitační komisi ve výše uvedeném sloţení ((s:24, n:0, z:0). 

 



  

 

2. Schválení členů do komisí pro SDZ  
Podle čl. 33 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na návrh oborové rady a po schválení vědeckou radou  

 

 RNDr. Moslem Amiri, Ph.D. – FI MU (s:24, n:0, z:0). 

 RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D. – FI MU (s:24, n:0, z:0). 

 RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. – externista FI MU (s:23, n:0, z:1). 

 RNDr. Igor Peterlík, Ph.D. – ÚVT MU (s:24, n:0, z:0). 

 Tomáš Horváth, Ph.D. – UPJŠ v Košiciach (s:24, n:0, z:0). 

 RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. – MFF UK v Praze (s:24, n:0, z:0). 

 Ing. Ladislav Lhotka, CSc. – CZ.NIC, České Budějovice (s:21, n:0, z:2). 

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o navrţených kandidátech jednotlivě a 

všechny uvedené odborníky schválili členy komisí pro státní doktorské zkoušky na Fakultě 

informatiky. 

 

3. Čestný doktorát – profesor Thomas A. Henzinger 

 

Pan děkan a pan proděkan prof. Kučera představili členům VR návrh na udělení čestného doktorátu 

profesoru Thomasi A. Henzingerovi, zakládajícímu a zároveň současnému prezidentovi IST Austria. 

Po diskusi členové VR hlasovali a jednomyslně (s:23, n:0, z:0) doporučili návrh na udělení čestného 

doktorátu k projednání na VR MU. 
 

4. Různé 

 Pan děkan vyzval členy VR k diskusi, předání zkušeností a svých názorů v těchto tématech: 

- Počet přepočtených akademiků versus počet studentů – členové VR z FEL ČVUT 

vyjádřili názor, ţe počet akademiků by měl být úměrný tomu, jak se „uţiví výzkumem“, jak 

umí „sehnat grantové peníze“, a tito akademici by měli i učit. 

- Zkušenosti se zahraničními pracovníky – členové VR doporučovali zvyšovat podíl 

zahraničních pracovníků, studentů – vede ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky i pro české 

studenty, nejlepší zkušenosti jsou s přijetím cizince na pozici odborného asistenta a poté 

zvyšováním kvalifikace a růstem kariéry za srovnatelných podmínek jako mají naši 

akademici. S přijímáním odborníků „za velké peníze“ dobré zkušenosti nejsou, odcházejí po 

krátké době za lepší nabídkou. 

 Pan profesor Kratochvíl poţádal členy VR FI o názor ohledně názvu komise vzdělávání, která 

připravuje novelu VŠ zákona. Nyní je pracovní název „Informační technologie, kybernetika a 

informatika“. Doporučoval by rozdělení této komise na dvě – „Informatika“ a „Kybernetika“, 

coţ uţ asi není moţné. Nebo by doporučoval minimálně změnit název komise na 

„Informatika, informační technologie a kybernetika“. Tato komise chystá stěţejní tematické 

okruhy pro institucionální akreditace, které by neměly být společné pro obě skupiny.  

Po rozsáhlé diskusi se členové VR dohodli, ţe pracovní skupina v čele s prof. Černou připraví 

podpůrný dopis pro vyjednávání ke změně názvu komise a k označení různých témat pro 

Informatiku a Kybernetiku. Tento dopis po schválení VR FI MU pouţije prof. Černá 

k vyjednávání v komisi, případně poţádá i jiné instituce o podporu. 

 Termín příští VR – některý čtvrtek v listopadu 2015, bude upřesněn na podzim. 

 

 

 

 

 

Brno, 10. dubna 2015                    viděl: prof. Kozubek 

                                                       zapsala: Komárková 

 


