
  

 

Program zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU  -  15. ledna 2016 
 

 

1. Zahájení habilitačního řízení – návrh komise 
Dle čl. 6 Směrnice rektora MU č. 3/2014 nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění případných formálních 

nedostatků v určené lhůtě podle čl. 3 odst. 3, předkládá podklady k habilitačnímu řízení děkan vědecké radě fakulty spolu 

s návrhem na složení 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 než MU. Členy habilitační komise a jejího 

předsedu jmenuje na základě schválení vědeckou radou fakulty děkan. Členy habilitační komise mohou být jmenováni 

častí spoluautoři publikačních výsledků uchazeče pouze ve výjimečných případech. Členem habilitační komise nemůže 

být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných vědeckých prací či inženýrských prací spoluautor části díla, 

které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. 

 

 RNDr. Ing. Barbora Bühnová, Ph.D. – habilitační práce „Quality-Driven Architecture 

Design of Software Systems“ 

 Mgr. Jan Outrata, Ph.D. – habilitační práce „Computing and Applying Formal 

Concepts: Algorithms and Methods“ 

  

2. Zahájení řízení ke jmenování profesorem – návrh komise 
Dle čl. 12 Směrnice rektora MU č. 3/2014 Nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění případných formálních 

nedostatků v určené lhůtě podle čl. 9 odst. 3., předkládá podklady ke jmenovacímu řízení děkan vědecké radě fakulty 

spolu s návrhem na složení hodnoticí komise.  Hodnoticí komise je pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři, docenti a další 

významní odborníci v daném oboru nebo oborech příbuzných. Předsedou hodnoticí komise je profesor, zpravidla 

pracovník MU. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU. Členy hodnoticí komise a jejího 

předsedu jmenuje na základě schválení vědeckou radou fakulty děkan. Členy hodnoticí komise mohou být jmenováni 

častí spoluautoři publikačních výsledků uchazeče pouze ve výjimečných případech. 

   

 doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.   

 doc. Ing. Jiří Sochor, CSc. 

 

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

 

 RNDr. Jan Kofroň, Ph.D., MFF UK v Praze http://d3s.mff.cuni.cz/~kofron/ 

 Pekka  Ruusuvuori, Ph.D., Tampere University, Pori, Finland  

http://www.cs.tut.fi/~ruusuvuo/ 

 

4. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  
Podle čl. 23 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na dobu neurčitou po schválení vědeckou radou fakulty. 

 

Návrh člena do komise pro státní závěrečné zkoušky pro všechny studijní obory magisterských 

navazujících programů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity akreditované v angličtině.  
 

 Bruno Rossi, PhD 

 

Dále je navržena jako členka komise pro státní závěrečné zkoušky  

- pro specializaci Grafický design a výtvarná informatika a specializaci Typografie a textové 

systémy studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářského programu Aplikovaná informatika 

- pro studijní obor Počítačová grafika a zpracování obrazu bakalářského programu Informatika 

- pro specializaci Grafický design studijního oboru Aplikovaná informatika navazujícího programu 

Aplikovaná informatika 

- pro studijní obor Počítačová grafika navazujícího programu Informatika 
 

 Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD. 

 

http://d3s.mff.cuni.cz/~kofron/
http://www.cs.tut.fi/~ruusuvuo/


  

5. Habilitační řízení  
Projednání návrhu na jmenování docentem probíhá ve VR FI takto:  

o na návrh děkana fakulty zvolí vědecká rada dva hodnotitele a dva skrutátory, 

o ve veřejné části zasedání VR FI: 

- děkan fakulty představí uchazeče,  

- uchazeč prosloví habilitační přednášku (30 min), které zahrnuje charakteristiku problematiky vědního   

oboru a vlastní odborné výsledky uchazeče,  

- předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen komise přednese odůvodnění návrhu komise,  

- předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen komise seznámí VR FI se závěry oponentských 

posudků,  

- následuje veřejná rozprava, kde má uchazeč možnost vyjádřit se k posudkům na habilitační práci, uvést 

doplňující údaje ohledně své vědecké a pedagogické činnosti, zodpovědět dotazy členů vědecké rady i 

hostů,  

o v neveřejné části zasedání VR FI:  

- každý z hodnotitelů přednese hodnocení přednášky z odborného i pedagogického hlediska, hodnocení je 

součástí zápisu;  

- proběhne všeobecná rozprava,  

- proběhne tajné hlasování o návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem,  

o děkan sdělí výsledek uchazeči.  

 

 RNDr. Jan Bouda, Ph.D., přednáška s názvem „Randomness in (Quantum) Information 

Processing“ 

 Fotios Liarokapis, Ph.D., přednáška s názvem „Interactive Virtual and Augmented 

Reality Environments" 

 Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., přednáška s názvem „Korpusová lingvistika a počítačová 

lexikografie" 

 

6. Různé 

o Elektronické hlasování – členové OR – prof. Hliněný, prof. Matyáš 

o Termín příští VR  


