
  

 

Program zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU dne  4.  listopadu  2016 
 

1. Řízení ke jmenování profesorem 
Projednání návrhu na jmenování profesorem 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 přednášku (30 min), které zahrnuje charakteristiku problematiky vědního oboru, 

odborné výsledky uchazeče, jeho vlastní koncepci vědecké činnosti a vlastní koncepci výuky 

v daném oboru,  

 předseda hodnotící komise nebo jím pověřený člen komise přednese odůvodnění návrhu komise,  
 následuje veřejná rozprava,  

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 profesorem,  

 děkan sdělí výsledek uchazeči.  

 

 doc. PhDr. Karel Pala, CSc., přednáška s názvem „Počítačové zpracování přirozeného jazyka“ 

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

členové:   prof. RNDr. Marie Duží, CSc., VŠB-TU Ostrava   

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

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

                 prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU 

  

2. Zahájení řízení ke jmenování profesorem – návrh komise 
Dle čl. 13 Směrnice rektora MU č. 1/2016 nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění případných formálních 

nedostatků v určené lhůtě podle čl. 11 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.  

Členem hodnoticí komise může být častý spoluautor uchazeče jen ve výjimečných případech, a to po schválení VR fakulty, 

která je seznámena s předběžným opatřením prorektora pro akademické záležitosti v této věci.  
 

 doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.   

předseda: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., PřF MU 

členové:   prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU 

      prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., FMFI UK, Bratislava  

  prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR 

  prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., MFF UK v Praze 

 

3. Zahájení habilitačního řízení – návrh komise 
Dle č. 6 Směrnice rektora MU č. 1/2016 nedojde-li k zastavení řízení z důvodu neodstranění případných formálních nedostatků 

v určené lhůtě podle čl. 4 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.  

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. Členem habilitační komise může být častý 

spoluautor uchazeče jen ve výjimečných případech, a to po schválení vědeckou radou fakulty, která je seznámena 

s předběžným vyjádřením prorektora pro akademické záležitosti v této věci.   

 

 RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. – habilitační práce „Analysis and Visualization of 

Biomolecules“ 

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

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



  

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

                doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., MFF UK v Praze 

                doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D., FEL ČVUT v Praze      

 

 RNDr. David Svoboda, Ph.D. – habilitační práce „Virtual Cell Imaging (methods and 

techniques)“ 

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

členové:   prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT v Brně 

  prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., FIT VUT v Brně 

  prof. Dr. Ing. Jan Kybic, FEL ČVUT v Praze 

  doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU 

 

 

 

4. Návrh 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. 

 

 RNDr. Martin Komenda, Ph.D.,  

 

5. Návrh na vedení bakalářských a diplomových prací 
Bakalářské i diplomové práce mohou vést:  

o akademičtí pracovníci, 

o odborní pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů s titulem Ph.D. nebo ekvivalentním,  

o odborní pracovníci s magisterským vzděláním a nejméně 5 lety praxe (po získání magisterského titulu) v oboru 

informatika nebo příbuzném,  

o doktorští studenti MU po složení státní zkoušky a obhájení tezí, 

o absolventi doktorského studia na FI MU, kteří získali zkušenosti s vedením úspěšně ukončených závěrečných prací  

na FI MU,   

o lidé uvedení na jmenném seznamu schváleném vědeckou radou.  

Bakalářské práce mohou navíc vést:   

o doktorští studenti FI, 

o lidé uvedení na jmenném seznamu schváleném vědeckou radou. 
Bakalářské práce oboru Informatika ve veřejné správě (program Aplikovaná informatika) mohou navíc vést: 

o doktorští studenti Právnické fakulty MU. 

 

Nyní se jedná se o návrh na vedení bakalářských a diplomových prací na Fakultě informatiky 

Masarykovy univerzity.  

 Mgr. Matej Antol 

 Mgr. Ivan Vlček 

6. Různé 

 Termín příští VR  


