
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU dne 2. června 2017 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, přítomno 19 členů 

Program: 

1. Habilitační řízení – dr. Bühnová, dr. Kozlíková  

2. Zahájení habilitačního řízení - schválení komise – dr. Obdržálek  

3. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  

4. Informace k reakreditaci studijních programů na FI MU v návaznosti na Novelu zákona o VŠ 

5. Různé 

 

1. Habilitační řízení 
 

 Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., přednáška s názvem „Quality-Driven Architecture 

Design of Software Systems“ 

 předseda: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., ÚVT MU 

 členové:   doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., PhD., FAV ZČU v Plzni 

       doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU 

   prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. FIT VUT v Brně 

   prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK v Praze 

 

- Byli zvoleni dva hodnotitelé přednášky – prof. Černá, prof. Sgall, dále dva skrutátoři – prof. 

Přenosil a Ing. Zelený. 

- Děkan představil Ing. RNDr. Barboru Bühnovou, Ph.D. 

- Dr. Bühnová přednesla přednášku s názvem „Quality-Driven Architecture Design of Software 

Systems“. 

- Prof. Matyska, předseda habilitační komise, seznámil členy VR s hodnocením přednášky pro 

odbornou veřejnost, s návrhem komise a s výsledkem tajného hlasování komise. Komise 

doporučila, aby návrh byl postoupen k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr Bühnová vysvětlila poznámku komise ohledně slabého zapojení 

do projektových aktivit. Dotazy oponentů byly zodpovězeny již během habilitační přednášky. 

- V neveřejné rozpravě mimo jiné hodnotitelé okomentovali přednášku (hodnocení je součástí 

přílohy k zápisu). 

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

docentkou v oboru Informatika, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:  24 

  počet přítomných členů:     19 

  hlasujících pro:                   14 

  hlasujících proti:  3 

  neplatných hlasů:  2 

- Po sečtení hlasů sdělil děkan kladný výsledek dr. Bühnové, VR fakulty postupuje návrh na 

jmenování docentkou rektorovi MU. Celý tento bod jednání probíhal v anglickém jazyce. 

  

 RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. – přednáška s názvem „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 

 

- Byli zvoleni dva hodnotitelé přednášky – prof. Dvořák a prof. Kučera, dále dva skrutátoři – prof. 

Přenosil a Ing. Zelený. 



  

- Děkan představil RNDr. Barboru Kozlíkovou, Ph.D. 

- Dr. Kozlíková přednesla přednášku s názvem „Analysis and Visualization of Biomolecules“. 

- Prof. Kozubek, předseda habilitační komise, seznámil členy VR s hodnocením přednášky pro 

odbornou veřejnost, s návrhem komise a s výsledkem tajného hlasování komise. Komise 

doporučila, aby návrh byl postoupen k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr. Kozlíková zodpověděla dotazy, které se týkaly spolupráce 

s jinými institucemi a odborných výsledků a citací. 

- V neveřejné rozpravě mimo jiné hodnotitelé okomentovali přednášku (hodnocení je součástí 

přílohy k zápisu). 

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

docentkou v oboru Informatika, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:  24 

  počet přítomných členů:     19 

  hlasujících pro:                   17 

  hlasujících proti:  0 

  neplatných hlasů:  2 

- Po sečtení hlasů sdělil děkan kladný výsledek dr. Kozlíkové, VR fakulty postupuje návrh na 

jmenování docentkou rektorovi MU. Celý tento bod jednání probíhal v anglickém jazyce. 

 

2. Zahájení habilitačního řízení – návrh komise 
 

 Mgr. Jan Obdržálek, PhD.    
 

Dr. Obdržálek požádal o zahájení habilitačního řízení na Fakultě informatiky MU v oboru Informatika 

s habilitační prací „Graphs, Their Width, and Logic“. 

 

Členové Vědecké  rady Fakulty informatiky schválili komisi pro habilitační řízení předloženou děkanem 

v tomto složení (souhlas: 17, nesouhlas: 0, zdržení se: 2): 

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

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

 doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., MFF UK v Praze 

 prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc, FAV ZČU v Plzni 

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

  

3. Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  

 

 Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky pro všechny studijní obory 

magisterských navazujících programů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity akreditované 

v angličtině. Podle čl. 23 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na dobu neurčitou po schválení 

vědeckou radou fakulty. 

 

o Mouzhi Ge, Ph.D. 

o Dr. rer. nat. Achim Blumensath 

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a schválili uvedené odborníky členy 

komise pro SZZ na Fakultě informatiky (s: 19, n: 0, z: 0).  
 

 Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Sociální informatika 

bakalářského programu Aplikovaná informatika akreditovaném na Fakultě informatiky Masarykovy 

univerzity. Podle čl. 23 odst. 1b) SZŘ jmenuje odborníky děkan na dobu neurčitou po schválení 

vědeckou radou fakulty. 

 

o prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. 

o RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. 



  

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a schválili uvedené odborníky členy 

komise pro SZZ na Fakultě informatiky (s: 19, n: 0, z: 0).  

 

 

4. Informace k reakreditaci studijních programů na FI MU v návaznosti na Novelu zákona  

o vysokých školách  

 

 Prof. Barnat předložil členům VR pro informaci materiály k chystané reakreditaci studijních 

programů v návaznosti na Novelu zákona o vysokých školách, seznámil je s vizí MU a 

prodiskutoval zavedení akademický studijních programů, profesních studijních programů a 

studijních programů se zaměřením na vzdělávání.  

  

5. Různé 

 

 Prof. Hliněný seznámil členy VR FI MU se změnami Statutu FI MU a Jednacího řádu VR FI 

MU, které jsou platné od 15. 5. 2017. 

 Termín příští VR je předběžně domluven na listopad 2017, konkrétní datum bude stanoveno 

na začátku podzimního semestru. 

 

 

 

 

Brno, 20. 6. 2017  viděl: prof. Zlatuška 

                                                                                         zapsala: Komárková 
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