
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU dne 8. prosince 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Habilitační řízení – Mgr. Jan Obdržálek, PhD., RNDr. David Svoboda, Ph.D. 

2. Zahájení habilitačních řízení - schválení komisí – Mouzhi Ge, Ph.D.,  Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.    

3. Návrh na jmenování emeritním profesorem – prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. 

4. Záležitosti doktorského studia 

5. Záležitosti studijního oddělení 

6. Návrh na změnu akreditace 

7. Různé 

 

1. Habilitační řízení  
 

 Mgr. Jan Obdržálek, PhD. - přednáška s názvem „Logic of Graphs" 

 

Habilitační komise pracovala ve složení: 

 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 

 

-  Na začátku jednání byli zvoleni dva hodnotitelé přednášky – prof. Jančar a prof. Sgall, dále dva 

skrutátoři – dr. Chytil a prof. Slovák. 

- Děkan představil Mgr. Jana Obdržálka, PhD. 

- Dr. Obdržálek přednesl přednášku s názvem „Logic of Graphs“. 

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

odbornou veřejnost, se závěry oponentských posudků, návrhem komise a s výsledkem tajného 

hlasování komise. Komise doporučila, aby návrh byl postoupen k dalšímu řízení. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr. Obdržálek zodpověděl na vybrané dotazy z oponentních 

posudků. Konkrétně šlo o představení nejdůležitějších otevřených problémů v oblastech 

pokrývaných habilitační prací, a dále o možnou parametrizaci problému ověřování modelu pro 

logiku prvního řádu a částečně uspořádané množiny pomocí dimenze (namísto běžně používané 

šířky). Uchazeč také upřesnil autorský podíl na pracích zmíněných v prezentaci.  

- 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 uchazeč jmenován docentem 

Informatiky, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:  24 

  počet přítomných členů:     18 

  hlasujících pro:                   18 

  hlasujících proti:  0 

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

jmenování docentem rektorovi MU. 

 

 RNDr. David Svoboda, Ph.D. - přednáška s názvem „Virtual Cell Imaging"  

 

Habilitační komise pracovala ve složení: 

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

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

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



  

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

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

 

- Na začátku jednání byli zvoleni dva hodnotitelé přednášky – prof. Kratochvíl a prof. Matyáš, dále 

dva skrutátoři – dr. Chytil a prof. Slovák. 

- Děkan představil RNDr. Davida Svobodu, Ph.D. 

- Dr. Svoboda přednesl přednášku s názvem „Virtual Cell Imaging“. 

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

odbornou veřejnost, se závěry oponentských posudků, návrhem komise a s výsledkem tajného 

hlasování komise. Komise doporučila, aby návrh byl postoupen k dalšímu řízení. Jednání VR byl 

přítomen i prof. Jan, člen habilitační komise. 

- Proběhla veřejná rozprava, kde dr. Svoboda zodpověděl dotazy z oponentských posudků a členů 

VR a hostů. Dotazy se týkaly ohledně zařazení vybraných konferencí do kategorie A/B v rámci 

mezinárodního rankingu CORE, autorského podílu uchazeče na vybraných časopiseckých 

publikacích a vybraných softwarových nástrojích, výhod využití simulovaných dat při práci         

s prostorovými obrazovými daty či při práci s dynamicky se vyvíjejícími systémy. Také se 

diskutovalo ohledně správné interpretace posudků oponentů habilitační práce. 

- 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 uchazeč jmenován docentem 

Informatiky, s tímto výsledkem: 

  počet členů vědecké rady:  24 

  počet přítomných členů:     18 

  hlasujících pro:                   16 

  hlasujících proti:  2 

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

jmenování docentem rektorovi MU. 

 

2. Zahájení habilitačního řízení – návrh komise 

 

 Mouzhi Ge, Ph.D.   –  habilitační práce „Data Quality Management for Recommender 

Systems“ 

předseda: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., FIT ČVUT v Praze 

členové:   prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., STU v Bratislave 

 prof. RND. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU 

 prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., FIT VUT v Brně 

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

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky schválili habilitační komisi v uvedeném složení. 

  

 Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.   –  habilitační práce „Computational biomarker 

discovery: methods and practice“ 

předseda: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU 

členové:   doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU 

 prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., FEKT VUT v Brně 

 prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně 

 prof. Ing. Filip Železný, Ph.D., FEL ČVUT v Praze 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky schválili habilitační komisi v uvedeném složení. 

 

3. Návrh na jmenování emeritním profesorem – prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. 

 

Doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., vedoucí Katedry počítačových systémů a komunikací FI MU, podala 

návrh na jmenování prof. RNDr. Jaroslava Krále, DrSc., emeritním profesorem. Členové Vědecké rady 

Fakulty informatiky návrh doc. Hladké projednali a schválili. 

 



  

4. Záležitosti doktorského studia 

 

Návrh na nového externího člena Oborové rady FI MU 
 

 prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně (náhrada za prof. Češku) 

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a schválili prof. Sekaninu členem Oborové 

rady FI MU. 

 

Návrh na nové školitele pro doktorské studenty 
 

 doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU 

 doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D., FI MU 

 prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU, FI MU 

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a schválili výše uvedené novými školiteli 

doktorského studia na FI MU. 

 

Návrh na nové členy do komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací 

 

 RNDr. Michal Batko, Ph.D., FI MU 

 Mouzhi Ge, Ph.D., FI MU 

 RNDr. David Šafránek, Ph.D., FI MU  

 RNDr. Jiří Rákosník, CSc., MÚ AV ČR  

 Prof. Ricardo Focardi, Ca' Foscari University, Venice, Italy 

 Prof. Nicholas Markey, IRISA, France 

 Prof. Mark Nixon, University of Southampton, UK 

 Univ.-Prof. Dr. Uwe Zdun, University of Vienna, Austria 

 

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

komisí pro SDZ a obhajoby disertační práce na Fakultě informatiky.  

 

5. Záležitosti studijního oddělení 

 

Návrh členů do komise pro státní závěrečné zkoušky  

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

navazujících programů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity akreditované v angličtině.  
 

 RNDr. Petra Budíková, Ph.D., FI MU 

 RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., FI MU 

 

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

komise pro SZZ na Fakultě informatiky.  
 

Návrh nového vedoucího na vedení bakalářských prací  

 

 Mgr. Rudolf Wittner, ÚVT MU 

 

Členové Vědecké rady Fakulty informatiky hlasovali o návrhu a schválili Mgr. Wittnera vedoucím 

bakalářských prací na Fakultě informatiky.  

 

6. Návrh na změnu akreditace bakalářských a magisterských programů na FI MU 

 

Děkan předložil členům VR FI MU návrh na formální změnu studijních programů v současně době 

akreditovaných pro Fakultu informatiky. Navrhovaná změna umožňuje dostudování studentů, kteří 



  

zahájili studium v době platnosti studia podle předchozího zákona. Uvedený dokument členové 

Vědecké rady Fakulty informatiky projednali a následně schválili. 

 

7. Různé 

 

 Revize pravidel prof a hab. řízení na Fakultě informatiky – členové Vědecké rady Fakulty 

informatiky projednali revizi interních pravidel. 

 Termín příští VR byl předběžně domluven na 20. dubna 2018. 

 

 

 

Brno, 12. prosince 2017  viděl: prof. Zlatuška 

                                                                                         zapsala: Komárková 
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