
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady ÚVT MU dne 28.1.2021 

 

Přítomni (připojeni videokonferenčně přes MS Teams): prof. Jiří Damborský, prof. Michal V. Marek, 

prof. Václav Hlaváč, Mgr. Vladimír Rohel, doc. Petr Holub, doc. Tomáš Brázdil, doc. Otto Dostál, prof. 

Luděk Matyska 

Omluveni: prof. Ladislav Dušek 

Zapisovatelka: Mgr. Iva Krejčí 

 

1. Zahájení 

− Ředitel přivítal členy Vědecké rady a představil program zasedání – hlavním bodem bude 

projednání strategického záměru Ústavu na léta 2021 – 28, plus krátké shrnutí z hodnocení MEP 

v rámci Metodiky 17+. 

− MU sestavila svůj strategický záměr na léta 2021 – 28 a předpokládá, že všechny fakulty a ústavy 

vypracují vlastní strategické záměry navazující na celouniverzitní.  

− Strategický záměr ÚVT bude prezentován na evaluačním pohovoru Ústavu s vedením MU dne 4.2. 

 

2. Hodnocení MEP 

− Doc. Holub prezentoval krátkou zprávu z procesu evaluace Ústavu v rámci Metodiky 17+ 

Mezinárodním hodnotícím panelem: celkově je Ústav hodnocen známkou 3 (celá MU je 

hodnocena nejvyšší známkou, tj. 5). Ředitel doplnil vysvětlení k hodnocení dílčích oblastí. Prof. 

Hlaváč připojuje svoji zkušenost s autoevaluací na ČVUT, doporučuje dát finální hodnocení 

k dispozici zaměstnancům Ústavu.  

 

3. Představení a projednání strategického záměru ÚVT 2021–28 

− Ředitel prezentoval aktuální podobu strategického záměru Ústavu na léta 2021–28. 

− Hlavní oblasti aktivit Ústavu:  

• Ekosystém vědy, výuky a spolupráce 

• Pokročilé služby ÚVT 

• Ekosystém profesionální podpory ÚVT 

− Struktura strategického záměru odpovídá celouniverzitnímu. 

− Oblast výuky a vzdělávání – zaměření na IT profesní vzdělávání a rovněž vzdělávání v oblasti 

kyberbezpečnosti.  

− Věda a výzkum a doktorské studium – rozvoj e-infrastrukturního zázemí MU, koordinace principů a 

strategie Open Science na MU (tvorba, provoz a rozvoj otevřených repozitářů vědeckých dat), 

aplikovaný výzkum (ve strategických oblastech: kyberbezpečnost, umělá inteligence a e-

infrastruktury), podpora IT orientované interdisciplinarity v doktorském studiu. 

− Ke všem oblastem proběhla diskuse s následujícími závěry: 



 

  

• Explicitněji pracovat s oblastmi, v nichž má ÚVT úspěchy, profilovat se tímto směrem 

• Navýšení počtu habilitovaných /jmenovaných) pracovníků je klíčový indikátor úspěchu 

(rozvoje vědeckých oblastí) 

• AI oblast je kritická i pro kyberbezpečnostní výzkum a provoz a je třeba ji na ÚVT 

explicitně uchopit a rozvíjet 

• Formulace „plně automatizovaný kyberbezpečností tým“ vytváří dojem, že člověk je z 

rozhodování zcela vyňat, což nemusí být vhodné/akceptovatelné nastavení (je 

doporučeno zvážit úpravu či rozšíření formulace) 

• Zvážit explicitní pokrytí IoT zejména v kyberbezpečnostním výzkumu 

 

− Prof. Hlaváč navrhuje pořídit zjednodušenou verzi záměru ve formě prezentace zahrnující jeho 

klíčové myšlenky. Ředitel s takovou prezentací počítá – jednak pro evaluační pohovor s vedením 

MU a jednak pro zaměstnance Ústavu. 

 

4. Závěr  

− Ředitel poděkoval členům Vědecké rady za účast na zasedání. 

− Další zasedání Vědecké rady Ústavu se předpokládá na konci března, kdy bude potřeba projednat 

rozpočet ÚVT na r. 2021. 

 

Zapsala:                             Viděl: 

Iva Krejčí                                     Luděk Matyska   

                         


