
                   Z á p i s  č. 4
           ze zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT konaného dne 
                                                        7. 6. 2006
Počet členů vědecké rady: 22
Přítomno podle prezenční listiny: 17

P r o g r a m  :

od 10 hodin:
1. Kontrola zápisu
2. Reakreditace doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika
    (informace a diskuse)
3. Návrhy na složení oborových rad oborů doktorského studijního programu
4. Seznam prestižních konferencí – zásady kategorizace

od 13 hodin:
5. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Dr. Ing. Martina Vrňaty na téma:
    Impedance a fázová citlivost chemických vodivostních senzorů
6. Návrhy na jmenování školitelem a členem komise pro státní doktorské zkoušky
    a obhajoby doktorských prací
7. Návrh na doplnění seznamu externích členů komisí pro státní doktorské
    zkoušky a obhajoby disertačních prací
8. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky 
9.  Návrhy na členství v komisi pro státní doktorské zkoušky a komisi pro obhajoby
     disertačních prací
10. Úpravy studijních programů
11. Různé

          
1. Kontrola zápisu
    Zápis č. 3 byl schválen – hlasování 17-0-0.

2. Reakreditace doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika
    (informace a diskuse)

    Ve smyslu novely Zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb., kterou se mění zákon
č. 111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách),  chce  fakulta  předložit  žádost  o reakreditaci
dosavadního tříletého doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika s cílem
změnit  standardní  délku doktorského studia na čtyři  roky pro všechny jeho obory.  Žádost
vychází z dosavadních  zkušeností z uskutečňování jednotlivých oborů studijního programu.

Zdůvodnění:
     Studenti v náročném technickém oboru musí zvládnout rozsáhlý teoretický a odborný
základ. Objem látky je reprezentován minimálním počtem kreditů, které ve dvouleté studijní
etapě musí student získat. Zvládnutí teoretické průpravy musí student prokázat vykonáním
zkoušek z předmětů doktorského studijního programu a státní doktorskou zkoušku. V tříletém
studijním  programu  musí  student  intenzivně  pracovat  na  tématu  disertace  již  v průběhu
studijní  etapy,  což  prokazuje  odbornou  rozpravou  na  konci  dvouletého  studijního  bloku.
V této  rozpravě  je  poté  definitivně  určeno  téma  disertace,  což  znamená,  že  pro  plné
soustředění na práci má student pouze rok, a to jak na vypracování, tak i obhájení disertační
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práce.  Většina  disertačních  prací  řešených  na  naší  fakultě  vyžaduje  rozsáhlou  studii
současného  stavu  tématu,  sběr  dat,  resp.  experimentální  práci  v terénu  a  časově  náročné
počítačové simulace, případně i realizaci zařízení a rozsáhlých experimentů. Pro zkvalitnění
studia a profilu absolventa je v současnosti požadováno, aby každý doktorand ještě během
studia  vystoupil  na  odborných  konferencích  a  publikoval  své  výsledky  v odborných
časopisech. Žádoucí také je, aby se doktorandi podíleli na grantových projektech nebo, pokud
možno, absolvovali stáž v zahraničí, či na špičkovém pracovišti v ČR.

     Bylo prokázáno, že pokud má být disertační práce kvalitní a znalosti doktoranda hluboké,
nedá se celý takto pojatý program zvládnout za tři roky. Ukazuje na to průměrná doba studia
v našem doktorském studijním programu, která dosahuje 5,7 roku. Potvrzuje to i skutečnost,
že většina obhajob disertačních prací studentů prezenční formy studia probíhá až na konci
čtvrtého roku studia, tedy již v prodloužené lhůtě, o jejíž poskytnutí musejí studenti žádat a
v jejímž průběhu nemají nárok na hmotné zajištění. V roce 2005, kdy bylo na naší fakultě 57
úspěšných obhajob, žádalo o prodloužení prezenční formy studia 48 doktorandů, t.j. většina
studentů ukončujících prezenční formu v daném roce.

     Domníváme se, že prodloužení  standardní doby studia vytvoří  vhodné podmínky pro
samostatnou  vědeckou  práci  doktorandů  po  ukončení  studijního  bloku,  a  významně  tak
přispěje ke kvalitnímu zpracování disertací. Současně s prodloužením standardní doby studia
zpřísní  Fakulta  elektrotechnická  ČVUT  v  Praze  kreditní  systém,  kterým  bude  důsledně
uplatňován systém kontroly studia. Umožní tak vyloučit včas ze studia ty studenty, kteří ve
studijní etapě neprokáží schopnosti, potřebné pro úspěšné dokončení disertační práce. 

    Z diskuse vyplynul souhlas s předložením materiálů k reakreditaci.
Hlasování aklamací – 17 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

U s n e s e n í  :  Vědecká rada FEL ČVUT souhlasí se zasláním návrhu na  
                            reakreditaci doktorského studijního programu rektorovi ČVUT

     k jeho předložení Akreditační komisi.

3. Návrhy na složení oborových rad oborů doktorského studijního programu

    V souvislosti s reakreditací doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika
předložil proděkan doc. Hazdra ke schválení návrh změn ve složení oborových rad 
následujících studijních oborů: Elektrotechnologie a materiály, Elektrické stroje, přístroje a 
pohony, Elektroenergetika, Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a 
robotika, Informatika a výpočetní technika, Matematické inženýrství, Řízení a ekonomika 
podniku, Provoz a řízení letecké dopravy. V tajném hlasování byli všichni navrhovaní členové
schváleni. Jejich seznam je přílohou originálu zápisu.

U s n e s e n í  :  Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování nových členů
     oborových rad výše uvedených studijních oborů s platností od 8. 6. 2006
          do 28. 2. 2009. 

4. Seznam prestižních konferencí – zásady kategorizace

    Proděkan doc. Hazdra předložil návrh zásad kategorizace a přednesl komentář 
k elektronické prezentaci navrženého seznamu prestižních konferencí (viz příloha zápisu).  
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    Cílem kategorizace a vytvoření „Seznamu prestižních konferencí FEL ČVUT“ (SPK) je 
motivovat pracovníky, aby publikovali na nejvýznamnějších konferencích v oboru. Proto by 
měl být seznam těchto konferencí včas k dispozici a nesmí v něm docházet k sezónním 
změnám. Dalším cílem je dosáhnout transparentního a jednoduchého systému hodnocení. 

Návrh zásad pro tvorbu seznamu prestižních konferencí 

1. Návrh s podklady v elektronické podobě podává vedoucí katedry proděkanovi pro 
doktorské studium a výzkum. Podklady obsahují: název, datum a místo konání konference, 
organizátora a odkaz na www stránky. Uzávěrka návrhů pro rok 2006 bylo  1.5.2006. Pokud 
některé údaje o konferenci nebudou k uvedenému datu k dispozici, použijí se informace o 
předchozím ročníku dané konference.

2. Proděkan  provede vyhodnocení návrhů a vypracuje návrh seznamu prestižních konferencí. 
Navržený seznam bude VR předložen v elektronické podobě dva týdny před zasedáním 
vědecké rady, na kterém se bude seznam schvalovat ( v roce 2006 byl stanoven termín
 24.5. 2006).

3. Po schválení VR bude seznam neprodleně zveřejněn: na www stránkách oddělení pro 
vědeckou a výzkumnou činnost a zahraniční styky. 

4. Při zařazování konferencí do seznamu se bude vycházet z dosavadních kriterií (organizátor,
pokrytí a počet účastníků minulých ročníků) a celkového renomé dané akce. Jako podpůrné 
hledisko je možno použít citovanost příspěvků z minulých ročníků dané konference v 
prestižních časopisech a výběrovost dané konference (procento odmítnutých příspěvků). 
V příštích letech se budou projednávat změny a aktualizace seznamu.

Ostatní konference (kategorie B15)

Vědecká rada může rozhodnout, a to na základě vlastního uvážení nebo na základě podnětu 
podaného prostřednictvím proděkana, o explicitním zařazení určité, „neprestižní“ konference 
do kategorie ostatní (B15). V diskusi zazněly připomínky ke vzniku seznamu. Bylo 
doporučeno, aby seznam nejméně prestižních konferencí byl ještě dále doplněn a tyto akce 
v něm zůstaly natrvalo – tato část doporučení bude řešena technicky s metodikem 
komponenty.

Hlasování o zařazení konferencí do seznamu
číslo konference výsledek hlasování              závěr
202  17-0-0   schváleno   
208  13-1-3    schváleno
317  0-12-5    neschváleno
318  0-7-10    neschváleno
708  0-11-6    neschváleno
904 16-0-1    schváleno
1201 10-2-5    schváleno
1202 1-7-9    neschváleno
1203 17-0-0    schváleno
1204 8-3-6    neschváleno
1205 17-0-0    schváleno
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Schválená rozhodnutí 

1.  Vědecká  rada  schválila,  aby  do navrhovaného  seznamu  byly  zařazeny  konference,  ke
kterým byla vznesena nejvýše 1 připomínka – hlasování  aklamací 16-0-1.  

2. Vědecká rada schválila přeřazení konferencí WSEAS do kategorie nejméně prestižních –
hlasování aklamací 16-0-1.
(Čísla konferencí – viz  seznam v příloze zápisu)

3. Vědecká rada schválila zařazení konferencí do seznamu podle výsledku výše uvedeného
hlasování aklamací.  

5. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Dr. Ing. Martina Vrňaty na téma:
    Impedance a fázová citlivost chemických vodivostních senzorů

    Dr.  Ing.  Martin  Vrňata  přednesl  přednášku  s názvem  Impedance  a  fázová  citlivost
chemických  vodivostních  senzorů.  Přednáška  byla  zaměřena  na  problematiku  měření
impedance  senzorů  s anorganickými  i  organickými  aktivními  vrstvami   a  representaci
získaných dat.

Nejprve přehledně popsal chemický vodivostní senzor a jeho elektrické parametry.  Měření
impedance bylo  využito  jako nástroj  k charakterizaci  senzorů.  Dále definoval  ekvivalentní
obvod  senzoru  a  zabýval  se  vlivem  morfologie  aktivní  vrstvy  na  pásové  schéma  a  její
reprezentace  v podobě ekvivalentního obvodu. Na základě měření  byl  sestaven Nyquistův
diagram, a s využitím fázových poměrů stanovil jeho citlivost na měřené plyny.

V experimentální části presentoval vytvořené pracoviště pro měření impedance. Dále popsal
výsledky výzkumných  aktivit.  Byly  presentovány výsledky pro dva  typy  senzorů  na bázi
SnO2 na bázi SnAcAc. Fázovou citlivost zkoumal pro různé složení aktivní vrstvy. Prověřil
chování senzorů s různými typy aktivních vrstev.
V závěru shrnul výsledky výzkumu formou grafů a jasně formulovaných závěrů. Výsledky
byly  přeneseny do práce  při  výuce  vlastního  předmětu,  při  řešení  diplomových  prací,  při
budování společné senzorové laboratoře Ústavu fyziky a měřicí techniky  a Ústavu počítačové
a řídicí  techniky VŠCHT v Praze.  Na základě  jejich zavedení  do pedagogického  procesu
dojde k  doplnění stávající nabídky výuky ve všech třech stupních vysokoškolského studia.

Přednáška formou PWP presentace byla přehledně členěna a byla zpracována velmi kvalitně.
Přednesena  byla  jasně  a  zřetelně,  s vysokou  odbornou  erudicí  a  s velmi  dobrým
pedagogickým přístupem.

Diskuse  byla  nejprve  zaměřena  na  dotazy  oponentů  k práci,  které  se  týkaly  především
pohledu habilitanta na výzkum nových chemických plynových senzorů v současné době ve
světě,  k perspektivám nízkoteplotních  senzorů,  a  na  konkrétní  dotazy  vztažené  k vlastním
realizovaným  experimentům  popsaným  v  habilitační práci.  Habilitant  rovněž  představil
záměry svého dalšího odborného rozvoje. Otázky oponentů i otázky dalších členů vědecké
rady v rámci širší rozpravy bezezbytku zodpověděl. Jeho odpovědi byly na vysoké odborné
úrovni.
Hlasování:
Odevzdáno hlasů z toho pro proti neplatných
          17       16    1        0
Skrutátoři: prof. Tvrdík, prof. Slavík
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U s n e s e n í  :  Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování 
                           Dr. Ing. Martina Vrňaty docentem v oboru Měřicí technika.

6. Návrhy na jmenování školitelem a členem komise pro státní doktorské zkoušky
    a obhajoby doktorských prací

    Proděkan doc. Hazdra předložil návrh na jmenování  školitelem a členem komise pro SDZ
a obhajoby doktorských prací ve studijním oboru Telekomunikační technika.
Hlasování:
Odevzdáno hlasů: z toho pro proti neplatných
           17       10    7       0
Skrutátoři: prof. Vejražka, doc. Špunda 

U s n e s e n í  : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování Ing. Brabce   
                          školitelem a členem komise pro SDZ a obhajoby doktorských prací

  s platností od 8. 6. 2006 do 31. 5. 2011.

7. Návrh na doplnění seznamu externích členů komisí pro státní doktorské
    zkoušky a obhajoby disertačních prací

    Proděkan  doc.  Hazdra  předložil  návrh  na  členství  v komisích  pro  SDZ  a  obhajoby
doktorských prací (zákon č. 111/98 Sb., §53). V tajném hlasování byli  všichni navrhovaní
členové schváleni. Jejich seznam je přílohou originálu zápisu. 
Skrutátoři: doc. Šimák, Ing. Winkler, prof. Demlová, prof. Mařík, prof. Tvrdík, prof. Slavík

U s n e s e n í : Vědecká rada schválila návrh na členství v komisích pro SDZ 
                          a obhajoby doktorských prací tak, jak byl předložen s platností 

  od 8. 6. 2006. 

8. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky

    Proděkan doc. Bílek předložil návrh  na členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky
v bakalářském a magisterském studijním programu, kteří podléhají schválení vědeckou radou
(zákon č.  111/98 Sb, §53). V tajném hlasování byli  všichni navrhovaní členové schváleni.
Jejich seznam je přílohou originálu zápisu.
Skrutátoři: prof. Doležel, prof. Blažek, prof. Syrový, doc. Masopust

U s n e s e n í : Vědecká rada schválila návrh na členství v komisích pro SZZ 
                          v bakalářském a magisterském studijním programu tak, jak byl

  předložen s platností od 12. 6. 2006 

9.  Návrhy na členství v komisi pro státní doktorské zkoušky a komisi pro obhajoby
     disertačních prací

     Proděkan doc. Hazdra předložil návrh na členství v komisi pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Informatika a výpočetní technika.

Jméno odevzdáno hlasů z toho pro proti neplatných 
Ing. Július Štuller, CSc.             17       16    1        0
Ing. Jiří Kadlec, CSc.  17       16    1        0
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Skrutátoři: Ing. Hátle, doc. Mach

U s n e s e n í  :  Vědecká rada FEL ČVUT schválila členství Ing. Štullera a Ing. Kadlece
    v komisi pro SDZ a obhajoby disertačních prací s platností od 8. 6. 2006

     do 31. 5. 2011.

10. Úpravy studijních programů
     K projednání bodu programu byl přizván proděkan doc. Müller.

     Členové  vědecké  rady  obdrželi  studijní  plány  bakalářského  studijního  programu
Softwarové  technologie  a  management  (STM)  a  jeho  oborů  s navrhovanými  úpravami
elektronicky předem. Proděkan doc. Müller materiál prezentoval a odpověděl na dotazy. 
Současně  byl  předložen  návrh  úpravy  studijních  plánů  navazujícího  magisterského  oboru
Výpočetní technika.  Vzhledem k tomu, že návrh nebyl  dosud projednán v Radě programu,
děkan prof. Škvor materiál stáhl z programu zasedání. Bude stanoven postup pro projednávání
takových návrhů. 

U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT vyslovila souhlas se studijními plány 
                          bakalářského studijního programu Softwarové technologie 
                          a management.  
                          (Hlasování aklamací 17-0-0)

     Děkan prof. Škvor informoval o přípravě nového oboru Inteligentní systémy ve studijním
programu STM. Koordinátorem  přípravy osnov je doc. Lažanský. 
     Vědecká rada diskutovala o budoucnosti studijních programů na fakultě. Bylo doporučeno:
- věnovat se pojmu informatika a jejím vztahem k elektrotechnice 
- definovat, které části informatiky chceme učit
- zabývat se profilem absolventů – tuto problematiku konzultovat s externisty a naslouchat i 
 studentům
- definovat hlavní úlohu školy-fakulty s důrazem na zachování kvality studia

11. Různé

proděkan doc. Hazdra:
- návrhy na přiznání mimořádné podpory z rezervy rektora pro výzkumné týmy.
Pracoviště zaslala celkem 10 návrhů na ocenění. Vzhledem k časové tísni byly projednány
v kolegiu  děkana  dne  15.  5.  t.  r.,  doplněny  dalšími  údaji  a  poté  zaslány  rektorovi  prof.
Havlíčkovi.
 - oznámení o udělení akademického titulu Ph.D. V období do  7. 6. t. r. proběhly úspěšně
obhajoby doktorských prací Ing. Ondřeje Medka, Ing. Marka Gayera, Ing. Davida Havelky,
Ing. Jiřího Vyskočila, Ing. Stanislava Flígla, Ing. MUDr. Jakuba Cveka, Ing. Jana Herza, Ing.
Jana  Včeláka,  Ing.  Michala  Stránského,  Ing.  Jiřího  Škamlíka,  Ing.  Vladka  Pavelky,  Ing.
Květoslava Beldy.
- časový harmonogram doktorského studia v akademickém roce 2006-07 – informace.

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., v. r.   
   děkan
Zapsala: J. Vlčková
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