Pracovní verze
Z á p i s č. 3
ze zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT konaného dne
15. 12. 2010
Počet členů vědecké rady: 32
V době zasedání přítomno: 25
Program :
1. Kontrola zápisu
2. Návrh na složení habilitační komise
3. Návrhy na jmenování školitelem a členem komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací studentů doktorského studijního programu
4. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských
a magisterských studijních programech (§ 53 zákona č. 111/98 Sb.)
5. Úprava kritérií hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na FEL
6. Doktorské studium
7. Různé
– Informace o udělení titulů Ph.D.
1. Kontrola zápisu
Zápis č. 2 byl schválen – veřejné hlasování 25–0–0.
2. Návrh na složení habilitační komise
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Petra Huška, Ph.D. v oboru Technická kybernetika.
Jméno a příjmení
odevzdáno hlasů
prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
25
prof. Ing. Miloslav Fikar, DrSc.
25
doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
25
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.,Dr.h.c. 25
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.
25

z toho pro
25
25
25
24
25

proti
0
0
0
1
0

neplatných
0
0
0
0
0

Skrutátoři: prof. Pavelka, prof. Kubeš
Usnesení:
a) Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení habilitační
komise pro habilitační řízení Ing. Petra Huška, Ph.D.
b) Vědecká rada se ve veřejném hlasování usnesla, aby habilitační přednáška byla
přednesena na téma: Analýza a syntéza Takagi–Sugeno fuzzy systémů.
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3. Návrhy na jmenování školitelem a členem komisí pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu
5. Návrh na jmenování školitelem
Proděkan prof. Škvor předložil návrhy na jmenování školitelem studentů doktorského
studijního programu.
Jméno a příjmení
odevzdáno hlasů
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.(K13102) 25
(studijní obor Fyzika plazmatu)
Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (K13117)
25
(studijní obor Radioelektronika)

z toho pro
24

proti
1

neplatných
0

24

0

1

Skrutátoři: prof. Ripka, prof. Smékal
prof. Nouza, Ing. Šedivý
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrhy na jmenování
MUDr. Ing. V. Kříhy, Ph.D. a Ing. P. Hazdry, Ph.D. školitelem studentů
doktorského studijního programu s platností od 1. 3. 2011 do
28. 2. 2016.
4. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky
v bakalářských a magisterských studijních programech (§ 53 zákona č. 111/98 Sb.)
Proděkanka prof. Demlová předložila návrh na členství Ing. Daniela Sýkory, Ph.D. ve
zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních
programech.
Hlasování:
Odevzdáno hlasů
25

z toho pro
25

proti
0

neplatných
0

Skrutátoři: prof. Blažek, doc. Mach
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na členství Ing. Daniela
Sýkory, Ph.D. ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky
v bakalářských a magisterských studijních programech s účinností
od 16. 12. 2010.
5. Úprava kritérií hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na FEL
Proděkan prof. Škvor prezentoval návrh, který vznikl v pracovním týmu složeném ze
zástupců kateder a poté projednáván v grémiu děkana. Vysvětlil, k jakým změnám oproti
platnému předpisu došlo. Potenciální dopady na jednotlivá pracoviště byly propočteny, pro
většinu kateder nepůjde o velkou změnu.
Proběhla obecná diskuse a dále se hovořilo k jednotlivým bodům. Připomínky byly
projednány a některé body podle nich upraveny.
U s n e s e n í : Vědecká rada schválila návrh úpravy kritérií s platností od 1. 1. 2011.
Veřejné hlasování 25–0–0.
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6. Doktorské studium
Zprávu o studiu v doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika
v r. 2009 prezentoval proděkan prof. Škvor. Proděkan vysvětlil, že v některých oborových
radách byla přijata nepsaná pravidla z hlediska stanovení doby platnosti působnosti školitele.
Vědecká rada na zasedání dne 2. 2. 2005 přijala usnesení, ve kterém byla stanovena pětiletá
lhůta platnosti jmenování. Do té doby byli školitelé schvalováni bez časového omezení.
Vědecká rada po diskusi přijala následující usnesení – veřejné hlasování 19–0–0:
U s n e s e n í : Souhlas vědecké rady s ustanovením do funkce školitele v doktorském
studijním programu se pro členy akademické obce FEL, kteří souhlas získali před
2. 2. 2005 na dobu neurčitou, omezuje přijetím doktoranda ke studiu nejpozději do
31. 5. 2011.
Zprávu o studiu v doktorském studijním programu za r. 2009 vzala vědecká rada na vědomí.
5. Různé
– Informace o udělení titulů Ph.D. V období do 15. 12. t. r. proběhly úspěšně obhajoby
disertačních prací: Ing. Davida Šišláka, RNDr. Petra Tesaře, Ing. Jana Malinského, Ing.
Adama Dočekala, Ing. Blahoslava Němečka, Ing. Tomáše Chmelíka, Ing. Pavla Píši, Ing.
Radka Dobiáše a Ing. Marcela Herrera Martineze.
– Historická laboratoř elektrotechniky – informace o přípravě uvedení do provozu.
V rekonstruovaných prostorách v monobloku Dejvice bude i studovna literatury. Proděkan
prof. Starý požádal o spolupráci objevit zajímavé historické artefakty. Skupina historiků
techniky je sdružena kolem prof. Efmertové.
Děkan poděkoval členům za příkladnou práci a pravidelnou účast na zasedání a popřál všem
do nového roku.
Harmonogram příštích zasedání: 9. 2., 6. 4. a 18. 5. 2011.
prof. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r.
děkan
Zapsala: J. Vlčková
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