Z á p i s č. 3
ze zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT konaného dne
11. 2. 2009
Počet členů vědecké rady: 31 členů
V době zasedání přítomno: 28 členů
Pro g ra m :
1. Kontrola zápisu
2. Schválení návrhů na složení habilitační komise
3. Schválení návrhu na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení profesorem
4. Návrh na schválení členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky
(§53 zákona č. 111/98 Sb.)
5. Projednání a odsouhlasení návrhu na složení nových oborových rad studijních oborů
doktorského studijního programu P 2612 Elektrotechnika a informatika
6. Jednací řád vědecké rady
7. Různé
1. Kontrola zápisu
Zápis č. 2. byl schválen bez připomínek.
2. Schválení návrhů na složení habilitační komise
Proděkan prof. Škvor předložil návrhy na jmenování habilitační komise a seznámil
přítomné s navrhovanými tématy habilitační přednášky.
Jméno

odevzdáno hlasů

z toho pro

proti

neplatných

Mgr. Petr Páta, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. .

27

27

0

0

prof. Ing. Pavel Tománek, CSc.

27

27

0

0

prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc.

27

27

0

0

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

27

26

1

0

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

27

27

0

0

Skrutátoři: prof. Nouza, prof. Kubeš
U s n e s e n í:
a) Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení habilitační komise
pro habilitační řízení ke jmenování docentem Mgr. Petra Páty, Ph.D.
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b) Vědecká rada se hlasováním aklamací usnesla, aby habilitační přednáška byla
přednesena na téma: Systémy pro snímání vědeckotechnických obrazových dat.
4. Návrh na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení profesorem
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na složení hodnotící komise pro zahájení řízení ke
jmenování profesorem doc. Ing. Jany Tučkové, CSc.
Jméno a příjmení
odevzdáno hlasů
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc
28
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
28
prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
28
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
28
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
28

z toho pro
26
28
28
28
28

proti
1
0
0
0
0

neplatných
1
0
0
0
0

Skrutátoři: prof. Vobecký, prof. Uhlíř
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení hodnotící
komise pro zahájení řízení ke jmenování doc. Ing. Jany Tučkové,
CSc. profesorkou.
4. Návrh na schválení členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky
(§53 zákona č. 111/98 Sb.)
Proděkanka prof. Demlová předložila návrh na členství Ing. Josefa Chaloupka, Ph.D.
v komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech.
Hlasování:
Odevzdáno hlasů
28

z toho pro
28

proti
0

neplatných
0

Skrutátoři: prof. Starý, Ing. Juha
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na členství Ing. Josefa Chaloupka,
Ph.D. ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky (§ 58 zákona č. 111/98 Sb.)
s účinností od 12. 2. 2009.
5. Projednání a odsouhlasení návrhu na složení nových oborových rad studijních oborů
doktorského studijního programu P 2612 Elektrotechnika a informatika
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na složení nových oborových rad. V diskusi
doporučil prof. Wiedermann, aby v radách byla zastoupena i pracoviště Akademie věd ČR, se
kterými jsou některé obory společně akreditovány. Bylo doporučeno, aby ústavy zaslaly
návrhy na členství v radách.
U s n e s e n í : Vědecká rada ČVUT FEL schválila v tajném hlasování všechny navržené
členy oborových rad studijních oborů doktorského studijního programu Elektrotechnika a
informatika s účinností od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2013. Složení jednotlivých oborových rad je
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přílohou originálu tohoto zápisu. Je zveřejněno na webových stránkách fakulty.
6. Jednací řád vědecké rady
Prof. Škvor seznámil vědeckou radu s připraveným návrhem, který byl k diskusi předložen
koncem r. 2008. Znění jednacího řádu bylo upraveno podle došlé připomínky. V diskusi byly
doporučeny ještě drobné úpravy z hlediska doplnění textu o elektronickém hlasování a
zveřejňování zápisu.
Vědecká rada v hlasování aklamací jednomyslně (28-0-0) odsouhlasila předložení
jednacího řádu ke schválení v akademickém senátu fakulty.
7. Různé
Děkan doc. Šimák:
– Akreditace studijního programu Otevřená informatika byla schválena. Očekáváme
písemné vyrozumění z MŠMT. Nyní bude docházet k implementaci nových studijních
programů, budou zřízeny nové Rady studijních programů.
V letošním roce bude připravena akreditace magisterských programů Biomedicíncké
inženýrství a Letecké informační systémy.
Projekt nové fakulty informačních technologií (FIT):
– Informace o vystoupení prof. Maříka a doc. Šimáka na vědecké radě ČVUT. Představili
pohled na výuku a výzkum informatiky, naše nové studijní programy, program vybudování
Svobodova centra.
– Během vystoupení seznámili vědeckou radu školy i se svými postoji ohledně zřízení FIT.
Z návrhu akreditace předkládané rektorem vymizelo, že jsou studijní programy určeny pro
FIT. Je připravována dohoda s hypotetickou fakultou. Prof. Havlíček upřesnil, že před
závěrečným hlasováním o akreditaci ve vědecké radě ČVUT řekl, že navrhovaný studijní
program použije jako podklad pro žádost o vyjádření Akreditační komise MŠMT ke vzniku
nové fakulty. Rozhodující schválení návrhu na vznik FIT je plně v kompetenci Akademického
senátu ČVUT bez ohledu na vyjádření akreditační komise.
– Výuka tělesné výchovy. Ředitel Ústavu tělesné výchovy ČVUT zaslal děkanovi dopis a
požádal, aby fakulta přehodnotila zařazení tělesné výchovy jako volitelného předmětu a
zařadila ho jako povinný. Děkan se domnívá, že jde o potřebný předmět, kromě toho mají
studenti možnost využít aktivity ústavu. Rektor uvedl, že nelze zasahovat fakultám do tohoto
procesu. V diskusi zazněly názory pro i proti zařazení tělesné výchovy jako povinného
předmětu. Zazněla doporučení na zviditelnění aktivit ústavu, aby studenti vnímali, že mohou
na škole provozovat sporty a ústav jim může nabídnout v tomto smyslu různé „služby“. Na
závěr děkan požádal, aby řešení bylo iniciováno na úrovni vedení školy s doporučením pro
všechny fakulty.
Proděkan prof. Škvor:
– Operační program VaVPI. Od 15. 12. 2008. Fakulta připravuje některá témata (např.
telematika a mobilní komunikace, energetika-smart network) ve spolupráci, jednání probíhají.
– Evropský technologický institut – informace o jednání. Sídlo institutu je v Budapešti.
1. výzva bude vypsána v nejbližších měsících. Institut má zřízenu webovou stránku
– Oznámení o udělení akademického titulu Ph.D. V období do 11. 2. proběhly úspěšně
obhajoby Ing. Pavla Lukeše, Ing. Libora Buše, Ing. Adama Sporka, Ing. Ladislava Musila,
Ing. Michala Ševčenka, Ing. Karla Zimmermanna, Ing. Milana Cepáka, Ing. Pavla Křížka,
Ing. Pavla Burgeta, Ing. Davida Šámala, Ing. Jana Weizettela a Ing. Evžena Thöndela.
prof. Wiedermann:
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Grantová agentura ČR – informace o změnách ve vedení agentury i způsobu zadávání a
vyhodnocování projektů. Posláním GAČR by mělo být financování základního výzkumu i
v technických vědách.. Navrhovaná TAČR by podporovala aplikační výzkum, univerzity
budou muset spolupracovat s průmyslovými podniky.
doc. Matas:
Navrhl, aby byla upravena kvantifikovaná kritéria habilitačních a jmenovacích řízení.
Rektor prof. Havlíček uvedl, že se nebrání změnám a podpoří rozumný návrh úprav.
doc. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r.
děkan

Zapsala: J. Vlčková
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