Zápis č. 3
ze zasedání Vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT
konaného dne 13. 12. 2017
Počet členů Vědecké rady:
V době hlasování přítomno:

33
25

P r o g r a m:
V posluchárně č. 209:
1.
2.

Udělení Trnkovy medaile prof. Tlustému
Udělení Ceny děkana za prestižní disertační práci
Profesorská přednáška:
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13137
V oboru: Radioelektronika
Téma: Obrazové fotonické systémy v kosmických aplikacích

V zasedací místnosti č. 80:
3.
4.
5.
1.

Dokončení řízení ke jmenování profesorem
Projednání a schválení návrhu na jmenování členů oborové rady studijního oboru
“Elektrické stroje, přístroje a pohony” doktorského studijního programu DSP P 2612
Projednání návrhu úpravy Řádu doktorského studia FEL a úprav směrnic děkana
pro doktorské studium
Různé
Udělení Trnkovy medaile prof. Tlustému
Udělení Ceny děkana za prestižní disertační práci

Děkan prof. Ripka předal Trnkovu medaili prof. Ing. Josefu Tlustému, CSc. z katedry
elektroenergetiky za dlouhodobé vynikající pedagogické a vědecké působení na fakultě.
Dále děkan prof. Ripka předal Cenu děkana za prestižní disertační práci Ing. Ivo
Hermanovi, Ph.D. za práci “Scaling in Vehicle Platoons” za přítomnosti jeho školitele prof.
Ing. Michaela Šebka, DrSc. a školitele-specialisty doc. Ing. Zdeňka Huráka, Ph.D.
2.

Profesorská přednáška:
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13137
V oboru: Radioelektronika
Téma: Obrazové fotonické systémy v kosmických aplikacích

Přednášku hodnotili členové Vědecké rady FEL:
1)
2)
3)

Ing. Libor Juha, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
prof. Mgr. Jiří Myslík

Doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. přednesl profesorskou přednášku zaměřenou na obrazové
fotonické systémy a jejich využití v kosmickém výzkumu a technice. V úvodu přednášky
definoval a představil obrazovou fotoniku, jež se zabývá snímáním, přenosem a reprodukcí
obrazového toku. Spojuje optiku, elektroniku a metody rekonstrukce obrazu. Pokrývá
spektrální obory od rtg. a gama záření přes viditelnou až po dalekou infračervenou oblast.
Vysvětlil zvýšené nároky kladené na obrazové fotonické systémy ve specifických

podmínkách kosmických aplikací. Tyto systémy se uplatňují na satelitech, kosmických
sondách a doprovodných zařízeních. Byl podán přehled jejich historického vývoje od
poloviny 19. století do současnosti. Jako příklad svého působení v tomto oboru vybral práci
na sondách FOBOS-1 a FOBOS-2, umělé družici země INTEGRAL a pozemních
podpůrných experimentech BOOTES a MAIA. Dále byl v přednášce představen optický
materiál Hg2Cl2 (kalomel) využívaný doc. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D. v těchto aplikacích.
Byly shrnuty jeho vlastnosti, především transmise záření v širokém spektrálním rozsahu, tj.
od 380 nm do 10 000 nm. Jako příklad obrazového fotonického systému byla představena
hyperspektrální kamera THETIS (Thermal Hyperspectral Imaging System) vyvinutá pro
ESO na pracovišti uchazeče. Dále doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. objasnil podstatu metod,
které vyvinul a použil pro měření a korekce deformace vlnoplochy v takových zobrazovacím
zařízení. Klíčovým prvkem soustavy je akusto-optický laditelný filtr. Byl osvětlen princip jeho
činnosti a popsáno jeho využití v dané obrazové fotonické soustavě. Dalším potřebným
prvkem je polarizátor; pro širokou spektrální oblast od viditelného záření po střední
infračervenou oblast vyhovuje opět nejlépe kalomelový optický materiál. Byly studovány
různé typy polarizátorů – Wollastonův, Glan-Taylorův a Glan-Foucaltův.
Závěrem přednášky doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. nastínil další směřování své vědeckotechnické, organizační a pedagogické práce na fakultě a přehledně představil dosažené
výsledky a aktivity. Proběhla široká a detailní diskuse, během níž kandidát všechny
položené dotazy zodpověděl.
Hlasování:

odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

24

21

0

3

Skrutátoři: prof. Hamhalter, prof. Demlová
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování doc. Mgr. Petra Páty, Ph.D.
profesorem v oboru Radioelektronika.
3.

Projednání a schválení návrhu na jmenování členů oborové rady studijního
oboru “Elektrické stroje, přístroje a pohony” doktorského studijního
programu P 2612

Děkan prof. Ripka předložil návrh na jmenování a schválení složení oborové rady studijního
oboru “Elektrické stroje, přístroje a pohony” doktorského studijního programu P 2612
“Elektrotechnika a informatika” na FEL ČVUT v Praze s platností od 13. 12. 2017 do 31. 12.
2019:
Členové oborové rady:

odevzdáno
hlasů

pro

proti

neplatných

Ing. František Bernat, CSc.
(ABB s.r.o.)

25

22

2

1

prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
(K 13134)

25

24

0

1

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
(VŠB TU Ostrava, FEI)

25

24

0

1

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
(Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.)

25

23

1

1

2

prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.
(Univerzita obrany, FVT)

25

20

4

1

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
(ZČU v Plzni, FEL)

25

24

0

1

prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D.
(Žilinská univerzita, Žilina)

25

24

0

1

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
(K 13138)

25

24

0

1

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
(K 13135)

25

20

4

1

prof. Ing. Pavol Špánik, Ph.D.
(Žilinská univerzita, Žilina)

25

24

0

1

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
(VUT Brno, FEKT + CEITEC)

25

24

0

1

prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

25

22

2

1

Skrutátoři: prof. Žára, prof. Matas
Prof. Škvor dal podnět na doplnění kandidátů na členství v oborové radě o doc. Ing.
Vítězslava Pankráce, CSc. Tento návrh bude předložen k projednání a schválení na příští
Vědecké radě FEL.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování členů oborové rady
studijního oboru “Elektrické stroje, přístroje a pohony” DSP P 2612 “Elektrotechnika
a informatika” s platností od 13. 12. 2017 do 31. 12. 2019.
4.

Projednání návrhu úpravy Řádu doktorského studia FEL a úprav směrnic
děkana pro doktorské studium

Proděkan doc. Polívka prezentoval členům Vědecké rady návrhy na úpravu vnitřního
předpisu fakulty Řádu doktorského studia FEL a čtyř směrnic děkana upravující pravidla
doktorského studia (v materiálech pro zasedání) reflektující novelu VŠ zákona, navazující
změnu Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT, novou vládní metodiku hodnocení
výzkumných organizací M17+ a nabyté zkušenosti v doktorském studijním programu.
a)

Řád doktorského studia FEL ČVUT v Praze

Vědeckou radou byly projednány navrhované změny. Z nabízených variantních změn byla
v čl. 6 Studijní blok doporučena varianta 2 s tím, že požadavek splnění 30 kreditů celkem, z
toho 6 kreditů za publikační činnost, se prokazuje k datu podání přihlášky ke státní
doktorské zkoušce. V čl. 10 Internacionalizace byla doporučena varianta 5 s tím, že:
● absolvování měsíční stáže doktoranda na zahraniční instituci je minimální dobou,
doporučeno je však delší období,
● předseda OR a vedoucí školícího pracoviště předem schvalují nejen program stáže,
ale také místo stáže.
V čl. 12 byla doporučena varianta 6.
Ostatní navrhované změny byly projednány a doporučeny přijmout bez připomínek.
3

Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze projednala návrh úprav Řádu doktorského studia
FEL ČVUT v Praze a doporučila před jeho předložením ke schválení AS FEL
akceptovat výše uvedené změny.
b)

Směrnice děkana pro ohodnocení publikační činnosti kredity v doktorském studiu na
ČVUT FEL

Vědecká rada doporučila navrhované změny přijmout bez připomínek.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze souhlasí s navrženými úpravami Směrnice děkana
pro ohodnocení publikační činnosti kredity v doktorském studiu na FEL ČVUT v
Praze.
c)

Směrnice děkana pro provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na ČVUT
FEL

Vědecká rada doporučila navrhované změny přijmout s tím, že:
● navrhované znění čl. 2 Zkušební komise, bod 5 bude přeformulován tak, že u
odborníků z praxe se nevyžaduje publikační činnost,
● v čl. 2 Zkušební komise, bod 8 byl dán podnět k tomu, aby zkouška z anglického
jazyka byla součástí přijímacího řízení jako jediná možnost prokázání jazykové
připravenosti a v případě úspěchu na dostatečné úrovni nebyla dále hodnocena v
rámci konání odborné rozpravy, což ovšem bude vyžadovat úpravu Směrnice
děkana pro přijímací řízení.
Ostatní navrhované změny byly doporučeny přijmout bez připomínek.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze doporučila návrh úprav Směrnice děkana pro
provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na ČVUT v Praze přijmout a dále
doporučila zohlednit výše uvedené změny.
d)

Směrnice děkana pro státní doktorské zkoušky na ČVUT FEL

Vědecká rada doporučila navrhované změny přijmout s tím, že navrhované znění čl. 3
Zkušební komise bod 3 bude přeformulováno tak, aby se podmínka 5 let publikační činnosti
nevztahovala na odborníky z praxe.
Ostatní navrhované změny byly Vědeckou radou doporučeny přijmout bez připomínek.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze doporučila návrh úprav Směrnice děkana pro státní
doktorské zkoušky na ČVUT FEL přijmout.
e)

Směrnice děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL

Navrhované změny byly Vědeckou radou doporučeny přijmout bez připomínek.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze doporučuje navržené úpravy Směrnice děkana pro
obhajoby disertačních prací na FEL přijmout.
5.

Různé:

Informace o udělení titulů Ph.D.:
4

●
●
●
●
●

Mgr. František Macholda, Ph.D., MBA
Ing. Štěpán Kratochvíl, Ph.D.
RNDr. Jan Tožička, Ph.D.
Ing. Marek Sedláček
Ing. Lukáš Neumann, Ph.D.

„Řízení a ekonomika podniku“
“Řízení a ekonomika podniku”
“Informatika a výpočetní technika”
“Telekomunikační technika”
“Umělá inteligence a biokybernetika”

...

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan
Zpracovala: Radka Šmajsová
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