
Z á p i s   č .   5
ze zasedání Vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT

konaného dne 14. 3. 2018

Počet členů Vědecké rady:       33
V době hlasování přítomno:      25
 
P r o g r a m:
 
V posluchárně č. 209:

1. Udělení Ceny děkana za prestižní disertační práci
2. Profesorská přednáška:

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13139
V oboru: Výpočetní technika a informatika
Téma: Syntéza obrazu založená na předloze

V zasedací místnosti č. 80:

Dokončení řízení ke jmenování profesorem
3. Kontrola zápisu
4. Schválení návrhů na složení habilitačních komisí
5. Schválení návrhu na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení profesorem
6. Návrh  na  schválení  jmenování  členem  komisí  pro  SDZ  a  členem  komisí  pro

obhajoby disertačních prací v DSP
7. Projednání a schválení návrhu na jmenování člena oborové rady DSP
8. Různé

 
1. Udělení Ceny děkana za vynikající disertační práci

Děkan  prof.  Ripka  Předal  Ing.  Lukáši  Neumannovi,  Ph.D.  Cenu  děkana  za  prestižní
disertační  práci  “Scene  Text  Localization  and  Recognition  in  Images  and  Videos”  za
přítomnosti školitele prof. Ing. Jiřího Matase, Ph.D.
   
                                                                         
2. Profesorská přednáška:

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13139
V oboru: Výpočetní technika a informatika
Téma: Syntéza obrazu založená na předloze

Přednášku hodnotili členové Vědecké rady FEL:

1) prof. Dr. Josef Kittler, Dr.h.c.
2) prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
3) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Kandidát zahájil přednášku krátkým přehledem své práce v oblasti kreslených obrázků a
problémem vztahu  výtvarné  předlohy  a  syntetizovaného  obrazu.  Představil  ukázky  své
práce,  která se snaží  pomocí syntézy založené na příkladech zachovat  styl  předlohy v
generovaných snímcích.

Poté  představil  problém syntézy textury formulovaný jako optimalizace funkce  ve  tvaru
sum-min. Pokračoval zobecněním úlohy na tzv. řízenou syntézu obrazu a na generování
videí  se  syntetizovanou  texturou.  Na  příkladech  ukázal  slabiny  standardního  postupu
Kwatra 2005, který omezoval praktické použití na velmi regulární textury.



V další části představil doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. jednoduchou modifikaci algoritmu
Kwatra, která odstranila problém degradace textury a umožnila použití algoritmu pro velkou
třídu úloh syntézy textur ve videích.

Přednáška pokračovala představením zobecnění algoritmu na syntézu řízenou osvětlením
a tvarem. Algoritmus je jádrem systému StyLit, jehož funkce byla demonstrována na řadě
působivých  výstupů  a  na  videu,  které  zaznamenalo  interaktivní  práci  výtvarníka  se
systémem.

Přenášení stylu na obrázcích obličejů je v jistém smyslu vrcholně těžkou úlohou, neboť lidé
jsou extrémně citliví na změny vyobrazení obličeje. Doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. ukázal
řadu výsledků v této oblasti,  které byly všechny velmi působivé. Algoritmus byl  využit  v
produktu firmy Adobe, což demonstruje dopad práce kandidáta.

Na závěr byly představeny výsledky animace pohybu postavy.

Přednáška byla velmi poutavá, na nejvyšší profesionální úrovni, doprovázená dokonalými
vizualizacemi.

Přednáška vyvolala řadu otázek, které kandidát zodpověděl s nadhledem a přehledem.

Hlasování: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

25 22 1 2

Skrutátoři: prof. Žára, prof. Železný

U s n e s e n í :
Vědecká rada  FEL ČVUT schválila  návrh  na  jmenování  doc.  Ing.  Daniela  Sýkory,
Ph.D. profesorem v oboru Výpočetní technika a informatika.

3. Kontrola zápisu

Vědecká rada FEL ČVUT schválila zápis č. 4 ze zasedání ze dne 14. 2. 2018 (veřejné
hlasování 25-0-0).

4. Schválení návrhů na složení habilitačních komisí

Děkan prof. Ripka předložil návrh na složení habilitační komisí pro zahájení habilitačního
řízení u následujících pracovníků:

a) Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. (FEL ČVUT, K 13136)
Obor: Výpočetní technika a informatika

Habilitační komise: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

Předseda:

prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
(FEL ČVUT v Praze)

24 24 0 0

Členové:
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prof. Ing. František Plášil, DrSc. 
(MFF UK)

24 24 0 0

doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
(FAV ZČU v Plzni)

24 23 0 1

doc. Ing. Karel Richta, CSc.
(FEL ČVUT v Praze)

24 23 0 1

doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
(FIS VSE v Praze)

24 24 0 0

Skrutátoři: doc. Páta, prof. Myslík

U s n e s e n í :
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační
řízení ke jmenování docentem Ing. Miroslava Bureše, Ph.D.

b) Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. (FEL ČVUT, K 13136)
Obor: Technická kybernetika

Habilitační komise: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

Předseda:

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
(FEL ČVUT v Praze)

24 23 0 1

Členové:

RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
(PřF UP v Olomouci)

24 24 0 0

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
(ÚTIA AV ČR, v.v.i.)

24 24 0 0

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
(FI MU v Brně)

24 24 0 0

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
(FAV ZČU v Plzni)

24 24 0 0

Skrutátoři: prof. Kybic, prof. Demlová

U s n e s e n í :
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení habilitační komise pro habilitační
řízení ke jmenování docentem Ing. Tomáše Pevného, Ph.D.

5. Schválení  návrhu  na  složení  hodnotící  komise  pro  jmenovací  řízení
profesorem

Děkan  prof.  Ripka  předložil  návrh  na  složení  hodnotící  komise  pro  jmenovací  řízení
profesorem u následujícího pracovníka:

doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. (FEL ČVUT, K 13138)
V oboru: Měřicí technika
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Téma: Monitorování stavu zařízení pro detekci poruch a degradaci

Hodnotící komise: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

Předseda:

prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
(FEL ČVUT v Praze)

24 21 1 2

Členové:

prof. Ing. Milan Štork, CSc.
(FEL ZČU v Plzni)

24 22 0 2

prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
(FCHI VŠCHT v Praze)

24 22 0 2

prof. Ing. František Zezulka, CSc. 
(FEKT VUT v Brně)

24 22 0 2

doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
(FEL ČVUT v Praze)

24 21 2 1

Skrutátoři: prof. Hamhalter, prof. Hazdra

U s n e s e n í :
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení hodnotící komise pro jmenovací
řízení profesorem doc. Ing. Radislava Šmída, Ph.D.

6. Návrh na schválení jmenování členem komisí pro SDZ a členem komisí pro
obhajoby disertačních prací v DSP

Děkan  prof.  Ripka  předložil  na  základě  žádosti  vedoucího  katedry  kybernetiky  se
souhlasem oborové rady studijního oboru “Umělá inteligence a biokybernetika” členům VR
FEL v souladu s čl. 29, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze k
projednání návrh na schválení jmenování členem komisí pro státní doktorské zkoušky a
členem  komisí  pro  obhajoby  disertačních  prací  ve  studijním  oboru  doktorského  studia
“Umělá inteligence a biokybernetika” s platností od 14. 3. 2018 níže uvedeného pracovníka,
který nemá pedagogický titul profesor, docent nebo vědeckou hodnost “doktor technických
věd”:

Člen komisí: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat
(K 13133, FEL ČVUT v Praze) 

24 24 0 0

Skrutátoři: Ing. Juha, prof. Kubeš

U s n e s e n í :
Vědecká rada FEL ČVUT schválila jmenování Ing. Martina Sasky, Dr. rer. nat. členem
komisí  pro  státní  doktorské  zkoušky a  členem komisí  pro  obhajoby disertačních
prací ve studijním oboru “Umělá inteligence a biokybernetika” s platností od 14. 3.
2018.
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7. Projednání a schválení návrhu na jmenování člena oborové rady DSP

Děkan prof. Ripka předložil členům VR FEL návrh na schválení nového člena oborové rady
doktorského studijního programu P 2612 “Elektrotechnika a informatika” na dobu od 14. 3.
2018 do 31.12. 2019:

Jméno a příjmení: odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti neplatných

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
K 13114 (FEL ČVUT v Praze), ÚT AV ČR, v.v.i.

24 22 0 2

Skrutátoři: prof. Raida, prof. Škvor

8.     Různé:

● Stručné představení připravovaných doktorských studijních programů:

○ “Informatika” (prezentoval prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.),  
○ “Kybernetika a robotika” (prezentoval prof. Ing. Michael Šebek, DrSc).

VR FEL ČVUT souhlasí.

● VR  FEL  ČVUT  byl  souhlasně  projednán.návrh  na  ocenění  doc.  Ing.  Karla
Malinského, CSc. za Fyzikální čtvrtky a výukovou činnost Trnkovou medailí. Medaile
bude doc. Malinskému předána na jubilejním 500. přednáškovém cyklu “Fyzikální
čtvrtky” na FEL ČVUT dne 22. 3. 2018. 

● Komise pro periodickou atestaci pracovníků byla rozšířena o nového člena, a sice
prof.  Ing.  Mirko  Navaru,  DrSc.  (komise  schválena  VR  FEL dne  12.  10.  2016,
doplněna  dne  12.  4.  2017 a  14.  2.  2018).  VR FEL ČVUT přijala  informaci  bez
připomínek  (periodické  atestace  zatím  probíhají  v  rámci  směrnice  děkana  o
hodnocení pracovníků, tj. není třeba hlasování VR FEL ČVUT).

● Informace o udělení titulů Ph.D.:

○ Ing. Adam Koutný, Ph.D.. „Akustika“
○ Ing. Radko Kříž, Ph.D. “Řízení a ekonomika podniku”
○ Ing. Jan Bohata, Ph.D. “Radioelektronika”
○ Ing. Tomáš Vojíř, Ph.D. “Umělá inteligence a biokybernetika”

  
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

    děkan
Zpracovala: Radka Šmajsová 
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