Z á p i s č. 4
ze zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT konaného dne
15. 4. 2009
Počet členů vědecké rady: 31 členů
V době zasedání přítomno: 24 členů
Program :
1. Veřejná přednáška v rámci jmenovacího řízení profesorem
doc. Ing. Jana Macháče, DrSc. v oboru Teoretická elektrotechnika na téma:
Současný vývoj v metamateriálech
2. Kontrola zápisu
3. Návrh na složení habilitační komise
4. Návrh na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení profesorem
5. Návrh na složení oborové rady doktorského studijního programu Elektrotechnika a
informatika
6. Návrh na rozšíření oborové rady doktorských studijních oborů
7. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky v bakalářských
studijních programech
8. Různé:
– Projednání zařazení nového předmětu Computational Intelligence Techniques for
Machine Learning do výuky v doktorském studijním oboru UIB
– Informace o udělení titulů Ph.D.
1. Veřejná přednáška v rámci jmenovacího řízení profesorem
doc. Ing. Jana Macháče, DrSc. v oboru Teoretická elektrotechnika na téma:
Současný vývoj v metamateriálech
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc. ve své přednášce nejprve uvedl definici a principy,
charakteristiky a rozdělení metamateriálů a dále popsal jednotlivé příklady jejich realizace
v objemové i planární verzi. Shrnul původní výsledky své výzkumné práce a svou dosavadní
pedagogickou i publikační činnost.
Konkrétně se zabýval principem návrhu nových metamateriálových struktur a možnými
aplikacemi v technice nových, resp. nově uspořádaných přenosových vedení a vyzařujících
metamateriálových struktur. Seznámil s hledisky návrhu, možnostmi výpočtu a provedení
v konkrétních kmitočtových pásmech, dosažitelnou šířkou pásma, přínosem ke zmenšení
rozměrů i s vlastním výpočtem konstanty šíření jednotlivých struktur. Přednáška byla velmi
dobře připravena, měla výbornou úroveň, ukázala i širokou a dlouhodobou mezinárodní
spolupráci doc. Ing. Jana Macháče, DrSc. v této oblasti a byla přednesena poutavou i odborně
srozumitelnou formou.
Po přednášce následovala diskuse, v níž uchazeč vyčerpávajícím způsobem zodpověděl
všechny otázky.
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Hlasování:
Odevzdáno hlasů
24

z toho pro
22

proti
0

neplatných
2

Skrutátoři: prof. Blažek, doc. Mach
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování
dc. Ing. Jana Macháče, DrSc., profesorem v oboru Teoretická
elektrotechnika.
2. Kontrola zápisu
Zápis č. 3. byl schválen. Hlasování 24-0-0.
3. Návrh na složení habilitační komise
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na jmenování habilitační komise a seznámil přítomné
s navrhovanými tématy habilitační přednášky.
Jméno
odevzdáno hlasů
Ing. Ladislav Sieger, CSc.
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. 22
Ing. Libor Juha, CSc.
22
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc..
22
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc..
22
doc. RNDr. David Trunec, CSc.
22

z toho pro
22
21
22
22
22

proti

neplatných

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

Skrutátoři: prof. Slavík, prof. Uhlíř
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 Ing. Ladislava Siegera, CSc.
b) Vědecká rada se hlasováním aklamací usnesla, aby habilitační přednáška byla
přednesena na téma: V kolika rozměrném světě žijeme?
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. Ivana Zemánka, CSc.
Jméno a příjmení
odevzdáno hlasů
prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. 22
prof. Ing. Libor Dědek, CSc.
22
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
22
prof. Ing. Jozef Sláma, Ph.D.
22
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
22

z toho pro
21
22
20
22
22

proti
0
0
1
0
0

neplatných
1
0
1
0
0

Skrutátoři: prof. Demlová, Ing. Juha
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení hodnotící
2

komise pro zahájení řízení ke jmenování doc. Ing. I. Zemánka, CSc.
5. Návrh na složení oborové rady doktorského studijního programu Elektrotechnika a
informatika
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na složení oborové rady doktorského studijního
programu EaI. Všech 19 navržených členů bylo schváleno. Protokol je přílohou listinné
podoby zápisu.
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na složení oborové
rady doktorského studijního programu EaI na dobu od 16. 4. 2009 do
30. 4. 2013.
6. Návrh na rozšíření oborové rady doktorských studijních oborů
Proděkan prof. Škvor předložil návrh na rozšíření oborové rady doktorského studijního
programu EaI:
Jméno a příjmení
odevzdáno hlasů
oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony
Ing. Miroslav Chomát, CSc.
22
oboru Řídicí technika a robotika
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
23

z toho pro

proti

neplatných

18

2

2

23

0

0

Skrutátoři: prof. Klíma, prof. Syrový
prof. Pechač, doc.Zendulka
U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na rozšíření oborové
rady doktorského studijního programu EaI uvedených oborů o výše
uvedené pracovníky na dobu od 16. 4. 2009 do 28. 2. 2013.
7. Návrhy na členství ve zkušebních komisích pro státní zkoušky v bakalářských
studijních programech
Proděkanka prof. Demlová předložila 2 návrhy na členství ve zkušebních komisích pro
státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech.
Jméno a příjmení
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.
Ing. Tomáš Davidovi

odevzdáno hlasů
23
23

z toho pro
21
23

proti
0
0

neplatných
2
0

U s n e s e n í : Vědecká rada FEL ČVUT schválila oba návrhy na členství ve
zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky (§ 58 zákona č.
111/98 Sb.) s účinností od 16. 4. 2009.
8. Různé:
Proděkan prof. Škvor:
– Vědecká rada projednala zařazení nového předmětu Computational Intelligence
Techniques for Machine Learning do výuky v doktorském studijním oboru UIB. Předmět
bude ohodnocen 4 kredity.
– Oznámení o udělení akademického titulu Ph.D. V období do 16. 4. proběhly úspěšně
3

obhajoby Ing. J. Vojtěcha, Ing. P. Buchara a Ing. A. Nováka.
Prof. Škvor sdělil, že v tomto roce bude historicky nejvíce odevzdaných doktorských
disertačních prací.
Ing.Winkler:
Požádal rektora prof. Havlíčka, aby vědeckou radu informoval o dalším vývoji v souvislosti
s projektem zřízení nové fakulty informačních technologií na ČVUT. Prof. Havlíček sdělil,
že akreditační komise schválila akreditaci navrhovaných oborů bakalářského studijního
programu. Dnes je předkládán návrh na zřízení fakulty akademickému senátu školy na jeho
zasedání dne 22. 4. t. r.
Následně proběhla diskuse, její neformální přepis je přílohou zápisu.
doc. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r.
Zapsala: J. Vlčková
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