Zápis č. 2
ze zasedání Vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT
konaného dne 8. 11. 2017
Počet členů Vědecké rady:
V době hlasování přítomno:

33
24

Program:
V posluchárně č. 209:
1.

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce:
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13131
V oboru: Aplikovaná matematika
Téma: Differentiating between Types of Tumor Cells by Statistical Analysis of Their
Images (Rozlišování typů nádorových buněk statistickou analýzou jejich obrazu)

2.

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce:
Ing. Mattia Butta, Ph.D.. - ČVUT FEL, K 13138
V oboru: Měřicí technika
Téma: New Materials for Fluxgate Sensors

V zasedací místnosti č. 80:
3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.

Dokončení habilitačního řízení
Kontrola zápisu
Návrhy na schválení jmenování školitelem, členem komisí pro SDZ a obhajob DDP
Návrh na schválení nehabilitovaného člena komisí pro bakalářské a magisterské SZZ
Projednání návrhu na emeritního profesora pro prof. Ing. J. Boháčka, DrSc.
Akreditace studijních programů “Elektrotechnika, energetika a management” a
“Elektronika a komunikace” pro bakalářské a magisterské studium, “Electrical
Engineering and Computer Science” pro bakalářské studium a “Otevřená informatika”
pro magisterské studium
Různé
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13101
V oboru: Aplikovaná matematika
Téma: Differentiating between Types of Tumor Cells by Statistical Analysis of
Their Images (Rozlišování typů nádorových buněk statistickou analýzou jejich
obrazu)

Přednášku hodnotili členové Vědecké rady FEL:
1)
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc..
2)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
3)
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Přednášející zahájila představením motivačních obrázků. Problém rozpoznávání rakovinných
buněk formulovala jako porovnání vlastnosti dvou náhodných množin. Tyto množiny jsou
definovány na binárním obrázku; vznik binarizovaného obrázku ze vstupního barevného
obrázku nebyl popsán.
Oblasti vzniklé prahováním jsou popsány pomocí množiny kruhů fixního poloměru, přesněji
pomocí Voronoiových buněk jejích středu. Voronoiovy buňky jsou popsány pomocí sady

„podpůrných funkcí“. Tyto funkce jsou vstupem testovaní, které je založeno na ověření shody
distribucí.
Navržená metoda byla nejprve ověřena na simulovaných datech. Poté byla metoda
aplikována na velmi malé množině reálných datech. Výsledkem testování bylo, že metoda
založená na permutacích příznaků by mohla být v praxi použitelná. RNDr. Kateřina Helisová,
Ph.D. diskutovala možnosti aplikací, např. odhadování stavu populace skupin rostlin.
V přednášce nebyly diskutovány standardní metody řešení problému a nedošlo k porovnání
s referenční metodou.
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. odpověděla na řadu otázek.
Hlasování:

odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

23

21

1

1

Skrutátoři: prof. Holub, prof. Blažek
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování RNDr. Kateřiny Helisové, Ph.D.
docentkou v oboru Aplikovaná matematika.
2.

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce

Ing. Mattia Butta, Ph.D. - ČVUT FEL, K 13138
V oboru: Měřicí technika
Téma: New Materials for Fluxgate Sensors
Přednášku hodnotili členové Vědecké rady FEL:
1)
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
2)
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
3)
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Ve své přednášce habilitant nejprve uvedl informaci o funkci a aplikaci senzorů
magnetického pole, zvláště pak fluxgate senzorů. Zabýval se zejména aplikacemi, ve kterých
je třeba extrémní citlivosti, například pro měření variací geomagnetického pole nebo detekci
magnetického pole buzeného těly pacientů.
Rozebral šumové vlastnosti fluxgate senzorů a jejich vliv na měření, dále se věnoval
zejména šumu vznikajícímu v souvislosti s pohybem jednotlivých doménových stěn při
magnetování materiálu (Barkhausenovým šumem) a metodám jeho snížení prostřednictvím
anizotropie. Předvedl výsledky vlastního vývoje kruhového jádra s anizotropií ortogonální k
magnetickému toku v jádru a demonstroval snížení šumu při použití takového jádra.
Představil metody vytváření požadované anizotropie materiálu prostřednictvím žíhání nebo
elektrodepozice tenkých vrstev v magnetickém poli a zmenšení nežádoucí magnetostrikce
úpravou složení materiálu.
Informoval, že nové amorfní materiály vyvíjel i ve spolupráci s Institute of material sciences
(CSIC) of Madrid, výsledky však nevyzradil s tím, že dosud ještě nebyly publikovány.
Přednáška byla přednesena v anglickém jazyce, živým způsobem. Habilitant vyložil výsledky
své vlastní výzkumné práce.
Na otázky během diskuse reagoval živě a s přehledem.
Hlasování:

odevzdáno

z toho

proti

neplatných
2

hlasů

pro

24

23

0

1

Skrutátoři: prof. Železný, Ing. Nosek
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila návrh na jmenování Ing. Mattia Butty, Ph.D.
docentem v oboru Měřicí technika.
3.

Kontrola zápisu

Vědecká rada FEL ČVUT schválila zápis č. 1 ze zasedání ze dne 11. 10. 2017. Veřejné
hlasování (24-0-0).
4.

Návrhy na schválení jmenování školitelem, členem komisí pro SDZ a obhajob
DDP

a)

Děkan prof. Ripka předložil na základě žádosti vedoucího katedry fyziky se
souhlasem oborové rady studijního oboru “Fyzika plazmatu” členům VR FEL v
souladu s čl. 23, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze k
projednání návrh na schválení jmenování školitelem studentů doktorského studijního
programu P2612 “Elektrotechnika a informatika” ve studijním oboru “Fyzika plazmatu”
s platností od 8. 11. 2017 do 7. 11. 2022 níže uvedeného pracovníka, který nemá
vědeckopedagogický titul profesor, docent nebo DrSc:

Školitel:
Dr. Vincent Mortet, Ph.D.
(Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i)

odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

23

23

0

0

Skrutátoři: prof. Blažek, prof. Holub
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila jmenování Dr. Vincent Morteta, Ph.D. školitelem
studentů doktorského studia DSP P2612 “Elektrotechnika a informatika” ve studijním
oboru “Fyzika plazmatu” s platností od 8. 11. 2017 do 7. 11. 2022.
b)

Dále 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. 23, odst. 2 a čl. 29, odst. 3 Studijního a zkušebního
řádu pro studenty ČVUT v Praze k projednání návrh na schválení jmenování
školitelem studentů doktorského studia s platností od 8. 11. 2017 do 7. 11.2022 a
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 8. 11. 2017 níže uvedeného pracovníka, který nemá
pedagogický titul profesor, docent nebo vědeckou hodnost “doktor technických věd”:

3

Člen komisí:

odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

23

23

0

0

Dr. Ing. Josef Šivic, HdR
(ČVUT v Praze, CIIRC)
Skrutátoři: Ing. Juha, prof. Kubeš

Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila jmenování Dr. Ing. Josefa Šivice, HdR školitelem
studentů doktorského studia DSP P2612 “Elektrotechnika a informatika” s platností
od 8. 11 2017 do 7. 11. 2022 a členem komisí pro státní doktorské zkoušky a členem
komisí pro obhajoby disertačních prací ve studijním oboru “Umělá inteligence a
biokybernetika” s platností od 8. 11. 2017.
c)

Dále děkan prof. Ripka předložil členům VR FEL v souladu s čl. 29, odst. 3 a čl. 30,
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 “Elektrické stroje, přístroje a
pohony” doktorského studijního programu P2612 “Elektrotechnika a informatika” s
platností od 8. 11. 2017 níže uvedeného pracovníka, který nemá
vědeckopedagogický titul profesor, docent nebo DrSc:

Člen komisí:

odevzdáno
hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

23

23

0

0

Ing. Jan Bauer, Ph.D.
(FEl ČVUT, K 13114)
Skrutátoři: prof. Škvor, prof. Raida

Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT schválila jmenování Ing. Jana Bauera, Ph.D. členem komisí
pro státní doktorské zkoušky a členem komisí pro obhajoby disertačních prací DSP
2612 “Elektrotechnika a informatika” ve studijním oboru “Elektrické stroje, přístroje a
pohony” s platností od 8. 11. 2017.
5.

Návrh na schválení
magisterské SZZ

nehabilitovaného

člena

komisí

pro

bakalářské

a

Děkan prof. Ripka předložil v souladu s § 53 zákona č. 111/1998 Sb. členům VR ČVUT FEL
návrh na doplnění seznamu odborníků ČVUT FEL pro členství v komisích pro státní zkoušky
v bakalářských a magisterských studijních programech s platností od 9. 11. 2017:
Komise pro bakalářské a magisterské SZZ

odevzdán
o hlasů

z toho
pro

proti

neplatných

23

23

0

0

Externí:
RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.
(MFF UK - pro K 13136)
Skrutátoři: prof. Hazdra, prof. Demlová
Usnesení:
VR FEL ČVUT v Praze schválila členství navrženého odborníka v komisích pro státní
zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech s platností od 9. 11.
2017.
4

6.

Projednání návrhu na emeritního profesora pro prof. Ing. J. Boháčka, DrSc.

Děkan prof. Ripka předložil na základě žádosti vedoucího katedry měření návrh na
jmenování prof. Ing. Jaroslava Boháčka, DrSc., emeritním profesorem ČVUT v Praze.
prof. Boháček je zaměstnancem katedry měření, autorem či případně spoluautorem 8 skript
a 88 publikací v zahraničních časopisech a sbornících konferencí a autorem monografie.
Působil jako koordinátor a odpovědný řešitel několika projektů, byl předsedou komise pro
obhajoby doktorských disertačních prací na FEL, členem VR ČVUT FEL, obdržel Felberovu
medaili jako ocenění výsledků jeho pedagogické a vědecké činnosti na ČVUT, dvě pamětní
medaile a čestné uznání předsedy ÚNMZ. V současnosti je prof. Boháček předsedou Rady
pro metrologii při ÚNMZ, členem VR ČMI a členem redakční rady časopisu Metrologie.
Usnesení:
VR FEL ČVUT v Praze schválila návrh na jmenování prof. Ing. Jaroslava Boháčka
emeritním profesorem ČVUT v Praze. Veřejné hlasování (24-0-0).
7.

Akreditace bakalářského a magisterského programu “Elektrotechnika,
energetika a management”, bakalářského a magisterského programu
“Elektronika a komunikace”, bakalářského programu “Electrical Engineering
and Computer Science” a magisterského programu “Otevřená informatika”

Záměr podat návrh na akreditace těchto programů je iniciován skutečností, že stávající
akreditace pro tyto programy končí v roce 2019 a dále je nelze prodlužovat, přičemž by bylo
žádoucí, aby nově nastupující studenti nastupovali již do nově akreditovaných programů, a
nemuseli tak v průběhu studia přestupovat z programů s končící akreditací do nově
akreditovaných programů.
Usnesení:
Vědecká rada FEL ČVUT v Praze schválila záměr podat návrh na akreditaci
bakalářského a magisterského programu “Elektrotechnika, energetika a
management”, bakalářského a magisterského programu “Elektronika a komunikace”,
bakalářského programu “Electrical Engineering and Computer Science” a
magisterského programu “Otevřená informatika”.
8.

Různé:

Informace o udělení titulů Ph.D.:

●
●
●
●

Ing. Pavel Horák, MBA, Ph.D.
Ing. Martin Bejvl, Ph.D.
Ing. Evgenia Povolotskaya, Ph.D.
Ing. Petr Gronát, MSc., Ph.D.

„Řízení a ekonomika podniku“
„Elektrické stroje, přístroje a pohony“
„Elektrotechnologie a materiály“
„Umělá inteligence a biokybernetika“

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