
 
České vysoké učení technické v Praze 

 
 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. 
 
 
 

 
 
 
 



FAKULTA DOPRAVNÍ  ČVUT V PRAZE 
 
 

15 LET OD ZALOŽENÍ FAKULTY DOPRAVNÍ  ČVUT V PRAZE 
 
 

Cena Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. 
 

STATUT 
Cena je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech 
Fakulty dopravní ČVUT s odměnou ve 3 stupních: 

1. cena   12000,-Kč 
2. cena     9000,-Kč 
3.cena     7000,-Kč 

Podle odborné úrovně navrhovaných diplomových prací může být Cena udělena jen 
v některých stupních. 

Cena Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. se skládá z diplomu a peněžní částky. 

Předání Ceny prof. Dr. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. provede děkan fakulty během promoce. 

 

Zdůvodnění 

Prof. Ing. Jaroslav Vlček, DrSc. byl vynikajícím pedagogem a významnou vědeckou 

osobností Českého vysokého učení technického v Praze. Byl jedním ze zakladatelů Fakulty 

dopravní ČVUT a měl významnou zásluhu na jejím vzdělávacím a vědeckém rozvoji. 

Pan profesor Vlček během svého bohatého tvůrčího života zastával řadu odborných funkcí. 

Všechny svědčí o vysokém domácím a zahraničním uznání jeho vědecké erudice a bohatých 

odborných zkušeností. Zvláště jsou oceňovány jeho nekonvenční přístupy k řešení vědeckých 

problémů v oboru Inženýrské informatiky a nalézání pozoruhodných výsledků. 

Po vědecké práci ve Výzkumném ústavu matematických strojů nastoupil v sedmdesátých 

létech dráhu vysokoškolského profesora na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zde 

zastával funkci vedoucího katedry a prorektora ČVUT. Na Fakultě stavební ČVUT založil 

studijní obor systémového inženýrství. 

Na fakultě dopravní věnoval svoji energii rozvoji studijního oboru Inženýrská 

informatika.  V tomto oboru vychoval řadu doktorandů a mladých vysokoškolských učitelů. 

Publikoval více než 350 článků a napsal 14 monografií, z nichž některé patří mezi základní 

učebnice. Byl členem řady redakčních rad odborných časopisů a vědeckých rad na vysokých 

školách. 

 

 



Příloha 1. 

 
Organizace udělení Ceny Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. 
 
Za každý magisterský studijní obor: 

1. ID – Inženýrská informatika v dopravě a spojích 

2. DS - Dopravní systémy a technika 

3. ME - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací 

4. PL - Provoz a řízení letecké dopravy  

5. PP – Profesionální pilot 

 

budou předloženy do soutěže o Cenu Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. maximálně 3 

diplomové práce, na kterých se dohodnou předsedové jednotlivých zkušebních komisí pro 

SZZ v rámci stejného magisterského studijního oboru. 

Návrhy se předkládají komisi pro udělení Ceny Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. (dále 

komise), která provede vyhodnocení odborné kvality předložených návrhů a sestaví jejich 

pořadí, které předloží k rozhodnutí děkanovi fakulty. Cena může být udělena maximálně 

dvakrát v kalendářním roce podle prováděných SZZ 

Komise má celkem 7 členů, z toho musí být nejméně 3 členové externí. Předsedu, tajemníka a 

členy komise jmenuje děkan fakulty. O svém návrhu, který předkládá děkanovi, rozhoduje 

komise v tajném hlasování. Komise je usnášení schopná, je-li přítomen nadpoloviční počet 

členů, z toho alespoň jeden externí. 

Změna Statutu Ceny je v pravomoci děkana fakulty, který ji, po vyjádření kolegia děkana, 

provede doplňkem ke Statutu. 

 
 
Příloha 2. 
 
Seznam členů komise pro udělení Ceny Prof. Ing. Jaroslava Vlčka, DrSc. 
 
FD:  
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.  - předseda 
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. - tajemník 
Prof.. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 
Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. 
 
Externí: 
Prof.. Ing. Jiří Máca, CSc. - FSv ČVUT 
Doc. Ing. Luboš Janko, CSc. - FS ČVUT 
Ing. Karel Huml  - SKANSKA ŽS a.s. 
 


