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Zápis 

ze zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze Fakulty dopravní 

dne 11. 10. 2019 

 

 

Přítomni: 21 členů VR FD z celkového počtu 33 dle prezenční listiny. 

 

1. Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání VR FD dne 28. 6. 2019 

Prof. Jiroušek, předsedající za nepřítomného doc. Hrubeše, zahájil jednání vědecké rady. 

Následně konstatoval, že vzhledem k usnášeníschopnosti, bude změněno pořadí bodů jednání 

a bod 2 tj. Řízení ke jmenování profesorem bude zařazen až jako závěrečný. 

 

Zápis ze zasedání vědecké rady 28. 6. 2019 byl schválen bez připomínek. V hlasování se nikdo 

nevyslovil proti. 

 

 

2. Projednání záměru akreditace DSP S (Smart Cities)   

Prof. Přibyl představil záměr akreditace DSP S (Smart Cities) v českém a anglickém jazyce, 

připraveného ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT především z hlediska koordinace 

studia na obou fakultách a studijního plánu. 

Prof. Jiroušek připomněl vázanost studijního programu na projekt OPVVV, který také znamená 

plnění indikátorů – počtu absolventů za 3 roky a vyzval k vyslovení případných připomínek. 

S připomínkou ke sladění pravidel a zvyklostí nejen státních doktorských zkoušek vystoupil 

prof. Votruba.  

Prof. Přibyl se k připomínce vyjádřil s tím, že důležitou roli sehraje oborová rada zastoupená 

členy obou fakult, ale i externími členy. Složení oborové rady má zajistit sladění podmínek a 

udržení standardů.  

Na základě výsledků hlasování byl všemi přítomnými členy vědecké rady schválen záměr 

akreditace DSP S. 

Akreditační spis bude předán k projednání vědeckou radou ČVUT 22. 10. 2019. 

 

 

3.  Schvalování členů komisí SZZ bakalářského oboru Letecká doprava pro pracoviště Děčín   

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu, který byl dle docenta Krause, vedoucího Ústavu letecké 

dopravy, předložen z důvodu získané akreditace pro pracoviště Děčín s cílem rozšíření 

působnosti pro toto pracoviště. 

Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy vědecké rady. 

  

4. Schvalování členů komisí SZZ bakalářských oborů LED, PIL, TUL a magisterského oboru PL 

pro pracoviště Praha 

V rámci čtvrtého bodu jednání bylo rozhodováno o návrhu členů komisí SZZ, rovněž 

předloženým Ústavem letecké dopravy FD ČVUT. 

Navrženi byli Ing. Lipták a Dr. Vávra, již schváleni pro pracoviště v Děčíně.  

 

Schvalování proběhlo v rámci souhrnného hlasování, s výsledkem 21 členů pro, 0 členů proti, 0 

zdržel se. 
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5. Návrh na zařazení nového externího člena komisí SZZ bakalářského a magisterského 

oboru DOS pro pracoviště Praha a Děčín (Ing. Martin Kotek, Ph.D.) 

Členové vědecké rady obdrželi písemný životopis s žádostí o zařazení dr. Kotka do seznamu 

členů komisí SZZ bakalářského a magisterského oboru DOS. 

Před hlasováním o návrhu doc. Bouchner, vedoucí předkládajícího pracoviště, dr. Kotka krátce 

profesně představil. Mimo jiné uvedl, že s katedrou vozidel a pozemní dopravy, jejímž je dr. 

Kotek vedoucím, probíhá dlouhodobá spolupráce. 

21 členů vědecké rady svými hlasy návrh podpořilo a rozhodlo tak o jeho schválení. 1 člen 

vědecké rady se hlasování zdržel. 

 

6. Různé 

Prof. Moos vystoupil s vyjádřením k neschválení nominace Ing. Radka Holého, Ph.D. školitelem 

vědeckou radou 28. 6. 2019. 

Vzhledem ke specializaci doktora Holého (na architekturu otevřených informačních systémů), 

její využitelnosti v dopravních aplikacích a s tím spojenému možnému přínosu pro výuku 

doktorských studentů na Fakultě dopravní, požádal profesora Jirouška o nové projednání 

žádosti. 

Profesor Jiroušek reagoval s tím, že by byla vhodná krátká diskuse, jedná se o informace, které 

při minulém projednání vědecké radě známy nebyly a jsou pro posouzení s ohledem na to, že 

dr. Holý není habilitován, podstatné. Rovněž potvrdil, že návrh bude znovu projednán. 

Nominace byla vědeckou radou dále diskutována z pohledu splnění požadavků kladených na 

školitele a eventuálních požadavků na doplnění ohledně habilitace a impaktovaných publikací, 

které by byly v případě schválení nominace, kladeny na doktora Holého. 

Prof. Jiroušek na závěr diskuse navrhl, aby bylo projednáno na příštím jednání vědecké rady a 

dr. Holý dostal možnost svoji nominaci před VR obhájit. 

 

Dále vystoupil Mgr. Čech. Jménem SŽDC informoval přítomné o přípravě Manuálu pro tvorbu 

technických standardů VET připravovaného s SNCF a plánovaném představení odborné 

veřejnosti a to nejdříve univerzitám ČVUT a UPCE. Požádal o součinnost FD ČVUT a DFJP UPCE 

ve zvážení a navržení nejvhodnější formy představení a vyslání zástupců na schůzku 

s představiteli SNCF a partnerskou univerzitou, na které má být navázána možná bližší 

spolupráce. 

 

Žádné další náměty ani připomínky nebyly v bodě různé vzneseny. 

 

 

8. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Bohumíra Garlíka, CSc. 

     Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 

     Téma přednášky: Modelování a hodnocení územních městských jednotek, koncepce  

     energetiky a dopravy v rámci Smart Cities 

       

 Vzhledem k usnášeníschopnosti bylo řízení ke jmenování profesorem doc.  

 Garlíka přesunuto na další jednání vědecké rady. 

 

 Termín příštího jednání VR FD ČVUT byl stanoven na 22. 11. 2019, 9.00 hodin. 

 

 

 

                                                                                                               doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

předseda Vědecké rady 

Zapsala: Jana Katarína Knapová 


