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Zápis z mimořádného jednání Vědecké rady FD ČVUT v Praze per rollam 

 

 

Členové Vědecké rady FD ČVUT v rámci mimořádného jednání hlasovali v termínu 7. 6. – 11.6 

2021 per rollam o návrhu na doplnění členů zkušebních komisí SZZ oborů bakalářského a 

magisterského navazujícího studia Logistika a Logistika a řízení dopravních procesů 

vyučovaného v Praze a v Děčíně. 

Hlasování se zúčastnilo 30 členů Vědecké rady FD ČVUT z 33 majících právo hlasovat. 

 

 

1. Návrh na jmenování Ing. Milana Kříže, Ph.D. členem komisí SZZ pro magisterský studijní 

obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:     pro schválení návrhu  - 30, proti – 0, zdržel se - 0 
                 
Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

2. Návrh na jmenování Ing. Rudolfa F. Heidu, Ph.D. členem komisí SZZ pro magisterský 

studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 
     
Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

3. Návrh na jmenování Ing. Václava Honka členem komisí SZZ pro bakalářský studijní obor 

Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

4. Návrh na jmenování Ing. Michaely Sušické členkou komisí SZZ pro bakalářský studijní obor 

Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

5. Návrh na jmenování Ing. Bc. Pavla Vařachy, Ph.D. členem komisí SZZ pro bakalářský 

studijní obor Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

6. Návrh na jmenování Ing. Martiny Kuncové, Ph.D. členkou komisí SZZ pro bakalářský 

studijní obor Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

7. Návrh na jmenování Ing. Daniela Piláta členem komisí SZZ pro bakalářský studijní obor 

Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 
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8. Návrh na jmenování Ing. Dalibora Dařílka členem komisí SZZ pro bakalářský studijní obor 

Logistika a magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů. 

Výsledek hlasování:  pro schválení návrhu – 30, proti – 0, zdržel se - 0 

     

Návrh byl Vědeckou radou FD ČVUT schválen. 

 

 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2021          doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

                děkan FD ČVUT v Praze 


