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Z á p i s   č.   15 
 
z 15. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9.prosince 2004 ve 14.00 hodin v zasedací 
místnosti B 169 
Přítomni a omluveni – dle prezenční listiny 
 
1.   Kontrola zápisu 
2.   Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing.Iva Čiháková,CSc. 
3.   Schválení rozšíření akreditace studijního programu Stavební inženýrství 
4.   Schválení nových oborových rad doktorského studia 
5.   Informace o udělených titulech „Ph.D.“ 
6.   Různé 
 
 
1.   Kontrola zápisu z min. VR – bez připomínek 
 
2.   Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Iva Čiháková,CSc. 
 
Obor Vodní hospodářství a vodní stavby 
Děkan prof.Bittnar,DrSc. zahájil řízení k návrhu na jmenování  paní Ing. Ivy Čihákové,CSc., odborné asistentky 
na katedře zdravotního inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, docentkou pro obor Vodní hospodářství a 
vodní stavby. V úvodu seznámil VR s pedagogickou, vědeckou a odbornou činností uchazečky a průběhem 
dosavadního řízení. Žádost o zahájení habilitačního řízení byla podána na odd.pro vědu a výzkum fakulty dne 
16.6.2004. Řízení bylo zahájeno 20.9.2004. K habilitaci předložila uchazečka  habilitační práci na téma 
„Předpovědi potřeb pitné vody, minimalizace ztrát v distribuční síti“.  Habilitační komise, schválená VR 
FSv dne 14.10.2004, pracovala ve složení:  
 
Předseda:   Prof.Ing.Jaroslav Pollert,DrSc., ved.kat.zdrav.inženýrství a LERMO, FSv ČVUT v Praze 
Členové:   Prof.Ing.Jozef Kriš,CSc., ved.kat.zdrav.inženýrství STU Bratislava 
    Doc.Dr.Ing.Miroslav Kyncl, gen.ředitel, Severomoravské vodovody  a kanalizace.a.s. Ostrava 
    Doc.Ing.Karel Vrána,CSc., ved.kat.hydromeliorací  a krajin.inžen. FSv ČVUT v Praze 
                               Ing.Milan Kuchař, ředitel úseku sítí, VEOLIA-Pražské vodovody a kanalizace 
  
Oponenty habilitační práce byli jmenováni: 
Prof.Ing.Jozef Kriš,CSc., STU Bratislava 
Doc.Ing.Mojmír Mach,CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Ing.Eva Radkovská, VEOLIA-Pražské vodovody a kanalizace 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhla uchazečka za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
1. Prestižní publikace        34     >    16 
2. Ohlasy prací                       34     >      6  
3. Pedagogická činnost        57,5  >    14  
4. Vědecká výchova        41     >      8 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost       43     >    22 
6. Uznání vědeckou komunitou     291     >    15 
 
V souladu s § 72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazečky a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování 
v habilitačním řízení před VR FSv. 
Návrh habilitační komise přednesl předseda habilitační komise prof.Pollert,DrSc. Poté děkan vyzval habilitantku 
k přednesení habilitační přednášky na téma „Očekávaný vývoj v zásobování a distribuci pitné vody v České 
republice“.  
 



Hodnocením přednášky a habilitační práce byli pověřeni: 
Prof.Ing.Milena Císlerová,CSc., Ing.Pavel Vlasák,DrSc., prof.Ing.František Wald,CSc. 
 
V diskusi k obsahu přednášky vznesli dotazy doc.Lamboj,CSc., doc.Hájek,CSc., Ing.Klečka,CSc., Ing.Hess, 
prof.Bittnar,DrSc., doc.Veverka,CSc. V další části řízení   habilitantka seznámila členy VR s obsahem své 
habilitační práce na téma „Předpovědi potřeb pitné vody, minimalizace ztrát v distribuční síti“. Poté 
přítomní oponenti přednesli své posudky, za nepřítomného oponenta prof.Kriše přečetl posudek  předseda 
habilitační komise prof.Pollert,DrSc.  Ve všeobecné rozpravě k habilitační práci habilitantka zodpověděla dotazy 
prof.Marka,DrSc., doc.Jettmara,CSc., prof.Císlerové,CSc.  
 
V neveřejné části zasedání byly přednáška a obhajoba habilitační práce hodnoceny:  
Habilitační přednáška na téma „Očekávaný vývoj v zásobování a distribuci pitné vody v České republice“ byla 
velice přehledně prezentovaná, téma bylo vysoce aktuální a vycházela z podrobných znalostí dat z Evropy i ČR. 
Byly zahrnuty všechny závažné otázky dané problematiky a zohledněny ekonomické i nákladové otázky 
zásobování vodou a distribuce pitné vody. 
Obhajoba habilitační práce plně prokázala odbornou a pedagogickou způsobilost Ing.Ivy Čihákové,CSc. pro 
jmenování docentkou. 
 
 Skrutátoři: Doc.Ing.Josef Jettmar,CSc. 
                   Ing.Tomáš Klečka,CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 30 hlasů bylo kladných, 0 
záporný,  0 neplatný. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
                   paní Ing. Ivy  Č i h á k o v é , CSc.   d o c e n t k o u   pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby 
      
                   
3. Schválení rozšíření akreditace studijního programu Stavební inženýrství 

 
Proděkan pro pedagogickou činnost  doc.Máca,CSc. předložil návrh na rozšíření akreditace studijního programu 
Stavební inženýrství. V návrhu jsou charakteristiky jednotlivých oborů. Studijní plány jsou k dispozici na 
http://www.fsv.cvut.cz/akredit
 
Návrh usnesení:  
VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §30 odst. 1b) Zákona č.111/98 Sb. záměr rozšířit akreditaci 
bakalářského studijního programu Stavební inženýrství o nové studijní obory Konstrukce pozemních a 
inženýrských staveb, Geotechnika a dopravní stavby, Vodní hospodářství a životní prostředí, Ekonomika a řízení 
ve stavebnictví určené pro kombinovanou formu studia. Návrh bude předán na Akreditační komisi. 
Návrh byl schválen všemi hlasy.          
 
4. Schválení nových oborových rad doktorského studia 
 
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost doc.Hájek,CSc. předložil návrhy na složení nových oborových rad 
doktorského studia. Všichni členové VR byli s návrhy v písemné formě seznámeni předem. 
Po drobných úpravách byly všechny předložené návrhy schváleny všemi hlasy. 
Složení oborových rad bude k dispozici na webových stránkách fakulty. 
 
5.   Informace o udělených titulech „Ph.D.“ 
 
Proděkan Hájek seznámil VR s udělením akademického titulu „doktor“ (Ph.D.) na základě úspěšné obhajoby 
disertační práce těmto doktorandům: 
 
Mgr.Tomáš Bayer,Ph.D., obor AKE, obhájil 11. 11.2004 
Ing.Štěpán Gróf,Ph.D., obor AKE, obhájil 3.11.2004 
Ing.Markéta Potůčková,Ph.D., obor G+K, obhájila 1.12.2004 
Ing.Miluše Dolanská,Ph.D., obor G+K, obhájila 1.12.2004 
 
Vědecká rada vzala informaci na vědomí. 

http://www.fsv.cvut.cz/akredit


6. Různé 
 

• Děkan předložil návrh na udělení Felberovy medaile I.stupně - zlaté  doc.Ing.Františku Krpatovi,CSc. 
Medaile se mu uděluje za významnou pedagogickou, vědeckou a organizační činnost ve prospěch 
ČVUT a Fakulty stavební. 
Vědecká rada schválila návrh jednomyslně. 

 
 
 
 
Další zasedání Vědecké rady FSv:   13.l., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6. 2005 
 
 
 
 Prof.Ing.Zdeněk Bittnar,DrSc. 
 děkan FSv ČVUT v Praze 
 
Praha 14.12.2004 
Zapsala: H.Voráčková 
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