
 České vysoké učení technické v Praze 
 Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 
 

 
Z á p i s   č.   11 

 
z 11. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. března 2007 ve 14.00 hodin v  zasedací 
místnosti B 169 
Přítomni a omluveni – dle prezenční listiny 
 
 
Program: 
1.   Kontrola zápisu 
2.   Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc.  Ing.  Jiří Máca, CSc. 
3.   Řízení k návrhu na jmenování docentem – PhDr. Jana Šafránková, CSc. 
4.   Informace o udělených titulech  Ph.D. 
5.   Různé 
 
Zasedání vedl z důvodu hospitalizace děkana proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost prof.Ing.Petr Hájek,CSc. 
 
1.   Kontrola zápisu z min. VR – bez připomínek 
 
 
2.   Řízení k návrhu na jmenování  profesorem – Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 
proděkan pro pedagogickou činnost a zástupce vedoucího katedry mechaniky FSv ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 
 
Proděkan Hájek  zahájil řízení k návrhu na jmenování pana doc. Ing. Jiřího Máci, CSc. profesorem pro obor 
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. V úvodu seznámil VR s pedagogickou, vědeckou a odbornou činností 
uchazeče a s průběhem dosavadního řízení. Žádost o zahájení jmenovacího řízení byla podána na oddělení pro 
vědu a výzkum fakulty dne 22.11.2006. Hodnotící komise, schválená VR FSv dne 23.11.2006, pracovala ve 
složení: 
 
Předseda:  prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze 
Členové:   prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
                  prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc., ÚTAM AV ČR 
                  prof. Ing. Jozef Melcer,  DrSc., Stavebná fakulta Žilinské univerzity,Žilina 
                  doc. Ing. Juraj Králik, Ph.D., Stavebná fakulta STU Bratislava 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování profesorem dosáhl uchazeč za posledních 20 let bodového 
hodnocení: 
 
1. Prestižní publikace         107        >   55 
2. Ohlasy prací                        114        >   36  
3. Pedagogická činnost         285        >   45  
4. Vědecká výchova           72        >   32 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost        170,5     >   80 
6. Uznání vědeckou komunitou        152,5     >   50 
 
Stanovisko hodnotící komise, které je doporučující k dalšímu řízení před VR FSv, přednesl za omluveného 
předsedu komise člen komise prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., prof. Ing. František Wald, CSc. a Ing. 
Jindřich Hess, Ph.D. 
 
Uchazeč přednesl přednášku na téma „Dynamická interakce mostů a těžkých vozidel s pérováním šetrným 
k mostům“ 
V diskusi k přednášce vznesli dotazy prof. Witzany, DrSc., prof. Jarský, DrSc., prof. Macháček, DrSc., prof. 
Jirásek, DrSc., prof. Šejnoha, DrSc., prof. Vítek, CSc., Ing. Švejda, CSc. 
 



V neveřejné části zasedání byla přednáška hodnocena: 
Přednáška na aktuální téma „Dynamická interakce mostů a těžkých vozidel s pérováním šetrným k mostům“ 
byla založena na spolupráci pracovišť strojní a stavební fakulty. Vytvořený model interakce přináší nové 
poznatky z aplikace poloaktivních tlumících prvků, a to zjištění, že parametry tlumení lze optimalizovat a 
dosáhnout výrazné redukce dynamických kontaktních sil. Významné je zjištění, že model optimalizovaný pro 
most je funkční pro vozovku a naopak. 
 
 Skrutátoři:  prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.  
                    doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 44 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 32 členů, z toho 30 hlasů bylo kladných,  
1 hlas záporný,  1 hlas neplatný. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana doc. Ing. Jiřího  Máci, CSc. profesorem  pro obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Tento 
návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
 
 
3.   Řízení k návrhu na jmenování docentem – PhDr. Jana  Šafránková, CSc. 
odborná asistentka na katedře společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze 
Obor Management a ekonomika ve stavebnictví 
 
Proděkan  Prof. Hájek, CSc. zahájil řízení k návrhu na jmenování paní PhDr. Jany Šafránkové, CSc. docentem 
pro obor Management a ekonomika ve stavebnictví. V úvodu seznámil VR s pedagogickou, vědeckou a 
odbornou činností uchazečky a s průběhem dosavadního řízení. Žádost o zahájení habilitačního řízení byla 
podána na oddělení pro vědu a výzkum fakulty dne 14.2.2006, řízení bylo zahájeno 27.2.2006. K habilitaci 
předložila uchazečka habilitační práci na téma „Vzdělávání stavebních inženýrů“. Habilitační komise, 
schválená  VR FSv dne 20.4.2006, pracovala ve složení: 
Předseda: prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc., Fakulta provozně-ekonom. ČZU v Praze 
Členové: prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., FJFI ČVUT v Praze 
  doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc., Pedagogická fakulta UK v Praze 
  doc. Dr. Ing. Václav Liška, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
  Ing. Aleš Frána, Stavby silnic a železnic, a.s. Praha 
 
 
Jmenovaní oponenti habilitační práce: 
prof. PhDr. Emil Duda, DrSc., Stavebná fakulta STU Bratislava 
doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD., Materiálno-technická fakulta STU Bratislava 
doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhla uchazečka za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
 
1. Prestižní publikace       33        >    16 
2. Ohlasy prací                      10        >     6  
3. Pedagogická činnost       36        >    14  
4. Vědecká výchova       40        >     8 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost      67        >    22 
6. Uznání vědeckou komunitou      22        >    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. 
Stanovisko habilitační komise přednesla předsedkyně habilitační komise  prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
 
Hodnocením přednášky a habilitační práce byli pověřeni: doc. Ing. Václav Beran, DrSc., doc. Ing. Jiří Máca, 
CSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 



Habilitantka přednesla habilitační přednášku na téma „Uplatnění absolventů Fakulty stavební ČVUT na trhu 
práce a jejich další vzdělávání“. V diskusi k přednášce vznesli dotazy doc. Jettmar, CSc., doc. Máca, CSc., Ing. 
Švejda, CSc., prof. Jarský, DrSc., prof. Demo, CSc., Ing. Hess, Ph.D., doc. Dvořák, CSc. 
 
V další části řízení habilitantka  seznámila členy VR s obsahem své habilitační práce na shora uvedené téma. 
Všichni tři přítomní oponenti  přednesli své posudky.  Ve vědecké rozpravě k habilitační práci nebyly vzneseny 
žádné dotazy. 
V neveřejné části zasedání  prof. Jarský, CSc. přednesl  hodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační 
práce: 
Ve své habilitační přednášce na téma „Uplatnění absolventů Fakulty stavební ČVUT na trhu práce a jejich další 
vzdělávání“ uchazečka prokázala, že je vyhraněnou odbornou a pedagogickou osobností. Formálně, ale i věcně 
spojuje sociálně humanitní pohled, vědní nástroje s jejich využitím v technickém prostředí. Habilitantka 
vystoupila přesvědčivě v interdisciplinární oblasti, řešila aktuální téma a dospěla k relevantním závěrům. ČVUT 
využívá dlouhodobě celoškolských sociologických průzkumů habilitantky pro formování dalšího rozvoje 
pedagogické činnosti. Habilitační práce na téma „Vzdělávání stavebních inženýrů“ je jednoznačným přínosem 
pro rozvoj ČVUT v širším kontextu. 
 
 Skrutátoři: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. 
                   prof. RNDr.Pavel Demo, CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 33 členů, z toho 32 hlasů bylo kladných,  
0 záporný hlas, 1 hlas neplatný. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
paní PhDr. Jany Šafránkové, CSc. docentem pro obor Management a ekonomika ve stavebnictví. Tento 
návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
 
 
4.   Informace o udělených titulech „Ph.D.“ 
 
Proděkan Hájek informoval VR o udělení akademického titulu „doktor“ (Ph.D.) na základě úspěšné obhajoby 
doktorské disertační práce těmto doktorandům: 

 
Ing. Martin Stránský, obor KD, obhájil 15.2.2007 
Ing. Michaela Frantová, obor KD, obhájil 19.2.2007 
Ing. Michal Kasík, obor PS, obhájil 20.2.2007 
Ing. Barbora Menclová, obor E, obhájila 27.2.2007 
Ing. arch. Naděžda Malkovská, obor E, obhájila 27.2.2007 
 
Vědecká rada vzala informaci na vědomí. 
 
 
5.   Různé 
 
Proděkan Hájek informoval o tom, že ke dni 22.10.2007 končí akreditace habilitačních a jmenovacích oborů.  Je 
proto třeba urychleně zpracovat nové návrhy na Akreditační komisi. Byli vyzváni vedoucí kateder, aby připravili 
podle rozeslaných instrukcí podklady pro akreditaci. Termín pro předložení podkladů do odd. vědy a výzkumu:  
22.3.2007. 
 
 
Zároveň fakulta stavební požádá o akreditaci všech doktorských studijních programů a oborů na čtyřleté období 
(oproti dřívějším tříletým). Byli vyzváni předsedové oborových rad, aby předložili podklady, termín do konce 
března. 
 
 
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jiří Máca, CSc. předložil VR návrh na prodloužení akreditace 
magisterského studijního programu Architektura a stavitelství: 
 
 



Návrh usnesení: 
VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §30 odst. 1b) Zákona č.111/98 Sb. záměr prodloužit akreditaci 
magisterského studijního programu Architektura a stavitelství. Akreditační komisi bude předána žádost o 
prodloužení akreditace stávajícího studijního programu s jedním stejnojmenným  studijním oborem. 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 
 
 

• Proděkan Hájek předložil ke schválení návrh na udělení výjimky pro navrženého člena komise pro 
obhajobu disertační práce  bez příslušného titulu Prof. ,Doc.  nebo  DrSc.): 
 
Obor: Geodézie a kartografie 
Ing. Martin Štroner, Ph.D., FSv, jako stálý interní člen komisí pro SDZ a obhajoby 
 
Obor: Management a ekonomika ve stavebnictví 
PhDr. Jana Šafránková, CSc., pro obhajobu disertační práce Ing. Václava Tatýrka 
Ing. Pavel Švejda, CSc., AIP Praha – člen VR, pro obhajobu disertační práce Ing. Radka Charváta 
  
Obor: Matematika ve stavebním inženýrství 
RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., MFF UK v Praze, pro st.doktorskou zkoušku Mgr. Moniky Rencové 
 
Obor: Pozemní stavby 
Ing. Jitka Vašková, CSc., pro st.doktorskou zkoušku Ing. Ctislava Fialy 
 
Všechny návrhy byly schváleny všemi hlasy 

 
• Proděkan Hájek předložil návrh vedoucího katedry speciální geodézie doc. J.Procházky, CSc. na 

udělení  výjimky pro školitele doktoranda bez příslušného titulu (pro obor Geodézie a kartografie): 
Navrhovaný školitel: Ing. Martin Štroner, Ph.D., doktorand: Ing. Rudolf Urban 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 
 

• Na základě připomínek členů VR k formulářům používaným pro hodnocení habilitačních a 
profesorských přednášek bylo rozhodnuto, že formuláře budou aktualizovány. Proděkan Hájek požádal 
členy VR, aby na základě rozeslaných formulářů těchto hodnocení  předložili na příštím zasedání VR  
své náměty na úpravu. 
 
 

 
 
Příští  zasedání Vědecké rady FSv:   12. dubna 2007 
 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
 proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost 
 
 
 
Praha 12.3.2007 
Zapsala: H.Voráčková 


	 České vysoké učení technické v Praze 
	Z á p i s   č.   11 
	 
	Předseda:  prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze 
	 
	Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
	 
	Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
	 
	Příští  zasedání Vědecké rady FSv:   12. dubna 2007 



