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Zápis  č.  9 

 
z 9. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 14. dubna 2011 od 14 hodin v zasedací 
místnosti B 169 
Přítomni a omluveni – dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z min. VR 
2. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Josef Krása, Ph.D. 
3. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Michal Sněhota, Ph.D. 
4. Informace o udělených titulech „ Ph.D.“  
5. Různé 
 
l. Kontrola zápisu – bez připomínek 
 
2. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Josef Krása, Ph.D. 
odborný asistent katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv 
 Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby 
 
Děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. zahájila řízení k návrhu na jmenování pana Ing. Josefa Krásy, 
Ph.D.docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby. V úvodu seznámila VR s průběhem dosavadního 
řízení. Žádost o zahájení habilitačního řízení podal uchazeč na oddělení pro vědu a výzkum fakulty dne 
30.12.2010. K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma „Empirické modely vodní eroze v ČR – 
nástroje, data, možnosti a rizika výpočtů“. Habilitační komise byla schválena VR FSv dne 20.1.2011 ve 
složení: 
Předseda: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Členové: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 prof. Ing. Pavel Kovář, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 
 doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně 
 doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SR 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. František Toman, CSc., Mendelova zemědělská univerzita v Brně 
doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SR 
doc. Ing. Lena Halounová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
1. Prestižní publikace     27    >  18 
2. Ohlasy prací          86    >   6  
3. Pedagogická činnost     69    >  14 
4. Vědecká výchova     20    >    6 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost    55,5 >  22 
6. Uznání vědeckou komunitou    22,5 >  15 
 
V souladu s §72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování v habilitačním 
řízení před VR FSv. Předseda habilitační komise prof. Broža, DrSc. přečetl stanovisko habilitační komise. 
Hodnocením přednášky a habilitační práce byli pověřeni: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., doc. Ing. arch. Ivan 
Vorel, CSc., Ing. Zdeněk Gärtner. 
Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Geoinformatika versus vodohospodářství a krajinné 
inženýrství“.  
V diskusi k přednášce vznesli dotazy prof. Witzany, DrSc., doc. Švejda, CSc. 
V další části řízení habilitant seznámil přítomné s obsahem své habilitační práce na shora uvedené téma. 
Následovalo přednesení oponentských posudků. Ve vědecké rozpravě k habilitační práci vznesli dotazy prof. 



Šejnoha, DrSc., Ing. arch. Vlasta Poláčková, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., 
prof. Kovář, CSc. 
V neveřejné části jednání prof. Vogel, CSc. seznámil VR s hodnocením přednášky a habilitační práce: 
Uchazeč ve své přednášce „Geoinformatika versus vodohospodářství a krajinné inženýrství“ prokázal schopnost 
srozumitelně prezentovat aktuální a prakticky využitelné téma. Přednáška byla přehledná, dobře strukturovaná, 
na vysoké jazykové úrovni. Uchazeč si vybral pedagogicky vděčné téma, které efektivně zpracoval do krátké a 
účinné prezentace. Prokázal velmi dobré pedagogické schopnosti a orientaci v oboru. 
 
Vědecká rada hodnocení přednášky odsouhlasila všemi hlasy. 
 
Skrutátoři: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
 prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 30 hlasů bylo kladných,  
0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana Ing. Josefa Krásy, Ph.D.  docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby. 
Tento návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
 
3. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Michal Sněhota, Ph.D. 
odborný asistent katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv 
 Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby 
 
Děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. zahájila řízení k návrhu na jmenování pana Ing. Michala Sněhoty, 
Ph.D. docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby. V úvodu seznámila VR s průběhem dosavadního 
řízení. Žádost o zahájení habilitačního řízení podal uchazeč na oddělení pro vědu a výzkum fakulty dne 
31.12.2010. K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma „Časová nestabilita hydraulických 
charakteristik půdy“. Habilitační komise byla schválena VR FSv dne 20.1.2011 ve složení: 
Předseda: prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Členové: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
  prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. 
  prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc., Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 
  Ing. Šárka Blažková, DrSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. Jan Szolgay, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SR 
doc. Ing. Jiří Mls, CSc., Přírodovědecká fakulta UK v Praze 
Ing. Šárka Blažková, DrSc., Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i. Praha 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
1. Prestižní publikace     26  >  18 
2. Ohlasy prací          45  >    6  
3. Pedagogická činnost     45  >  14 
4. Vědecká výchova     22  >    6 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost    56  >  22 
6. Uznání vědeckou komunitou    25  >  15 
 
V souladu s §72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování v habilitačním 
řízení před VR FSv. Předsedkyně habilitační komise prof. Císlerová, CSc. přečetla stanovisko habilitační 
komise. 
Hodnocením přednášky a habilitační práce byli pověřeni: prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., prof. Ing. Zdeněk 
Bittnar, DrSc., prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. 
 
Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Neinvazivní metody vizualizace proudění a transportu 
v pórovitém prostředí“.  
V diskusi k přednášce vznesli dotazy prof. Bittnar, DrSc., prof. Marek, DrSc., prof. Demo, CSc. V další části 
řízení habilitant seznámil přítomné s obsahem své habilitační práce na shora uvedené téma. Následovalo 



přednesení oponentských posudků. Ve vědecké rozpravě k habilitační práci vznesli dotazy prof. Bittnar, DrSc., 
prof. Šejnoha, DrSc., prof. Marek, DrSc.  
 
V neveřejné části jednání prof. Bittnar, DrSc. seznámil VR s hodnocením přednášky a habilitační práce: 
Habilitant prokázal ve své přednášce na téma “Neinvazivní metody vizualizace proudění a transportu 
v pórovitém prostředí” vysokou úroveň znalostí, které dokázal i přes velkou složitost problematiky sdělit 
srozumitelným způsobem. Při obhajobě habilitační práce na téma „Časová nestabilita hydraulických 
charakteristik půdy“ přesvědčivě demonstroval vysokou úroveň svého výzkumu. 
 
Vědecká rada hodnocení přednášky odsouhlasila všemi hlasy. 
 
Skrutátoři: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
 doc. Ing. arch.Ivan Vorel, CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 29 hlasů bylo kladných,  
0 hlasů záporných, 1 hlas neplatný 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana Ing. Michala Sněhoty, Ph.D.  docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby.Tento návrh bude 
předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
 
4. Informace o udělených titulech „ Ph.D.“ 
Ing. Jaroslav Brož, obor KD, 10.3.2011 
Ing. Jan Hradil, obor KD, 21.3.2011 
Ing. Martin Hezl, obor E, 23.3.2011 
Ing. Jiří Bartoš, obor G+K, 1.4.2011 
Ing. Richard Valenta, obor FMI, 6.4.2011 
Ing. Manfred Hellmich, obor E, 7.4.2011 
 
Vědecká rada vzala informaci na vědomí. 
 
5. Různé 
 

• Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost prof. Hájek předložil VR k projednání a doporučení žádost o 
udělení akreditace oboru habilitačního a oboru ke jmenování profesorem – Architektura a stavitelství. 
Členové VR byli seznámeni s podrobnějšími údaji před minulým zasedáním (odložený bod z min. VR). 
Proděkan Hájek vyzval prof. Urlicha k zodpovězení dotazů. 
Hlasování aklamací: Vědecká rada souhlasí všemi hlasy s tím, aby žádost byla postoupena Akreditační 
komisi MŠMT ČR. 

 
• Proděkan Hájek předložil návrhy na složení komisí ke jmenování profesorem a docentem:  

 
Návrh na složení hodnotící komise ke jmenování profesorem: 
 
doc. Dott.-Ing. Natalino Gattesco, Assoc. prof.  
Department of Architectural and Urban Design 
University of Trieste, Itálie 
 
Obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 
 
Předseda: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Členové: Ing. Vladimír Brejcha, FEng., SMP CZ a.s. 
 prof. Dr. Pier Giorgio Malerba, FEng., Dept of Structural Engng.,Politecnico di Milano, Itálie 
 prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc., Praha 
 prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Metrostav a.s. Praha 
 
Návrh na změnu: místo prof. Půbala, DrSc., navržen prof. Ing. arch. Petr Urlich, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Upravený návrh byl schválen všemi hlasy. 
 



Návrh na složení habilitační komise ke jmenování docentem 
 
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
odborný asistent katedry urbanismu a územního plánování 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Obor: Management a ekonomika ve stavebnictví 
Téma habilitační práce: „Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace“  
 
Navrhovaná témata habilitační přednášky: 
1. Trh se zemědělskou půdou v ČR a jeho vliv na rozvoj území 
2. Pravomoci a odpovědnost v urbanismu a územním plánování v ČR 
3. Příčiny suburbanizace v ČR s důrazem na ekonomické vlivy 
 
Předseda: prof. Ing. arch.Jan Koutný, CSc., Ústav teorie, Fakulta architektury VUT v Brně 
Členové: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., ved. ústavu urbanizmu, FA STU v Bratislavě, SR 
 doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., vedoucí kat.ekonomiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 Ing. Zdeněk Burda, katedra ekonomiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 Ing. Jan Suchý, ředitel firmy KOLPRON CZ, s.r.o. Praha 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy 
Schválené téma habilitační přednášky: Trh se zemědělskou půdou v ČR a jeho vliv na rozvoj území 
 

• Proděkan prof. Hájek, CSc. předložil ke schválení návrh vedoucího katedry ekonomiky na udělení 
výjimky Ing. Vilému Berkovi, Ph.D. jako školiteli doktoranda Ing. Jana Potužáka, pokud bude přijat do 
doktorského studia. 
Vědecká rada návrh odsouhlasila všemi hlasy. 
 

• Další návrh, který předložil prof. Křístek, DrSc., se týkal schválení Ing. Vojtěcha Petříka, Ph.D., firma 
HELIKA Praha, jako stálého člena komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací. 
Vědecká rada návrh odsouhlasila všemi hlasy. 

 
• Paní děkanka závěrem informovala VR o novém programu Centra kompetence s názvem „Program 

Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“. Fakulta stavební se do tohoto 
programu zapojí třemi projekty ve spolupráci s dalšími vysokými školami a pracovišti. S podrobnějšími 
materiály byli členové VR seznámeni před zasedáním.  

 
 
 
Další termíny zasedání: 19.5., 16.6. 2011 
 
 
 
 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
 děkanka 
 
 
 
Praha 15.4.2011 
Zapsala: H.Voráčková 
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