
 

Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení
na ČVUT v Praze

Uchazeč: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

A) V oblasti pedagogické

1) Počet  doktorandů,  pro  které  byl  uchazeč  ustanoven  školitelem  resp.  školitelem
specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci: 1

2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 1/2

3) Jeden nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky:
Zavedení nových předmětů v řádném studiu: Programování inženýrských výpočtů v
MATLABu  1  (132XPM1)  a  Programování  inženýrských  výpočtů  v  MATLABu  2
(132XPM2). Těmito nepovinnými předměty prošlo od založení cca. 50 studentů.

4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech:
(i) Zimní semestr 2019/20 – a) Stavební mechanika 1, cvičení, průměr hodnocení:
1.25 (7 hodnotících); b)  Stavební mechanika R1, cvičení, průměr hodnocení: 1.33
(3  hodnotící);  (c)  Programováni  inženýrských  výpočtů  v  MATLABu  1,  cvičení  a
přednáška, průměr hodnocení: 1.00 (2 hodnotící).
(ii) Letní semestr 2018/19 - Stavební mechanika 2, cvičení, průměr hodnocení: 3.00
(1 hodnotící).
(iii) Zimní semestr 2018/19 – uchazeč nebyl hodnocen.
(iv) Letní semestr 2017/18 - a) Stavební mechanika 2, cvičení, průměr hodnocení:
1.00 (7 hodnotících); (b) Stavební mechanika 3, cvičení, průměr hodnocení: 1.00 (1
hodnotící).

B) V oblasti tvůrčí

1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace:
(i)  B.V.  Rosić,  A.  Kučerová,  J.  Sýkora,  O.  Pajonk,  A.  Litvinenko,  H.G.  Matthies
(2012): Parameter identification in a probabilistic setting. Engineering Structures 50,
179-196. 
(ii) J. Havelka, A. Kučerová, J. Sýkora (2016): Compression and reconstruction of
random  microstructures  using  accelerated  lineal  path  function.  Computational
Materials Science 122, 102-117.
(iii) J. Sýkora, T. Krejčí, J. Kruis, M. Šejnoha (2012): Computational homogenization
of  non-stationary  transport  processes  in  masonry  structures.  Journal  of
Computational and Applied Mathematics 236 (18), 4745-4755. 

2) H index s vyloučením autocitací: 7 (ResearcherID D-3556-2016)

3) Počet  citací  WOS/  Scopus/ohlasů  arch.  díla,  vždy  s  vyloučením  autocitací:
137/148/0



4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):
Výzkumný  pracovník,  Technical  University  of  Braunschweig,  Department  of
Structural  Engineering,  Německo,  01/2009  –  12/2009.  Výsledkem  byly  dva
společné články v časopise s prof. H. G. Matthiesem.

5) Dva  nejvýznamnější  grantové  projekty,  kde  byl  uchazeč  v  pozici  řešitel  či
spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel):
(i)  Probabilistic  identification  of  material  transport  parameters  based  on  non-
invasive experimental measurements, GAČR 18-04262S.
(ii) Numerical tools for model-based design of robust and optimised experiments,
GAČR 15-07299S.

6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi:
Spolupráce  s firmou  AIRBUS  Defence  &  Space  na  návrhu  spalovací  komory
raketového motoru, hlavní řešitel projektu: Thrust Chamber Life Prediction based on
Survival Analysis, Evropská kosmická agentura (ESA).

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži):
168 citací ve WOS.

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
Recenzent  v časopisech  Textile  Research  Journal  a  Mathematical  Problems  in
Engineering.

V Praze, Brně a Ostravě dne 31. 3. 2020

Habilitační komise:
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