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Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Dr. Ing. Daniel Rypl  
 
docent katedry mechaniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Dr. Ing. Daniela Rypla pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 21. 11. 2019. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 5. 12. 2019 ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., Fakulta stavební VUT Brno 
  prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., Fakulta stavební  VŠB-TU Ostrava  

Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. 
 
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let splňuje 
uchazeč ve všech skupinách takto: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      10 let              20 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       10 let              20 let 

1. Prestižní publikace  
a realizace  

60 96 75,7  

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64 706  

3. Pedagogická činnost 50 80 130  
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48 46  

5. Služba komunitě 20 32 61  
 
Předseda hodnoticí komise prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. přednesl stanovisko hodnoticí komise, které je 
doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. 
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 25 členů, 22 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Skrutátoři: 
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. 
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 25 členů, 23 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdržely hlasování. 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Generation of Computational Finite Element Meshes of Two-
phase Particulate Material Microstructures Assembled using Wang Cubes“ 
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V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky: prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., doc. RNDr. 
Jozef Bobok, CSc., prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, 
DrSc., prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Ing. Jiří Náprstek, DrSc. 
 
V neveřejné části jednání doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Prezentované téma je jednoznačně aktuální, výpočty MKP tvoří nezbytnou část teoretických i 
aplikačních analýz v oboru teorie konstrukcí, přičemž tvorba kvalitních trojrozměrných sítí pro materiály 
se složitou mikrostrukturou je mimořádně náročná. 
Přednáška se vyznačovala velmi logicky uspořádanou strukturou, její úroveň byla vynikající. Uchazeč 
ukázal vynikající přehled v tématu, v oboru. Je jedním z odborníků, kteří se podílí v celosvětovém měřítku 
na rozvoji metody generování sítí pro mikrostruktury s využitím Wangových kostek. Téma je v oboru 
klíčové, z toho plyne i přínos pro praxi při generování optimalizovaných sítí a tudíž pro praktické výpočty 
chování konstrukcí a materiálů. 
Přednáška potvrdila schopnost uchazeče předávat poznatky, vybrat aktuální téma a také schopnost 
určovat směry budoucího vývoje  oboru. Určitě též prokázala, že uchazeč je výjimečnou vědeckou 
osobností v domácím i světovém vědeckém a pedagogickém prostředí. 
 
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 26 členů, 26 hlasů 
kladných, 0 hlasů záporných, 0 se zdrželo hlasování. 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 26 členů, z toho 26 hlasů bylo 
kladných, 0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana doc. Dr. Ing. Danila Rypla.  profesorem  pro obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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