Zápis

z 3. elektronického hlasování vědecké rady
Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Technické univerzity v Liberci
2. funkční období děkana, termín ukončení hlasování: pondělí 15. 6 2021
Celkový počet členů vědecké rady FM: 29

Členové VR FM TUL byli vyzváni k elektronickému hlasování k předloženým návrhům
akademických studijních programů emailem v této podobě:
---------------------------------------------------------------Vážená kolegyně, vážení kolegové, členové Vědecké rady FM TUL,
V závěru posledního zasedání VR jsem upozorňoval na možnost svolání dalšího zasedání
v průběhu června. Byť se epidemická situace nadále zlepšuje, a i prezenční zasedání by již bylo
realizovatelné, nebudu Vás v době končícího semestru, zkoušek, státnic a snad i promocí takto
zatěžovat. O to více Vás však požádám, abyste si podrželi v kalendářích již dříve avizovaný
termín 15.9.2021 a prosím o předběžné potvrzení Vaší možné účasti - formou odpovědi na
tento email do 15.6.2021.
V tuto chvíli Vás poprosím, v souladu s Jednacím řádem VR FM, o Vaše vyjádření k těmto
bodům formou elektronického hlasování:
1. Návrh složení habilitační komise pro posouzení habilitační práce Ing. Petra Červy, Ph.D.
s názvem „Adaptation of speech recognition systems to selected real-world deployment
conditions“: Pan Petr Červa předložil žádost o zahájení habilitačního řízení se
všemi požadovanými dokumenty a řízení bylo zahájeno ke dni 4.6.2021. Všechny dokumenty
jsou dostupné na webových stránkách VR FM (https://www.fm.tul.cz/fakulta/vedeckarada/habilitacni-rizeni). Předkládám Vám návrh habilitační komise v tomto složení:
1. prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (FM/TUL), předseda komise
2. doc. Dr. Ing. Jan Černocký (FIT/VUT), https://www.fit.vut.cz/person/cernocky/.cs,
cernocky@fit.vutbr.cz
3. doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (FI/MUNI), https://www.muni.cz/lide/1648-ales-horak,
hales@fi.muni.cz
4. prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. (FEL/ČVUT) http://amber.feld.cvut.cz/users/sovka/,
sovka@fel.cvut.cz
5. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová (FAV/ZČU), http://www.kky.zcu.cz/cs/people/radovavlasta, radova@kky.zcu.cz
2. Návrh na schválení nové školitelky a zkoušející v souladu s čl.18/odst.2 Studijního a zkušebního
řádu TUL: Fatma Yalcinkaya, MSc., Ph.D. pro DSP Aplikované vědy v inženýrství (v ČJ i AJ) a DSP
Environmentální inženýrství (v ČJ i AJ); její habilitační řízení bylo zahájeno na FM dne 2.11.2020,
návrh
je
dostupný
v pracovních
materiálech
webových
stránek
VR
FM
(https://www.fm.tul.cz/fakulta/vedecka-rada/podklady-pro-vr, heslo VRFM21).
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3. Návrh na schválení nového školitele a zkoušejícího v souladu s čl.18/odst.2 Studijního
a zkušebního řádu TUL: Rafael Omar Torres Mendieta, MSc., Ph.D. pro DSP Aplikované vědy
v inženýrství (v ČJ i AJ) a DSP Environmentální inženýrství (v ČJ i AJ). Zahájení habilitačního
řízení se předpokládá do roku 2022, návrh je dostupný v pracovních materiálech webových
stránek VR FM (https://www.fm.tul.cz/fakulta/vedecka-rada/podklady-pro-vr).

Potvrzení Vaší možné účasti na zasedání VR FM dne 15.září.2021 zašlete v odpovědi na tento
email do 15.6.2021
Hlasování ke všem třem bodům proveďte pomocí formuláře na odkazu
[https://forms.gle/h8AzjZfAwanpk6gDA], také toto hlasování bude otevřeno do 15.6.2021.
S díky a přáním pěkného dne
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., děkan FM
---------------------------------------------------------------S doplňující informací:
st 9. 6. 2021 v 9:50 odesílatel dean / děkan FMIMS <dekan.fm@tul.cz> napsal:
Vážení,
Dovolte mi ještě jeden komentář k hlasování 3: výsledkem tohoto hlasování je případný
souhlas VR s tím, aby pan Torres Mendieta (jako zaměstnanec TUL) mohl být školitelem
doktorandů, pokud současně splní interní požadavek na zahájené habilitační řízení. Bez
zahájeného habilitačního řízení může být do odborné přípravy doktorandů zapojen pouze jako
konzultant.
S omluvou a přáním pěkného dne
Zdeněk Plíva
----------------------------------------------------------------
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Výsledek hlasování k usnesení 1 (složení habilitační komise pro řízení P.Červy):
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 9 (8 nehlasovalo)
Komise byla schválena

Výsledek hlasování k usnesení 2 (F. Yalcinkaya školitelka):
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 9 (8 nehlasovalo)
Fatma Yalcinkaya byla schválena školitelkou

Výsledek hlasování k usnesení 3 (R. Torres Mendieta školitelem):
PRO: 19, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 9 (8 nehlasovalo)
Rafael Omar Torres Mendieta byl schválen školitelem, pokud splní podmínku zahájení
habilitačního řízení.

Ing. Zdeněk
Plíva
V Liberci dne 16. června 2021

Zapsala: Ing. Simona Kuncová

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Plíva
Datum: 2021.06.16
14:30:05 +02'00'

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
děkan
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