
Děkanát 
Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 

Technické univerzity v Liberci 
 

Zápis 
z 2. zasedání Vědecké rady FM, konané dne 16. dubna 1997 

 
 
 
Přítomno: 19 členů VR FM (viz prezenční listina) 
    2 hosté (viz prezenční listina) 
Omluveni:   2 členové VR FM (viz prezenční listina) 
 
 
 Jednání probíhalo podle programu. 
 
 

1.  Děkan přivítal členy VR FM a hosty a vzhledem k programu předal řízení VR FM 
proděkanovi Doc. Ing. J. NOUZOVI, CSc. Proděkan požádal předsedu komise pro 
posouzení návrhu na jmenování Doc. Ing. Vojtěcha KONOPY, CSc. profesorem Prof. Ing. 
Dr. Jaroslava VLČKA, DrSc., aby VR FM seznámil se závěrečným stanoviskem komise. 
Předseda komise zrekapituloval činnost komise, předložené podklady a stanovisko oponentů 
a seznámil VR FM s kladným hodnocením návrhu ze strany komise. 

V souladu s § 9, odst. 3 vyhlášky č. 447/1990 Sb. o habilitaci docentů a podmínkách a 
průběhu jmenování profesorů byli pověřeni členové VR FM 

 
  Prof. Ing. Petr MOOS, CSc. 
  Doc. Ing. Josef CERHA, CSc. 
  Prof. RNDr. Bohuslav STŘÍŽ, DrSc., 
 

aby zhodnotili úroveň veřejné profesorské přednášky Doc. Ing. Vojtěcha KONOPY, CSc. 
 
 
  Poté v souladu s § 9, odst. 3 vyhlášky č. 447/1990 Sb. o habilitaci docentů a podmínkách 

a průběhu jmenování profesorů proběhla před komisí a vědeckou radou fakulty veřejná 
profesorská přednáška Doc. Ing. Vojtěcha KONOPY, CSc. na téma „Pronikání 
automatizace do řízení procesů“. 

  Přednáška trvala jednu hodinu a následná diskuse třičtvrtě hodiny, a bylo v ní vzneseno 
a zodpovězeno 12 dotazů. 

 
 
  V neveřejném zasedání VR FM, které se konalo bez přítomnosti kandidáta, bylo 

přečteno hodnocení profesorské přednášky, předložené pověřenými členy VR FM. Ti 
konstatovali, že přednáška svou koncepcí a kvalitou splňuje podmínky pro profesorskou 
přednášku. 

  Poté proběhla diskuse, v jejímž závěru Prof. Ing. Dr. Jaroslav VLČEK, DrSc., jako 
předseda komise, doporučil přistoupit k hlasování. V tajném hlasování přijala VR FM 
poměrem hlasů 13 pro, 5 proti, 0 neplatných hlasů (kandidát nehlasoval) následující 
usnesení: 

 
 
USNESENÍ: 



  VR FM za přítomnosti členů komise pro posouzení návrhu na jmenování a oponentů 
rozhodla na základě hodnocení komise, oponentských posudků a hodnocení přednášky 
postoupit návrh na jmenování Doc. Ing. Vojtěcha KONOPY, CSc. profesorem v oboru 
technická kybernetika k dalšímu řízení ve smyslu § 10 vyhlášky č. 447/1990 Sb. o habilitaci 
docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů. 

 
 
2.  Na základě návrhů několika členů VR FM a následující diskuse zřídil děkan pracovní 

skupinu, která pod vedením proděkana Doc. Ing. Jana NOUZY, CSc. připraví návrh 
interních kritérií pro habilitaci docentů a jmenování profesorů. Pracovní skupina je tvořena 
těmito členy VR FM 

  Prof. Ing. Jan UHLÍŘ, CSc. 
  Prof. Ing. Karel VOKURKA, DrSc. 
  Doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc. 

s tím, že ostatní členové VR FM podle svých možností urychleně proděkanovi zašlou 
podobné materiály ze svých mateřských fakult. 

 
 
  Děkan FM TUL informoval VR FM, že mu byly předloženy 4 habilitační práce s tím, 

že u všech uchazečů byly splněny podmínky stanovené v § 2, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 
447/1990 Sb. o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů a navrhl 
VR FM ke schválení následující habilitační komise: 

 
 
- pro Ing. Bedřicha JANEČKA, CSc., který předložil habilitační práci na téma „Metoda 

dynamického programování použitá pro číslicovou regulaci lineárních dynamických 
soustav“ ve složení: 

 
 předseda: Prof. Ing. Jiří MILITKÝ, CSc. (FT TU v Liberci) 
 člen: Prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc. (ÚTIA AV ČR Praha) 
 člen: Doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc. (FEI VUT Brno) 
 
 
- pro Ing. Petra TŮMU, CSc., který předložil habilitační práci na téma „Měření 

geometrických charakteristik pomocí integrovaných optoelektronických snímačů“ ve 
složení: 

 
 předseda: Prof. Ing. Jiří ZELENKA, DrSc. (FM TU v Liberci) 
 člen: Doc. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc. (FM TU v Liberci) 
 člen: Doc. Ing. Václav HLAVÁČ, CSc. (FEL ČVUT Praha) 
 
 
- pro Mgr. Ing. Václava ZÁDU, CSc., který předložil habilitační práci na téma „Vybrané 

univerzální metody optimálního řízení a regulace“ ve složení: 
 
 předseda: Prof. Ing. Bořivoj HANUŠ, DrSc. (FM TU v Liberci) 
 člen: Prof. Ing. Jan ŠTECHA, CSc. (FEL ČVUT Praha) 
 člen: Doc. Ing. RNDr. Karel MAČÁK, CSc. (FP TU v Liberci) 
 
 
- pro Dr. Ing. Jiřího MARYŠKU, CSc., který předložil habilitační práci na téma 

„Matematické modelování filtračního proudění kontaminovaných podzemních vod pro 
účely řízení sanace“ ve složení: 

 



 předseda: Prof. Ing. Ivo KAZDA, DrSc. (Fakulta stavební ČVUT Praha) 
 člen: Prof. Ing. Pavel ZÍTEK, DrSc. (FS ČVUT Praha) 
 člen: Doc. Ing. Vladimír KRACÍK, CSc. (FP TU v Liberci) 
 
USNESENÍ: 
  VR FM schvaluje zřízení habilitačních komisí ve výše uvedeném složení. 
 
 
3. a 4. Podklady k bodům 3 a 4 programu zasedání VR FM byly předány písemně. Vzhledem 

k časové tísni rozhodla VR FM na návrh děkana přesunout projednání těchto bodů na příští 
zasedání. 

 
5.  Děkan FM informoval VR FM o přijímacím řízení pro školní rok 1997/98. K podané 

informaci proběhla stručná diskuse. 
 
 
 
 
 
 
      Doc. Ing. Vojtěch KONOPA, CSc. 
                děkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Dagmar Militká    V Liberci dne 18. dubna 1997 
       tajemnice fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
 


