
U s n e s e n í  

z 2. zasedání vědecké rady Technické univerzity v Liberci dne 5. června 2000  

  

1. Rektor Lukáš předal diplom honorárního profesora Technické univerzity v Liberci 
Prof. Ing. Ivo Středovi, CSc.  

2. Vědecká rada projednala aktualizovaný Dlouhodobý záměr Technické univerzity 
v Liberci. Doporučila tento záměr doplnit o připomínky z diskuse s tím, že bod 
7. Výzkum a vývoj bude přepracován a rozšířen.  

Upravený text bodu 7 bude předložen vědecké radě na jejím příštím zasedání. 

3. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. RNDr. Miloslava 
Koška, CSc. profesorem pro obor technická kybernetika; rozhodla předložit návrh 
prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

4. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. RNDr. Jana Šklíby, 
CSc. profesorem pro obor aplikovaná mechanika; rozhodla předložit návrh 
prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

5. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. Ing. Miroslava 
Václavíka, CSc. profesorem pro obor konstrukce strojů a zařízení; rozhodla předložit 
návrh prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu 
řízení.  

6. V souvislosti s návrhy na jmenování profesorů vědecká rada požaduje, aby návrh na 
jmenování:  

• obsahoval i přehled vědecké/umělecké činnosti uchazeče;  
• předkládal vědecké radě předseda hodnotící komise nebo jím pověřený člen této 

komise.  

2. Vědecká rada se seznámila s návrhem děkana fakulty mechatroniky a mezioborových 
inženýrských studií na jmenování Ing. Ivana Doležala, CSc. docentem pro obor 
technická kybernetika; doporučuje rektorovi jeho jmenování.  

3. Vědecká rada se seznámila s návrhem děkana fakulty mechatroniky a mezioborových 
inženýrských studií na jmenování Ing. Miroslava Tůmy, CSc. docentem pro obor 
technická kybernetika; doporučuje rektorovi jeho jmenování.  

4. Vědecká rada byla informována o výsledku výběrového řízení na výzkumná centra. 
Z devíti návrhů podaných naší univerzitou byly vybrány následující:  

• výzkumné centrum TEXTIL – řešitel Prof. Ing. Luboš Hes, DrSc.,  
• výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – spoluřešitel 

Doc. Ing. Jan Skalla, CSc.,  
• výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka – spoluřešitel Prof. 

Ing. Stanislav Beroun, CSc.  

2. Vědecká rada se zabývala částí zprávy poradců Salzburského semináře týkající se 
struktury vysokoškolského studia (bakalářské/magisterské studijní programy 
sériově/paralelně); v diskusi na toto téma bude vědecká rada pokračovat.  



3. Vědecká rada byla rektorem informována o závěrech 48. zasedání České konference 
rektorů (25. a 26. května 2000).  

4. Vědecká rada byla seznámena s návrhem děkana hospodářské fakulty na změnu názvu 
Technické univerzity v Liberci na Univerzita Liberec; po diskusi vědecká rada změnu 
názvu nedoporučuje.  

5. Vědecká rada byla rektorem informována o písemné žádosti Ing. Petra Grünfelda 
(Technology s.r.o. Jablonec n.N.) adresované rektorovi a děkanovi hospodářské 
fakulty o zajištění regulérnosti přijímacích zkoušek kontrolou uchazečů ve zkušebních 
aulách nebo při odchodu a o telefonickém jednání s ním; informaci doplnil děkan 
hospodářské fakulty.  

6. Členové vědecké rady obdrželi pozvání k účasti na slavnostním udělení doktorátů 
honoris causa Prof. Kurzovi, Prof. Hamzovi a Prof. Batrovi (čtvrtek 15. června 2000 
na liberecké radnici).  

  

  

  

  

  

  

Prof. RNDr. David L u k á š , CSc. 

rektor 

 


