
U s n e s e n í  

ze3. zasedání vědecké rady Technické univerzity v Liberci dne 30. října 2000  

  

  

1. Vědecká rada uctila památku zemřelého Prof. PhDr. Eduarda Goldstückera, člena této 
vědecké rady v letech 1991 až 1993.  

2. Vědecká rada projednala změnu textu kapitoly “7. Výzkum a vývoj” Dlouhodobého 
záměru Technické univerzity v Liberci. V diskusi se zaměřila zejména na doplnění 
a úpravu prioritních oblastí výzkumu a vývoje; doporučila připomínky do uvedené 
kapitoly zapracovat.  

3. Vědecká rada vzala na vědomí informaci o výzkumných centrech na TUL:  

• výzkumné centrum TEXTIL LN00B090, nositel TUL, řešitel Prof. Hes, spolunositel 
VÚTS Liberec;  

• výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka LN00B073, nositel 
ČVUT Praha, spolunositel TUL, spoluřešitel Prof. Beroun;  

• výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii LN00B128, 
nositel ČVUT Praha, spolunositel TUL, spoluřešitel Doc. Skalla.  

Doporučila materiál doplnit o připomínky z diskuse a předložit k projednání příštímu 
zasedání vědecké rady; vědecká rada si přeje být informována o práci center 
a o prvních výsledcích řešení. 

4. Vědecká rada projednala návrh organizace oponentních řízení výzkumných záměrů na 
TUL. Doporučila doplnit metodický pokyn k provedení oponentního řízení ve smyslu 
připomínek z diskuse.  

5. Vědecká rada projednala a posoudila návrh na jmenování Doc. Ing. Pavla Pudila, CSc. 
profesorem pro obor technická kybernetika; rozhodla předložit návrh prostřednictvím 
rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k dalšímu řízení.  

6. Vědecká rada projednala návrh na jmenování Doc. Ing. Jaroslava Hyžíka profesorem 
pro obor konstrukce strojů a zařízení. Po obsáhlé diskusi bylo řízení ke jmenování 
Doc. Hyžíka profesorem zastaveno, protože předložený návrh v tajném hlasování 
nezískal požadovanou většinu hlasů všech členů vědecké rady.  

Zdůvodnění: Doc. Hyžík nesplňuje podmínky zákona č. 111/1998 Sb., § 74, odst. (1) 
ke jmenování vysokoškolským profesorem z hlediska vědeckého a pedagogického, 
přestože jeho projekční i realizační výsledky jsou výrazné.  

7. Vědecká rada se seznámila s návrhem děkana fakulty strojní na jmenování Dr. Ing. 
Františka Manliga docentem pro obor výrobní systémy a procesy; doporučuje 
rektorovi jeho jmenování.  

8. Vědecká rada se seznámila s návrhem děkana fakulty strojní na jmenování Ing. 
Břetislava Skrbka, CSc. docentem pro obor strojírenská technologie; doporučuje 
rektorovi jeho jmenování.  

  



  

  

9. Různé  

a. Návrh motta pro Dlouhodobý záměr TUL (podle projevu Shimona Perese 
z konference FORUM 2000); vědecká rada doporučuje upravit formulaci.  

b. Vědecká rada byla informována:  

• o jednání konference CRE (Krakov 26. a 27. října 2000) – zpochybňování kroků 
vedoucích k cílům Boloňské deklarace;  

• o přípravě konference STRUTEX (29. a 30. listopadu 2000);  
• o 6. mezinárodním symposiu historiků “Umělecká řemesla bez hranic” (22. až 24. září 

2000) a o vydání sborníku z této konference, který bude jedním z podkladů pro 
připravovanou učebnici Euroregionu Nisa;  

• o přípravě konference o Systémové integraci (7. listopadu 2000) a semináře 
Podniková ekonomika (15. listopadu 2000);  

• o přípravě podkladů pro akreditaci souvisejících s Univerzitou Nisa.  

a. Členové vědecké rady obdrželi pozváni k účasti na slavnostním udělení doktorátu 
honoris causa Prof. Dr. Dr.h.c. Rolandu Zdeňku Bulirschovi (středa 8. listopadu 2000 
na liberecké radnici).  

  

  

  

  

  

Prof. RNDr. David L u k á š , CSc. 
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