Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty aplikované informatiky
UTB ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511,
ze dne 12. 12. 2018

Přítomni:

členové Vědecké rady a přizvaní hosté (příloha č. 1)

1. Předseda Vědecké rady (dáme jen VR) doc. Adámek přivítal členy VR a konstatoval,
že VR je usnášení schopná. Dále seznámil členy VR s programem jednání, který byl
bez doplnění schválen (25 - 0 - 0).
2. V úvodu zasedání VR projednala plán realizace Strategického záměru vzdělávací a
tvůrčí činnosti Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro
rok 2019, který předložil děkan fakulty.
3. Proděkan Chramcov informoval o zahájení habilitačního řízení Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D.
a představil uchazeče. Písemná žádost o zahájení řízení byla na Fakultu aplikované
informatiky uchazečem doručena dne 19. 6. 2018. Habilitační řízení bylo zahájeno
dnem 2. 7. 2018, a to na základě dodání a doplnění chybějících materiálů.
Po představení uchazeče dal děkan fakulty prostor pro diskuzi.
4. Děkan představil návrh členů habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D.
a navrhl skrutátory k hlasování o členech habilitační komise:
 doc. RNDr. Vojtěcha Křesálka, CSc.,
 prof. Ing. Rudolfa Palenčára, Ph.D.
Členové VR návrh skrutátorů schválili (23 - 0 - 2).
5. Proběhlo tajné hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D. Skrutátoři odešli sčítat hlasy.
6. Dle programu jednání byl děkanem představen věcný záměr přípravy akreditačních
žádostí nově připravovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů na FAI (dále jen věcný záměr). Po diskuzi, která následovala, vyzval děkan
fakulty členy VR k hlasování o schválení věcného záměru.
Členové VR tento návrh schválili (25 - 0 - 0).
7. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium, doc. Vojtěšek prezentoval výsledky
přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů na FAI pro
akademický rok 2018/19, a to včetně porovnání výsledků s přijímacím řízením pro
akademický rok 2017/18.
8. Proděkan Chramcov informoval VR o aktuálním stavu doktorského studijního
programu na FAI, včetně vývoje počtu studentů. V druhé části svého vystoupení
informoval o projektech IGA řešených v roce 2018 a o projektových žádostech pro rok
2019.

9. Následně děkan fakulty informoval o výsledcích hlasování o členech komise pro
habilitační řízení Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D.
Členy habilitační komise byli zvoleni:
prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

10. Prof. Vašek informoval VR o průběhu řešení projektu NPU I, a to především v oblasti
plnění ukazatelů pro vykazování výsledků a financování.
11. Na závěr zasedání VR děkan blíže představil stav řešení projektů Operačního
programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání (OP VVV). V rámci prezentace byly
představeny tyto projekty:





Strategický projekt UTB ve Zlíně (ESF),
Modernizace výukové infrastruktury FAI (ERDF),
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI (ESF),
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně (ESF).

Zapsala: Eva Žipajová
Verifikoval: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., v. r.

Přílohy:
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Prezenční listina

