Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty aplikované informatiky
UTB ve Zlíně ze dne 24. 4. 2019

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. Proděkan Chramcov informoval o zahájeném habilitačním řízení Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D. a
představil uchazeče.
3. Následovalo habilitační řízení Ing. Pavla Hrnčiříka, Ph.D. O průběhu habilitačního
řízení je pořízen samostatný zápis, který je uveden v příloze č. 2.
4. Dle programu jednání následovala prezentace průběhu řešení projektu NPU I a OP

VVV, kterou představil prof. Vašek. Zvýšenou pozornost věnoval prof. Vašek
především části plnění ukazatelů pro vykazování výsledků. Jednalo se například o
oblast financování, oblast mezinárodní spolupráce, dále oblast spolupráce
s průmyslem včetně představení společných výstupů.
5. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium, doc. Vojtěšek prezentoval výsledky
přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů na FAI pro
akademický rok 2019/20, a to včetně porovnání výsledků s přijímacím řízením pro
akademický rok 2018/19.
6. Ze zasedání VR z důvodu pracovního zaneprázdnění odešli tři VR, a to prof. Dědková,
prof. Aubrecht a prof. Vrba.
7. Dále proděkan Vojtěšek představil interní pracovníky FAI bez vědecké hodnosti doc.
a prof. (Ing. Stanislav Kovář, Ing. Michaela Mikuličová, Ing. Milan Oulehla a Ing.
Lukáš Králík), kteří v následujícím období budou členy SZZ a povedou přednášky na
Fakultě aplikované informatiky. Přítomní členové VR vyjádřili souhlas s předloženým
návrhem (22-0-0).
8. Na závěr zasedání VR děkan blíže informoval o akreditačních žádostech nově
připravovaných bakalářský, magisterských a doktorských studijních programů.
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