Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty aplikované informatiky
UTB ve Zlíně ze dne 11. 12. 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.
2. V úvodu zasedání VR byla minutou ticha uctěna památka člena VR FAI prof. RNDr.
Jaromíra Pláška, CSc., který zemřel dne 25. 9. 2019.
3. Doc Adámek seznámil členy VR s programem jednání, který byl doplněn o nový bod, a
to zahájení habilitačního řízení Ing. Karla Perůtky, Ph.D. Doplněný program byl
schválen (28 - 0 - 0).
4.

Doc. Adámek navrhl skrutátory k hlasování o členech habilitačních komisí pro
habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D. a Ing. Karla Perůtky, Ph.D. a pro řízení ke
jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Galajdové, PhD. :
 doc. RNDr. Vojtěcha Křesálka, CSc.,
 prof. Ing. Zdeňka Dvořáka, PhD.
Členové VR návrh skrutátorů schválili (28 - 0 - 0).

5. Proděkan Chramcov informoval o zahájeném habilitačním řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D. a
představil uchazeče. Písemná žádost o zahájení řízení byla na Fakultu aplikované
informatiky uchazečem doručena dne 18. 11. 2019, tímto dnem bylo habilitační řízení
zahájeno. Po představení uchazeče dal děkan fakulty prostor pro diskuzi.
6. Děkan představil návrh členů habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D.
7. Proběhlo tajné hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Jiřího Pechy, Ph.D. Skrutátoři odešli sčítat hlasy.
8. Dle doplněného programu jednání proděkan Chramcov informoval o zahájeném
habilitačním řízení Ing. Karla Perůtky, Ph.D. a představil uchazeče. Písemná žádost o
zahájení řízení byla na Fakultu aplikované informatiky uchazečem doručena dne
3. 12. 2019, tímto dnem bylo habilitační řízení zahájeno. Po představení uchazeče dal
děkan fakulty prostor pro diskuzi.
9. V průběhu představování uchazeče o habilitační řízení Ing. Karla Perůtky, Ph.D. se do
jednací místnosti vrátili skrutátoři hlasování a výsledky hlasování o návrhu složení habilitační
komise pro habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D. předali do rukou pana děkana.
10. Doc. Adámek představil návrh členů habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Karla Perůtky,
Ph.D.
11. Proběhlo tajné hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Karla Perůtky, Ph.D. Skrutátoři odešli sčítat hlasy.
Stránka 1 z 4

12. Dle programu jednání následovalo řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Aleny
Galajdové, PhD. Proděkan Chramcov představil Vědecké radě FAI uchazečku a členy
hodnotící komise.
13. Doc. Adámek požádal prof. Piteľa o přečtení doporučujícího stanoviska prof. Pavla
Tanušky a prof. Prokopa o přečtení doporučujícího stanoviska prof. Zory Thomové.
Poslední doporučující stanovisko přednesl prof. Víteček.
14. V průběhu čtení doporučujících stanovisek se do jednací místnosti vrátili
skrutátoři hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Karla Perůtky, Ph.D. a výsledky hlasování předali do rukou děkana.
15. Následně děkan fakulty požádal doc. Ing. Alenu Galajdovou, PhD. o přednesení
přednášky.
16. Po ukončení přednášky doc. Galajdové proběhla veřejná rozprava. V rámci veřejné
rozpravy položili dotazy prof. Bíla, prof. Fikar, prof. Uhlíř, prof. Vlček, prof. Vrba,
prof. Šeda, prof. Zemčík, prof. Šimák a doc. Zendulka. Na všechny dotazy uchazečka
odpověděla. Položené dotazy jsou zaznamenány na samostatných tiskopisech, které
jsou součástí spisu k řízení ke jmenování profesorem doc. Galajdové.
17. Doc. Adámek požádal předsedu hodnotící komise prof. Vaška o seznámení se
stanoviskem hodnotící komise. Stanovisko hodnotící komise je zaznamenáno na
samostatném tiskopise a součástí spisu k řízení ke jmenování profesorem doc.
Galajdové (příloha č. 2). Pětičlenná hodnotící komise tajným hlasováním (5-0-0)
konstatovala, že doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. splňuje všechny požadavky na
uchazeče kladené a navrhuje, aby profesorské řízení pokračovalo na řádném zasedání
Vědecké rady UTB ve Zlíně. Výsledky hlasování hodnotící komise a protokol o
hlasování HK jsou součástí spisu k řízení ke jmenování profesorem doc. Galajdové.
Následovala neveřejná rozprava, v rámci které požádal prof. Živčák o podporu
uchazečky.
18. Následovalo hlasování VR o souhlasu s návrhem na jmenování doc. Ing. Aleny
Galajdové, PhD. profesorem v oboru „Řízení strojů a procesů“. Skrutátoři odešli sčítat
hlasy.
19. Dle programu jednání následovalo projednání Plánu realizace Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně pro rok 2020 a projednání věcného záměru přípravy akreditačních žádostí
nově připravovaných habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oblasti
vzdělávání Informatika a oblasti vzdělávání Kybernetika.
20. V průběhu jednání se do jednací místnosti vrátili skrutátoři hlasování VR o souhlasu s
návrhem na jmenování doc. Ing. Aleny Galajdové, PhD. Následně předseda VR vyhlásil
výsledky hlasování o návrhu. Výsledek hlasování je uveden v protokolu o tajném
hlasování (příloha č. 3 Protokol o hlasování a výsledku hlasování o návrhu na
jmenování doc. Ing. Aleny Galajdové, PhD. profesorem v oboru ”Řízení strojů a
procesů”).
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Výsledky hlasování VR a originál protokolu o hlasování jsou součástí spisu k řízení ke
jmenování profesorem doc. Galajdové.
Výsledky hlasování:
Počet členů VR oprávněných hlasovat

29

Počet členů VR oprávněných hlasovat - p ř í t o m n ý c h

28

Počet odevzdaných hlasovacích lístků

27

Počet platných hlasovacích lístků

24

Počet neplatných hlasovacích lístků

3

Počet hlasovacích lístků vyslovujících s o u h l a s

24

Počet hlasovacích lístků vyslovujících n e s o u h l a s

0

Na základě výsledků tajného hlasování, které vyhlásil děkan Fakulty aplikované
informatiky UTB ve Zlíně doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. a dle ustanovení § 74,
odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), doporučila Vědecká rada Fakulty aplikované
informatiky předložit návrh na jmenování doc. Ing. Aleny Galajdové, PhD.
profesorem v oboru „Řízení strojů a procesů“ k hlasování Vědecké radě UTB ve
Zlíně.
21. Ze zasedání VR z důvodu pracovního zaneprázdnění odešli 4 členové VR, a to
prof. Dědková, prof. Aubrecht, prof. Vrba a doc. Zendulka.
22. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium, doc. Vojtěšek prezentoval výsledky
přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů na FAI pro
akademický rok 2020/21, a to včetně porovnání výsledků s přijímacím řízením pro
akademický rok 2019/20.
23. Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium, doc. Chramcov seznámil členy VR
s vývojem a stavem doktorského studia na Fakultě aplikované informatiky, včetně
informací týkajících se projektů IGA řešených v letech 2019 a 2020.
24. 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 zejména o oblast
financování, oblast mezinárodní spolupráce, dále oblast spolupráce s průmyslem včetně
představení společných výstupů.
25. Proděkan Chramcov představil externí odborníky bez vědecké hodnosti doc. a prof.
(MUDr. Irinu Chmelovou, Ph.D., MBA a MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.), kteří
v následujícím období budou členy SZZ (SDZ) a povedou odborné přednášky na Fakultě
aplikované informatiky. Přítomní členové VR vyjádřili souhlas s předloženým návrhem
(24-0-0).
26. Na závěr jednání VR děkan vyhlásil výsledky hlasování o členech habilitačních komisí
pro habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D. a Ing. Karla Perůtky, Ph.D.
Stránka 3 z 4

Členy habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy Ph.D. byli VR
odhlasováni:


doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované
informatiky



prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.

Mendelova univerzita v Brně,
Provozně ekonomická fakulta



prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.

VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní



prof. Ing. Jiří Bíla, DrSC.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní



prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr.h.c.

VČB-TU Ostrava, Fakulta
materiálově technologická

Výsledek hlasování je uveden ve výsledkové listině o tajném hlasování (příloha č. 4).
Výsledková listina hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Jiřího Pechy, Ph.D.). Výsledky hlasování VR a originál výsledkové listiny
hlasování jsou součástí spisu habilitačního řízení Dr. Jiřího Pechy.
Členy habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Karla Perůtky Ph.D. byli VR
odhlasováni:


prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované
informatiky



prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

VUT v Brně, Fakulta strojního
inženýrství



prof. Ing. Jiří Bíla, DrSC.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní



prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.

VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní



prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.

Mendelova univerzita v Brně,
Provozně ekonomická fakulta

Výsledek hlasování je uveden ve výsledkové listině o tajném hlasování (příloha č. 5).
Výsledková listina hlasování o návrhu složení habilitační komise pro habilitační řízení
Ing. Karla Perůtky, Ph.D.). Výsledky hlasování VR a originál výsledkové listiny
hlasování jsou součástí spisu habilitačního řízení Dr. Karla Perůtky.
Zapsala: Eva Žipajová
Verifikoval: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., v. r.
Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina
Příloha č. 2 Protokol o hlasování a výsledku hlasování o návrhu na jmenování
doc. Ing. Aleny Galajdové, PhD. profesorem v oboru ”Řízení strojů a procesů”
Příloha č. 3 Výsledková listina hlasování o návrhu složení habilitační komise pro
habilitační řízení Ing. Jiřího Pechy, Ph.D.
Příloha č. 4 Výsledková listina hlasování o návrhu složení habilitační komise pro
habilitační řízení Ing. Karla Perůtky, Ph.D.
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