Usnesení z 6. zasedání VR FT dne 8. 12. 2008
1. Vědecká rada schválila následující program jednání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesorské řízení doc. Dr. Ing. Dany Křemenákové
Habilitační řízení Ing. Lenky Martinové, CSc.
Habilitační řízení Ing. Václava Kličky, CSc., Ph.D.
Schválení habilitačních komisí
Schválení odborníků s právem zkoušet u SZZ
Schválení školitelů v doktorském studijním programu Textilní inženýrství
Změny ve studijních plánech šk. roku 2008/2009
Kurzy celoživotního vzdělávání
Různé

2. Řízení ke jmenování profesorkou doc. Dr. Ing. Dany Křemenákové v oboru
Textilní technika a materiálové inženýrství proběhlo v souladu s § 74 zákona
č.111/98 Sb. Předseda hodnotící komise prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
přednesl návrh hodnotící komise . Hodnotící komise návrh na jmenování
doporučila. Uchazečka přednesla přednášku na téma Projektování vlastností
textilií a v diskuzi odpověděla na všechny položené otázky.
V tajném hlasování se vědecká rada usnesla na návrhu, že doc. Dr. Ing. Dana
Křemenáková má být jmenována profesorkou v oboru Textilní technika a
materiálové inženýrství.
Výsledky tajného hlasování:
Počet všech členů vědecké rady:
39
Počet přítomných členů vědecké rady:
32
Počet přítomných členů vědecké rady oprávněných hlasovat:
32
Počty odevzdaných hlasů
kladných
21
záporných
8
neplatných
3
Vědecká rada FT zmocnila děkana, aby předložil návrh vědecké radě TUL.
3. Vědecká rada se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že doporučuje
jmenování Ing. Lenky Martinové, CSc. docentkou v oboru Textilní technika
a materiálové inženýrství.
Výsledky tajného hlasování:
Počet všech členů vědecké rady:
39
Počet přítomných členů vědecké rady:
32
Počet přítomných členů vědecké rady oprávněných hlasovat:
32
Počty odevzdaných hlasů
kladných
30
záporných
1
neplatných
1
Návrh na jmenování bude postoupen rektorovi TUL.

4. Výsledky tajného hlasování habilitačního řízení Ing. Václava Kličky, CSc.,
Ph.D. docentem v oboru Textilní technika a materiálové inženýrství:
Počet všech členů vědecké rady:
39
Počet přítomných členů vědecké rady:
29
Počet přítomných členů vědecké rady oprávněných hlasovat:
28
Počty odevzdaných hlasů
kladných
19
záporných
7
neplatných
2
Návrh na jmenování nezískal většinu hlasů všech členů vědecké rady FT,
vědecká rada habilitační řízení zastavila. Vědecká rada doporučuje uchazeči
zvýšit pedagogické aktivity a podat návrh na habilitační řízení znovu.
5. Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Josefa
Dembického, Ph.D. ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Členové: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Burgert,
CSc., Ing. Jan Marek, CSc., doc.Ing. Jaroslav Odvárka, DrSc.
(místo prof. Špatenky byl navržen prof. Čech).
Práce je podávána v oboru Textilní technika a materiálové
inženýrství.
6. Vědecká rada schválila habilitační komisi pro habilitační řízení Ing. Ludmily
Fridrichové, Ph.D. ve složení:
Předseda: prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
Členové: prof. RNDr. David Lukáš, CSc., prof. RNDr. Jaromír Antoch,
CSc., prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., RNDr. Pavel Kavan, CSc.
Práce je podávána v oboru Textilní technika a materiálové
inženýrství.
7. Vědecká rada po rozsáhlé diskusi doporučila, aby schvalování odborníků
s právem zkoušet u SZZ proběhlo tajným hlasováním. V tajném hlasování
VR FT schválila odborníky s právem zkoušet u SZZ.
8. Vědecká rada schválila školitele v doktorském studijním programu Textilní
inženýrství.
9. Vědecká rada Fakulty textilní TUL schválila změny ve studijních plánech pro
akademický rok 2008/2009 a to:
• v oboru Textilní a oděvní návrhářství výměna předmětu Dějiny dekoru za
předmět Textilní stylistika

• v oboru Textilní marketing – pro prezenční i kombinovanou formu
rozšíření skupiny povinně volitelných předmětů (Jazyk 2 – Němčina ,
Jazyk 2 – Angličtina) na (Jazyk 2 – Němčina, Jazyk 2 – Angličtina,
Zpracování druhotných surovin, Společenské úlohy oděvu , Struktura a
vlastnosti textilií, Speciální vlákna)
• změny ve studijních plánech navazujícího magisterského studijního oboru
„Textile Engineering“ dle předložených materiálů
• změny ve studijních plánech navazujícího magisterského studijního
programu Průmyslový management dle předložených materiálů.
10. Vědecká rada Fakulty textilní TUL schválila kurzy CŽV (celoživotního
vzdělávání) dle předložených materiálů:
• Přípravný kurz (matematika, fyzika, jazyk)
• Tradiční textilní techniky.
11. Prof. Militký oznámil, že jeho funkční období k 31.12.2008 končí, poděkoval
všem členům vědecké rady za dlouholetou spolupráci a představil nově
zvoleného děkana FT pana doc. RNDr. Aleše Linku, CSc.

V Liberci 8.12.2008
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
děkan

