
Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. 
 
docent katedry geomatiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze 
obor Geodézie a kartografie 
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D. pro obor Geodézie 
a kartografie bylo zahájeno dne 9. 12. 2019. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 6. 2. 2020 ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Lena Halounová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v 
Brně 
prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v 
Brně 
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého 
v Olomouci 

 
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let splňuje 
uchazeč ve všech skupinách takto: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      10 let              20 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       10 let              20 let 

1. Prestižní publikace  
a realizace  

60 96 72,5  

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64 208  

3. Pedagogická činnost 50 80 260  
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48 78,1  

5. Služba komunitě 20 32 25,9  
 
Předseda hodnoticí komise prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. přednesl stanovisko hodnoticí komise, které je 
doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
Ing. Karel Večeře 
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 24 členů, 21 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Skrutátoři (jmenování skrutátorů je platné i pro následující habilitační řízení):: 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 24 členů, 22 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování. 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Moderní metody zpracování a kartografické vizualizace 
geodat v oblasti historie“ 



V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Jiří 
Máca, CSc., doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA, prof. Dr. 
Ing. Karel Pavelka, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Ing. arch. Vlasta Poláčková, prof. RNDr. Milan 
Konečný, CSc. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Uchazeč přednesl přednášku na téma „Moderní metody zpracování a kartografické vizualizace 
geodat v oblasti historie“. Podrobně se zabýval zpracováním a analýzou starých map, historickou 
kartografií, zejména tvorbou historických atlasů a 3D modely v historické kartografii. Téma je aktuální, 
staré mapy se dnes velmi využívají např. pro studium vývoje ekologické stability krajiny a doplnění 
historického výzkumu. Přednáška byla srozumitelná, přehledně strukturovaná a pedagogicky 
propracovaná. Uchazeč šíří své přednášky a prezentovanými výsledky rozhodně prokázal bohatý 
rozhled a orientaci v oboru. Dle publikační činnosti má nezpochybnitelný podíl na prezentovaných 
výsledcích, které jsou ve formě zejména atlasových publikací. Výsledky práce uchazeče nacházejí 
uplatnění v praxi např. při tvorbě historických atlasů.  V přednášce byly také naznačeny trendy 
budoucího vývoje přispívající k dalšímu rozvoji oboru v oblasti kartografie se zaměřením 3D 
modelování, vizualizace a veřejné webové mapové služby. Uchazeč prokázal, že je vyhraněnou a 
uznávanou odbornou osobností oboru Geodézie a kartografie.“ 
 
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 24 členů, 24 
hlasů kladných, 0 hlasů záporných, 0 se zdrželo hlasování. 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 24 členů, z toho 23 hlasů bylo 
kladných, 1hlas záporný, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana doc. Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D. profesorem pro obor Geodézie a kartografie. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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