
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou – doc. Ing. Lena Halounová, CSc. 
docentka na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze  
Obor: Geodézie a kartografie 
  
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou paní doc. Ing. Leny Halounové, CSc. pro obor Geodézie a 
kartografie bylo zahájeno dne 18. 10. 2018. 
  
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 6. 12. 2018 ve složení: 
  
předseda: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky 
členové: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká 

fakulta, Geografický ústav 
 prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká 

fakulta, katedra geoinformatiky 
 prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., UNOB v Brně, Fakulta vojenských technologií, katedra 

vojenské geografie a meteorologie 
 prof. Dr. Orhan Altan, Turecko, Istanbul Technical University, Department of Geomatics 

Engineering, president ISPRS v letech 2008- 2012 
  
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 20 let splňuje 
uchazečka ve všech skupinách takto: 
  

1 Prestižní publikace a realizace  116,5 > 96 
2 Uznání vědeckou komunitou  372 > 64 
3 Pedagogická činnost  588,5 > 80 
4 Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost  223 > 48 
5 Služba komunitě  78,5 > 32 

  
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: 
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
Ing. Karel Večeře 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. 
  
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 24 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
  
Skrutátoři: 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
  
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 25 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
  
Uchazečka přednesla přednášku na téma: „Dálkový průzkum Země a GIS pro sledování časových 
změn na Zemi“ 
  
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk 
Bittnar, DrSc . doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Ing. arch. Vlasta Poláčková, prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. 
Ing. Václav Talhofer, CSc. 
  
 



V neveřejné části jednání prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. přednesl hodnocení přednášky: 
 „Uchazečka přednesla přednášku na téma Dálkový průzkum Země a GIS pro sledování časových změn 
na Zemi.  
Téma je rozhodně velmi aktuální s ohledem na potřebu ochrany životního prostředí a podporu 
dlouhodobě udržitelného života na Zemi. 
Uchazečka ve své přednášce srozumitelnou formou seznámila vědeckou radu s podklady, metodami a 
principy pasivního a aktivního dálkového průzkumu Země na příkladech ze Severočeské hnědouhelné 
pánve. 
Prokázala orientaci a rozhled v oblasti dálkového průzkumu země spadající do oboru Geodézie a 
kartografie. 
Uplatnitelnost v praxi je nezpochybnitelná, výsledky vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země jsou 
stále častěji využívány například pro potřeby ochrany životního prostředí. 
Svými dlouhodobými pracovními a pedagogickými výsledky a aktivitami na mezinárodním poli 
uchazečka prokázala, že je vyhraněnou osobností schopnou dále rozvíjet obor Geodézie a kartografie.“ 
  
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 27 
hlasů kladných, 0 hlasů záporných, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Z 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 27 členů, z toho 26 hlasů bylo 
kladných, 1 hlas záporný, 0 hlasů neplatných. 
  
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
paní doc. Ing. Leny Halounové, CSc. profesorkou pro obor Geodézie a kartografie. 
  
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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