
Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Ing. Stanislav Pospíšil Ph.D. 
 
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky v.v.i. - ředitel  
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Ing. Stanislava Pospíšila, Ph.D. bylo zahájeno dne 
14. 1. 2020. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 6. 2. 2020 ve složení: 
předseda: prof. Ing. Michal Polák, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., Fakulta stavební VUT Brno 
prof. Ing. Juraj Králik, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava 
Ing. Luděk Pešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i. 

 
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 20 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  148,8 

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64  576 

3. Pedagogická činnost 50 80  195,1 
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48  242 

5. Služba komunitě 20 32  86 
 
Předseda hodnoticí komise prof. Ing. Michal Polák, CSc. přednesl stanovisko hodnoticí komise, které je 
doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
pro. Ing. František Wald, CSc. 
 
Skrutátoři: 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
 
Uvedení skrutátoři byli odsouhlaseni per rollam VR FSv pro období únor – červen 2021. 
 
Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Aerolastická stabilita v teorii a stavební praxi“ 
 
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Čeněk Jarský, 
DrSc., prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, prof. ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., prof. 
Ing. Jiří Máca, CSc. 
 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. František Wald, CSc. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Uchazeč připravil přednášku na téma Aerolastická stabilita v teorii a stavební praxi.  
 
„Téma pokročilých modelů zatížení větrem a vibracemi od fluktuací tlaků plynů je ve stavební praxi aktuální, 
protože spojuje tradiční inženýrství s moderními obory dynamiky plynů, která se řeší nejen experimentálně, 
ale v poslední době i numericky. Pokročilé experimenty poskytují pro simulace vstupní data. Současně však 
umožňují validaci výpočetních modelů. 



Přednáška byla výborně uspořádána a přednesena srozumitelně. Doložila rozhled a orientaci uchazeče 
v oboru dynamické odezvy konstrukce, a především z oblasti stavební aerodynamiky. Uchazeč se v rámci 
spolupráce s FSv ČVUT v Praze podílí na výchově doktorandů. 
Přednáška vycházela z vlastní práce uchazeče a z práce týmů, které vedl. Obor stavební aerodynamiky patří 
léta k ozdobám českého inženýrského výzkumu a uchazeč se o to významnou měrou zasloužil. 
Uchazeč patří v této oblasti k významným evropským odborníkům. Prezentované výsledky jsou přínosem 
pro rozvoj oboru dynamického zatížení větrem a navrhování stožárů, mostů a dalších významných 
konstrukcí. Za zvláště přínosné lze považovat experimenty ve vlastním nově vybudovaném klimaticko-
aerodynamickém tunelu ÚTAM ČAV. 
Uchazeč zdůraznil aktuální problémy a tendence dalšího rozvoje oboru a prokázal, že je ve stavební 
aerodynamice vyhraněnou odbornou a pedagogickou osobností.“ 
 
Po drobné připomínce členů VR bylo konečné znění odsouhlaseno. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 33 členů VR k hlasování oprávněných (dle Jednacího řádu VR FSv čl. 3, bod 1 je uchazeč jako jeden ze 
členů VR FSv z hlasování vyloučen) bylo přítomno a hlasovalo 29 členů, z toho 29 hlasů bylo kladných, 
0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování pana 
doc. Ing. Stanislava Pospíšila, Ph.D. profesorem pro obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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