
Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 
 
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 
docent, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze  
 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Ing. Pavla Ryjáčka, Ph.D. bylo zahájeno dne 
19. 1. 2021. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou per rollam dne 8. 2. 2021 ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žilině - zemřel 

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Stavebná fakulta, TU Košice  
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., Fakulta stavební VUT Brno  
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze,  

 
 
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 88  

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64 170  

3. Pedagogická činnost 50 80 193,5  
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48 112  

5. Služba komunitě 20 32 56,4  
 
 
Předseda hodnoticí komise prof. Bittnar přednesl stanovisko hodnoticí komise, které je doporučující 
k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. 
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
 
 
Skrutátoři: 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
 
Uvedení skrutátoři byli odsouhlaseni VR FSv v předchozím jmenovacím řízení. 
 
Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Metody hodnocení historických ocelových mostů“  
 
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky:  
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Ing. arch. 
Vlasta Poláčková, prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. Stanislav 
Pospíšil, Ph.D. 
 
 
 



V neveřejné části jednání doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Doc. Ryjáček přednesl profesorskou přednášku na aktuální téma diagnostiky historických ocelových 
mostů. Přednáška byla dobře strukturovaná a přehledně a srozumitelně přednesena. 
Uchazeč se v oboru ocelových konstrukcí, diagnostiky detekce poškození a způsobu zesilování velmi 
fundovaně orientuje také z toho důvodu, že vychází z vlastního výzkumu. 
Přednáška prokázala vysoký potenciál uplatnitelnosti výsledků pro rozvoj oboru a praxe. Jako příklad 
lze uvést směrnice pro posuzování mostů. 
Doc. Ryjáček jednoznačně prokázal schopnost vyhledat aktuální problémy a určit tendence dalšího 
rozvoje, což doložil na realizovaných příkladech. 
Doc. Ryjáček je vyhraněnou odbornou a pedagogickou osobností, která dokáže se zaujetím předávat 
své teoretické znalosti a praktické zkušenosti.“ 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 26 členů, z toho 26 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. Pavla Ryjáčka, Ph.D. profesorem pro obor Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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