
 

 

Sdělení o poskytnutí informace  

Univerzita Pardubice obdržela dne 6. června 2019 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se žadatel J. M. dožaduje 
podrobného zdůvodnění nepřijetí jím navrženého tématu disertační práce a dále požaduje sdělení, na 
základě jakých předpokladů (předpisů) se oborová rada rozhoduje. 

Na tyto dotazy byla žadateli zaslána následující odpověď: 

Dne 23. 4. 2019 zasedala Dílčí oborová rada společného doktorského studijního programu „Aplikovaná 
informatika“ Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, v zápisu z tohoto zasedání se uvádí: 
„Doc. Hub dále projednal se členy oborové rady podanou přihlášku ke studiu J. M., který se hlásí do 
kombinované formy studia v rámci doktorského studijního programu AI. Uchazeč ve své přihlášce 
navrhl vlastní téma s názvem „Nástroje a algoritmy pro identifikaci osob využívající konturu lidské 
ruky“,, které dosud nebylo schválené oborovou radou. Oborová rada navržené téma projednala, přičemž 
diskutovala zejména duplicitu tohoto tématu s aktuálně řešenými tématy disertačních prací a rovněž i 
aktuálnost tohoto tématu. Poté dal doc. Hub o tématu hlasovat, přičemž téma nebylo schváleno všemi 
přítomnými členy oborové rady. J. M. bude o výše uvedené skutečnosti informován.“ 

Na základě Vámi zaslaného přepracovaného tématu disertační práce (které je součástí Vámi upravené 
tištěné přihlášky ke studiu, jenž byla obdržena podatelnou Univerzity Pardubice dne 3. 6. 2019) opět v 
souladu s článkem 13 odst. 3 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice a v souladu s 
článkem 2 odst. 8 Jednacího řádu dílčí oborové rady doktorského studijního programu „Aplikovaná 
informatika“ Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice hlasovala Dílčí oborová rada 
společného doktorského studijního programu „Aplikovaná informatika“ Fakulty ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice ve dnech 3. června 2019 až 6. června 2019 per-rollam o návrhu: „Dodatečné 
schválení dalšího tématu ČJ disertační práce pro akademický rok 2019/2020 doc. Ing. Miloslav Hub, 
Ph.D.: Systémy biometrické identifikace lidské ruky s využitím evolučních algoritmů.“ Všichni členové 
oborové rady s tímto návrhem nesouhlasili. Jako důvody nesouhlasu uvedli: „nemyslím, že je vhodné 
mít dvě disertační práce na stejné téma, proto nesouhlasím s navrženým tématem.“ a „Jedná se o skoro 
totožné téma současných doktorandů.“ 

Hlasování per-rollam je v souladu s Jednacím řádem Dílčí oborové rady společného doktorského 
studijního programu „Aplikovaná informatika“ Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a 
Studijním a zkušebním řádem Univerzity Pardubice. Podle čl. 3 odst. 11 Jednacího řádu Dílčí oborové 
rady společného doktorského studijního programu „Aplikovaná informatika“ Fakulty ekonomicko-
správní Univerzity Pardubice: „Hlasování oborové rady lze uskutečnit i korespondenčně nebo 
elektronicky. Členové oborové rady k zaslanému návrhu sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. 
Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Návrh se považuje za schválený, jestliže s 
ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů oborové rady“. 

 

 

 


