UN PROSINEC 2006
 Slavnostní Vìdecká rada ZÈU

Èestný doktorát pro H. M. Muhra
Profesor Hans Michael Muhr spolupracuje
v oblasti vìdecké a výukové se Západoèeskou univerzitou v Plzni již od r. 1996. V souèasné dobì je vedoucím Institutu vysokého
napìtí na druhé nejvìtší technické univerzitì
v Rakousku. Institut, který øídí, je èlenìn na
tøi èásti. Jedná se o techniku vysokých napìtí,
elektrických zaøízení a ekonomiku výroby,
distribuci a spotøebu elektrické energie.
Prof. Muhr celou svoji profesní kariéru vìnoval hlavnì oblasti vysokých napìtí a s naší
univerzitou spolupracuje v oblasti vìdecké
i pedagogické.
S Fakultou elektrotechnickou ZÈU v Plzni
spolupracuje v oblasti výzkumu. Jedná se hlavnì
o urèení parametrù a spolehlivosti kabelù vn,
dále o oblast zkoušení svodièù pøepìtí, izolantù, materiálového inženýrství. V oblasti pedagogické je školitelem a specialistou našich doktorandù. V jeho laboratoøi mohou mìøit vysokonapì•ové pøechodné dìje, které v podmínkách našich laboratoøí není možné zmìøit. Tuto
laboratoø, druhou nejvìtší v Evropì, sám vybudoval. Prof. Muhr patøí k mezinárodnì uznávaným vìdeckým osobnostem v oblasti techniky
vysokých napìtí a elektroenergetiky, o èemž
svìdèí jeho publikaèní èinnost i pøiložený životopis.
Profesor Muhr je autorem, resp. spoluautorem 69 oponovaných výzkumných zpráv. Vedl
celkem osm výzkumných projektù. Navrhl šest
nových experimentálních metod zkoumání izolaèních systémù v oblasti vn, které jsou akceptovány nejen v rakouských, ale i mezinárodních
normách. Dále vedl a úspìšnì dokonèil vývoj
15 nových mìøicích pøístrojù pro oblast tech-

niky vysokého napìtí. Má jeden patent platný
v celé EU.
Projekty a realizovaná technická díla
prof. Muhra se úspìšnì využívají nejen v Evropì, ale i v celém svìtì. Jedná se pøedevším
o návrhy a rekonstrukce mìstských kabelových
sítí, návrhy elektrostatických odluèovaèù prachových èástic, vysokonapì•ových kabelových
pøenosù elektrické energie i pøenosù vzdušnými
vedeními.
Prof. Muhr je èlenem mnoha významných
mezinárodních spoleèností a grémií, kde zastává významné vedoucí funkce, napø. v CIGRE,
CIRED, IEEE atd. Je též èlenem mezinárodního komitétu ISH, ICDL, dále pracuje v mezinárodním vìdeckém komitétu MALET Centre
of Excellence, je èlenem "Nìmecké komise pro
elektrotechniku (DKE)", èlenem svazu APG
a ÖVE. Bohaté zkušenosti ze svého oboru pøedává studentùm z mnoha evropských státù. Studenti ZÈU v Plzni, zvláštì studenti doktorského stupnì studia, tvoøí velký podíl. Prof. Muhr
se angažuje nejen v pedagogické, odborné,
vìdecké a publikaèní èinnosti, ale aktivnì se
zúèastòuje i akademického života. V souèasné
dobì je pøedsedou univerzitního senátu TU
Graz.
Celou svou životní, vìdeckou a pedagogickou èinností prokázal zcela nadprùmìrné
vìdecké, ale i obecnì lidské schopnosti, které
pøedává svým následovníkùm a studentùm. To
je dùvod, proè Západoèeská univerzita v Plzni
udìluje panu O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Hansi Michaelu Muhrovi titul dr. h. c.
Doc. Jiøí Kotlan,
Prof. Jan Mühlbacher

Pohled do zaplnìné posluchárny úèastníky slavnostní Vìdecké rady ZÈU.

Pøedstavení nových docentù ZÈU
DOCENTI, JMENOVANÍ REKTOREM ZÈU:
Ing. Milan Honner, Ph.D, (FAV) obhájil habilitaèní práci na téma "Infraèervená kvantitativní
termografie ve výzkumu fyzikálních technologií" a byl s úèinností od 1. února 2006 jmenován
docentem pro obor Aplikovaná fyzika.
Dr. RNDr. Tomáš Kaiser (FAV) obhájil habilitaèní práci na téma "Hamiltonovské struktury
a souvislost grafù" a byl s úèinností od 1. února 2006 jmenován docentem pro obor Aplikovaná
matematika.
Ing. Jan Èerv, CSc., (FAV) obhájil habilitaèní práci na téma "Rayleighovy vlny v tenkém ortotropním prostøedí" a byl s úèinností od 1. èervna 2006 jmenován docentem pro obor Mechanika.
Ing. Bohumil Skala, Ph.D., (FEL) obhájil habilitaèní práci na téma "Metody mìøení toèivého
momentu stroje ve velmi rychlých pøechodových stavech s využitím bezkontaktního rotaèního
akcelerometru" a byl s úèinností od 1. bøezna 2006 jmenován docentem pro obor Elektrotechnika.
Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D., (FEL) obhájila habilitaèní práci na téma "Problematika výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojù" a byla s úèinností od 1. èervna 2006 jmenována docentkou
pro obor Elektroenergetika.
Ing. Zdenìk Hudec, CSc., (FST) obhájil habilitaèní práci na téma "Koncepce a konstrukce tìžkých soustruhù a technologických zaøízení frézovacích a vyvrtávacích strojù" a byl s úèinností od
1. èervence 2006 jmenován docentem pro obor Strojní inženýrství.
Ing. Petr Duchek, CSc., (FST) obhájil habilitaèní práci na téma "Bentonitické jíly – klasický
a progresivní materiál využitý v technické praxi" a byl s úèinností od 15. listopadu 2006 jmenován
docentem pro obor Strojní inženýrství.
Ing. Petr Hora, CSc., (FST) obhájil habilitaèní práci na téma "Molekulární dynamika v materiálovém výzkumu" a byl s úèinností od 15. listopadu 2006 jmenován docentem pro obor Strojní
inženýrství.
DOCENTI JMENOVANÍ NA JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:

Prof. Muhr (vlevo) pøebírá z rukou rektora ZÈU èestný doktorát.

Pøedstavení nových profesorù ZÈU
Doc. JUDr. Helena Válková, CSc., z Fakulty právnické ZÈU s úèinností od 10. dubna 2006
jmenována profesorkou pro obor Trestní právo.
Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., z Fakulty filozofické ZÈU s úèinností od 2. kvìtna 2006 jmenován profesorem pro obor Antropologie.
Doc. Ing. Jan Škorpil, CSc., z Fakulty elektrotechnické ZÈU s úèinností od 2. kvìtna 2006 jmenován profesorem pro obor Elektroenergetika.
Doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc., z Fakulty pedagogické ZÈU s úèinností od 2. kvìtna 2006
jmenován profesorem pro obor "dìjiny slovanských literatur (èeská literatura)".
Doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc., z Fakulty aplikovaných vìd s úèinností od 6. listopadu 2006
jmenován profesorem pro obor Technická kybernetika.
Doc. JUDr. Kvìtoslav Rùžièka, CSc., z Fakulty právnické ZÈU s úèinností od 6. listopadu
2006 jmenován profesorem pro obor Mezinárodní právo.
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Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., (FPE) obhájil svou habilitaèní práci na téma "O nìkterých otázkách souvisejících s využíváním programù poèítaèové algebry ve škole" a byl rektorem Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitøe jmenován s úèinností od 14. listopadu 2005 docentem pro obor Teorie vyuèování matematiky.
Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., (FPE) obhájila svou habilitaèní práci na téma "Integrativní
pojetí hlasové výchovy na základní škole" a byla rektorem Ostravské univerzity v Ostravì jmenována s úèinností od 1. èervna 2006 docentkou pro obor Hudební teorie a pedagogika.
Doc. Jiøí Bezdìk, Ph.D., (FPE) obhájil svou habilitaèní práci na téma "Hudebnì teoretické a pedagogicko-psychologické podnìty k výuce harmonizace tonální melodie" a byl rektorem Univerzity
Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem jmenován s úèinností od 1. listopadu 2006 docentem
pro obor Hudební teorie a pedagogika.

Udìlení èestných uznání
Doc. ak. mal. Nadìžda Škardová – za dlouhodobý pedagogický pøínos FPE a ZÈU,
dále za obìtavou práci se studenty.
Slavìna Jandová – za dlouholetou pedagogickou práci na katedøe výtvarné kultury FPE.

