Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 3/2005 zo dňa 18.10. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., Ing. Ladislav Hluchý, PhD. - ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie
2. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc.
3. Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
4. Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie –
RNDr. Elena Gramatová, PhD.
5. Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky
6. Rôzne
K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT:
1. zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT:
Doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. predniesol inauguračnú prednášku na tému:
„Aplikácia konečných automatov v lexikológii.“
K prednáške sa vyjadrili prítomní oponenti:
doc. Ing. Marek Cigánik, DrSc. a prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.
Obaja zhodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť doc. RNDr. Eduarda Kostolanského,
CSc. a odporučili, aby bol doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. vymenovaný za profesora.
Doc. Ing. Marek Cigánik, DrSc. poznamenal, že tému, ktorej sa venuje doc. Kostolanský treba
rozvíjať v smere k sémantike a poukázal na súvislosti v spojitosti s webom so sémantikou.
V rozprave k inauguračnej prednáške vystúpili:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.: Zdieľa hypotézu o porozumení prirodzeného jazyka aj komunita
jazykovedcov? Akú cestu v kontexte konečných automatov treba ešte prejsť na vyriešenie
problému? Aká je rola prirodzeného jazyka a jeho význam pre web so sémantikou? Názor
na smerovanie web so sémantikou v súvislosti so spracovaním prirodzeného jazyka.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.: Aké sú dôvody takého slabého postupu v oblasti
porozumenia prirodzeného jazyka za posledných 50 rokov?
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.: Aké sú možnosti Internetu a vytvorenia prekladových slovníkov
medzi rôznymi jazykmi?
prof. PhDr. Ábel Král, DrSc.: Aké sú možnosti automatického rozpoznania aj citovej zložky
rozhovoru?
doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.: V akom stave je rozpracovanie korpusu slovenského jazyka? Do
akej miery sme v súčasnosti schopní dolovať zaujímavé informácie z textov dostupných na

webe s cieľom porozumenia jazyku, resp. aj hľadania chýb v texte? Ako sa prezentovaná
teória vyrovnáva s analýzou nesprávnych textov?
Na záver diskusie, predseda VR FIIT, prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. konštatoval, že
doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. prezentoval závery svojej vedeckej a pedagogickej činnosti
vo svojej inauguračnej prednáške, zodpovedal na všetky otázky, plní požadované kritériá pre
vymenovanie za profesora.
Inauguračná komisia, ktorá tajne hlasovala o výsledku, jednomyseľne odporučila členom VR FIIT
súhlasiť s vymenovaním doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc. za profesora.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 20 členov VR FIIT oprávnených hlasovať:
Počet kladných hlasov: 16
Počet záporných hlasov: 1
Počet neplatných hlasov: 3
Uznesenie 3/2005.1.: VR FIIT konštatuje, že v priebehu vymenúvacieho konania
doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc. za profesora bol dodržaný postup
ustanovený vyhláškou MŠ SR č. 330/1997 o habilitácii docentov
a o vymenúvaní profesorov.
VR FIIT súhlasí s vymenovaním doc. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc.
za profesora v odbore „Aplikovaná informatika“(25-11-900) väčšinou hlasov.
K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT:
Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov predložil dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít
Molnár, DrSc. V diskusii neodzneli žiadne pripomienky.
Uznesenie 3/2005.2: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre vymenúvacie konanie
za profesora doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. všetkými hlasmi v znení podľa
prílohy.
K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT:
Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Návrh na habilitačnú komisiu a oponentov predložil dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Dekan FIIT navrhol zmenu oponentov a namiesto oponentky doc. Ing. Viery Stopjakovej, PhD.,
navrhol ako oponenta doc. Ing. Ladislava Hudeca, CSc.
V diskusii neodzneli žiadne pripomienky.
Uznesenie 3/2005.3: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie
RNDr. Eleny Gramatovej, PhD. všetkými hlasmi s navrhovanou zmenou
oponentov v znení podľa prílohy.
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K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT:
Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky.
Doc. Ing. Mária Bieliková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, predložila návrh na členov
skúšobných komisií pre štátne skúšky v doktorandskom štúdiu. Všetci navrhovaní členovia spĺňajú
podmienky stanovené v pravidlách pre zostavovanie skúšobných komisií pre štátne skúšky
schválené vo VR FIIT dňa 27. 9. 2004.
Návrh uznesenia: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa
priloženého zoznamu.
Uznesenie 3/2005.4: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa
priloženého zoznamu všetkými hlasmi.
K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT:
Dekan FIIT informoval vedeckú radu fakulty o kritickej priestorovej situácii.
V diskusii k tejto otázke vystúpili: doc. Kolář, prof. Češka, doc. Šperka, prof. Vojtek, prof. Šafařík
a prof. Frištacký.
V Bratislave, dňa 18.10. 2005
Zapísala: Mgr. Monika Csonková
Overila: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
predseda vedeckej rady FIIT
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