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Zápis ze schůze programového výboru česko-slovenského semináře doktorandů 
„Počítačové architektury a diagnostika 2009“  
 
Místo konání: hotel Soláň,  Beskydy  
 
Datum konání: 16. 9. 2008, 20.00 hod. (v průběhu konání PAD 2009) 
 
Přítomni členové PV PAD 2008 (pracoviště seřazena podle abecedy): 
 
FAI, UTB ve Zlíně: Vlček Karel 
 
FAV, ZČU v Plzni: Dudáček Karel, Racek Stanislav, Vavřička Vlastimil 
 
FEI, STU v Bratislavě: Stopjaková Viera 
 
FIIT, STU v Bratislavě: Gramatová Elena 
 
FIT, ČVUT v Praze: Fišer Petr, Kubátová Hana,  Lórencz Robert, Schmidt Jan 
 
FIT, VUT v Brně: Bidlo Michal, Drábek Vladimír, Dvořák Václav, Jaroš Jiří, Kořenek Jan, 
Kotásek Zdeněk, Martínek Tomáš, Strnadel Josef 
 
FMIMS, TU v Liberci: Novák Ondřej, Plíva Zdeněk 
 
ON SEMI, Návrhové středisko Brno: Dohnal Jan 
 
 
Průběh jednání: 
 
1. Programový výbor rozhodl o výsledcích soutěže o Cenu prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc 

takto:  
1. ročník: 
1. místo: Puš Viktor, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně 
2. místo:  Balach Jan, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 
3. místo: Kaštil Jan, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně 
 
2. ročník: 
1. místo: Mikušek Petr, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně 
2. místo:  Dobai Roland, Ústav informatiky, SAV Bratislava 
3. místo: Giesl Jiří, Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně  
 
3. ročník: 
1. místo: Majer Libor, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislavě 
2. místo: Gajda Zbyšek, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně  
3. místo:  Mánik Miroslav, Dobai Roland, Ústav informatiky, SAV Bratislava 
 

2. Programový výbor rozhodl o tom, že ve statutu PV bude provedena změna textu, která 
umožní, aby členy PV PAD mohli být i pracovníci firem, kteří nebudou recenzovat 
příspěvky, ale zúčastní se PADu. Bylo zároveň konstatováno, že recenze z praxe budou 
vítány, recenzent se ale musí PADu zúčastnit.  
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3. Organizátoři i školitelé musejí dbát na to, aby doktorandi dodržovali počet stran 
příspěvku ve sborníku. Pokud bude k recenzi předložen příspěvek delší než povolený 
počet stran, musí ho doktorand zkrátit. Ve sborníku budou publikovány pouze ty 
příspěvky, které tento požadavek splňují.  

 
4. V budoucnu musí být dodržena zásada, že doktorandi budou mít minimálně 3 týdny na 

dodání finální verze příspěvku pro zařazení do sborníku (camera ready). Pokud tomu tak 
není, pak vzhledem k tomu, že jde o období prázdnin, může mít doktorand výrazný 
časový problém, pokud recenzi dostane v době své nepřítomnosti na univerzitě či 
dokonce v ČR.   

 
5. Na příštích seminářích PAD by měly být náklady účastníků na stravu začleněny do 

konferenčního poplatku. Dosáhne se tak stavu, který je běžný na jiných konferencích. 
 
6. Bylo konstatováno, že doktorandi se nezúčastňují diskuse. Na příštím PADu v r. 2010 

bude při zahájení zdůrazněno, že zapojení doktorandů do diskuse je pro PAD přínosem a 
je vítáno. Je nutné dosáhnout změnu v přístupu doktorandů k diskusi.  

 
7. Program PADu bude v budoucnu organizován tak, aby doktorandi přednášeli  podle 

ročníků - od 1. do 4. ročníku, doktorandi každého ročníku budou přednášet v bloku, jasně 
odlišeném od jiného ročníku. V každém ročníku bude zasedání řídit předseda z řad členů 
PV. Při prezentacích bude kladen důraz na naplnění základního cíle PADu – debata o 
výsledcích doktoranda a disertabilitě tématu. Naplnění této zásady bude dosaženo 
důsledným informováním doktorandů o způsobu psaní příspěvku a přípravy prezentace. 

 
8. Je nutné omezit témata tak, aby se na PADu objevila pouze témata, která do něj zapadají 

(tzn. pouze architektury a diagnostika). Za přijatelné se budou považovat příspěvky z 
oblasti systémů pracujících v reálné čase. 

 
9. Seminář PAD 2010 bude organizovat FIT VUT v Brně. Tým organizátorů bude tvořit 

doc. Kotásek, ing. Bidlo, ing. Jaroš.  
 
10. Webové stránky PAD 2010 budou k dispozici do 20. 11. 2009.  Zajistí organizátoři PAD 

2010.  
 
 
 
 
Brno, 2. 11. 2009     Zpracoval: doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. 
        předseda ŘV PAD 


