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Zápis zo schôdze programového výboru česko-slovenského seminára doktorandov 

„Počítačové architektury a diagnostika 2010“ 

 

Miesto konania: hotel Panorama,  Blansko - Češkovice  

 

Dátum konania: 14. 9. 2010, 20.00 hod. (v priebehu konania PAD 2010) 

 

Prítomní členovia PV PAD 2010: (zoradené podľa abecedy vzľadom na pracovisko): 

FAV, ZČU v Plzni: Dudáček Karel, Racek Stanislav, 

FEI, STU v Bratislave: Stopjaková Viera, 

FIIT, STU v Bratislavě: Čičák Pavel, Gramatová Elena, Jelemenská Katarína,  

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, 

Martínek Tomáš, Strnadel Josef, Fučík Otto,  

FMIMS, TU v Liberci: Novák Ondřej, 

ON Design Czech, Návrhové středisko Brno: Dohnal Jan, 

UTIA AV ČR, Praha, Daněk Martin. 

 

Priebeh zasadania: 

 

1. Programový výbor (PV) skonštatoval, že úlohy zo zápisnice z ostatného zasadania PV 

PAD – členstvo v PV, počet strán v zborníku, zostavovanie programu a agenda okolo 

finálnej verzie príspevkov, registračný poplatok boli zrealizované. Prítomní členovia PV 

skonštatovali, že študenti sa ani tento rok nezúčastňovali aktívne diskusie. 

2. PV PAD rozhodol udeliť finančnú odmenu len študentom, ktorí sa umiestnili na prvom 

mieste v každom ročníku súvisiacim s cenou prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. Študenti na 

druhých a tretích miestach dostanú len diplom. 

3. Programový výbor rozhodol o výsledkoch súťaže a udelenie ceny takto:  

1. ročník: 

1. místo a cena J. Hlavičky: Petr Pospíchal, Fakulta informačních technologií, VUT 

v Brně. 

2. místo: Daniel Arbet, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave. 

3. místo: cena neudelená. 

 

2. ročník: 

1. místo a cena J. Hlavičky: Jan Kaštil, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně. 

2. místo:  Lukáš Nagy, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave, 

Puš Viktor, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně. 

3. místo: cena neudelená. 

 

3. ročník: 

1. místo a cena J. Hlavičky: Zdeněk Vašíček, Fakulta informačních technologií, VUT 

v Brně. 

2. místo: Roland Dobai, Ústav informatiky, SAV Bratislava.  

3. místo:  cena neudelená. 

4. Programový výbor po diskusii rozhodol o tom, že príspevky na PAD budú naďalej môcť 

byť napísané v jazyku anglickom, napriek tomu, že sa v tomto roku vyskytli príspevky 

napísané nie dobrou angličtinou. PV navrhol nasledovný postup. Pokiaľ oponent vyjadrí 

v posudku zlú angličtinu v príspevku, doktorand je povinný to rešpektovať a pred jeho 
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finálnou verziou, príspevok opäť posúdi oponent, ktorý sa vyjadrí, či to je publikovateľné 

alebo nie. Ak nie, tak sa príspevok do zborníku PAD nedostane.  

5. Programový výbor rozhodol po diskusii o tom, že posudky oponentov budú zasielané 

súčasne aj školiteľom doktorandov pre lepšiu kontrolu a prípravu finálnej verzie. 

6. Programový výbor rozhodol po diskusii o tom, že články doktorandov nemôžu mať 

oponentov z tej istej univerzity alebo výskumnej inštitúcie. 

7. Programový výbor doporučil, aby v dalších ročníkoch PADu obdržali predsedovia sekcií 

recenzie príspevkov vrátane bodového hodnotenia od oponentov. 

8. Programový výbor odsúhlasil, že PAD 2011 bude organizovaný na Slovensku, 

pravdepodobne vo Vysokých Tatrách v čase 12.9.-14.9. 2011 (pondelok-streda). 

Organizátorom sú FIIT a FEI STU v Bratislave a webová stránka bude prístupna do 

konca roku 2010. 

9. Programový výbor navrhol, aby bol jubilejní 10. ročník PADu usporiadaný na Zvíkově, 

tj. v mieste, kde bol v roku 2003 organizovaný 1. ročník PADu. 

10. E. Gramatová poďakovala organizátorom pod vedením Z. Kotáseka, M. Bidla a J. Jaroša 

za veľmi dobrú organizáciu a celý priebeh PAD 2010, kde sa zúčastnilo 29 študentov 

a 15 školiteľov a ďalších niekoľko recenzentov. Poďakovalo sa aj zástupcovi ON Design 

Czech a všetkým ďalším recenzentom za aktívnu prácu a všetkým prítomným za 

hodnotné diskusie počas PAD 2010.  

 

 

Bratislava, 30. 9. 2010    Zapísali: doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc. 

          Ing. Michal Bidlo, PhD. 

       


