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prof. Ing.Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
děkan PEF ČZU

Vážený pane děkane,
Vzhledem k tomu, že se mi dostaly do rukou informace, svědčící o neutěšené situaci a
pravděpodobném bossingu (šikaně) některých pedagogů a doktorandů na katedře
informačního inženýrství vámi řízené fakulty, hodlám na toto téma psát sérii
publicistických článků a hodlám se v této věci pravděpodobně obrátit na Akreditační
komisi MŠMT, žádám Vás o zodpovězení níže uvedených otázek, "aby byla slyšena též
druhá strana" a nebo aby bylo zřejmé, jaké stanovisko jste jako manažer fakulty k těmto
stížnostem zaujal. Doufám, že Vaše odpovědi mé dosavadní pochybnosti o odborné
úrovni jednoho z vašich pedagogů rozptýlí.
! Jaké samostatné odborné publikace (práce v impaktovaných časopisech, odborné
recenzované knižní publikace) v oboru informační inženýrství má prof. Ivan Vrána od
roku 1990?
! Jaké jsou výsledky samostatné vědecké činnosti prof. Ivana Vrány v oboru informační
inženýrství od roku 1990, které by splňovaly nároky na jím zastávanou akademickou
pozici?
! Jak byla tyto publikační činnost hodnocena vedením fakulty či ČZU? Kdo toto
hodnocení prováděl?
! Jakým způsobem a kdy byl ustanoven prof. Ivan Vrána do funkce vedoucího katedry
informačního inženýrství?
! Jaké odborné předpoklady pro tuto funkci má, když CSc (1973) a DrSc (1987) dělal v
oboru radiotechnika / šíření radarového signálu)?
! Bylo na jeho místo od roku 1990 vypsáno výběrové řízení?
! Proč ne?
! Jaké jsou vědecké a pedagogické požadavky na vedoucího katedry ČZU?
! Jakým způsobem splňuje tyto požadavky prof. Ivan Vrána?
! Jakým způsobem ing. Vrána splnil odborné předpoklady pro udělení titulů doc. a prof.
informačního inženýrství, které dostal na ČZU, jestliže na toto téma nikdy nic
relevantního nepublikoval?
! Od kdy a na jaké pozici je zaměstnán ing. Shady Refat Saad El-Din Aly (osobní číslo
ČZU 3772), kanc. 410), jaká je jeho náplň práce, jaký je jeho plat a kolik pracovních
hodin v roce 2011 strávil na pracovišti - ČZU?
! Jaká je pracovní činnost, kterou od roku 2005 pro ČZU odvedl?
! Jakou mzdu či odměnu ročně dle dohod o pracovní činnosti a o provedení práce s ČZU
ing. Shady Aly pobírá?
! Čeho je ing. Shady Aly doktorem, pokud tento titul užívá před svým jménem v
oficiálním styku? Kdo osvědčil tento titul v souladu s právním řádem ČR (resp. EU)?

! Jaké studijní, pracovní či vědecké dohody o spolupráci v oblasti informačního
inženýrství má ČZU s Helwánskou technickou univerzitou?
! Jaký je předmět plnění těchto dohod a kdo je kdy kontroloval?
! Jaký je výsledek těchto kontrol?
! Jakým způsobem naložil děkan prof. Ing. Jan Hron se stížnostmi na křivé obvinění doc.
Ing. Vojtěcha Merunky prof. Ivanem Vránou, obvinění z porušení pracovní kázně a
další verbální spory prof. Vrány s doktorandy, doc. Merunkou, které jsou obsahem
podání Ing. Davida Buchtely?
! Jakým způsobem naložil děkan prof. Ing. Jan Hron s peticí 14 členů akademické obce
z 3. 4. 2012, která si stěžovala na postupy prof. Vrány?
! Na základě jakého právního předpisu, vnitřních předpisů ČZU a fakulty lze nařídit
doktorandovi osmihodinovou pracovní dobu (Organizační opatření pro zlepšení práce
doktorandů KII – autor prof. Ivan Vrána, datum 19.4.2012), platnou pouze pro
zaměstnance, jestliže pozice doktorand není zaměstnáním dle zákoníku práce a nařízení
vedoucího katedry je v rozporu s platným Studijním a zkušebním řádem ČZU pro
studium v doktorských studijních programech?
Upozorňuji v té souvislosti na princip subsidiarity právních předpisů - předpis nižší
právní síly (interní předpis školy či fakulty) nesmí být v přímém rozporu s předpisem
vyšší právní síly (zákon o VŠ, zákoník práce).
Věřím, že odpovědi na mé otázky vám nezaberou mnoho času a očekávám proto rychlost,
vstřícnost a transparentnost Vašeho postupu.
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