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9.5.2016

jihomoravskenovinky.cz

str. 0

regiony

;;

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval podplukovníka doc. Ing. Davida Vališe, Ph.D., na návrh
Vědecké rady Univerzity obrany profesorem pro obor Dopravní stroje a zařízení.
Slavnostní předání jmenovacího dekretu se uskutečnilo na Pražském hradě ve středu 4. května.
Zástupce vedoucího katedry – vedoucí vědecký pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel
Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany David Vališ absolvoval v roce 1995 vysokoškolské
studium na Vojenské akademii v Brně a na téže vojenské vysoké škole získal v roce 2003
akademicko-vědecký titul Ph.D. V roce 2010 byl na Univerzitě obrany jmenován docentem.
Vědecko-výzkumné zaměření podplukovníka doc. Ing. Davida Vališe, Ph.D., je po celou dobu jeho
dosavadní kariéry spojeno s badatelskou činností v oblastech modelování a predikci bezporuchovosti a
pohotovosti technických systémů, zkouškám spolehlivosti, především zrychlenému zkoušení
bezporuchovosti, posuzování a procesům degradace, stanovení mezních stavů a residuální technické
životnosti, vlivům nejistot a neurčitostí na predikci spolehlivosti a posuzování bezpečnosti/rizik. Je
všestranným zkušeným vědecko-pedagogickým pracovníkem uznávaným jak univerzitními studenty,
tak širokou vědeckou odbornou veřejností doma i v zahraničí.
„Je pro mě čest převzít jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky, a to tím spíše, že je současně
vrchním velitelem ozbrojených sil,“ řekl krátce po skončení ceremoniálu podplukovník David Vališ,
který bude v další práci mimo jiné hledat možnosti uplatnění výsledků svého bádání, jež by měly zlepšit
efektivitu údržby a ekonomiku provozu vojenské techniky a ve svém důsledku přinést úspory v řádech
desítek milionů korun.
Během ceremoniálu, který proběhl v Trůnním sále Pražského hradu, zmínil prezident Miloš Zeman
potřebu zviditelnit Armádu ČR a zvláště Univerzitu obrany. Jeho slova spolu s nově jmenovaným
profesorem Davidem Vališem vyslechli i ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Vojenské
kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Jan Kaše, rektor Univerzity obrany brigádní
generál profesor Bohuslav Přikryl, prorektor pro vědeckou a expertní činnost UO plukovník gšt.?
profesor Alexandr Štefek a další hosté. Informoval Viktor Sliva.
Jihomoravskenovinky.cz informoval Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany.
(jv Jihomoravskenovinky.cz foto:archiv KPR, Hana Brožková)

