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Z á p i s 
 

z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 4. října 2005  

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 

Zahájení 
1. Zpráva o fakultě 
2. Habilitační řízení Ing. Lenky Landryové, CSc.    
3. Různé 
Závěr 

 
Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan, prof. Ing. Petr Horyl, CSc.,  

přivítáním všech řádných a čestných členů a hostů. U příležitosti 55. výročí založení 
Fakulty strojní předal zbylým členům Vědecké rady pamětní medaile Fakulty strojní. 
Současně připoměl úspěšnou organizaci setkání děkanů fakult se strojním zaměřením 
České a Slovenské republiky ve dnech 5. a 6. 9. 2005 a Mezinárodní vědeckou 
konferenci, která byla slavnostně zahájena za účasti řady hostů z České republiky a 
zahraničí dne 7. 9. 2005.  Obě dvě významné akce se staly dobrou propagací fakulty a 
byly bezchybně zorganizovány. 

 
 

1. Zpráva o fakultě 
  

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuálních úkolech fakulty zejména v přípravě 
nového Dlouhodobého záměru fakulty na léta 2006 - 2010.  

   
Doc. Ing. R. Farana, CSc., proděkan fakulty,  ve svém vystoupení podal zprávu o 

výsledcích studia studentů fakulty v akademickém roce 2004/2005. Na základě aktuálních 
údajů informoval o počtech zapsaných studentů ke studiu v ak. roce  2005/2006 podle 
jednotlivých studijních programů,  forem a detašovaných středisek fakulty.  

  
 

2. Habilitační řízení Ing. Lenky Landryové, CSc.  
 
Obor:    Řízení strojů a procesů  
 
Název habilitační práce: Knowledge Integration with SCADA  
 
Habilitační přednáška: Dispečersko-monitorovací systémy a jejich využití pro 

řízení technologických procesů 
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 Habilitační komise: 
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný  – předseda FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.      FS ČVUT v Praze  
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.    FT UTB ve Zlíně 
prof. Ing. František Zezulka, CSc. .   FEKT VUT v Brně  
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.  FS VŠB-TU Ostrava 
Oponenti: 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, Ph.D.    FS STU v Bratislavě  
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.    FCHT U Pardubice  
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.    FT UTB ve Zlíně 
 
 
Členové vědecké rady  předseda:  prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.   
pověření hodnocením     prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.  
habilitační přednášky     prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. 
 
 Děkan fakulty představil členům a hostům vědecké rady uchazečku o habilitaci, 
Ing. Lenku Landryovou, CSc., odbornou asistentku na katedře Automatizační techniky a 
řízení Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.  
 
 Po vyzvání děkanem fakulty přednesla uchazečka habilitační přednášku na téma: 
Dispečersko-monitorovací systémy a jejich využití pro řízení technologických procesů.  
 
 Po skončení habilitační přednášky přednesla uchazečka. teze  své habilitační práce 
s názvem:  Knowledge Integration with SCADA. 
 
 Přítomní oponenti seznámili vědeckou radu s posudky, ve kterých uvedli svá 
kladná a doporučující stanoviska k habilitaci uchazečky. S posudky nepřítomných 
oponentů, prof. Ing. I. Taufra, DrSc. a prof. Ing. V. Vaška, CSc. byli členové Vědecké 
rady seznámeni doslovně.    
 
 Uchazečka se vyjádřila k připomínkám a zodpověděla úspěšně všechny dotazy 
oponentů. 
 
 Ve veřejné diskusi zodpověděla Ing. Lenka Landryová, CSc. další dotazy 
související s tématem své habilitační práce a náplní habilitační přednášky např. 
k provádění dynamické optimalizace systému řízení skládky pro zahájení provozu 
kogenerace, k rozhraní mezi úlohou autorky, práce, dodavatelem programového prostředí 
a uživatelem systému při vývoji a optimalizaci znalostní báze systémuSCADA, k aplikaci 
neuronových sítí, k vlivu SCADA systémů na strukturu řídicích systému (tzv. malé 
automatizace). 
  
 Za komisi pro posouzení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. 
Jiří Lenert, CSc., s kladným hodnocením habilitační přednášky a doporučením k přijetí 
přednášky uchazečky. 
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 Předseda habilitační komise, prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný,  přednesl 
stanovisko habilitační komise:  
Habilitační komise zhodnotila výsledky pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti 
uchazečky a konstatovala, že vyhovuje požadavkům pro jmenování docentkou v oboru 
Řízení strojů a procesů v souladu s § 72 Zákona č. 111/1998 Sb. Oponentské posudky 
habilitační práce jsou kladné a všichni tři oponenti doporučili habilitační práci k obhajobě. 
Ing. L. Landryová, CSc. prokázala své tvůrčí, vědecké a odborné schopnosti a má 
odpovídající pedagogickou praxi. Habilitační komise ve svém tajném hlasování 
doporučila všemi hlasy pokračování habilitačního řízení před Vědeckou radou Fakulty 
strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po jeho úspěšném ukončení 
její jmenování docentkou.   
 
 V neveřejné části závěrečné rozpravy vědecké rady Fakulty strojní vystoupili na 
podporu návrhu na jmenování docentkou tito účastníci: prof. Ing. J. Bíla, DrSc., prof. Ing. 
F. Zezulka, CSc., prof. Ing. P. Horyl, CSc., prof. Ing. R. Palenčár, Ph.D., prof. Ing. J. 
Macek, CSc., prof. Ing. K. Kocman, CSc. a prof. Dr. RNDr. L. Smutný. Námitky proti 
závěrům habilitační komise a komise pro posouzení habilitační přednášky nebyly 
vzneseny.  
 
 Vědecká rada rozhodla v tajném hlasování všemi hlasy o souhlasu s habilitací Ing. 
Lenky Landryová, CSc. v oboru Řízení strojů a procesů (viz protokol o průběhu tajného 
hlasování) a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na její jmenování v uvedeném  
oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 
 Děkan fakulty oznámil Ing. Lence Landryové, CSc. výsledek hlasování vědecké 
rady a poblahopřál jí k úspěšnému závěru habilitace. 
 
 
 
3. Různé  
 
• členové Vědecké rady schválili: 
 
 složení komise pro jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Dagmar Juchelkové, 

Ph.D.  v oboru Energetické stroje a zařízení   
 
 prof. Ing. P. Kolat, DrSc., předseda   FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. V. Roubíček, CSc., Dr.h.c. FMMI VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. F. Hrdlička, CSc.   ČVUT v Praze  
 prof. Dr. Ing. M. Born    Saxonia Freiberg 
  prof. Dr. Ing. M. Pronobis   Polytechnika Gliwice   
 

Vědecká rada schválila v tajném hlasování většinou hlasů složení komise pro 
jmenovací řízení doc.Ing. Dagmar Juchelkové, Ph.D.      
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 složení habilitační komise pro habilitační řízení docentem Ing. Jiřího Friese, 
Ph.D. v oboru Konstrukční a procesní inženýrství  

 
      prof. Ing. J. Polák, CSc., předseda   FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. H. Gondek, DrSc.    FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. J. Pinka, CSc.   Berg TU v Košicích  
 prof. dr hab. inż . A.Skoć   GIG Politechnika Slaska 
 prof. Ing. V.Kročko, CSc.   MF SPU Nitra  
  

Členové Vědecké  rady většinou hlasů schválili složení habilitační komise pro 
habilitační řízení Ing. J. Friese, Ph.D. a doporučili změnu v oponentech habilitační 
práce tak, že prof. Ing. Jana Pinku, CSc. nahradí Ing. J. Mochel, Ph.D. z DBT Ostrava.  
Rovněž tento pozměněný návrh oponentů byl v tajném hlasování většinou hlasů členů 
Vědecké rady odsouhlašen. 

 
Děkan fakulty ukončil zasedání Vědecké rady a poděkoval všem přítomným za účast 

 na jednání Vědecké rady. 
 

Zapsala: Ing. Zdeňka Kmitová  
tajemnice vědecké rady  
 
 
 


