
Děkanát Fakulty strojní 
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
 
 

 
 

Z á p i s 
 

z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 12. března 2002 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 

Zahájení 
1. Zpráva o stavu fakulty 
2. Jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Věry Voštové, CSc.  
3. Habilitační řízení Dr. Ing. Michala Lesňáka 
4. Různé 
Závěr 
 
 Jednání vědecké rady Fakulty strojní zahájil její nový děkan, doc. Ing. Petr Horyl, 
CSc., přivítáním členů a hostů vědecké rady a upřesněním programu jednání. 
 
 Členové a hosté vědecké rady byli seznámeni s nově jmenovanými proděkany fakulty 
pro další funkční období: 
 
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. – proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium  
a statutární zástupce děkana,  
Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. – proděkan pro bakalářské a magisterské studium  
a legislativu,  
Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. – proděkanka pro vědu a výzkum a propagaci fakulty. 
 
 Dále byli přítomní seznámeni se situací v rozpočtu na fakultě a aktuálním stavem 
přihlášek ke studiu pro akademický rok 2002/2003.  
 
1. Jmenovací řízení profesorem  
 
Jméno uchazečky: Doc. Ing. Věra Voštová, CSc.   
Obor:    Dopravní technika a technologie 
  
Hodnotící komise: 
Předseda:  Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc.  FS VŠB – TU Ostrava  
Členové: Prof. dr hab. inż. Marian Dolipski  Fakulta HG Slezská polytechnika 
         v Glivicích 
  Prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
  Prof. Ing. Ján Boroška, CSc.      Fakulta BERG TU v Košicích 
  Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.     FS ČVUT v Praze 
   



Jmenovací řízení profesorem zahájil děkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava představením 
uchazečky doc. Ing. Věry Voštové, CSc., docentky na Ústavu vozidel a letadlové techniky  
a zástupce vedoucího odboru transportních stavebních a zemědělských strojů Fakulty strojní 
ČVUT v Praze.  
 

Doc. Ing. Věra Voštová, CSc. po vyzvání děkanem fakulty přednesla inaugurační 
přednášku na téma: Vývojové etapy systémů řízení technologických procesů ve 
stavebnictví . 
 

O vyjádření podpůrného stanoviska byli požádáni: 
 
Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.  Dopravní fakulta J. Pernera Univerzita Pardubice 
Prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.  FS STU v Bratislavě 
Prof. Ing. Ján Boroška, CSc.   Fakulta BERG TU v Košicích 
 

Prof. Ing. Ján Boroška, CSc. přednesl své stanovisko, ve kterém konstatoval, že  
uchazečka má dlouholetou odbornou i pedagogickou praxi ve jmenovacím oboru, splňuje 
požadavky dané zákonem č. 11/98 Sb. o vysokých školách a požadavky pokynů 
k habilitačnímu řízení a řízení pro jmenování profesorem na VŠB-TU Ostrava. Doporučuje, 
aby jmenovací řízení doc. Ing. Věry Voštové, CSc. pokračovalo v oboru Dopravní technika  
a technologie před vědeckou radou Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. 
  

Podpůrná stanoviska nepřítomných hodnotitelů přednesl prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. 
 

Stanovisko prof. Ing. Jaroslava Čápa, DrSc. zdůrazňuje rozsáhlou výzkumnou činnost 
uchazečky, její bohaté publikační aktivity a ohlasy vědecké komunity. V souhrnu hodnotí 
působení doc. Ing. Věry Voštové, CSc. rovněž na základě osobních zkušeností pozitivně,  
a to jak v oblasti pedagogické, tak i vědecké, protože je považována za uznávanou osobnost 
ve svém oboru. Doporučuje zahájit proto jmenovací řízení v oboru Dopravní technika  
a technologie.  
 

Prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. konstatoval bohaté vědecko-výzkumné výsledky 
prezentované na konferencích, v publikacích a v přednáškové činnosti. Na základě těchto 
výsledků a pedagogické praxi doporučuje jmenování doc. Ing. Věry Voštové, CSc. 
profesorkou v oboru Dopravní technika a technologie.  

  
V diskusi zodpověděla uchazečka dotazy členů a hostů vědecké rady k předmětu 

přednášky, jako např. k používaným povlakům a optimalizaci tvaru používaných nářadí 
s ohledem na různorodost zpracovávaného materiálu, k zahraničním časopisům z oblasti 
dopravy, k používaným systémům řízení stavebních strojů apod. 
 

Zprávu hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. Komise na 
svém druhém zasedání dne 5. 2. 2002 zhodnotila předložené podklady a písemná stanoviska 
tří významných odborníků a v tajném hlasování většinou hlasů doporučila vědecké radě 
Fakulty strojní VŠB- TU Ostrava jmenovat paní doc. Ing. Věru Voštovou, CSc. profesorkou 
pro obor Dopravní technika a technologie. 

 
 
 



V neveřejné části vystoupili na podporu předloženého návrhu na jmenování profesorem 
prof. Ing. K. Bailotti, CSc., prof. Ing. A. Pokorný, CSc., prof. Ing. A. Víteček, CSc., proděkan 
fakulty. V neveřejné části rozpravy vědecké rady nebyly vzneseny námitky proti závěrům 
hodnotící komise a jmenování uchazečky profesorem. 
 

V tajném hlasování členové vědecké rady Fakulty strojní rozhodli většinou hlasů udělit 
souhlas se jmenováním profesorem doc. Ing. Věry Voštové, CSc. v oboru Dopravní technika 
a technologie (viz protokol o průběhu tajného hlasování) a doporučili děkanovi fakulty 
postoupit návrh na její jmenování vědecké radě a rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 

Děkan fakulty seznámil uchazečku s výsledkem hlasování a poblahopřál jí k úspěšnému 
závěru jmenovacího řízení na Fakultě strojní. 
 
2. Habilitační řízení  
 
Jméno uchazeče:  Dr. Ing. Michal Lesňák 
Obor:    Řízení strojů a procesů  
 
Název habilitační práce: Automatizované systémy řízení a magnetická defektoskopie 

ocelových lan  
Habilitační přednáška: Magnetická defektoskopie 
 
Habilitační komise: 
předseda:   Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. HGF VŠB-TU Ostrava 
členové:   Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. FS VŠB-TU Ostrava 

  Prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc. ÚVM v Praze 
    Prof. Dipl. Ing. Michale Cada, Ph.D DU Halifax Kanada 

Prof. RNDr. Peter Bury, CSc. ŽU v Žilině 
    
Oponenti: Prof. Ing. Ján Boroška, CSc.  F BERG TU v Košicích 

Doc. Ing. Petr Horyl, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.   Ústav geoniky v Ostravě

   
Členové vědecké rady Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. - předseda  
pověření hodnocením  Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. 
habilitační přednášky: Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. 
 

Děkan Fakulty strojní představil členům a hostům vědecké rady uchazeče o habilitaci, Dr. 
Ing. Michala Lesňáka, odborného asistenta Institutu fyziky Hornicko-geologické fakulty VŠB 
– TU Ostrava.  
  

Po vyzvání děkanem fakulty přednesl Dr. Ing. M. Lesňák habilitační přednášku na téma:  
Magnetická defektoskopie. 
 

Dále přednesl Dr. Ing. M. Lesňák teze své habilitační práce, která byla zpracována na 
téma: Automatizované systémy řízení a magnetická defektoskopie ocelových lan.  
 

Přítomní oponenti seznámili vědeckou radu se svými posudky, které obsahovaly kladná 
stanoviska k habilitaci uchazeče a doporučovaly vědecké radě fakulty přijmout návrh na jeho 
habilitaci. 



Dr. Ing. M. Lesňák zodpověděl dotazy přítomných oponentů a vyjádřil se k jejich 
připomínkám. 
 

V bohaté veřejné diskusi zodpověděl Dr. Ing. M. Lesňák řadu dotazů členů a hostů 
vědecké rady, které souvisely s tématy jeho habilitační práce a habilitační přednášky jako 
např. ke vztahu automatizovaných systémů řízení a magnetické defektoskopie, k praktické 
aplikaci magnetické defektoskopie v rámci OKD, k výrobě a aplikaci defektoskopů \REMA-
1, k aplikaci jednotlivých harmonických na predikci fyzikálních vlastností materiálu, 
k možnosti využití metod magnetické defektoskopie v technologiích svařování a odlévání, ke 
vlivu konstrukce defektoskopu na koncový efekt – možnost eliminace koncového efektu.  

 
Za komisi pro posouzení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. Pavel 

Kolat, DrSc., s kladným hodnocením přednášky a doporučením jejího přijetí. 
 
Stanovisko habilitační komise pro obor Řízení strojů a procesů na VŠB-TU Ostrava přednesl 
její předseda prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 
Habilitační komise na svém zasedání zhodnotila výsledky pedagogické, vědecko-výzkumné  
a publikační činnosti Dr. Ing. Michala Lesňáka a konstatovala, že jmenovaný je velmi dobrým 
a uznávaným odborníkem v oboru Řízení strojů procesů, svými výsledky prokázal své 
schopnosti, má úspěšnou pedagogickou praxi a splňuje předpoklady pro výkon vědecko-
pedagogické funkce. Habilitační komise v tajném hlasování doporučila všemi hlasy podle 
odst. 8, § 72, Zákona č. 111/1998 Sb. jmenování uchazeče docentem. 
 

V neveřejné části závěrečné rozpravy vystoupil na podporu návrhu na habilitaci Dr. Ing. 
M. Lesňáka prof. Ing. A. Víteček, CSc., prof. Ing. J. Polák, CSc., prof. Ing. Ján Boroška, 
CSc., doc. Ing. P. Horyl, CSc. Námitky proti závěrům habilitační komise a komise pro 
posouzení habilitační přednášky nebyly vzneseny.  
 

Vědecká rada rozhodla v tajném hlasování většinou hlasů o souhlasu s habilitací Dr. Ing. 
Michala Lesňáka v oboru Řízení strojů a procesů (viz protokol o průběhu tajného hlasování)  
a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování Dr. Ing. Michala Lesňáka 
docentem v uvedeném oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 

Děkan Fakulty strojní oznámil Dr. Ing. Michalu Lesňákovi výsledek hlasování vědecké 
rady a poblahopřál mu k úspěšnému výsledku habilitace. 
 
3. Zpráva o činnosti ve vědě a výzkumu na Fakultě strojní za rok 2001 
  

    Předložený písemný materiál doplnil ve svém vystoupení doc. Ing. Petr Horyl, CSc., 
děkan fakulty, zdůrazněním některých částí zprávy a významných výsledků dosažených 
rovněž v oblasti zahraničních vztahů a spolupráce.  
 
4. Různé 
 
•  Děkan fakulty prezentoval průběh oponentního řízení a projednávání výsledků 

výzkumných záměrů za r. 2001. Vědecká rada vyslovila jednomyslně souhlas se závěry 
hodnotící komise u všech 5 výzkumných záměrů.  

 
 
 



•  Hodnotící a habilitační komise  
Projednávání složení komisí pro jmenovací a habilitační řízení uchazečů a tajné hlasování 
bylo provedeno za každou komisi zvlášť s těmito výsledky: 

 
Doc. Ing. Vladimír Moravec, CSc. - obor Konstrukční a procesní inženýrství  
Hodnotící komise:  
Prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. – předseda  FS VŠB – TU Ostrava 
Prof. Ing. Štefan Král, CSc.    FS STU v Bratislavě 
Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.    FS VŠB – TU Ostrava 
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.    FS ZČU v Plzni  
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.    FS ČVUT v Praze  
Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 
 
Ing. Dagmar Janáčová, – obor Řízení strojů a procesů  
Habilitační komise: 
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. - předseda HGF VŠB - TU Ostrava  
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.   FS VŠB - TU Ostrava 
Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.    FT UTB ve Zlíně   
Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.     FCHT Univerzita v Pardubicích  
Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.    FS ČVUT v Praze  
Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 
 

•  Schválení monografií, knižních publikací předložených autory fakulty, pro jejich 
započtení do kritérií pro rozdělování prostředků na fakultě: 

 
Tajné hlasování bylo provedeno za každou publikaci zvlášť s těmito výsledky: 
 
1. Petruželka, J., Očenášek, V., Hrubý, J., Lička, S., Sonnek, P.: Analýza procesu tváření 
za tepla. Integrovaný model. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, 2001, 130 s., ISBN 80-248-0036-5 
Petruželka, J., Sonnek, P.: Analýza procesu tváření za tepla. Dynamický materiálový 
model. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2001, 160 s., ISBN 
80-248-0035-7 
Členové vědecké rady Fakulty strojní schválili monografii většinou hlasů.  
 
2. Bilík, O.: Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost obráběcího nástroje. 1. vydání, 
Strojírenská technologie-Knihovnička, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem 2001, 78 s. 
ISBN 80-7044-389-8. 
Členové vědecké rady Fakulty strojní schválili monografii většinou hlasů.  
 

•  Doc. Ing. Kamil Kolarčík, proděkan fakulty, předložil návrh na složení komisí pro státní 
závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu pro školní rok 
2001/2002. Členové vědecké rady po upřesnění ve veřejném hlasování schválili všemi 
hlasy předložený návrh.  
 
Jednání vědecké rady Fakulty strojní ukončil doc. Ing. Petr Horyl, CSc. poděkováním 

všem přítomným za aktivní přístup k jednání a pozval členy vědecké rady k dalšímu zasedání 
vědecké rady fakulty dne 23. 4. 2002. 
 
Zapsala: Ing. Zdeňka Kmitová  


