
Děkanát Fakulty strojní 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
 
 

Z á p i s 
   Z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
     dne 25. listopadu 2003 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
Zahájení 

1. Změny ve složení vědecké rady fakulty 
2. Habilitační řízení Ing. Leopolda Hrabovského, Ph.D. 
3. Různé 
Závěr 
 

Jednání vědecké rady fakulty zahájil děkan, prof. Ing. Petr Horyl, CSc. přivítáním 
všech přítomných členů a hostů vědecké rady. Představil přítomným nového interního člena 
vědecké rady fakulty prof. Ing. Aloise Daňka, DrSc., ředitele Institutu dopravy. Dále 
jmenoval po projednání v KD a AS FS  čestným členem vědecké rady pana prof. Ing. Jána 
Borošku, CSc. z Fakulty BERG TU v Košicích. Byl předán dekret o jmenování řádným 
členem VR panu prof. Ing. Miroslavu Badidovi, Ph.D., děkanovi Fakulty strojní TU 
v Košicích. Děkan fakulty informoval vědeckou radu o jmenování nových profesorů na 
Fakultě strojní v oboru Strojírenská technologie -  prof. Ing. Jiřího Hrubého, CSc. a prof. Ing. 
Oldřicha Bilíka, CSc. Počet profesorů činí celkem  31 (23,4přep.), počet habilitovaných 
docentů 38 (30,75 přep.), celkový počet pedagogů 157 (134,6 přep.), počet studentů 
doktorského studijního programu 99 v prezenční formě a 128 v kombinované formě, 
bakalářské + magisterské studium prezenční i kombinované 2581 studentů, celkový počet 
studentů ve všech formách 2808.  Dále pan děkan informoval o vydání zprávy o vědecké a 
výzkumné činnosti v anglickém jazyce tzv. Research Activity Report za rok 2002, dále o tom, 
že na slavnostní vědecké radě naší VŠB-TU Ostrava dne 19. 11. 2003 byly předány medaile 
GA panu proděkanu prof. Ing. Jaromíru  Polákovi, CSc. a panu prof. Ing. Jiřímu Lenertovi, 
CSc. za dlouholetý významný přínos rozvoji oborů, které reprezentují a za rozvoj Fakulty 
strojní. 

 
Proděkan fakulty prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. informoval vědeckou radu  

o tom, že dnem 27.2.2004 končí akreditace studijního oboru Části strojů  
a mechanismů s tím, že se požádá o prodloužení. Podrobnou zprávu o velmi vysoké aktivitě 
tohoto oboru a zejména o spolupráci s praxí  přednesl prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Vědecká 
rada ve veřejném hlasování jednomyslně vyslovila souhlas s podání žádosti o prodloužení 
akreditace oboru. 

 
Děkan fakulty informoval o prodloužení akreditace pro habilitace docentů  

a jmenování profesorů pro obor Energetické stroje a zařízení do roku 2007. 
 
Podrobný výklad o rozšíření akreditace  doktorských studijních oborů o výuku 

v anglickém jazyce podal proděkan fakulty prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Jedná se o 6 
studijních oborů:  



Dopravní a manipulační technika, Stavba výrobních strojů a zařízení,  Energetické 
stroje a zařízení, Strojírenská technologie, Aplikovaná mechanika a Automatizace 
technologických procesů. Vědecká rada jednomyslně souhlasí s rozšířením akreditace 
uvedených studijních oborů o výuku v anglickém jazyce. 

 
2. Habilitační řízení Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. 

Obor:    Konstrukční a procesní inženýrství 
 
Název habilitační práce: Vybrané aspekty strmé a svislé pásové dopravy 
Habilitační přednáška: Interakce lana a třecího kotouče u lanových pohonů 
 
Habilitační komise: 
Předseda: prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., FS VŠB-TU Ostrava 
Členové: prof. Ing. Karel Bailotti, CSc., FS VŠB-TU Ostrava 
 prof. Ing. Peter Bigoš, CSc., FS TU v Košicích 
 prof. Ing. Věra Voštová, CSc., FS ČVUT v Praze 
 doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc., FSI VUT v Brně 
 
 
Oponenti: prof. Ing. Ján Boroška, CSc., F BERG TU v Košicích 
 prof. Ing. Věra Voštová, CSc., FS ČVUT v Praze 
 doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc., FSI VUT v Brně 
 
Členové komise pro posouzení habilitační přednášky: 
Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. – předseda 
Prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. 
Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. 
 
Děkan fakulty představil členům a hostům vědecké rady uchazeče o habilitaci, Ing. 

Leopolda Hrabovského, Ph.D., odborného asistenta Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB – 
TU Ostrava. Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma: Interakce lana a třecího kotouče 
u lanových pohonů. Po skončení habilitační přednášky přednesl habilitant teze své habilitační 
práce, která byla zpracována na téma: Vybrané aspekty strmé a svislé pásové dopravy. 
Přítomni oponenti seznámili vědeckou radu se svými posudky, ve kterých uvedli kladná 
stanoviska k habilitaci uchazeče. Za nepřítomnou prof. Ing. Věru Voštovou, CSc. přednesl její 
hodnocení, připomínky i dotazy předseda komise prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Závěrečné 
stanovisko prof. Voštové bylo kladné a oponentka doporučila habilitaci uchazeče. Uchazeč se 
vyjádřil k připomínkám a dotazům oponentů. Ve veřejné diskusi zodpověděl Ing. Leopold 
Hrabovský, Ph.D. dotazy související s tématy své habilitační práce a habilitační přednášky, 
jako např.  vyhodnocení účinnosti a ekonomických aspektů různých koncepcí pásové 
dopravy, rozdíl mezi pojmy „měrný tlak“ a „tlak“, podíl uchazeče na budování 
experimentálního zařízení laboratoře sypkých hmot, problematiku stanovení provozního 
součinitele tření, názor habilitanta na systém dopravy písku ve slévárnách, a další. 

 
Za komisi pro posouzení habilitační přednášky vystoupil prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. 

s kladným hodnocením habilitační přednášky a doporučením k přijetí práce uchazeče. 
 
Předseda habilitační komise pro obor Konstrukční a procesní inženýrství na Fakultě 

strojní VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., přednesl stanovisko habilitační 
komise s tím, že Habilitační práce pana Ing. Leopolda Hrabovského, Ph.D. přináší nové 



vědecké poznatky v oboru. Uchazeč splňuje požadavky na vysokoškolskou pedagogickou 
praxi pro jmenování docentem. Výsledky tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a uznání 
odbornou veřejností prokazuje v 56 publikacích, z toho 4 v zahraničí. Je odpovědným 
řešitelem grantového projektu GAČR a spoluřešitelem projektu CEZ. Je uznávanou vědecko-
pedagogickou osobností v oboru Konstrukční a procesní inženýrství se zaměřením na 
problematiku manipulace s materiálem, především v oblasti strmých a svislých pásových 
dopravníků. Habilitační komise v tajném hlasování doporučila všemi hlasy podle § 72, odst. 8 
Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. pokračování habilitačního řízení před vědeckou 
radou Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava a jmenování uchazeče docentem. 

 
V neveřejné části závěrečné rozpravy vědecké rady Fakulty strojní vystoupil na 

podporu návrhu na jmenování docentem prof. Ing. Jaromír Polák, CSc., prof. Ing. Karel 
Bailotti, CSc., prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. a prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. 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 

Ing.Leopolda Hrabovského, Ph.D. v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (viz protokol o 
průběhu tajného hlasování) a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování Ing. 
Leopolda Hrabovského, Ph.D. docentem v uvedeném oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 

 
Děkan fakulty oznámil Ing. Leopoldu Hrabovskému, Ph.D. výsledek hlasování 

vědecké rady a poblahopřál mu k úspěšnému závěru habilitace. 
 
3. Různé 
 
Děkan fakulty informoval VR o fakultních aktivitách v rámci projektu 

SOCRATES/ERASMUS. Jsou uzavřeny smlouvy s 26 univerzitami v Evropě, a to na dobu 
dvou let. Nově jsou uzavřeny smlouvy s Univerzitami v Athénách, Miláně a Helsinkách. 
Problémem jsou v současnosti výjezdy pedagogů. Dále děkan fakulty informoval o tom, že 
studenti i doktorandi uveřejňují na webovských stránkách FS své postřehy  
a zážitky z  výjezdů. Se svými názory na  výjezdy studentů a doktorandů vystoupili prof. Ing. 
Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. J. Macek, DrSc. a prof. Ing. J. Vačkář, CSc. 

 
Vědecká rada Fakulty schválila složení habilitační komise v oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství 
Ing. Květoslav Kaláb, Ph. D. 
Prof. Ing. Josef Jurman, CSc. – předseda FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc.  Institut teoretické a aplikované Mechaniky 

ČAV Praha 
Doc. Ing. Josef Šupák, CSc.   FSI VUT v Brně 
Doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.  FS ČVUT v Praze 
 
Složení komise bylo schváleno v tajném hlasování většinou hlasů (viz protokol  o 

průběhu tajného hlasování). 
 
Vědecká rada Fakulty schválila složení habilitační komise v oboru 
Strojírenská technologie 
Ing. Jaromír Vítek, CSc. 
Prof. Ing. Miroslav Mohyla,DrSc. – předseda FS VŠB-TU Ostrava 



Prof. Ing. Jiří Petrželka, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Jaroslav Kocich, CSc.  Hutnická fakulta TU v Košicích 
Prof. Ing. Pavel Kellner, DrSc.  FCHPT STU v Bratislavě 
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.  FS ČVUT v Praze 
 
Složení komise bylo schváleno v tajném hlasování většinou hlasů (viz protokol o 

průběhu tajného hlasování). 
 
Vědecká rada fakulty schválila složení komise pro jmenovací řízení profesorem 

v oboru Konstrukční a procesní inženýrství 
Doc. Dr. Ing. Miloš Němček 
Prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. – předseda FS VŠB- TU Ostrava 
Prof. Ing. Jan Honců, CSc.   FS TU v Liberci 
Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Štefan Král, CSc.   FS STU v Bratislavě 
Prof. Ing. Štefan Medvecký, CSc.  FS ŽU v Žilině 
 
Složení komise bylo schváleno v tajném hlasování všemi hlasy (viz přiložený protokol 

o průběhu tajného hlasování). 
 
Proděkan fakulty prof. Ing. A. Víteček, CSc. informoval  o rozšíření oborových rad 

oborů na FS o  členy uvedené v příloze tohoto zápisu. Na podporu nových členů vystoupili 
prof. Dr. RNDr Lubomír Smutný. Vědecká rada schvaluje jednomyslně nové členy dle návrhu 
a potvrzuje stávající složení oborových rad. 

 
Jednání vědecké rady Fakulty strojní ukončil děkan, který popřál všem přítomným 

pěkné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a pracovních úspěchů v Novém roce 2004. 
 
 

Zapsala: Miluše Hříbková 
 


