
Děkanát Fakulty strojní 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
 
 

 
Z á p i s 

 
z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 

dne 2.10.2001 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
Zahájení 
1. Zpráva o stavu fakulty 
2. Habilitační řízení Dr. Ing. Jarosława Kozaczky 
3. Habilitační řízení Dr. Ing. Františka Holešovského 
4. Odborný růst pracovníků fakulty. 
5. Různé 
Závěr 
 
 Jednání vědecké rady Fakulty strojní zahájil její předseda a děkan fakulty, prof. Ing. 
Antonín Víteček, CSc., přivítáním členů a hostů vědecké rady a upřesněním programu. Dále 
představil přítomné nové čestné členy vědecké rady: prof. dr hab. inż. Wojciecha Batka - 
děkana Fakulty strojního inženýrství a robotiky Hornicko-hutnické akademie (AGH) v 
Krakově, prof. dr hab. inż. Mariana Dolipskeho - děkana Fakulty hornictví a geologie Slezské 
polytechniky v Gliwicích a doc. Ing. Michala Varcholu, CSc. - děkana Fakulty strojní STU v 
Bratislavě. 
 
1. Zpráva o fakultě  
  

Prof. Ing. A. Víteček, CSc. podal členům a hostům vědecké rady tyto informace: 
 
• o změně ve složení vědecké rady fakulty – prof. Ing. Zdeněk Šefl požádal o uvolnění 

z čestného členství ve vědecké radě ze zdravotních důvodů,  
• o stavu přihlášek ke studiu a jejich struktuře pro školní rok 2001/2002 a o úspěšnosti 

studia na fakultě 
V diskusi k tématu vystoupili prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., doc. Ing. K. Kolarčík, 
prof. Ing. J. Polák, CSc. a prof. Ing. J. Vačkář, CSc. 

• o podpoře vybraných bakalářských studijních programů – studijní obor Technologie 
dopravy a Dopravní technika, studijní obor Aplikovaná mechanika, projektů 
celoživotního vzdělávání, 

• o vyhlášení voleb děkana Fakulty strojní 
 
2. Habilitační řízení Dr. Ing. Jarosława Kozaczky  
 
Jméno uchazeče:     Dr. Ing. Jarosław Kozaczka 
Obor:         Energetické stroje a zařízení 
Název habilitační práce: Termodynamická analýza energetických procesů a zařízení – 

výtah z vybraných prací 



Habilitační přednáška: Chemická konverze paliv – výpočetní metody spalovacích  
a zplyňovacích procesů  

 
Habilitační komise: 
předseda: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.     FS VŠB-TU Ostrava  
členové: Prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský   Ekoterm Vítkovice 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak  Politechnika Śląska v Gliwicach 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko    FSIaR AGH Kraków  
Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.    FS ČVUT v Praze 
 

Oponenti:  Prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský.   Ekoterm Vítkovice  
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Słupek   AGH Kraków 

   Doc. Ing. Vladimír Václavek, CSc.   VŠCHT v Praze 
   
Členové vědecké rady   Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. - předseda  
pověření hodnocením    Prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. 
habilitační přednášky:   Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. 
 

Děkan Fakulty strojní, prof. Ing. A. Víteček, CSc., představil členům a hostům vědecké 
rady uchazeče o habilitaci, Dr. Ing. Jarosława Kozaczku, odborného asistenta Fakulty 
strojního inženýrství a robotiky Hornicko-hutnické akademie (AGH) v Krakově. 
 

Po vyzvání děkanem fakulty přednesl Dr. Ing. J. Kozaczka habilitační přednášku na téma:  
Chemická konverze paliv – výpočetní metody spalovacích a zplyňovacích procesů.  

 
Dále přednesl Dr. Ing. J. Kozaczka teze své habilitační práce, která byla zpracována na 

téma: Termodynamická analýza energetických procesů a zařízení – výtah z vybraných prací. 
 

Přítomní oponenti seznámili vědeckou radu se svými posudky, které obsahovaly kladná  
stanoviska k habilitaci uchazeče. Posudek nepřítomného oponenta prof. dr hab. inż. S. Słupka 
přečetl prof. dr hab. inż. W. Batko. 
 

Dr. Ing. Jarosław Kozaczka  zodpověděl dotazy přítomných oponentů a vyjádřil se k jejich 
připomínkám. 
 

Ve veřejné diskusi zodpověděl Dr. Ing. Jarosław Kozaczka řadu dotazů členů a hostů 
vědecké rady, které souvisely s tématy jeho habilitační práce a habilitační přednášky, jako 
např.: k využití výsledků jeho prací pro účely automatického řízení spalovacích procesů, 
k názoru habilitanta na zplynování uhlí, k simulaci spalovacích procesů, k analýze procesů 
v průmyslových motorech a k jejich efektivnosti apod.  

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

Gondek, DrSc. s kladným hodnocením přednášky. 
 

Stanovisko habilitační komise pro obor Energetické stroje a zařízení na Fakultě strojní 
VŠB-TU Ostrava přednesl její předseda, prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.: 
Habilitační komise na svém zasedání dne 8.6.2001 zhodnotila výsledky pedagogické, odborné 
a vědecko-výzkumné činnost Dr. Ing. Jarosława Kozaczky kladně a konstatovala, že 
jmenovaný je velmi dobrým a uznávaným odborníkem v oboru Energetické stroje a zařízení, 
má dlouholetou úspěšnou pedagogickou praxi a splňuje morální předpoklady pro výkon 



vědecko-pedagogické funkce. Habilitační komise v tajném hlasování doporučila všemi hlasy 
podle § 72, odst. 8 Zákona č. 111/1998 Sb. pokračování habilitačního řízení před vědeckou 
radou Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava a jmenování habilitanta docentem.  
 

V neveřejné části závěrečné rozpravy nebyly vzneseny námitky proti závěrům habilitační 
komise a komise pro posouzení habilitační přednášky.  
 

Vědecká rada rozhodla v tajném hlasování všemi hlasy o souhlasu s habilitací Dr. Ing. 
Jarosława Kozaczky v oboru Energetické stroje a zařízení (viz protokol o průběhu tajného 
hlasování) a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování Dr. Ing. Jarosława 
Kozaczky  docentem v uvedeném oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 

Děkan Fakulty strojní, prof. Ing. A. Víteček, CSc., oznámil Dr. Ing. Jarosławu Kozaczkovi 
výsledek hlasování vědecké rady a poblahopřál mu k úspěšnému výsledku habilitace. 
 
3. Habilitační řízení Dr. Ing. Františka Holešovského 
  
Jméno uchazeče:    Dr. Ing. František Holešovský 
Obor:        Strojírenská technologie 
Název práce:     Integrita povrchové vrstvy broušených ploch 
Habilitační přednáška:  Integrita povrchové vrstvy 
 
Habilitační komise: 
předseda:      Prof. Ing. M. Mohyla, DrSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
členové:       Prof. Ing. B. Bumbálek, CSc.  FSI VUT v Brně 

    Prof. Ing. K. Kocman, DrSc.   FSI VUT v Brně 
Prof. Ing. M. Obmaščík, CSc.  FS ŽU v Žilině 
Doc. Ing. I. Lukovics, CSc.   FT UTB ve Zlíně  

 
Oponenti:      Prof. Ing. B. Bumbálek, CSc.,  FSI VUT v Brně  

    Prof. Ing. J. Mádl, CSc.,    FS ČVUT v Praze  
    Doc. Ing. O. Bilík, CSc.,    FS VŠB-TU Ostrava 

 
Členové vědecké rady  Prof. Ing. A. Pokorný, CSc. - předseda  
pověření hodnocením   Prof. dr hab. inż. S. Adamczak 
habilitační přednášky:  Ing. J. Počta, CSc. 
 
 Děkan Fakulty strojní, prof. Ing. A. Víteček, CSc., představil vědecké radě uchazeče o 
habilitaci, Dr. Ing. Františka Holešovského, ředitele Ústavu techniky a řízení výroby 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  
 
 Po vyzvání děkanem fakulty přednesl Dr. Ing. F. Holešovský habilitační přednášku na 
téma: Integrita povrchové vrstvy. 
 
 Dále Dr. Ing. F. Holešovský přednesl teze habilitační práce, která byla zpracována na 
téma: Integrita povrchové vrstvy broušených ploch. 
 
 Přítomní oponenti seznámili vědeckou radu se svými posudky, svými dotazy a 
připomínkami. Závěry všech oponentních posudků byly kladné a oponenti doporučili 
habilitaci uchazeče.  



 
 Uchazeč se vyjádřil k připomínkám a dotazům oponentů. 
 
 Ve veřejné diskusi zodpověděl Dr. Ing. František Holešovský řadu dotazů souvisejících 
s tématy své habilitační práce a habilitační přednášky, jako např.: k pracím, které by se 
zabývaly počítačovým modelováním oblastní primární, resp. sekundární plastické deformace, 
k výhodám a nevýhodám metody počítačového modelování problematiky dle habilitační 
přednášky uchazeče, k interakce efektu vzniku sekundární statické deformace a efektu 
zpevnění povrchu materiálu od tlaku řezného nástroje, k rychlosti ohřevu materiálu při 
broušení a ke zjišťování teploty, k aplikaci teorie minimálně vynaložené práce na predikci 
velikosti úhlu střižné roviny apod.  
 
 Za komisi pro hodnocení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. A. 
Pokorný, CSc. s kladným hodnocením. 
 
 Předseda habilitační komise pro obor Strojírenská technologie na Fakultě strojní VŠB-TU 
Ostrava, prof. Ing. M. Mohyla, DrSc., přednesl zprávu o činnosti komise pro habilitaci Dr. 
Ing. Františka Holešovského: 
 Habilitační komise na svém zasedání dne 12.9.2001 zhodnotila výsledky pedagogické a 
vědecko-výzkumné činnosti Dr. Ing. F. Holešovského a konstatovala, že habilitant splňuje 
požadavky pro habilitaci docentem v oboru Strojírenská technologie podle § 72 zákona č. 
111/1998 Sb. a předložil habilitační práci, která přináší nové vědecké poznatky v oboru 
Strojírenská technologie. Uchazeč dostatečně prokázal tvůrčí, vědeckou a inženýrskou 
činnost, má dostatečnou pedagogickou praxi. Výsledky jeho vědecko-výzkumné činnosti jsou 
uznány doma i v zahraničí. Habilitační komise v tajném hlasování doporučila všemi hlasy 
jmenování uchazeče docentem.  
 
 V neveřejné části nebyly vzneseny námitky proti závěrům habilitační komise a komise 
pro posouzení habilitační přednášky.  
 
 Vědecká rada rozhodla v tajném hlasování většinou hlasů o souhlasu s habilitací Dr. Ing. 
Františka Holešovského v oboru Strojírenská technologie (viz protokol o průběhu tajného 
hlasování) a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování Dr. Ing. F. 
Holešovského docentem v uvedeném oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 

Děkan Fakulty strojní, prof. Ing. A. Víteček, CSc., oznámil Dr. Ing. Františku 
Holešovskému výsledek hlasování vědecké rady a poblahopřál mu k úspěšnému výsledku 
habilitace. 
 
 
4. Odborný růst pracovníků fakulty   
 
 Prof. Ing. A. Víteček, CSc., děkan fakulty,  seznámil v písemných přehledech členy 
vědecké rady s věkovou a odbornou strukturou docentů a profesorů Fakulty strojní, kdy 
konstatoval situaci a dosavadní vývoj v jednotlivých kategoriích pedagogů. Dále uvedl  
předpokládaný výhled v řešení situace u nehabilitovaných docentů a rozvahu při jmenování 
nových profesorů.  
 
 
 



5. Různé 
 
• Komise pro jmenování profesorem 

Projednávání složení komisí pro jmenovací řízení profesorem a hlasování bylo provedeno 
za každou komisi zvlášť s tímto výsledkem: 
 
Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. – obor Aplikovaná mechanika 

  
Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. -   předseda  FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoňski Fakulta strojní a technologická Slezské 

polytechniky v Gliwicích 
Prof. Ing. František Trebuňa, CSc.    FS TU v Košicích 
Prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.    FSI VUT v Brně 
Prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.     FS VŠB-TU Ostrava 

 Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 
 
 Doc. Ing. Věra Voštová, CSc. – obor Dopravní technika a technologie 
 

Prof. Ing. Karel Bailotti,  CSc. - předseda  FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. dr hab.inź. Marian Dolipski     HGF Slezská polytechnika v Gliwicích 
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 

Složení komise bylo po změně jednoho člena schváleno většinou hlasů. 

 
 Doc. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. – obor Energetické stroje a zařízení 
 

Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. -  předseda  FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.     FSI VUT v Brně 
Prof. Ing. František Trebuňa, CSc.     FS TU v Košicích 
Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.      FS ČVUT v Praze 
Prof. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.     PřF UP v Olomouci 

 Složení komise bylo schváleno většinou hlasů.  
 
 
• Složení habilitační komise pro habilitační řízení docentem   
   

Dr. Ing. Michal Lesňák – obor Řízení strojů a procesů, 
 

Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. - předseda  HGF VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.      FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc.       ÚVM Praha 
Prof. Dipl. Ing. Michale Cada, Ph.D.     DU, Halifax, Kanada 
Prof. RNDr. Peter Bury, CSc.           ŽU v Žilině 

Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 

 

 



• Doc. Ing. P. Horyl, CSc., proděkan fakulty seznámil přítomné s aktivitami fakulty při 
realizaci projektu Erasmus – mobility pedagogů a studentů 

 
• Doc. Ing. P. Horyl, CSc. podal dále informaci o získání prostředků na Obnovu 

přístrojového a strojového vybavení pro pracoviště fakulty: Systém pro měření a řízení 
laboratoře katedry pružnosti a Centrální laboratoř víceprofesního obrábění na NC strojích. 

 
• Habilitační řízení Dr. Ing. Mostýna na Fakultě strojní TU v Košicích bylo schváleno 

všemi členy vědecké rady oprávněnými hlasovat.  
 

• Vědecká rada schválila ve veřejném hlasování návrhy na nové školitele v doktorském 
studijním programu: 

 
Doc. Ing. Petr Škapa, CSc.    Dopravní technika a technologie 
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.  Stavba výrobních strojů a zařízení 
Prof. Ing. Ján Bošanský, Ph.D.   Strojírenská technologie 
 

 
 Zasedání vědecké rady uzavřel prof. Ing. A. Víteček, CSc., děkan fakulty, poděkováním 
všem zúčastněným za účast a pozváním na další pracovní jednání vědecké rady fakulty dne 
20. listopadu 2001. 
 
2. října 2001 
Zapsala: Ing. Z. Kmitová 
 


