
Děkanát Fakulty strojní 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
 
 

Z á p i s 
 

z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 5. října 2004 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 

Zahájení 
1. Zpráva o fakultě 
2. Jmenovací řízení profesorem doc. Ing. J. Náhlíka, CSc. 
3. Různé 
Závěr 

 
 Před zahájením jednání přítomní uctili  minutou ticha památku prof. Ing. Aloise 
Daňka, DrSc., ředitele Institutu dopravy fakulty, který zemřel 22. června 2004.  
 
 Program vědecké rady uvedl děkan fakulty, prof. Ing. P. Horyl, CSc. představením 
nových členů vědecké rady fakulty. Řádným členem vědecké rady byl jmenován prof. Ing. 
Jiří Hrubý, CSc., vedoucí katedry  mechanické technologie, a čestným členem prof. dr hab 
inż. Leszek Dobrzanski, děkan Fakulty strojní a technologické Slezské polytechniky               
v Gliwicích. 
 
1. Ve zprávě o fakultě informoval děkan o výuce na detašovaných pracovištích v Šumperku, 
Třinci a Uherském Brodě a jejich dalším rozvoji.   
 
2. Jmenovací řízení profesorem:  doc. Ing. Jan Náhlík, CSc. 
 
Obor:   Řízení strojů a procesů 
 
Hodnotící komise: 
Předseda:  prof. Dr. RNDr. L. Smutný   FS VŠB – TU Ostrava 
   Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.  FS VŠB – TU Ostrava 
   prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.   FCHT, Univerzita Pardubice 
   prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.  FT UTB ve Zlíně 
   prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.   FS  ČVUT v Praze 
 
 
 Jmenovací řízení profesorem zahájil děkan fakulty představením uchazeče, docenta  
Ústavu počítačové a řídicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské, Vysoké školy  chemicko-
technologické v Praze . 
 
 Doc. Ing. Jan Náhlík, CSc. po vyzvání děkanem fakulty přednesl inaugurační 
přednášku na téma: Znalostní řízení biotechnických procesů. 
 



 O vyjádření podpůrného stanoviska byli požádáni: 
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.         FCHT Univerzita Pardubice 
prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc.        ÚPŘT VŠCHT v Praze   
C. A. Kent, BSc, PhD, Ceng, MIChemE        University of Birmingham 
 
Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. ve svém stanovisku konstatoval, že uchazeč je známým  
odborníkem v oblasti řízení biotechnologických procesů uznávaným nejenom v České 
republice, ale   i v zahraničí. Doporučuje proto jmenovat doc. Ing. Jana Náhlíka, CSc. 
profesorem v uvedeném oboru.  

Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc. vysoce ocenil úsilí a přínos doc. Ing. J. Náhlíka, CSc. pro 
vytváření vědeckého profilu pracoviště na VŠCHT v Praze. Uvedl mimořádné aktivity 
uchazeče v oblasti vědecko-výzkumné práce a přenášení poznatků výzkumu do praxe. 
Vzhledem k tomu, že uchazeč nejen splňuje, ale překračuje požadavky pro jmenování 
profesorem, doporučuje jeho jmenování profesorem v oboru Řízení strojů a procesů.  
 
Stanovisko nepřítomného C.A.Kenta, BSc., PhD, CEng. MIChemE přečetl prof. Dr. RNDr. L. 
Smutný: 
C.A.Kent, BSc, PhD, Ceng, MIChemE zná uchazeče jako spoluřešitele projektu 
COPERNICUS, kde  hrál významnou roli jako vedoucí výzkumného týmu a z další účasti na 
řešení projektu 5. rámcového programu EU 2000 – 2004. Doc. Ing. J. Náhlík, CSc. je 
považován za schopného vědeckého pracovníka. Na základě výsledků výzkumných projektů a 
publikačních výstupů doporučuje jmenovat uchazeče profesorem.   
  
 V bohaté diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů členů a hostů vědecké rady 
k předmětu přednášky jako např. k použití experimentální identifikace při identifikaci 
dynamických vlastností biotechnologických procesů, k měření stavových veličin 
biotechnologických procesů, k používaným simulačním programům pro simulaci 
biotechnologických procesů, k aplikaci neuronových sítí při modelování biotechnologických 
procesů, k možnosti aplikace znalostního řízení na podmínky diskrétních a nespojitých 
procesů, k roli uchazeče v kolektivních pracech, publikacích a průmyslových aplikacích. 
 
 Zprávu hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný. Ta 
na svém zasedání dne 14. 9. 2004  zhodnotila předložené podklady a písemná stanoviska 
významných odborníků a na základě svého tajného hlasování doporučila vědecké radě 
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava všemi hlasy jmenovat doc. Ing. Jana Náhlíka, CSc. 
profesorem v oboru Řízení strojů a procesů. 
 
 V neveřejné rozpravě vystoupili v diskusi k vědecko-výzkumným výsledkům 
uchazeče a ke jmenovacímu oboru prof. Ing. J. Balátě, DrSc., prof. Ing. J. Vačkář, CSc. a 
prof. Ing. A. Víteček, CSc. V této části vystoupil rovněž prof. Ing. J. Dobrozemský. V 
neveřejné rozpravě vědecké rady nebyly vzneseny námitky proti závěrům hodnotící komise a 
jmenování uchazeče profesorem. 
 
 V tajném hlasování členové vědecké rady Fakulty strojní rozhodli většinou hlasů 
udělit souhlas se jmenováním profesorem doc. Ing. Jana Náhlíka, CSc. v oboru Řízení strojů a 
procesů (viz protokol o průběhu tajného hlasování) a doporučili děkanovi fakulty postoupit 
návrh na jeho jmenování vědecké radě a rektorovi VŠB – TU Ostrava.  
 
 Děkan fakulty, seznámil doc. Ing. Jana Náhlíka, CSc. s výsledkem hlasování a 
poblahopřál mu k úspěšnému závěru jmenovacího řízení na Fakultě strojní.  



3. Různé 
 

• Zprávu o přijímacím řízení na Fakultu strojní pro studium v akademickém roce 2004/2005 
přednesl doc. Ing. K. Kolarčík, CSc., proděkan fakulty.  

 
• Děkan fakulty seznámil přítomné se zprávou o zahraničních studijních pobytech stiudentů 

a pedagogů fakulty v rámci programu Socrates/Erasmus v akademickém roce 2003/2004, s 
uzavřenými smlouvami se zahraničními vysokými školami  a dalšími plány fakulty v této 
oblasti.  

 
• Členové vědecké rady schválili ve veřejném hlasování návrhy na udělení medaile G. 

Agricoly prof. Ing. K. Bailottimu, CSc. a prof. Ing. J. Janalíkovi, CSc. 
 
• vědecká rada fakulty schválila v tajném hlasování většinou hlasů návrh na složení 

habilitační komise pro habilitační řízení docentem pro Dr. Ing. Tadeáše Ochodka            
v oboru Energetické stroje a zařízení 

 
        předseda:  prof. Ing. P. Kolat, DrSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
  prof. Ing. P. Noskievič, CSc.   VEC VŠB-TU Ostrava  
  doc. Ing. Z. Skála, CSc.    FSI VUT v Brně 
  prof. Ing. F. Jirouš, DrSc.   FS ČVUT v Praze 
  prof. Dr. hab. inż W. Nowak    Politechnika Czestochowska  
 
•  Jmenování nových školitelů 

 
doc. Ing. Radim Briš, CSc., katedra aplikované matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava 
studijní obor:  Dopravní technika a technologie    
    
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, katedra výrobních strojů a konstruování, FS VŠB-TUO  
studijní obor:  Stavba výrobních strojů a zařízení 
 
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., katedra kontroly a řízení jakosti, FMMI VŠB-TUO 
studijní obor: Automatizace technologických procesů  
 
Vědecká rada schválila ve veřejném hlasování všemi hlasy jmenování uvedených školitelů 
dle návrhu. 
 

• V diskusi k informaci o doktorském studiu vystoupili: prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.,     
p. děkan, prof. Ing. J. Balátě, DrSc. 

• V diskusi ke grantové činnosti vystoupili prof. Ing. H. Gondek, DrSc. a prof. Ing. J. 
Vačkář, CSc., který kladně hodnotil práci prof. Ing. Pavla Noskieviče, CSc., prof. Ing. A. 
Vítečka, CSc. a doc. Ing. K. Kolarčíka, CSc. v hodnotící komisí na ocenění exponátů na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.  

 
 Jednání vědecké rady ukončil její předsedající, prof. Ing. Horyl, CSc., pozváním na 
příští zasedání dne 23. 11. 2004. 
 
 
Zapsala: Ing. Z. Kmitová 


