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Z á p i s 
 

z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 23. dubna 2002 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 

 
Zahájení 
1. Zpráva o stavu fakulty 
2. Jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Vladimíra Vaška, CSc.  
3. Jmenovací řízení profesorem doc. RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc. 
4. Habilitační řízení Dr. Ing. Ivana Mrkvici  
5  Různé 
Závěr 
 
 Jednání vědecké rady Fakulty strojní zahájil její děkan, doc. Ing. Petr Horyl, CSc., 
přivítáním členů a hostů vědecké rady a představením nového čestného člena vědecké rady 
Fakulty strojní, profesora Christophera Irgense z University of the West of England, Bristol.  
 
1. Členové a hosté vědecké rady byli seznámeni s aktuálním stavem přihlášek ke studiu pro 
akademický rok 2002/2003, přihlášenými transformačními projekty a počtem a strukturou 
přihlášek projektů do Fondu rozvoje MŠMT. Dále byli přítomní seznámeni s úspěšnými 
habilitacemi pedagogů fakulty   na Fakultě strojní TU v Košicích: doc. Ing. Jiřího Skařupy, 
CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíra Mostýna. 
 
2. Jmenovací řízení profesorem  
 
Jméno:   doc. Ing. Vladimír Vašek, CSc. 
 
Obor:   Řízení strojů a procesů 
 
Hodnotící komise: 
Předseda:  Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.  HGF VŠB-TU Ostrava 
   Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.  FS VŠB – TU Ostrava 
   Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc.  FCHI VŠCHT v Praze 
   Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.  F BERG TU v Košicích 
   Prof. Dr hab. inż. Janusz Kowal  FSIaR AGH v Krakově 
 

Jmenovací řízení profesorem zahájil děkan Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava, doc. 
Ing. Petr Horyl, CSc., představením uchazeče, docenta a ředitele Institutu informačních 
technologií Fakulty technologické Univerzity T. Bati ve Zlíně. 



Doc. Ing. V. Vašek, CSc. po vyzvání děkanem fakulty přednesl inaugurační přednášku 
na téma: Využití mikropočítačů v řízení technologických procesů.  
 

O vyjádření podpůrného stanoviska byli požádáni: 
 
Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc. FCHI VŠCHT v Praze 
Prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.  F BERG TU v Košicích 
Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.  FCHT Univerzita  Pardubice 
 
Prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc. ve svém stanovisku konstatoval, že uchazeč je známým  
a uznávaným odborníkem v oblasti řízení procesů a splňuje po odborné, pedagogické  
i morální stránce všechny požadavky kladené na vysokoškolského profesora a doporučuje 
jmenování doc. Ing. V. Vaška, CSc. v uvedeném oboru. 

Prof. Ing. Karol Kostúr, CSc. uvedl mimořádné aktivity uchazeče v oblasti vědecko-
výzkumné a přenášení poznatků výzkumu do praxe. Vzhledem k tomu, že nejen splňuje, ale 
překračuje požadavky pro jmenování profesorem, doporučuje jeho jmenování v oboru Řízení 
strojů a procesů.  

Prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. konstatoval na základě předložených podkladů a na základě 
osobních poznatků, že doc. Ing. V. Vašek, CSc. je uznávaným odborníkem v oblasti rozvoje 
metod a algoritmů číslicového řízení technologických procesů, výsledky výzkumu úspěšně 
realizoval v řadě aplikací a splňuje daná kritéria pro jmenování. Proto jednoznačně 
doporučuje jeho jmenování v oboru Řízení strojů a procesů.  
 

V bohaté diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů členů a hostů vědecké rady 
k předmětu přednášky a k dalšímu rozvoji pracoviště jako např. k názoru na algebraické 
přístupy v teorii automatického řízení, k možnostem monitorování a AC řízení obráběcího 
procesu, k aplikaci neuronových sítí při řízení a optimalizaci technologických procesů, 
k rozvoji laboratoří na pracovišti.  
 

Zprávu hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 
V jejich závěrech byly uvedeny výsledky jednání a hlasování komise, která jednomyslně 
vyjádřila souhlas se jmenováním doc. Ing. Vladimíra Vaška, CSc. profesorem v oboru Řízení 
strojů a procesů. 
 

V neveřejné části vystoupili na podporu návrhu na jmenování prof. Ing. A. Víteček, 
CSc., prof. Ing. J. Balátě, DrSc. a děkan Fakulty technologické Univerzity T. Bati ve Zlíně, 
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. V neveřejné části rozpravy 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. Vladimíra Vaška, 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.  
 

Doc. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan fakulty, seznámil doc. Ing. Vladimíra Vaška, CSc. 
s výsledkem hlasování a poblahopřál mu k úspěšnému závěru jmenovacího řízení na Fakultě 
strojní.  
 
 



3. Jmenovací řízení profesorem  
 
Jméno:   Doc. RNDr. Miroslav  Hrabovský, DrSc. 
       
Obor:   Energetické stroje a zařízení       
  
Hodnotící komise: 
předseda Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.    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.     SLO UP v Olomouci 
   

Jmenovací řízení profesorem zahájil děkan Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava, doc. 
Ing. Petr Horyl, CSc., představením uchazeče, docenta a vedoucího vědeckého pracovníka 
společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR Olomouc. 
 

Doc. RNDr. Miroslav Hrabovský, CSc. po vyzvání děkanem fakulty přednesl 
inaugurační přednášku na téma: Optická interferometrie a některé její aplikace při stavbě 
čerpadel pro energetiku. 
 

O vyjádření podpůrného stanoviska byli požádáni: 

Prof. Ing. Karel Brada, DrSc.  FS ČVUT v Praze 
Prof. Ing. Jaroslav Dobrozemský FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. FSI VUT v Brně 

 
Prof. Ing. K. Brada, DrSc. seznámil členy a hosty vědecké rady s rozsáhlou 

teoretickou  a experimentální činností uchazeče v oboru hydromechaniky a dynamiky 
čerpadel, bohatou publikační činností a vysokou úrovní pedagogické činnosti uchazeče. Na 
základě výsledků v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti doporučuje jmenování uchazeče 
profesorem pro obor Energetické stroje a zařízení.  

Prof. Ing. J. Dobrozemský ve svém stanovisku konstatoval dlouholetou odbornou 
erudici uchazeče při výzkumu, vývoji a konstrukci a uvádění do provozu vysokotlakých 
napájecích čerpadel a čerpacích a řídicích systémů pro tepelné a jaderné elektrárny rovněž 
v zahraničí. Vyjádřil názor, že uchazeč splňuje požadavky pro jmenování profesorem 
v uvedeném oboru a doporučuje, aby v souladu s § 74 zákona č. 111/1998 o vysokých školách 
bylo toto řízení ke jmenování profesorem uskutečněno.  

Za nepřítomného prof. RNDr. Miroslava Lišku, DrSc. přednesl jeho stanovisko prof. 
Ing. P. Kolat, DrSc. Bylo v něm uvedeno, že uchazeč prokázal svou pedagogickou a vědeckou 
způsobilost vlastní vědeckou činností, autorstvím a spoluautorstvím prezentovaných prací, 
založených na původních výsledcích uznávaných na mezinárodní úrovni. Na základě těchto  
a dalších výsledků doporučuje prof. RNDr. M. Liška, DrSc. jmenování uchazeče profesorem 
v oboru Energetické stroje a zařízení.  

 
V bohaté diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů členů a hostů vědecké rady zejména 

k předmětu přednášky a k využití uvedené metody v praxi, jako např. k prostředkům pro 
sledování kavitace v lopatkových strojích, ke konkurence interferometrických a dalších 
optických metod pro kvantifikaci proudových polí, k využití Eulerovy rovnice pro konstrukci 



energetických strojů a k možnosti jejího zpřesnění, k experimentům v oblasti objemových 
čerpadel, k využití popisovaných metod při stavbě kompresorů.  
 

Zprávu hodnotící komise přednesl prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. a uvedl, že na základě 
zhodnocení podkladů a stanovisek tří významných odborníků a na základě tajného hlasování 
došla tato komise k názoru, že uchazeč splňuje podmínky pro jmenování profesorem daných 
Zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy VŠB – TU Ostrava. Proto doporučila tato 
komise všemi hlasy vědecké radě Fakulty strojní jmenovat doc. RNDr. Miroslava 
Hrabovského, DrSc. profesorem v oboru Energetické stroje a zařízení.  

 
V neveřejné části rozpravy vědecké rady vystoupil na podporu jmenování prof. Ing.  

J. Dobrozemský, prof. Ing. P. Kolat, DrSc., prof. Ing. J. Kaminský, CSc., prof.  Antonín 
Víteček, CSc. V širší diskusi byla probírána problematika zvoleného jmenovacího oboru 
uchazeče. Nebyly vzneseny námitky proti závěrům hodnotící komise a jmenování uchazečem 
profesorem.  
 

V tajném hlasování členové vědecké rady Fakulty strojní rozhodli většinou hlasů 
udělit souhlas se jmenováním profesorem doc. RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc. v oboru 
Energetické stroje a zařízení (viz protokol o průběhu tajného hlasování) a doporučili děkanovi 
fakulty postoupit návrh na jeho jmenování vědecké radě a rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 

Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. seznámil doc. RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc.  
s výsledkem hlasování a poblahopřál mu k úspěšnému závěru jmenovacího řízení na Fakultě 
strojní. 
 
4. Habilitační řízení  
 
Jméno uchazeče:  Dr. Ing. Ivan Mrkvica 
 
Obor:    Strojírenská technologie   
 
Název práce: Příspěvek k aplikaci technologie obrábění za sucha při výrobě 

čelního ozubení 
 
Habilitační přednáška: Výroba čelních ozubených kol – včera a dnes  
 
Habilitační komise: 
 
Prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc. – předseda FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Jan Mádl, CSc.    FS ČVUT v Praze 
Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.   FSI VUT v Brně 
Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.   SF  ŽU v Žilině 
Doc. Ing. Oldřich Bilík, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
 
Oponenti: 
 
Prof. Ing. Jan Mádl, CSc.    FS ČVUT v Praze 
Doc. Ing. Josef Pilc, CSc.    SF ŽU v Žilině     
Ing. Miroslav Brož, Ph.D.    Vítkovice, a.s      
 



Členové vědecké rady Prof. Ing. Zdeněk Dejl. CSc.- předseda  
pověření hodnocením  Prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. 
habilitační přednášky  Prof. Ing. Arnošt Pokorný, DrSc. 
 

Děkan Fakulty strojní, doc. Ing. Petr Horyl, CSc.,  představil vědecké radě uchazeče  
o habilitaci, Dr. Ing. Ivana Mrkvicu, odborného asistenta na katedře obrábění a montáže  
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. 
 

Po vyzvání děkanem fakulty přednesl Dr. Ing. I. Mrkvica habilitační přednášku na 
téma: Výroba čelních ozubených kol – včera a dnes.  
 

Dále Dr. Ing. I. Mrkvica přednesl teze habilitační práce, která byla zpracována na 
téma: Příspěvek k aplikaci technologie obrábění za sucha při výrobě čelního ozubení.   
 

Oponenti seznámili vědeckou radu osobně s hodnocením a připomínkami a dotazy ve 
svých posudcích. Závěry všech oponentních posudků byly kladné s doporučením habilitace 
uchazeče. 
 

Uchazeč se vyjádřil k připomínkám a zodpověděl dotazy oponentů. 
 

Ve veřejné diskusi zodpověděl Dr. Ing. I. Mrkvica  řadu dotazů souvisejících s tématy  
habilitační práce a habilitační přednášky jako např. k dokončovacím výrobním operacím, 
které umožňují realizovat příčnou a podélnou modifikaci ozubení, ke třídě přesnosti ozubení 
při jednotlivých operací, k příp. výsledkům výzkumu rychlostí obráběcích strojů, k výpočtu 
množství vyvíjeného tepla při obrábění ozubení. 
 

Za komisi pro hodnocení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. Z.  
Dejl,  CSc. s doporučením ke přijetí práce uchazeče s ohledem na splnění podmínek pro 
habilitaci.  
 

Předseda habilitační komise pro obor Strojírenská technologie na Fakultě strojní VŠB-
TU Ostrava, prof. Ing. M. Mohyla, DrSc., přednesl závěr komise pro habilitaci Dr. Ing. I. 
Mrkvici, ve kterém se konstatuje, že Dr. Ing. Ivan Mrkvica splňuje požadavky pro habilitaci 
docentem v oboru Strojírenská technologie podle § 72 Zákona č. 111/98 Sb. Jeho habilitační 
práce přináší nové vědecké poznatky v oboru Strojírenská technologie se zaměřením na 
technologii obrábění. Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě. Uchazeč splňuje 
požadavky na vysokoškolskou pedagogickou praxi při jmenování docentem. Výsledky tvůrčí, 
vědecké a inženýrské činnosti publikoval rovněž v zahraničí.  Výsledky jeho práce jsou 
známy doma i v zahraničí. Habilitační komise doporučila  pokračování habilitačního řízení 
před vědeckou radou Fakulty strojní a jmenování uchazeče docentem v oboru Strojírenská 
technologie.  
 

V neveřejné části závěrečné rozpravy vědecké rady Fakulty strojní 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. Ivana Mrkvici v oboru Strojírenská technologie (viz protokol o průběhu tajného 
hlasování) a doporučila děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování Dr. Ing. I. Mrkvici 
docentem v uvedeném oboru rektorovi VŠB-TU Ostrava. 
 



Děkan Fakulty strojní, doc. Ing. Petr Horyl, CSc., oznámil Dr. Ing. Ivanu Mrkvicovi  
výsledek hlasování vědecké rady a poblahopřál mu k úspěšnému výsledku habilitace. 
 
 
5. Různé 

 
•  Hodnotící a habilitační komise  

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

 
Doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – obor Strojírenská technologie  
 
Prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc., předseda   FS  VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Jiří Petruželka, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc.    FS TU v Košicích 
Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.    FSI VUT v Brně   
Prof. Ing. Jan Mádl,  CSc.    FS ČVUT v Praze  
Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 

 
     Doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. – obor Konstrukční a procesní inženýrství  
  

Prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. – předseda  FS  VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
Prof. Ing. Karel Brada, DrSc.    FS ČVUT v Praze 
Doc. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.   FSI VUT v Brně 
Doc. Ing. Václav Peňáz, CSc.    Bosch Rexroth, s.r.o. Brno 
Složení komise bylo schváleno většinou hlasů. 
 

•  Schválení školitele Doc. Ing. Karla Rozuma, CSc. v oboru Konstrukční a procesní 
inženýrství doktorského studijního programu proběhlo veřejnou formou s podporou všech 
přítomných členů vědecké rady oprávněných hlasovat.  
 

V závěru jednání vystoupil profesor Christopher Irgens, nový čestný člen vědecké 
rady fakulty,  s oceněním tvůrčího a kritického jednání zasedání vědecké rady.  

 
Jednání vědecké rady Fakulty strojní ukončil její děkan, doc. Ing. Petr Horyl, CSc.  

poděkováním členům vědecké rady za aktivní účast.    
 

Zapsala: Ing. Zdeňka Kmitová  


