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Z á p i s 

 
 

z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 7. června 2005  

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 

Zahájení 
1. Zpráva o fakultě 
2. Habilitační řízení Ing. Zdeňka Folty, Ph.D.   
3. Různé 
Závěr 

 
 
Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan, prof. Ing. Petr Horyl, CSc.,  

přivítáním všech řádných a čestných členů a hostů.  

Prof. Ing. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr.h.c., děkan fakulty strojní 
Politechniky Slezské z Gliwic, vystoupil u příležitosti konání mezinárodní konference a 
předal děkanovi pamětní medaili fakulty.   

1. Zpráva o fakultě 
  
Děkan fakulty připomenul přítomným termín konání Mezinárodní konference Fakulty 

strojní u příležitosti 55. výročí jejího založení fakulty ve dnech 7. – 9. září 2005, upřesnil 
termíny konání pracovních jednání Vědecké rady: 4.10. a 22.11. 2005, uvedl změny 
v počtu a složení čestných členů Vědecké rady a oznámil jmenování nového profesora na 
fakultě – prof. Dr. Ing. M. Němčeka, vedoucího katedry části a mechanismů strojů. 
Fakulta strojní uspěla při zavádění Systému řízení jakosti na svých pracovištích a dne 
17.5.2005 převzala Certifikát jakosti ISO 90001. Předseda akademického senátu fakulty, 
doc. Ing. R. Čada, CSc. podal stručnou informaci o volbách do Akademického senátu 
fakulty, složení senátu a jednáních senátu.  

 
 

2. Habilitační řízení Ing. Zdeňka Folty, Ph.D.  
 
Obor:    Konstrukční a procesní inženýrství  
 
Název habilitační práce: Příspěvek k bezpečnému navrhování strojních součástí na  
    základě vyhodnocení provozního zatížení 

    
Habilitační přednáška: Využití odporové tenzometrie při zjišťování zátěžných  
    spekter       
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Habilitační komise: 
Předseda:   prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., FS VŠB-TU Ostrava 
členové:   prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., SF TU v Košicích 
    prof. Ing. Štefan Medvecký, CSc., SF ŽU v Žilině 
    doc. Ing. Luděk Jančík, CSc., FS ČVUT v Praze 
    doc. Ing. Luděk Prášil, CSc., FS TU v Liberci 
  
Oponenti:    prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., SF  TU v Košicích 
    prof. Ing. Jan Fuxa,  CSc., FS  VŠB-TU Ostrava 
    doc. Ing.  Vojtěch Dynybyl, Ph.D., FS ČVUT v Praze 
 
Členové komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předseda:    prof. Ing. Jiří Lenert,  CSc.  
    prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. 
    prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. 
 
 Děkan fakulty představil členům a hostům vědecké rady uchazeče o habilitaci, Ing. 
Zdeňka Foltu, Ph.D., odborného asistenta na katedře částí a mechanismů strojů Fakulty 
strojní VŠB – TU Ostrava.  
 
 Po vyzvání děkanem fakulty přednesl uchazeč habilitační přednášku na téma: 
Využití odporové tenzometrie při zjišťování zátěžných spekter.       
 
 Po skončení habilitační přednášky přednesl Ing. Z. Folta, Ph.D. teze  své 
habilitační práce, která byla zpracována na téma: Příspěvek k bezpečnému navrhování 
strojních součástí na základě vyhodnocení provozního zatížení.  
 
 Všichni oponenti, kteří byli jednání osobně přítomni, seznámili vědeckou radu s 
kladnými stanovisky v posudcích k habilitaci uchazeče a doporučili habilitaci uchazeče.  
 
 Uchazeč se vyjádřil k připomínkám a dotazům oponentů. 
 
 V bohaté veřejné diskusi zodpověděl Ing. Z. Folta, Ph.D. řadu dotazů souvisejících 
s tématy své habilitační práce a habilitační přednášky jako např. ke vlivu houževnatosti na 
únavové charakteristiky ocelí, ke konstrukci Smithova diagramu a linearizaci horní větve, 
k chybám a nejistotám v měřicích řetězcích s tenzometry, k vyhodnocení spolupráce 
s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Institutem dopravy Fakulty strojní při měření 
pohybových odporů pásových dopravníků in situ, k problematice modelování kontaktních 
tlaků u šroubů z hlediska diskretizace kontaktních oblastí, k pojmové čistotě habilitační 
práce, k využití závěrů habilitační práce a k vyúce odporové tenzometrie ve studijních 
programech a předmětech Fakulty strojní, k aplikaci magnetokorelační analýzy na 
zjišťování reziduálního napětí  
 
 Za komisi pro posouzení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. 
Jiří Lenert, CSc. s kladným hodnocením habilitační přednášky a doporučením k přijetí 
práce uchazeče. 
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 Předseda habilitační komise, prof. Zdeněk Dejl, CSc., přednesl stanovisko 
habilitační komise:  
Habilitační komise na svém zasedání podrobně projednala a zhodnotila výsledky 
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti pana Ing. Zdeňka Folty, Ph.D. Habilitační 
komise konstatovala, že habilitant splňuje požadavky pro habilitaci v oboru Konstrukční a 
procesní inženýrství podle § 72, odst. 8  Zákona č. 111/1998 Sb. Habilitant má 
dvanáctiletou úspěšnou pedagogickou praxi a splňuje morální předpoklady pro výkon 
vědecko-pedagogické funkce docent. Habilitační komise na základě tajného hlasování 
doporučila všemi hlasy pokračování habilitačního řízení před Vědeckou radou Fakulty 
strojní VŠB – TUO a v případě jeho úspěšného závěru jmenování docentem.  
 
 V neveřejné části závěrečné rozpravy vědecké rady Fakulty strojní vystoupil 
k uváděnému rozsahu prací uchazeče prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. V diskusi na toto 
téma dále vystoupili: prof. Ing. Z. Dejl, CSc., prof. Ing. J. Polák, CSc., prof. Ing. H. 
Gondek, DrSc., prof. Ing. A. Pokorný, CSc., prof. Ing. J. Fuxa, CSc., prof. Ing. Š. 
Medvecký, Ph.D. 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. Zdeňka Folty, Ph.D.  v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (viz protokol o 
průběhu tajného hlasování).  
 
 Děkan fakulty poblahopřál Ing. Z. Foltovi, Ph.D. k úspěšnému výsledku 
habilitačního řízení. 
 
3. Různé  
 
• členové Vědecké rady schválili: 
 
 složení komise pro jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc.  
 v oboru Konstrukční a procesní inženýrství  
 
 prof. Ing. J. Polák, CSc., předseda   FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. K. Bailotti, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. P. Bigoš, CSc.   SF TU v Košicích 
 prof. Ing. V. Voštová, CSc.  FS ČVUT v Praze 
 prof. Dr. hab inż. A. Lutyński  Politechnika Śłąska Gliwice 
 

Vědecká rada schválila v tajném hlasování všemi hlasy složení komise pro jmenovací 
řízení doc.Ing. J. Zegzulky, CSc.     

      
 složení habilitační komise pro habilitační řízení docentem Ing. Lenky Landryové, 

CSc. v oboru Řízení strojů a procesů   
 
 prof. Dr. RNDr. L. Smutný, předseda FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. A. Víteček, CSc., Dr.h.c. FS VŠB – TU Ostrava 
 prof. Ing. V. Vašek, CSc.   FT UTB ve Zlíně 
 prof. Ing. F. Zezulka, CSc.  FEKT VUT v Brně 
 prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.    FS ČVUT v Praze 
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Vědecká rada schválila v tajném hlasování složení habilitační komise pro habilitační 
řízení Ing. L. Landryové, CSc. všemi hlasy.   
 
navržené odborníky do komisí pro státní závěrečné zkoušky:  
 
pro bakalářský studijní program B2341 Strojírenství   
pro magisterský studijní program M2301 Strojní inženýrství 
 
Vědecká rada schválila ve veřejném hlasování schválila všemi hlasy navržené 
odborníky do komisí pro státní závěrečné zkoušky.   

 
 doplnění členů oborových rad: 
 

obor: 2302V007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení  
 
prof. Ing. M. Čarnogurská, CSc.   SF TU v Košicích 
prof. Ing. J. Turza, CSc.   MtF se sídlem v Trnavě STU v Bratislavě 
doc. RNDr. Z.Jaňour, DrSc.  Ústav termomechaniky AV ČR Praha 
doc. Ing. I. Strážovec, PhD.  THB Technik, s.r.o. Žilina 
 
obor: 2302V002 Strojírenská technologie 
 
doc. Dr. Ing. I. Mrkvica   FS VŠB – TU Ostrava  
 
obor: 2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení  
 
doc. Ing. K. Kaláb, Ph.D.    FS VŠB – TU Ostrava 
 

 návrh usnesení Vědecké rady Fakulty strojní ze dne 11.2.2005: 
 
Vědecká rada Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava na svém řádném zasedání dne 11. 2. 
2005 na základě habilitační přednášky, následné obhajoby habilitační práce pana Ing. 
Jána Pláška, CSc., jeho vyjádření k oponentským posudkům a veřejné diskusi 
k přednášce i k habilitační práci došla k závěru, že uchazeč ve svých vystoupeních 
nepřesvědčil její členy o své vědecké a pedagogické kvalifikaci pro obor Energetické 
stroje a zařízení, což vyjádřila v tajném hlasování většinou hlasů nesouhlasem se 
jmenováním pana Ing. Jána Pláška, CSc. docentem pro uvedený obor.      
Vědecká rada schválila ve veřejném hlasování většinou hlasů návrh usnesení ze dne 
11.2.2005. 

 
 

Děkan fakulty ukončil zasedání Vědecké rady, poděkoval všem účastníkům za účast 
v jednání Vědecké rady  a popřál všem příjemnou dovolenou během prázdninového 
období.  

 
Zapsala: Ing. Zdeňka Kmitová  
tajemnice vědecké rady  
  


