
 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava 
Zaznamenal Ing. Zdeňka Kmitová
Funkce tajemnice Vědecké rady 

Telefon: 59 732 1216
Fax: 59 691 6490

Spojení 

E-mail: zdenka.kmitova@vsb.cz 
Místo jednání D206 
Datum jednání 20. 2. 2007 

 
Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 
1 dle prezenční listiny    

 
Body jednání  Zahájení 

1. Podpis smlouvy o spolupráci s fy Visteon-Autopal, s.r.o. 
2. Zpráva o fakultě 
3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. J. Turzy, CSc. 
4. Zpráva o výsledcích výzkumné a vývojové činnosti na Fakultě strojní   

VŠB-TU Ostrava za r. 2006  
5. Různé 

 
 
 Zasedání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan 
fakulty, přivítáním přítomných členů a hostů a upřesněním programu jednání. 
 
 
1.  Podpis smlouvy o spolupráci s firmou Visteon-Autopal, s.r.o. 
 

 Dosavadní spolupráci zhodnotil děkan fakulty, prof. Ing. Petr Horyl, CSc., a Ing. Karel 
Bill, MBA, zástupce fy, Visteon-Autopal, s.r.o., a na základě dobrých zkušeností byla 
slavnostně podepsána před členy a hosty Vědecké rady Rámcová smlouva o vzájemé 
spolupráci.   

  
2.  Zpráva o fakultě 
 

Dne 30. 1. 2007 proběhl na fakultě Den otevřených dveří pro zájemce o studium na 
fakultě. Z důvodu velkého zájmu bude v r. 2008 využit sál v Nové aule a bude rozšířen 
počet navštívených laboratoří. 
Hospodaření fakulty za r. 2006 skončilo díky dalšímu posílení rozpočtu z rezervy 
rektora a díky dobré práci hospodářského vedení fakulty s kladným výsledkem. 
Na základě odvolání fakulty, Akreditační komise schválila akreditaci doktorského 
studijního oboru Robotika na 4 roky. V případě doktorského studijního oboru 
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, Akreditační komise potvrdila své 
rozhodnutí o udělení akreditace na 4 roky s omezením přijímání nových studentů. 
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Součástí závěrů Hodnotící zprávy v Národní ceně za jakost 2006 bylo doporučení     
provádět srovnání strojních fakult ve vybraných ukazatelích (benchmarking). Vedení 
fakulty  připravilo soustavu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které budou po 
vzájemné diskusi se zástupci strojních fakult upřesňovány a společně vyhodnocovány.   
 
 

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jozefa Turzy, CSc.  
 
 Obor:    Konstrukční a procesní inženýrství 
  
 Hodnotící komise: 
 předseda:  prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. FS VŠB-TUO Ostrava 
     prof. Ing. Karel Brada, DrSc.  FS ČVUT v Praze 
     prof. Ing. Vladimír Hlavňa, CSc. SjF ŽU v Žilině 
     prof. Ing. Josef  Koreis, CSc.  DF UPa v Pardubicích 
     prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. FEI VŠB-TU Ostrava 
 
 Děkan fakulty představil uchazeče, docenta a vedoucího katedry technické mechaniky     

a částí strojů na Fakultě špeciálnej techniky Trenčanské Univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíně.  

 
 Po vyzvání děkanem fakulty přednesl doc. Ing. Jozef Turza, CSc. inaugurační přednášku 

na téma: Dvojfázové hydraulické mechanizmy so striedavým prietokom kvapaliny.  
 
 O vyjádření písemného stanoviska byli požádáni: 
 
 prof. Ing. Martin Gančo, CSc.   SF STU v Bratislavě 
 prof. Ing. Josef Koreis, CSc.   DF UPa v Pardubicích 
 prof. Ing. Anton Žikla, CSc.    MF SPU v Nitře 
 prof. Ing. František Bauer, CSc.  MzaLU v Brně 
 prof. Ing. Jaroslav  Kopáček, CSc.  FS VŠB-TUO Ostrava 
 
 Všechna stanoviska byla na základě předložených podkladů uchazeče kladná                   

a doporučila jmenovat doc. Ing. Jozefa Turzu, CSc. profesorem v oboru Konstrukční      
a procesní inženýrství.   

 
 V diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů členů a hostů Vědecké rady k předmětu 

přednášky a ke svému odbornému působení, jako např. k metodice provádění výpočtové 
simulace, k provádění výpočtů na únavu ve smyslu interakce kapaliny – tenké stěny, na 
dodavatele hydraulických systémů, na zařízení, kde se využívá princip mechanismů se 
střídavým průtokem kapaliny, k účinnosti hydraulických dvoučinných mechanismů ve 
srovnání s mechanickým řešením, k využití zkušeností a programového vybavení, 
nabízených v oblasti vysokotlakého vstřikování vznětových motorů, na využití publikací 
prof. Ing. Jaromíra Noskieviče, DrSc. 

 
 Stanovisko hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. 
 Ve stanovisku se konstatuje, že doc. Ing. Jozef Turza, CSc. splňuje všechny požadavky 

ke jmenování profesorem v oboru Konstrukční a procesní inženýství, stanovené 
zákonem o vysokých školách a vnitřním předpisem Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. Uchazeč je autorem nebo spoluautorem 44 článků v odborných 

© FS, VŠB-TU Ostrava  Strana 2 (celkem 5) zápisu z jednání Vědecké rady  
  Fakulty strojní VŠB-TUO dne 20. 2. 2007 

 



časopisech domácích i zahraničních, jedné monografie, 71 příspěvků na domácích           
a zahraničních konferencích a 84 oponovaných výzkumných zpráv. Jeho práce byly 
citovány rovněž v zahraničí, má 10 uznaných patentů, z nichž většina byla realizována 
v praxi. Podílel se na řešení 11 grantů. Má 26-letou úspěšnou pedagogickou praxi na 
vysokých školách. Zavedl či inovoval řadu předmětů a vydal k nim učební texty. 
Spolupracoval jako školitel při výchově dvou doktorandů a jeden doktorand pod jeho 
vedením má před odevzdáním disertační práce. Je bezúhonnou a ve vědním oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství uznávanou vědeckou osobností nejen 
v akademickém světě, ale také v praxi. Hodnotící komise se na základě výsledků tajného 
hlasování v souladu s příslušnými předpisy usnesla doporučit Vědecké radě Fakulty 
strojní VŠB-TU Ostrava návrh na jmenování pana doc. Ing. Jozefa Turzy, CSc. 
profesorem v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.  

 
 V neveřejném zasedání vystoupili na podporu návrhu prof. Ing. Z. Diviš, CSc., prof. 

Ing. J. Kopáček, CSc. a prof. Ing. J. Macek, DrSc. Dále vystoupil v diskusi prof. Ing. 
Pavel Noskievič, CSc. k výchově doktorandů, jako jedné z  podmínek  pro zahájení 
jmenovacího řízení profesorem. Námitky proti závěrům hodnotící komise nebyly 
vzneseny.  

 
 V tajném hlasování členové Vědecké rady Fakulty strojní rozhodli většinou hlasů 

přítomných členů oprávněných hlasovat schválit návrh na jmenování profesorem doc. 
Ing. Jozefa Turzy, CSc. v oboru Konstrukční a procesní inženýrství (viz protokol            
o průběhu tajného hlasování). 

 
 Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál 

uchazeči k tomuto úspěchu.  
  
 Prof. Ing. Batora ve svém vystoupení poděkoval členům Vědecké rady za účast při 

řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jozefa Turzy, CSc.  
 
 
4.  Zpráva o výsledcích výzkumné a vývojové činnosti na Fakultě strojní VŠB-TU 

Ostrava za rok 2006  
 
 Zprávu přednesl a doplnil komentářem a grafy doc. Dr. Ing. I. Mrkvica, proděkan 

fakulty. V diskusi k ukazatelům a postavení strojních fakult vystoupil prof. Ing. P. 
Louda, Ph.D. S připomínkami k politice Grantové agentury České republiky vystoupili 
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. F. Hrdlička, CSc., prof. Ing. J. Macek DrSc., 
doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. a prof. Ing. J. Skařupa, CSc. O spolupráci 
s podniky v rámci Moravskoslezského automobilového klastru hovořil prof. Dr. RNDr. 
L. Smutný. Prof. Ing. J. Zegzulka, CSc. seznámil přítomné se spoluúčastí pracovníků 
Institutu dopravy při řešení projektu ESF Výstavba Logistického centra. Prof. Ing. 
Skařupa, CSc. dále seznámil členy a hosty Vědecké rady s významem zapojení fakulty 
do Národního programu výzkumu III. 
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5. Různé 
 

• Prof. Dr. Ing. V. Mostýn, proděkan fakulty předložil Vědecké radě fakulty ke 
schválení návrhy na složení hodnotících komisí pro jmenovací řízení profesorem po 
předchozím schválení v kolegiu děkana a kolegiu rektora.  
 
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.: 
 
předseda:  
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
členové: 
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.    FS ČVUTv Praze 
prof. Ing. R. Prokop, CSc.    FAI UTB ve Zlíně 
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.   FCHT Univerzita Pardibice 
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc.   SjF TU v Košicích 
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování většinou hlasů .návrh na složení 
hodnotící komise ke jmenování profesorem doc. Ing.Miluše Vítečkové, CSc. pro 
obor Řízení strojů a procesů.  
 
Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 
 
předseda: : 
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.   FEI VŠB-TU Ostrava 
členové: 
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.    FS ČVUT v Praze 
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc.   SjF TU v Košicích 
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný   FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.   FAI UTB ve Zlíně 
 
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování většinou hlasů .návrh na složení 
hodnotící komise ke jmenování profesorem doc. Ing. Radima Farany, CSc. pro obor 
Řízení strojů a procesů.  
 
doc. Ing. Radek Čada, CSc. 
 
předseda: 
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.   FMMI VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.    FS ČVUT v Praze 
prof. Ing. Milan Forejt, CSc.   FSI VUT v Brně 
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.   SjF TU v Košicích 
 
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování většinou hlasů .návrh na složení 
hodnotící komise ke jmenování profesorem doc. Ing. Radka Čady, CSc. pro obor 
Strojírenská technologie. 
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• Prof. Dr. Ing. V. Mostýn, proděkan fakulty, předložil Vědecké radě fakulty ke 
schválení návrhy na nové školitele v doktorském studijním programu: 

 
    Obor 3901V003 Aplikovaná mechanika 

 
doc. Ing. Leo Václavek, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc. FS VŠB-TU Ostrava 
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.  FS VŠB-TU Ostrava 
 

 Obor 2302V006 Energetické stroje a zařízení 
 
 doc. Dr. Inž. Jaroslav Kozaczka   AGH Krakow, Wydział Inżynierii  

      Mechanicznej i Robotyki 
 Obor 2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení 
 
 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava  
 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava 
 
 Vědecká rada ve veřejném hlasování schválila všemi hlasy návrhy na výše uvedené 

nové školitele v doktorském studijním programu.  
 

• doc. Ing. R. Farana, CSc., proděkan fakulty, doplnil informace o úspěšném průběhu 
Dne otevřených dveří fakulty 30. 1. 2007 dalšími poznatky a fotodokumentací. Dále 
seznámil přítomné s provedenou analýzou úspěšnosti absolventů bakalářského 
studijního programu vzhledem k absolvované střední škole. Hovořil také 
o spolupráci se středními školami s cílem prezentovat aktivity fakulty a získávat 
aktivní studenty.  

• doc. Ing. R. Farana, CSc., předložil ke schválení návrh odborníků pro členství 
v komisích pro Státní závěrečné zkoušky na Fakultě strojní v akademickém roce 
2006/2007. Po menším upřesnění byl návrh odborníků schválen všemi hlasy 
přítomných členů oprávněných hlasovat.  

• doc. Ing. S. Drábková, Ph.D., proděkanka fakulty, podala informaci o zapojení 
fakulty do projektů Evropských strukturálních fondů, personálním vybavení pro tyto 
aktivity a snaze vedení fakulty o zapojení mladších pracovníků.  

• doc. RNDr. M. Doupovec, CSc.  a prof. Ing. P. Louda, Ph.D. hovořili                       
o organizačním a personálním zajištění agendy Evropských strukturálních fondů na 
svých fakultách.  

• Ing. Křížek, technický ředitel Tatry Kopřivnice, seznámil přítomné se změnami 
vlastníků, výrobním programem a záměrech  Tatry Kopřivnice v r. 2007. Rovněž 
deklaroval značný zájem o absolventy technických oborů, zejména strojních. 

 
 Jednání Vědecké rady Fakulty strojní ukončil děkan fakulty. pozváním členů na příští 
zasedání dne 22. 5. 2007. 

 
Ověřil: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan fakulty, dne 14.5.2007 
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