
 

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 27. 11. 2007 

 
Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 
1 dle prezenční listiny    

 
 
Body jednání  Zahájení 

1. Zpráva o fakultě 
2. Habilitační řízení Ing. J. Havlíka, Ph.D..  
3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Ing. F. Holešovského  
4. Různé 

 
 

Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan fakulty, prof. Ing. Petr Horyl, 
CSc., přivítáním členů a hostů a upřesněním bodů programu jednání. 

 
 

1. Zpráva o fakultě 
 

• Zástupci Fakulty strojní převzali slavnostně dne 12. listopadu 2007 v Praze Cenu 
České republiky za jakost. Fakulta zvítězila v kategorii veřejný sektor,  hodnocení 
podle EFQM Modelu Excelence, 

• dne 16. 11. 2007 udělila Žilinská univerzita v Žilině na návrh Strojnickej fakulty 
titul Dr.h.c. prof. Dr. Ing. S. Adamczakovi, členovi naší Vědecké rady,  

• dne 16. 11. 2007 byl na návrh Fakulty strojní udělen prof. Ing. Františku 
Trebuňovi, CSc., Dr.h.c. titul Doctor honoris causa Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava 

 
 
2.  Habilitační řízení Ing. Jiřího Havlíka, Ph.D. 
 
 Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství 
 

 Habilitační řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče Ing. Jiřího Havlíka, 
Ph.D., odborného asistenta na Katedře částí a mechanismů strojů. Děkan fakulty dále 
přivítal přítomné členy habilitační komise a oponenty: 
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 Habilitační komise: 

prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. – předseda  FS VŠB -TU Ostrava 
prof. Dr. Ing. Miloš Němček     FS VŠB -TU Ostrava 
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.   SjF ŽU v Žilině  
doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.    FS TU v Liberci 
doc. Ing. Vojtěch Dynybyl, CSc.   FS ČVUT v Praze 
 
Oponenti: 
prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.    SjF TU v Košicích 
prof. Ing. Josef Jurman, CSc.     FS VŠB – TU Ostrava 
doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.    FS TU v Liberci 

 
Komise pro posouzení habilitační přednášky 
prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. - předseda  

 prof. Ing. Horst Gondek, Dr.Sc. 
 prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc. 
 

Po vyzvání děkanem fakulty přednesl uchazeč habilitační přednášku na téma:  Některé 
způsoby výpočtu kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem při stochastickém 
 zatížení.  
 
Po skončení habilitační přednášky přednesl Ing. J. Havlík, Ph.D. teze habilitační práce, 
která byla zpracována na téma: Životnostní zkoušky převodových skříní.  
 
Přítomní oponenti seznámili postupně Vědeckou radu se svými posudky habilitační 
práce uchazeče. Všechny posudky obsahovaly doporučení přijetí habilitační práce. 
 
Uchazeč se vyjádřil k připomínkám a dotazům oponentů.  
 
V bohaté vědecké rozpravě k tématu habilitační přednášky zodpověděl uchazeč řadu 
otázek jako např. ke stanovení rozložení pravděpodobnosti pro určení životnosti 
valivých ložisek, k vlastnostem instrumentační aparatury pro měření životnostních 
zkoušek převodových skříní, zkušenostem s provozním měřením v laboratoři i 
v terénu, k problematice výpočtového modelování a přínosu pro téma habilitace, 
k možnostem modelování a simulace zkoušek trvanlivosti valivých ložisek, ke vlivu 
teploty a maziva na trvanlivost ložiska.  
 
Za komisi pro posouzení habilitační přednášky vystoupil její předseda, prof. Ing. Jiří 
Lenert, CSc. s kladným hodnocením habilitační přednášky. 
 
Předseda habilitační komise, prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc., přednesl stanovisko 
habilitační komise: 
Ing. Jiří Havlík, Ph.D. splňuje všechny požadavky ke jmenování docentem pro obor 
Konstrukční a procesní inženýrství stanovené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem VŠB – TU Ostrava 
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB – TU Ostrava, 
schváleným Vědeckou radou VŠB – TU Ostrava dne 26. 3. 1999. 
Svou vědeckou způsobilost prokázal autorstvím a spoluautorstvím 9 článků 
v odborných zahraničních a domácích časopisech, 26 příspěvky na zahraničních a 
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domácích konferencích, podílel se na dvou úspěšně vyřešených grantech GA ČR a na 
jednom výzkumném záměru MŠMT. V současné době je spoluřešitelem úkolů 
vyplývajících z činnosti Výzkumného centra automobilů a spalovacích motorů při 
ČVUT v Praze. Jeho práce byly třikrát citovány v zahraničí a třikrát v domácích 
publikacích. Je vynikajícím konstruktérem a projektantem, má 14 významných 
realizovaných inženýrských děl. Úspěšně řešil úkoly průmyslové praxe, je autorem 
nebo spoluautorem 26 výzkumných nebo vědeckotechnických zpráv a 29 prací pro 
průmysl. Svou pedagogickou způsobilost prokázal zavedením a výukou řady předmětů 
oboru Konstrukce strojů a zařízení v bakalářském studijním programu a  oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství v magisterském studijním programu. Má 19tiletou 
úspěšnou pedagogickou praxi na vysoké škole, pro podporu výuky vytvořil 5 
vysokoškolských skript, každoročně vede několik bakalářských a diplomových prací. 
Je bezúhonnou pedagogickou a vědeckou osobností v oboru Konstrukční a procesní 
inženýrství, uznávanou nejen v akademickém světě, ale i v odborné praxi.  
 
V neveřejné části závěrečné rozpravy Vědecké rady Fakulty strojní vystoupili na 
podporu návrhu prof. Dr. Ing. Miloš Němček, prof. Ing. P. Louda, Ph.D. a prof. Ing. P. 
Horyl, CSc. Námitky proti závěrům habilitační komise a komise pro posouzení 
habilitační přednášky nebyly vzneseny.  
 
Vědecká rada schválila v tajném hlasování většinou hlasů návrh na jmenování 
docentem pana Ing. Jiřího Havlíka, Ph.D. v oboru Konstrukční a procesní inženýrství 
(viz protokol o průběhu tajného hlasování).  
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a blahopřál mu 
k dosaženému úspěchu.  
 

3.  Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Ing. Františka Holešovského  
 
 Obor:   Strojírenská technologie 
  
 Hodnotící komise:   

Předseda:  prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava  
Členové:  prof. Ing. Jan Mádl, CSc.  FS ČVUT v Praze 

prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. FSI VUT v Brně 
prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.   TU v Košicích, FVT v Prešově 
prof. Ing. habil. Stanislaw Adamczak, DrSc. Polytechnika 

Swietokrzyska Kielce 
 
 Děkan fakulty představil uchazeče, docenta a děkana Fakulty výrobních technologií a 

managementu  Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  
 
 Po vyzvání děkanem fakulty přednesl doc. Dr. Ing. F. Holešovský inaugurační 

přednášku na téma: Broušení a jeho vliv na vlastnosti povrchu.   
 
 Kladné písemné stanovisko k zahájení jmenovacího řízení zaslali:: 
 

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.    FS ČVUT v Praze  
 prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.   FSI VUT v Brně 
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prof. Ing. habil. Stanislaw Adamczak, DrSc, dr.h.c.. Polytechnika Swietokrzyska 
Kielce 

  
Všechna stanoviska byla kladná a doporučila jmenovat doc. Dr. Františka Holešovského 
profesorem v oboru Strojírenská technologie.   

 
V diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů členů a hostů Vědecké rady k předmětu 
přednášky a ke svému odbornému působení, jako např. k vlivu materiálu brousících zrn 
na vznik samobuzeného kmitání, k pokusům o matematickou formulaci hypotézy o 
vzniku zbytkových napětí při broušení, k problematice oxidace při broušení materiálů, 
k fázovým přeměnám při broušení materiálů.  

 
 Stanovisko hodnotící komise přednesl její předseda prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.: 

Hodnotící komise na základě výsledku tajného hlasování podle § 74, odst. 5 zákona č. 
111/1998 SB. o vysokých školách doporučila Vědecké radě Fakulty strojní VŠB – TU 
Ostrava návrh na jmenování doc. Dr Ing. Františka Holešovského profesorem v oboru 
Strojírenská technologie.  
Zdůvodnění: Doc. Dr. Ing. F. Holešovský splňuje všechny požadavky ke jmenování 
profesorem v oboru Strojírenská technologie stanovené zákonem č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem VŠB – TU 
Ostrava Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB – TU Ostrava, 
schváleným Vědeckou radou VŠB – TU Ostrava dne 26. 3. 1999. Uchazeč prokázal 
svou vědeckou způsobilost autorstvím a spoluautorstvím 23 článků v odborných 
časopisech tuzemských i zahraničních, pěti odborných knižních monografií, 46 
příspěvků na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích a podílel se na 28 
úspěšně vyřešených projektech GA ČR a Fondu rozvoje MŠMT. Jeho práce byly 
citovány 47krát v zahraničních a 24krát v tuzemských publikacích. Úspěšně řešil úkoly 
průmyslové praxe v řadě strojírenských podniků, je autorem nebo spoluautorem 11 
vědecko-výzkumných nebo vědeckotechnických zpráv. Svou pedagogickou způsobilost 
prokázal realizací 6 studijních oborů a výukou řady předmětů v oboru Strojírenská 
technologie v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Vytvořil 
Ústav výrobních technologií a později Fakultu výrobních technologií a managementu na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má 18letou úspěšnou pedagogickou praxi 
na vysoké škole. Pro podporu výuky vytvořil 3 výukové a výzkumné laboratoře. Je 
pedagogickou a vědeckou osobností uznávanou v obdobné komunitě v ČR i v zahraničí. 
Má pedagogickou a vědeckou kvalifikaci pro jmenování profesorem v oboru 
Strojírenská technologie.   
 
V neveřejném zasedání Vědecké rady vystoupil na podporu návrhu na jmenování prof. 
Ing. J. Mádl, CSc.  Námitky proti závěrům jmenovací komise nebyly vzneseny.  

 
Vědecká rada schválila v tajném hlasování většinou hlasů návrh na jmenování 
profesorem doc. Dr. Ing. F. Holešovského v oboru Strojírenská technologie (viz 
protokol o průběhu tajného hlasování).  

 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a blahopřál mu 
k významnému úspěchu.  
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4. Různé 
  
• prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkan fakulty, seznámil přítomné členy Vědecké 

rady s výsledky studia studentů fakulty za akademický rok 2006/2007, s výsledky 
přijímacího řízení pro rok 2007/2008, rozdělením studentů 2. ročníku bakalářského 
studia na obory a výsledky dotazníku nových studentů, 

 
• prof. Dr. Ing. V. Mostýn, proděkan fakulty, předložil Vědecké radě fakulty ke 

schválení návrh na zahájení habilitačního řízení po předchozím schválení v kolegiu 
děkana Fakulty strojní a kolegiu rektora VŠB – TU Ostrava:  
 
Ing. Milan Javůrek, CSc. v  oboru Řízení strojů a procesů 
 
Složení habilitační komise:  
 
předseda:  
prof. Dr. RNDr. L. Smutný    FS VŠB-TU Ostrava 
členové: 
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.   FChT UP v Pardubicích 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.   SjF STU v Bratislavě  
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.   FAI UTB ve Zlítě 
doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.   FS ČVUT v Praze 
 
Návrh oponentů: 
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.  FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Oskar Schmidt, CSc.   FChT VŠCHT v Praze 
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.   FS TU v Liberci  
 
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování všemi hlasy návrh na zahájení 
habilitačního řízení Ing. Milana Javůrka, CSc. pro obor Řízení strojů a procesů.  
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• prof. Dr. Ing. V. Mostýn dále předložil Vědecké radě fakulty ke schválení návrh na 
zahájení řízení ke jmenování profesorem po předchozím schválení v kolegiu děkana 
Fakulty strojní a kolegiu rektora VŠB – TU Ostrava: 
 
doc. Ing. Karla Rozuma, CSc. v oboru Konstrukční a procesní strojírenství 
 
Návrh na složení komise pro jmenovací řízení: 
předseda: 
prof. Ing. Karel Bailotti, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
členové:   
prof. Dr. Ing. Miloš Němček   FS VŠB – TU Ostrava 
prof. Ing. Věra Voštová, CSc.   FS ČVUT v Praze 
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.   FS ZČU v Plzni 
prof. Ing. Petr Bigoš, CSc.    SjF TU v Košicích 
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., FNsP Ostrava, Traumatologické centrum 
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování všemi hlasy návrh na zahájení 
jmenovacího řízení profesorem doc. Ing. Karla Rozuma, CSc. v uvedeném oboru.  

  Fakulty strojní VŠB-TUO dne 27.11.2007 
 



 
 
Doc. Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc. v oboru Aplikovaná mechanika  
 
Návrh na složení komise pro jmenovací řízení: 
Předseda: 
prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
Členové: 
prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.    FS VŠB – TU Ostrava 
prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.   FSI VUT v Brně 
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.   FAV ZČU v Plzni 
doc. Ing. Milan Žmindák, CSc.   SjF ŽU v Žilině   
 
Členové Vědecké rady schválili v tajném hlasování všemi hlasy návrh na zahájení 
jmenovacího řízení profesorem doc. Ing. Jaroslava Zapoměla., DrSc. v oboru 
Aplikovaná mechanika.  
 

• prof. Dr. Ing. V. Mostýn předložil Vědecké radě fakulty ke schválení návrh na 
nového školitele v oboru Stavba výrobních strojů a zařízení 23-02-V019: doc. 
MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum Fakultní nemocnice 
s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Členové Vědecké rady tento návrh schválili.  
 

• doc. Ing. S. Drábková, Ph.D., proděkanka fakulty, prezentovala legislativní 
dokument „Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2008“. Členové 
Vědecké rady předložený dokument schválili.  

 
 
Ověřil: prof. Ing. Petr Horyl CSc. dne 9. 12. 2007 
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