
 

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 26. 2. 2008 

 
Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 
1 dle prezenční listiny    
 

 
Body jednání  Zahájení 

1. Zpráva o stavu fakulty  
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. K. Rozuma, CSc. 
3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. J. Zapoměla, DrSc.  
4. Různé 

 
 

Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan fakulty, prof. Ing. Petr Horyl, 
CSc., přivítáním členů a hostů a pozváním ke společné fotografii u příležitosti ukončení 
funkčního období vedení fakulty. Po upřesnění bodů programu seznámil účastníky jednání 
s nejdůležitějšími událostmi na fakultě za období od konání předchozí vědecké rady.  

 
Prof. Ing. F. Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, poděkoval za 

děkany strojních fakult za dobrou spolupráci a příjemné pracovní prostředí akademickému 
vedení Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava v uplynulém funkčním období.  
 
1. Zpráva o stavu fakulty 
 

Mezi nejvýznamnější události na fakultě patřilo zvolení nového děkana fakulty pro další 
4-leté funkční období. Dne 18. 12. 2007 byl většinou hlasů členů Akademického senátu 
Fakulty strojní zvolen děkanem fakulty prof. Ing. Radim Farana, CSc., stávající proděkan 
pro bakalářské a magisterské studium na fakultě. Funkci děkana FS nastupuje od března 
2008.  
V lednu proběhly úspěšné Dny otevřených dveří v Ostravě i v Šumperku, kde má fakulta 
detašované Centrum bakalářských studií.  
V měsíci únoru řešitelé projektů ESF OP RLZ 3.2. absolvovali úspěšně kontrolu věcného 
plnění provedenou pracovnicemi MŠMT.   
Studenti konstrukčních oborů se zúčastnili soutěže pořádané firmou Visteon Autopal, 
s.r.o. ve zlepšení konstrukčního řešení uchycení světlometů a splnění dalších podmínek. 
Přítomní se mohli seznámit s jejich konkrétními výsledky.  
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V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnerskými univerzitami (Socrates LA1) se 
připravují další studijní pobyty v zahraničí pro naše studenty.  
Doc. Dr. Ing. I. Mrkvica, proděkan fakulty, prezentoval ve své zprávě výsledky vědy 
a výzkumu fakulty za r. 2007. 

 
2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Karla Rozuma, CSc. 

 
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství 
 
Hodnotící komise: 
Předseda: prof. Ing. K. Bailotti, CSc.  FS VŠB-TU Ostrava  
členové: prof. Dr. Ing. M. Němček  FS VŠB-TU Ostrava  
  prof. Ing. V. Voštová, CSc.  FS ČVUT v Praze 
  prof. Ing. P. Bigoš, CSc.  SjF TU v Košicích 
  doc. MUDr. L. Pleva, CSc.  FNsP Ostrava, Traumatologické centrum  
 
Děkan fakulty představil uchazeče, doc. Ing. K. Rozuma, CSc., docenta na Katedře 
výrobních strojů a konstruování, Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.  
 
Po vyzvání děkanem fakulty přednesl uchazeč inaugurační přednášku na téma: Zevní 
fixátory pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin.  

   
Doporučující stanoviska vypracovali: 
 
prof. Ing. J.Boroška, CSc.   TU v Košicích 
prof. Ing. J. Pinka, CSc.    TU v Košicích 
prof. Ing. M. Kaloč, CSc.    VŠB-TU Ostrava 
 
Všechna stanoviska byla kladná s doporučením jmenovat uchazeče profesorem v oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství.  
 
V bohaté diskusi zodpověděl doc. Ing. K. Rozum, CSc. řadu dotazů zejména k tématu 
přednášky, ke svému současnému i dřívějšímu odbornému působení, jako např. ke vlivu 
teploty na přídavné napětí u fixátoru, ke způsobu kontroly předpětí drátů spojujících 
vnější kroužky zevního fixátoru přímo u pacienta, k problematice srovnání experimentu a 
počítačové simulace při nastavení zevního fixátoru, ke zjišťování napjatosti fixačních 
drátů fixátoru, k pneumatickému pohonu fixátoru kolenního kloubu a ke snižování 
škodlivých emisí v hutnictví a u koksoven. 

 
Stanovisko hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Ing. K. Bailotti, CSc.: 
Hodnotící komise na základě výsledku tajného hlasování podle § 74, odst. 5 Zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách doporučuje Vědecké radě Fakulty strojní VŠB – TU 
Ostrava přijmout návrh na jmenování pana doc. Ing. K. Rozuma CSc., profesorem pro 
obor Konstrukční a procesní inženýrství s tímto odůvodněním: 
Pan doc. Ing. K. Rozum, CSc. splňuje všechny požadavky ke jmenování profesorem 
v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, stanovené legislativní předpisy. Uchazeč byl 
v r. 1999 jmenován docentem pro obor Stavba výrobních strojů a zařízení. Svou vědeckou 
způsobilost prokázal autorstvím knižní monografie, autorstvím a spoluautorstvím 15 
článků v domácích a zahraničních časopisech 39 příspěvcích na tuzemských i 
zahraničních konferencí. Těžiště jeho vědeckovýzkumné práce však spočítá v tvůrčí 
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technické činnosti – z 10 patentů byly tři realizovány v praxi stejně jako 2 zlepšovací 
návrhy. Je rovněž spoluautorem pěti inženýrských děl celostátního významu, rovněž 
uplatněnými v praxi a autorem nebo spoluautorem řady zpráv. Velmi významně se 
prosadil i v oblasti traumatologie – více než 20 let se zabývá vývojem konstrukcí, 
realizací a traumatologickým odzkoušením několika variant zevních fixátorů pro léčení 
nestabilních zlomenin kosti. Svou pedagogickou způsobilost prokázal 37letou úspěšnou 
výukou a zavádění nových předmětů v bakalářském a magisterském studiu na třech 
fakultách VŠB-TU Ostrava. Jako školitel vychoval 4 doktorandy, v současné době je 
školitelem dalších pěti doktorandů. Pan doc. Ing. K. Rozum, CSc. je pedagogickou a 
vědeckou osobností, ve svém oboru znávanou v tuzemsku i zahraničí, má pedagogickou, 
odbornou a vědeckou kvalifikaci i morální vlastnosti pro jmenování profesorem v oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství.  

  
V neveřejné závěrečné rozpravě Vědecké rady Fakulty strojní vystoupili na podporu 
návrhu prof. Ing. J. Fuxa, CSc., prof. Dr. Ing. M. Němček, prof. Ing. J. Dobrozemský         
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 profesorem 
doc. Ing. Karla Rozuma, CSc. 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. Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc. 
 

Obor:   Aplikovaná mechanika 
 
Hodnotící komise: 
předseda: prof. Ing. J. Ondrouch, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
členové: prof. Ing. J. Lenert, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
  prof. Ing. C. Kratochvíl, DrSc., FEng. FSI VUT v Brně 
  prof. Ing. V. Zeman, DrSc., FEng.  FAV ZČU v Plzni 
  prof. Ing. M. Žmindák, CSc.   SjF ŽU v Žilině 
  
Doporučující písemná stanoviska vypracovali: 
  
prof. Ing. C. Kratochvíl, DrSc., FEng.  FSI VUT v Brně 
prof. Ing. V. Zeman, DrSc. FEng.  FAV ZČU v Plzni 
doc. Dr. Ing. A. Tondl, DrSc.  
 
 
Děkan fakulty představil uchazeče, doc. Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc., docenta na 
Katedře mechaniky Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.  
 
Po vyzvání děkanem fakulty přednesl uchazeč inaugurační přednášku na téma: Dynamika 
rotorů s hydrodynamickými ložisky a squeeze filmovými tlumiči. 
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V bohaté diskusi zodpověděl doc. Ing. J. Zapoměl, DrSc. dotazy zejména k tématu 
přednášky, jako např. k hodnocení pneumatického ložiska s ohledem na prezentované 
hydrodynamické ložisko, k programovým prostředkům využitých pro modelování 
a numerickou analýzu při řešení úkolů, ke vlivu změny teploty oleje na vlastnosti ložiska, 
k možnosti aplikace statistické teorie turbulence na proudění v ložisku, ke vlivu kavitace 
v hydrodynamických ložiskách, k názoru uchazeče na matematické modely A. 
Muszyňské. 
 
Zprávu hodnotící komise přednesl její předseda, prof. Ing. J. Ondrouch, CSc.  
Hodnotící komise zhodnotila všechny předložené materiály a doklady, kterými uchazeč 
prokázal svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a pedagogické schopnosti ke 
jmenování profesorem ve smyslu § 74 Zákona č. 111/1998 Sb. a interních předpisů VŠB – 
TU Ostrava k habilitačnímu a jmenovacímu řízení. Projednala rovněž doporučující 
stanoviska významných osobností v oboru. V tajném hlasování dne 22. 1. 2008 schválila 
hodnotící komise všemi hlasy doporučit návrh na jmenování doc. Ing. J. Zapoměla, DrSc. 
profesorem v oboru Aplikovaná mechanika s tímto zdůvodněním:  
Uchazeč splňuje všechny požadavky ke jmenování profesorem stanovenými platnými 
právními předpisy. Habilitoval se v oboru Aplikovaná mechanika na VŠB – TU Ostrava 
v r. 1998. Prokázal svou mimořádnou vědeckou způsobilost, a to jednak autorstvím 
a spoluautorstvím řady prací vycházejících z výsledků jeho vědecko-výzkumné činnosti 
a jednak prezentací těchto výsledků vědecko-výzkumné činnosti na domácí i na 
mezinárodní úrovni. Svou vědeckou erudici prokázal úspěšným řešením výzkumných 
projektů a prací pro technickou praxi. Pedagogické schopnosti prokazuje výukou 
předmětů o oboru Aplikovaná mechanika a jejich výukou v cizím jazyce. Je schopen 
úspěšně vést studenty v doktorském studiu a je uznávanou osobnosti v odborné komunitě 
v ČR i v zahraničí.  
 
V neveřejné závěrečné rozpravě Vědecké rady Fakulty strojní vystoupili na podporu 
návrhu prof. Ing. J. Janalík, CSc., prof. Ing. J. Lenert, CSc. a prof. Ing. A. Víteček, 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 profesorem 
doc. Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc. v oboru Aplikovaná mechanika (viz protokol o 
průběhu tajného hlasování).  
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a blahopřál mu 
k dosaženému úspěchu.  
 

4.   Různé 
 
• 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. Renata Wagnerová, Ph.D. v  oboru Řízení strojů a procesů 
Složení habilitační komise:  
předseda:  
prof. Ing. A. Víteček, CSc., Dr.h.c.    FS VŠB-TU Ostrava 
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členové: 
prof. Ing. I. Taufer, DrSc.    FChT UP v Pardubicích 
prof. Ing. B. Rohal, Ph.D.     SjF STU v Bratislavě  
prof. Ing. V. Řeřucha, CSc.    UO v Brně 
doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.    FS ČVUT v Praze 
 
Předběžná doporučení oponentů (navrhuje habilitační komise): 
prof. Ing. I. Taufer, DrSc.    FChT UP v Pardubicích  
prof. Ing. V. Vašek, CSc.    UTB ve Zlíně 
doc. Ing. I. Švarc, CSc.    FSI VUT v Brně 
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 habilitační komisi pro  
habilitačního řízení Ing. Renaty Wagnerové, Ph.D. pro obor Řízení strojů a procesů.  

 
• členové Vědecké rady Fakulty strojní ve veřejném hlasování schválili seznam 

odborníků pro státní závěrečné zkoušky studentů FS v akademickém roce 2007/2008, 
 
• členové VR schválili ve veřejném hlasování návrh na nové školitele v doktorském 

studijním programu pro obor 2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení: 
 

prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. 
doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc. 
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.  
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení  FS VŠB – TU Ostrava 
 

• členové VR schválili ve veřejném hlasování návrh na člena oborové rady oboru  
2302V019 Stavba výrobních strojů  
doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc.  
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení FS VŠB – TU Ostrava 

 
• členové VR schválili ve veřejném hlasování návrhy na nové členy oborové rady oboru  

2301V001 Dopravní a manipulační technika 
 
 doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.      Institut dopravy FS VŠB – TU Ostrava  

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.,   Institut dopravy FS VŠB – TU Ostrava  
 
 V závěru jednání zhodnotil děkan fakulty, prof. Ing. Petr Horyl, CSc. činnost Vědecké 
rady Fakulty strojní v uběhlém funkčním období a poděkoval všech jejím členům za jejich 
přínos pro zdárný průběh jednání. Prof. Ing. R. Farana, CSc., nově zvolený děkan fakulty, 
poděkoval prof.. Ing. P. Horylovi, CSc. za jeho dlouholetou úspěšnou práci pro fakultu 
v akademických funkcích. Dále informoval členy o přípravě nového složení Vědecké rady pro 
další funkční období.  
 
Ověřil: prof. Ing. Petr Horyl CSc. 31. 3. 2008 
Četl prof. Ing. R. Farana, CSc. 25. 3. 2008 
Četl prof. Dr. Ing. V. Mostýn 27. 3. 2008 


