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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava  

Zaznamenal Ing. Anděla Kojdecká 

Funkce tajemnice Vědecké rady  

Spojení Telefon: 59 732 1216 

Fax: 59 691 6490 

E-mail: andela.kojdecka@vsb.cz 

Místo jednání D206 

Datum jednání 11. října 2011 

 

Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 

1 podle prezenční listiny    

 

Body jednání 1. Zahájení, přivítání VR, program 

2. Habilitační řízení Dr. Ing. Bohumíra Čecha. 

3. Schválení žádosti o akreditaci doktorského studijního programu 

Dopravní systémy a technologie. 

4. Schválení odborníků pro členství v komisích pro Státní doktorské 

zkoušky a obhajoby doktorských prací. 

5. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2011/2012, ankety studentů a 

absolventů. 

6. Různé. 

 

 

1. Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil její děkan, prof. Ing. Radim Farana, CSc. Po 

přivítání účastníků zopakoval program jednání, který byl již dříve uveden v pozvánce. 

  

Na veřejném zasedání VR FS dne 5. 10. 2011 proběhla habilitační přednáška Dr. Ing. Bohumíra 

Čecha na téma „Využití fluidních kotlů v energetice“. 

 

Závěry pracovního jednání v rámci Setkání děkanů strojních fakult z České a Slovenské republiky 

v Herľanech ve dnech 13. – 14. 9. 2011. 

 

Kontrola e-mailové skupiny vedeckarada.fs 

 

2.  Habilitační řízení Dr. Ing. Bohumíra Čecha  

 

Obor:   Energetické stroje a zařízení 

 

Habilitační komise: 

Předseda: prof.  Ing. Jiří Zegzulka, CSc., FS VŠB – TU Ostrava 

 Členové: prof. Ing. František Jirouš, DrSc., ČVUT v Praze 

prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc., SjF TU v Košicích 

   prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc., FS VŠB – TU Ostrava 

doc. Dr. Ing. Jan Fiedler, FSI VUT v Brně 
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Oponenti: prof. dr. hab. inż. Marek Pronobis, Politechnika Slaska Gliwice 

doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., SjF TU v Košicích 

prof. Ing. Dr. Jaroslav Kozaczka, Akademia Gorniczo-Hutnicza Krakow 

 

Komise pro posouzení habilitační přednášky byla schválena členy Vědecké rady 23. 11. 2010 

v tomto složení: 

Předseda: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., FS VŠB – TU Ostrava. 

 Členové Dr. h. c. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., FS VŠB – TU Ostrava 

   prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, FS VŠB – TU Ostrava 

  

Habilitační řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče Dr. Ing. Bohumíra Čecha, 

odborného asistenta Katedry energetiky, Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava. 

 

Děkan fakulty informoval přítomné členy Vědecké rady o konaném veřejném zasedání Vědecké 

rady FS dne 5. 10. 2011, kde přednesl pan Dr. Ing. Bohumír Čech svou habilitační přednášku 

s názvem „Využití fluidních kotlů v energetice“. 

Po vyzvání děkanem přednesl uchazeč teze habilitační práce na téma: „Energetické využití 

alternativních paliv na bázi likvidace ekologických zátěží“. 

Přítomní oponenti habilitační práce seznámili VR se závěry svých posudků a dotazy k práci. 

Uchazeč se vyjádřil k připomínkám a zodpověděl dotazy. 

 

Ve veřejné diskusi zodpověděl uchazeč řadu dotazů přítomných, jako: jak by dopadlo spalování 

ověřovaného alternativního paliva při poměru 50:50 se základním palivem, zda byla sledována u 

kalů i výhřevnost v závislosti na parametru vlhkosti. 

 

Zprávu komise pro hodnocení habilitační přednášky přednesla její předsedkyně, prof. Ing. Dagmar 

Juchelková, Ph.D. 

 

Zprávu habilitační komise přednesl její předseda prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 

Habilitační komise konstatovala na svém zasedání dne 3. 10. 2011, že pan Dr. Ing. Bohumír Čech 

prokázal odborné a vědecké kvality při působení na FS VŠB – TU Ostrava, má bohatou a 

hodnotnou publikační činnost. Je pedagogickou osobností s výraznou pedagogicko-odbornou 

praxí. Prokázal organizační a řídící kvality při spolupráci s průmyslovými podniky v rámci VaV 

činnosti a při řešení diplomových prací a doktorských prací, je vedoucí akreditovaného pracoviště 

pro diagnostiku a provoz tepelně-energetických zařízení. Od roku 2000 je pracoviště autorizováno 

pro emisní měření, od roku 2010 je pracoviště akreditováno. Je autorem řady úprav a rekonstrukcí 

kotlů pro zvýšení účinnosti a snížení tvorby emisí. Podílí se na vývoji kotlů pro spalování 

biomasy. 

Splňuje všechny zákonné podmínky pro habilitaci. 

Svoji vědeckou způsobilost prokázal autorstvím, resp. spoluautorstvím 23 článků v odborných 

zahraničních a domácích časopisech, 20 příspěvků na zahraničních a domácích konferencích, 

podílel se jako řešitel nebo spoluřešitel na mnoha úspěšných grantech GAČR, MPO. Jeho práce 

byly třikrát citovány v zahraničí a třikrát v domácích publikacích. 

Svoji pedagogickou způsobilost prokázal 19 letou pedagogickou činností, je spoluautorem 3 

skript, autorem 1 vyučovaného předmětu a vedl 30 bakalářských a inženýrských prací, je členem 

v komisích pro státní doktorské zkoušky. 

 

 



© VŠB-TUO, Fakulta strojní  Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní 

Garant dokumentu: Děkan FS 

   

 

 

3 

Komise doporučila v tajném hlasování většinou hlasů předložit habilitaci pana Dr. Ing. Bohumíra 

Čecha v oboru Energetické stroje a zařízení Vědecké radě Fakulty strojní.  

 

V neveřejné části závěrečné rozpravy Vědecké rady Fakulty strojní vystoupili na podporu návrhu 

prof. Ing. Radim Farana, CSc., děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc., SjF TU v Košicích, 

prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc., FS VŠB – TU Ostrava, prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc., FS VŠB – TU 

Ostrava, prof. dr. hab. inz. Marek Pronobis, Politechnika Slaska Gliwice, který vyzdvihl přínos 

práce Dr. Ing. Bohumír Čecha. 

 

Námitky proti závěrům habilitační komise a komise pro posouzení habilitační přednášky nebyly 

vzneseny. 

 

V tajném hlasování přítomní členové Vědecké rady oprávnění hlasovat schválili většinou hlasů 

návrh na jmenování docentem v oboru Energetické stroje a zařízení Dr. Ing. Bohumíru Čechovi 

(viz protokol o průběhu tajného hlasování). 

 

Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a blahopřál mu 

k úspěšnému závěru habilitačního řízení.  

 

3. Schválení žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Dopravní systémy a  

            technologie  

 

VR schválila ve veřejném hlasování žádost o akreditaci doktorského studijního programu 

Dopravní systémy a technologie: 

Výsledek hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Schválení odborníků pro členství v komisích pro Státní doktorské zkoušky a obhajoby 

doktorských prací (prod. Horyl) 

- navrhované odborníky představil dr. h. c. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., bylo hlasováno jednotlivě o 

jménech aklamací. 

 

Odborníci pro členství v komisích pro SDZ a obhajoby disertačních prací doktorských 

studijních programů oboru Strojírenská technologie (tříletý i čtyřletý DSP) 

 

1. Ing. Ladislav Glogar 

2. Ing. Ladislav Obr, CSc. 

3. Ing. Viktor Uhlář, Ph.D. 

 

VR schválila ve veřejném hlasování s výsledkem: 

Ing. Ladislav Glogar:   pro 26, proti 0, zdržel se 0 

Ing. Ladislav Obr, CSc.:  pro 26, proti 0, zdržel se 0 

Ing. Viktor Uhlář, Ph.D.:  pro 26, proti 0, zdržel se 0 

 

Odborníci pro členství v komisích pro SDZ a obhajoby disertačních prací doktorských 

studijních programů oboru Dopravní technika a manipulace s materiálem (tříletý i čtyřletý 

DSP) 

 

1. Ing. Jiří Nejedlý, CSc. 

 

VR schválila ve veřejném hlasování s výsledkem: 
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pro 26, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2011/2012 (děkan), ankety studentů a absolventů 

Prof. Ing. Radim Farana, CSc., děkan FS, seznámil členy VR s výsledky přijímacího řízení pro rok 

2011/2012, s vývojem počtu nově zapsaných studentů do 1. ročníku studia na FS, s výsledky za 1. 

ročník a s výsledky ankety nových studentů a čerstvých absolventů. 

 

 

6. Různé 

 

VR VŠB - TUO dne 7. 10. 2011 schválila udělení Medaile Georgia Agricoly Prof. Wiltovskému 

na návrh FS. 

 

 

Zasedání Vědecké rady zakončil děkan fakulty, prof. Ing. Radim Farana, CSc. poděkováním 

přítomným za aktivní účast při jednání a pozváním na příští zasedání dne 22. listopadu 2011.  

 

Další zasedání VR v roce 2012 je 28. 2. 2012. 

 

 

 

Ověřil: prof. Ing. Radim Farana, CSc., dne 1. 11. 2011 


