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1. Zahájení 
Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Přivítal 
členy vědecké rady a upřesnil program dnešního jednání. 
 
 
2. Poděkování pracovníkům FS 
Děkan Fakulty strojní poděkoval pracovníkům za jejich práci ve vědecké radě a celkový 
přínos pro Fakultu strojní – prof. RNDr. Miladě Kozubkové, CSc., prof. Ing. Jiřímu 
Tůmovi, CSc. a prof. Ing. Jiřímu Hrubému, CSc. v souvislosti s ukončením jejich 
funkčního období vedoucích pracovišť. 

 
3. Informace o Fakultě strojní VŠB-TUO 
Děkan FS ve své prezentaci seznámil přítomné s informací o fakultě za poslední 
období.  
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4. Jmenovací řízení doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. 
 

Obor: Strojírenská technologie 
 

Hodnotící komise: 
Předseda:  
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.  CNT VŠB – TU Ostrava  
Členové:  
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.   FS VŠB – TU Ostrava 
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc.  VUT v Brně 
prof. Ing. Petr Louda, CSc.   TU Liberec 
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.   ŽU v Žilině 
 
Doporučující písemné stanovisko vypracovali: 
Assoc. Prof. Dr. Ozalp Vayvay, Ph.D. Marmara University, TR 
Prof. Dr. Dražan Kozak   Mechanical Engineering Faculty   

       in Slavonski Brod, HR 
Prof. dr hab. Inż. Czeslaw Lukianowicz TU Koszalin, PL 
Prof. Dr. Ing. Andreas Öchsner, DSc. University of Malaysia, MY  
 
Všechna stanoviska byla kladná s doporučením jmenovat uchazeče profesorem 
v oboru Strojírenská technologie. 
 
Jmenovací řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče doc. Ing. Jana 
Valíčka, Ph.D., docenta Institutu fyziky, Hornicko-geologické fakulty, VŠB – TU 
Ostrava a pověřil řízením jmenovacího řízení proděkana pro personální rozvoj a 
doktorské studium doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. 
 
Po vyzvání proděkanem, přednesl uchazeč teze své inaugurační přednášky na téma 
„Identifikace mechanických ekvivalentů z topografie povrchu generovaných 
hydroabrazivním flexibilním řezným nástrojem“.  
 
Ve veřejné diskuzi zodpověděl uchazeč celou řadu dotazů, jako např.: 

 prof. Pochylý - jak závisí topografie povrchu na parametrech řezání (tlak, 
velikost zrna, rychlost apod.) a jak byly statisticky vyhodnoceny experimenty? 

 prof. Doupovec - Jaká je koncepce vedení studentů a co je konkrétním cílem 
v této oblasti? 

 prof. Noskievič - jaký výkon měl paprsek při zkouškách? Na jakém stroji byly 
konány experimenty a jaká je jeho účinnost? 

 prof. Adamczak – proč jste využil parametru Ra při hodnocení topografie? Jak 
byste hodnotil rozdíl topografie povrchu mezi AWJ a konvenčními 
technologiemi (např. soustružením)? 

 prof. Šooš – jak lze určit hloubku řezu a v ní drsnost povrchu? Lze dát 
doporučení, aby drsnost byla v celém řezu stejná? 

 prof. Zegzulka – dá se z tvaru a velikosti odpadních odpadových částic 
usuzovat průběhu technologického procesu? Z jakých materiálů, velikostí a 
tvarů jsou abrazivní částice? Jakou kinetickou energii mají částice abraziva? 
Uvažoval jste o pulsujícím paprsku? Má smysl zvyšovat tlak kapaliny? 
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 doc. Malý – Mohl byste specifikovat, jak byli vědecky orientování Vaši 
doktorandi? 

Zprávu hodnotící komise přednesl její předseda prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. 
Hodnotící komise základě předložených podkladů, materiálů i osobní znalosti 
uchazeče zhodnotila pedagogické, vědecké, tvůrčí, organizační a řídicí schopnosti 
doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. a konstatovala na svém zasedání, že pan doc. Ing. Jan 
Valíček, Ph.D. prokázal odborné a vědecké kvality při působení na Institutu fyziky a 
při spolupráci s pracovišti Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Je zaměřen na metrologii 
kvality povrchů materiálů generovaných různými technologickými procesy, dále na 
vlastní měření, analýzu, interpretaci geometrických parametrů topografie povrchu a 
na aplikované formy fyziky kondenzovaných látek, identifikaci mechanických 
ekvivalentů topografie povrchu generovaných flexibilním řezným nástrojem, 
hledáním vazby mezi povrchem a jádrem materiálu, vývojem analytických metod 
popisu a způsobem matematického modelování napěťově-deformačních stavů 
povrchu materiálů dělených pevnými a flexibilními nástroji. 
 
Na základě výše uvedených skutečností komise se tajným hlasováním všemi hlasy 
(5-0-0) usnesla podat Vědecké radě Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava ve smyslu 
par. 72 zákona č. 111/1998 Sb. následující návrh. 
 
Uchazeč dostatečně prokazuje tvůrčí, vědeckou a odbornou činnost a má 
odpovídající pedagogickou praxi. Komise tajným hlasováním doporučuje všemi hlasy 
pokračování profesorského řízení doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. před Vědeckou 
radou Fakulty strojní VŠB – TUO a jeho jmenování profesorem. 

 
Námitky proti předloženému návrhu a závěru hodnotící komise nebyly vzneseny. 
V neveřejné části závěrečné rozpravy Vědecké rady Fakulty strojní vystoupil na 
podporu návrhu děkan Fakulty strojní doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.; Dr. h. c., prof. dr 
hab. inż. Stanisłav Adamczak, DrSc.a Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc. 
 
V tajném hlasování přítomní členové Vědecké rady oprávnění hlasovat schválili 
většinou hlasů návrh na jmenování profesorem v oboru Strojírenská technologie doc. 
Ing. Jana Valíčka, Ph.D. (viz protokol o průběhu tajného hlasování). 
 
  26 kladných 
    1 záporných 
    2 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a 
poblahopřál mu k dosaženému úspěchu.  

 
5. Schválení komise pro habilitační řízení RNDr. Mileny Kušnerové, Ph.D. 

 
Proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium předložil návrh habilitační 
komise a komise pro posouzení habilitační přednášky: 
 
Jméno a příjmení:  RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D. 
Pracoviště:   VŠB-TU Ostrava, Hornickogeologická fakulta, Institut fyziky 
Obor:    Strojírenská technologie 
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Habilitační komise: 
předseda: prof. Dr. Ing. Josef Brychta  FS VŠB – TU Ostrava, CZ 
členové:  prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.    FS VŠB – TU Ostrava, CZ 
   prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc. VUT Brno, CZ 
   prof. Dr. Ing. František Holešovský UJEP, Ústí nad Labem, CZ 
   prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.   ŽU Žilina, SK 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předseda: prof. Dr. Ing. Miloš Němček 
Členové:  doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. 
   doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na 
složení habilitační komise v oboru Strojírenská technologie pro RNDR. Milenu 
Kušnerovou, Ph.D. následovně: 
 
  28 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
6. Schválení odborníků pro členství do komisí a oponenty Ph.D. studia 

Proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium předložil ke schválení členy 
komisí pro obhajoby disertačních prací a oponenty pro Ph.D. studium. 

 
2303V002 Strojírenská technologie 
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.  SVÚOM s.r.o. Praha 
  28 kladných 
    0 záporných 
     0 zdržel 
 
Ing. Marián Vraštil, Ph.D.   Kovoobrábění Vraštil, Horka n. Moravou 
  23 kladných 
    3 záporných 
     2 zdržel 
 
2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení 
Dr. Ing. Miroslav Bova   Interfluid, spol. s r.o. Ostrava 
  28 kladných 
    0 záporných 
     0 zdržel 
 
Ing. Erik Stonawski, Ph.D.   Bosch Rexroth, s. r. o. 
  28 kladných 
    0 záporných 
     0 zdržel 
 
Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.   Orgrez, a. s. 
  28 kladných 
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    0 záporných 
     0 zdržel 
 

7. Schválení rozšíření a školitelů oboru Strojírenská technologie 
 

Proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium předložil ke schválení nového 
školitele studijního oboru Strojírenská technologie ve studijním programu P2346 
 
Nový školitel oboru Dopravní a manipulační technika: 
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.  VŠB-TUO, FMMI, Katedra materiálů a 

technologií pro automobily 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu  
na schválení nového školitele oboru Strojírenská technologie následovně: 
 
  28 kladných 
    0 záporných 
     0 zdržel 
 
 

8. Různé 
 

Prorektor Noskievič se v diskuzi vyjádřil ke stavu přihlášek na fakultu a stavu 
přihlašování na jednotlivé na obory. Uvedl, že i přes klesající počty studentů by 
fakulta měla zachovat nabízené obory, pro které je vytvořeno odborné zázemí a pro 
které byly vybudovány výukové laboratoře.   

 
Další diskutovanou oblastí bylo zařazení studentů do oborů po 4. semestru Bc. 
studia. Prorektor Noskievic uvedl, že tento způsob rozdělení na obory omezuje počet 
specializačních předmětů pro jednotlivé směry a předložil ke zvážení možnost 
rozdělení studentů již po 3. semestru do 3 resp. 4 hlavních směrů, ve kterých by se již 
vyučovaly odborné předměty pro jednotlivé směry (skupiny oborů). Děkan FS 
reagoval v diskuzi, že o této úpravě můžeme diskutovat v následujícím období, 
protože akreditace Bc. studia je platná  do 1. 3. 2017. Dále děkan FS uvedl, že 
současné vedení FS navrhlo v loňském roce 9 variant restrukturalizace oborů, ale 
přes širokou diskuzi na pracovištích FS nebyla žádná varianta zvolena.  
 
Prorektor Noskievič vznesl připomínku k obměně členů VR FS VŠB-TUO s tím, že 
členy se automaticky stávají vedoucí pracovišť, kteří v některých případech 
nedosahují vědeckých hodností docent a profesor a tím se snižuje odborná úroveň 
vědecké rady. K jeho názoru se přiklonil děkan FS TUL doc. Malý. 
 
Prof. Farana citoval § 29, ods. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů „Členové vědecké rady fakulty jsou významní 
představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné 
osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.“ 

 
Děkan FS doc. Hlavatý poukázal na to, že odbornost členů VR FS je prokázána 
výsledky VaV (RIV) a dalších aktivit. 
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V diskuzi dále vystoupili prof. Pochylý, prof. Doupovec, pror. Noskievič, prof. 
Adamczak, prof. Šooš a prof. Zegzulka. 
 

 
 

        TERMÍNY VĚDECKÝCH RAD FAKULTY STROJNÍ V ROCE 2013: 
24. 9. 2013 
26. 11. 2013 

 
 

 
       Ověřil: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.  


