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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava  

Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková 

Funkce tajemnice Vědecké rady  

Telefon: 59 732 4474 

Fax: 59 691 6490 

E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz  

Místo jednání D 206 

Datum jednání 14. 2. 2017 

 

Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 

1 dle prezenční listiny    

 

Body jednání 1. Zahájení – úvodní informace 
2. Ocenění členů Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava 
3. Habilitační řízení Ing. Jana Nečase, Ph.D. 
4. Habilitační řízení Ing. Stanislava Honuse, Ph.D. 
5. Schválení nových školitelů oboru 3902V056 Řízení strojů a procesů 
6. Schválení odborníků pro SZZ pro rok 2017 
7. Schválení změny garanta oboru a doplnění do Rady studijního programu 
8. Informace o Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 
9. Různé 

 
 

1. Zahájení 
Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.  Přivítal členy 
vědecké rady a upřesnil program dnešního jednání. Přítomno bylo 28 řádných členů vědecké 
rady, oprávněných hlasovat. 
 

2. Ocenění členů Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava 
Vzhledem k neúčasti oceněného, byl tento bod přesunut na některou z příštích Vědeckých rad. 
 

3. Habilitační řízení Ing. Jana Nečase, Ph.D. 
 
Obor habilitace: Konstrukční a procesní inženýrství 

 
Habilitační komise: 
předseda: 
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
členové: 
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn   FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.     SjF STU v Bratislave 
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.   FBERG TU v Košiciach 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.  FAST VUT v Brně 
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Oponenti: 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.    SjF STU v Bratislavě 
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.   FSI VUT v Brně 
doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.    SjF TU v Košiciach 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
byla schválena na VR, dne 6. 12. 2016 a pracovala v tomto složení: 
předseda: 
prof. Dr. Ing. Miloš Němček 
členové:   
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík 
 
Habilitační řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče Ing. Jana Nečase, Ph.D., 
odborného asistenta na Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava a pověřil řízením 
habilitačního řízení proděkana pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště 
doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. 
 
Proděkan informoval přítomné členy VR FS VŠB-TU Ostrava o veřejném zasedání Vědecké 
rady, které se konalo dne 9. 2. 2017 a kde přednesl Ing. Jan Nečas, Ph.D. svoji habilitační 
přednášku na téma “Inovativní metody návrhu dopravních zařízení“. 
 
Po vyzvání proděkanem, přednesl habilitant teze své habilitační práce na téma „Výzkum 
vlastností toku partikulárních hmot ve vztahu k jejich přepravě a manipulaci“. Přítomní 
oponenti seznámili členy VR se závěry svých posudků a dotazy k habilitační práci. Uchazeč 
zaujal své stanovisko k připomínkám a dotazům, a zodpověděl dotazy oponentů. 
 
Ve veřejné diskuzi zodpověděl uchazeč řadu dotazů, jako: 

 prof. Horyl: 1) Jaký byl nejvýše dosažený IF časopisu, v němž jste publikoval? 2) Jak 
jsou náročné Vaše simulace na výkon počítače? 3) Můžete si v simulacích volit časový 
krok? 4) V jakých intervalech se tento časový krok pohybuje? 

 prof. Kozubková: 1) Zohledňují Vámi používané software tvar částic? 2) Jste schopen 
verifikovat kritickou fluidizační rychlost? 

 prof. Pochylý: 1) Jaký tvar tenzoru napětí jste uvažoval při výpočtu deformační síly? 2) 
Která ze dvou publikovaných hypotéz toku částic odvození je bližší realitě? 

 doc. Kovář: 1) Zabýval jste se konstrukčním návrhem čeřící přepážky? 

 prof. Schmidová: 1) Proč jsou Vámi publikované patenty pouze na národní úrovni a 
uvažujete o ochraně i v zahraničí? 

 prof. Peciar: 1) Umíte si představit materiál, který by spadal do skupin A, B, C i D?  
 
Zprávu komise pro posouzení habilitační přednášky přednesl její předseda prof. Dr. Ing. 
Miloš Němček 
Komise pro posouzení habilitační přednášky posoudila na veřejném zasedání Vědecké rady 
Fakulty strojní dne 9. 2. 2017 habilitační přednášku pana Ing. Jana Nečase, Ph.D. na téma 
Inovativní metody návrhu dopravních zařízení. Tato přednáška byla určena pro posluchače 3. 
ročníku bakalářského studia pro předmět 342-0301 “Dopravníky“.  
V úvodu své přednášky seznámil posluchače s cílem a zaměřením své přednášky. Následoval 
přehled používaných typů dopravníků a popis stávajících postupů při jejich návrhu. Rovněž 
popsal druhy sypkých hmot a jejich geometrických a fyzikálních vlastností. Na praktické ukázce 
(video) ukázal problémy, které mohou nastat při použití klasických návrhových metod. Poté 
přešel na vysvětlení nové metody návrhu za využití moderního DEM software (Discrete 
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element method). Na výstupu návrhu dopravníku jasně deklaroval výhody využití této metody. 
Rovněž zde provedl názornou ukázku za pomocí názorného videa. V závěrečném srovnání 
vysvětlil výhody nového postupu návrhu. 
Komise se shodla, že, přednáška prokázala velmi dobré odborné i pedagogické schopnosti 
uchazeče, schopnost sdělit a interpretovat srozumitelně relativně složitou problematiku i pro 
studenty bakalářského studia. Komise pro posouzení habilitační přednášky hodnotí úroveň 
přednášky velmi kladně a doporučuje Vědecké radě Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava její přijetí 
a následné obhájení habilitační práce. 
 
Zprávu habilitační komise přednesl předseda prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 
Habilitační řízení bylo zahájeno na základě žádosti Ing. Jana Nečase, Ph.D. podané děkanovi FS 
VŠB-TU Ostrava. Na zasedání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava 
byla dne 6. prosince 2016 schválena a následně děkanem fakulty jmenována habilitační 
komise 
Habilitační na základě předložených podkladů pro zahájení habilitačního řízení a 
s přihlédnutím k vypracovaným oponentním posudkům podrobně zhodnotila vědeckou, 
pedagogickou a odbornou kvalifikaci uchazeče a v souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb. 
přijala následující stanovisko 
 
Vzdělání: 
2001 Ing., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Studijní obor: Dopravní a manipulační 

technika 
2007 Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Studijní obor: Dopravní a 

manipulační technika 
Průběh praxe: 
2002 - dosud VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, Akademický pracovník 

(Odborný asistent), rozvoj vědy v oblasti Dopravní a manipulační techniky 
2010 – dosud CENET - Centrum Energetického využití netradičních zdrojů energie, Senior 

researcher, Zástupce vedoucího Výzkumného programu 2, Odpovědnost za 
realizaci investic (objem 30 mil. Kč) www.enet.vsb.cz  

2014 University of Greenwich, London, Research assistant, Develop of workable 
pre-prototype rig of a characterisation instrument, to measure the flow 
properties of powders under fluidised conditions 

2005 – 2008 Centrum pokročilých inovačních technologii, VŠB–TU Ostrava, Samostatná 
vědecká práce na projektech z oblasti strojírenství.  

1994 – 1995  VŠB – Technická univerzita Ostrava, technik na katedře automatizační 
techniky a řízení 

 
Vědecká a odborná činnost: 
Odborná a vědecko-výzkumná činnost Ing. Jana Nečase, Ph.D. je zaměřena na oblast 
partikulárních hmot ve vztahu k jejich mechanicko-fyzikálních vlastností a dopadu těchto 
vlastností do návrhu dopravních a skladovacích zařízení. 
Téma habilitační práce „Výzkum vlastnosti toku partikulárních hmot ve vztahu k jejich 
přepravě a manipulaci“ odpovídá jeho odbornému zaměření a výuce na Fakultě strojní, VŠB-
TUO. 

 
Vědecká kvalifikace a uznání odbornou veřejností 
H-index dle Web of Science          1 
Počet článků v časopisech s impakt faktorem         2 
Počet článků v časopisech evidovaných v databázi WoS bez impakt faktoru     2 
Počet článků v ostatních časopisech (domácí i zahraniční)        8 
Počet článků na konferencích evidovaných v databázích WoS nebo SCOPUS  13 

http://www.enet.vsb.cz/
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Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – mezinárodní   23 
Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – národní    10 
Počet citací (bez autocitací) v databázi Web of Science       3 
Počet citací (bez autocitací) v databázi SCOPUS      11 
Počet citací ostatní – zahraniční           1 
Počet citací ostatní – domácí          5 
Patent           12 
Užitný vzor          11 
Ověřená technologie           5 
Průmyslový vzor          13 
Prototyp             1 
Funkční vzorek          23 
Software             1 

 
Pedagogická činnost: 
Ing. Jan Nečas, Ph.D. vykonává pedagogickou činnost na Institutu dopravy, Fakulty strojní, 
VŠB–TU Ostrava. Jeho pedagogické působení lze shrnout do následujících bodů: 
V bakalářském studiu ve studijním oboru Dopravní stroje a manipulace s materiálem, vede 
přednášky a cvičení v předmětech Dopravníky a Konstrukční cvičení a vede cvičení v předmětu 
Průmyslová doprava a logistika. V magisterském studiu oboru Konstrukční a procesní 
inženýrství, vede přednášky a cvičení v předmětu Mechanika sypkých hmot, Laboratorní 
měření v oboru, Teorie dopravních strojů, Dopravní komplexy hlubinných dolů. Na Hornicko-
geologické fakultě je garantem předmětu Doprava v dolech a lomech a Dopravní zařízení a 
vede přednášky a cvičení předmětu Strojní zařízení a cvičení v předmětech Konstrukční cvičení 
I, II, III, IV. Vede bakalářské a diplomové práce, ze kterých bylo úspěšně obhájeno 18 
závěrečných prací. Je autorem 2 vysokoškolských učebních textů a zavedl 3 nové předměty do 
výuky. Vypracoval dva posudky na doktorské práce pro The University of Newcastle, School of 
Engineering, Australia a 7 odborných posudků na články pro časopisy s IF zařazených do Q1. 
V rámci projektu Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání – Postdoci II se podílel 
jako mentor na vedení 2 postdoců. 
 
Habilitační komise prostudovala všechny předložené materiály a konstatuje jejich úplnost a 
dostatečnost a na jejich základě zhodnotila tvůrčí a vědecko-výzkumnou činnost a pedagogické 
schopnosti Ing. Jana Nečase, Ph.D. Vzala v úvahu písemně zpracované oponentské posudky, ve 
kterých všichni tři oponenti doporučují, aby jeho habilitační práce byla postoupena k obhajobě 
před Vědeckou radou Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava  
 
Habilitační komise konstatovala, že Ing. Jan Nečas, 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“ a doporučila, 
aby jeho habilitační práce byla postoupena k obhajobě před Vědeckou radou Fakulty strojní 
VŠB-TU Ostrava a aby byl pan Ing. Jan Nečas, Ph.D. po úspěšné obhajobě jmenován docentem 
pro obor „Konstrukční a procesní inženýrství“. 
 
V neveřejné části vystoupil ředitel Institutu dopravy doc. Slíva a podpořil návrh na jmenování 
docentem a vyzvedl uchazečovy výsledky a spolupráci s praxí. 
 
Námitky proti závěrům habilitační komise a komise pro posouzení habilitační přednášky nebyly 
vzneseny. 
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V tajném hlasování přítomní členové Vědecké rady oprávnění hlasovat, schválili většinou hlasů 
návrh na jmenování docentem v oboru Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jana Nečase, 
Ph.D. (viz protokol o průběhu tajného hlasování) následovně: 
 
             25 kladných 
    2 záporných 
    1 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál mu 
k úspěšnému habilitačnímu řízení. 
 

4. Habilitační řízení Ing. Stanislava Honuse, Ph.D. 
 
Obor habilitace: Energetické stroje a zařízení 

 
Habilitační komise: 
předseda: 
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
členové: 
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.   FSI VUT v Brně 
prof. dr. hab. Inź. Jaroslaw Kozaczka  FMER AGH Krakow 
prof. Dr. Ing. Miloš Němček   FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Gabriel Fedorko, Ph.D.   FBERG TU v Košiciach 
 
Oponenti: 
prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.   VŠLG Přerov 
prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.    ENET, VŠB-TU Ostrava 
doc. Ing. Ján Spišák, PhD.     FBERG TU v Košiciach 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
byla schválena na VR, dne 6. 12. 2016 a pracovala v tomto složení: 
předseda: 
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. 
členové:   
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
 
Habilitační řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče Ing. Stanislava Honuse, Ph.D., 
zástupce vedoucího katedry a odborného asistenta na Katedře energetiky Fakulty strojní VŠB-
TU Ostrava a pověřil řízením habilitačního řízení proděkana pro personální rozvoj, doktorské 
studium a externí pracoviště doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. 
 
Proděkan informoval přítomné členy VR FS VŠB-TU Ostrava o veřejném zasedání Vědecké 
rady, které se konalo dne 9. 2. 2017 a kde přednesl Ing. Stanislav Honus, Ph.D. svoji habilitační 
přednášku na téma “Metody matematického simulování částicových systémů se zahrnutím 
vzájemného silového působení tekutina-částice-částice“. 
 
Po vyzvání proděkanem, přednesl habilitant teze své habilitační práce na téma „Potenciál 
energetického využití produktů tepelného rozložení polymerů“. Přítomní oponenti seznámili 
členy VR se závěry svých posudků a dotazy k habilitační práci. Uchazeč zaujal své stanovisko 
k připomínkám a dotazům, a zodpověděl dotazy oponentů. 
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Ve veřejné diskuzi zodpověděl uchazeč řadu dotazů, jako: 

 prof. Kozubková: 1) Jaké současné metody modelování spalování plynů se používají a 
jaké metody modelování pro pyrolýzní jevy a spalování? 

 prof. Pochylý: 1) Jaká je oblast Vašeho pedagogického působení? 2) Jaký máte vztah 
k energetickým strojům a zařízením? 3) Na jakém principu je postavena Eulerova 
rovnice? 

 prof. Horyl: 1) Kolikrát je plyn vznikající při pyrolýze dražší než při spalování 
standardních plynů? 

 
Zprávu komise pro posouzení habilitační přednášky přednesla její předsedkyně prof. Ing. 
Miluše Vítečková, CSc. 
Uchazeč Ing. Stanislav Honus, Ph.D. seznámil členy Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava, 
habilitační komisi a hosty ve své habilitační přednášce se současnými možnostmi simulování 
toku části a paralelního toku částice + tekutina a s vymezením aplikování jednotlivých metod 
simulování. Téma habilitační přednášky bylo určeno studentům navazujícího magisterského 
studia N2301  Strojní inženýrství, oboru 2302T006 Energetické stroje a zařízení v předmětech 
361-0501 Přenos tepla a hmoty a 338-0546/01 Modelování proudění s přenosem tepla. 
Věnoval se vysvětlení spojení různých metod simulace s využitím výhod, které metody mají. 
Dále se věnoval modelu lineární a nelineární viskoelasticity. V závěru ukázal příklady aplikací 
simulačních metod, např. na simulaci fluidní vrstvy se zahrnutím tepla a na pohybu plynu a 
pevné fáze ve vysoké peci. 
Jeho přednáška byla velmi dobře připravena. Struktura i obsah přednášky odpovídala 
požadavku na vysokoškolskou výuku. Výklad byl veden logicky uspořádaně, s vysokým podílem 
hezky graficky zpracovaných prezentací s důrazem na praktickou aplikaci. 
Ing. Stanislav Honus, Ph.D. habilitační přednáškou prokázal velmi dobré odborné i pedagogické 
schopnosti, a proto komise pro posouzení habilitační přednášky ji hodnotí kladně a doporučuje 
Vědecké radě FS VŠB-TU Ostrava její přijetí. 
 
Zprávu habilitační komise přednesl předseda prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. 
Habilitační komise projednala ve smyslu 72 zákona č.111/98 vědeckou kvalifikaci uchazeče pro 
daný obor a jeho pedagogickou praxi. Seznámila se s posudky oponentů. Všechny posudky 
souboru uveřejněných vědeckých prací doporučují práci k dalšímu řízení. 
 
Vzdělání: 
Ph.D.   2012 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 
Studijní program:  Strojní inženýrství 
Studijní obor:  Energetické stroje a zařízení 
Název disertační práce: Metoda zvýšení efektivity termických procesů v reaktorech pro 

energetické konverze 
Ing.   2009 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 
Studijní program:  Strojní inženýrství 
Studijní obor:  Energetické stroje a zařízení 
Název diplomové práce: Návrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu  

VVER 640 
 
Průběh praxe: 
2016 – dosud 
Zástupce vedoucího 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky  
Zástupce vedoucího katedry 
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2013 – dosud 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Akademický pracovník 
2010 – dosud 
Výzkumné centrum ENET, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Vědecký pracovník 
2013 – 2015 
Výzkumné centrum ENET, VŠB – Technická univerzita Ostrava  
Postdoktorský výzkumník 
 
Vědecká a odborná činnost: 
Odborná a vědecko-výzkumná činnost Ing. Stanislava Honuse, Ph.D. je zaměřena na energetiku 
a tepelná zařízení, přenosové jevy, tepelné procesy, matematické simulace fyzikálních a 
chemických dějů a alternativní paliva. 
Téma předložené habilitační práce odpovídá jeho odbornému zaměření a výuce na Fakultě 
strojní, VŠB-TUO. 
 
Vědecká kvalifikace a uznání odbornou veřejností: 
hindex  dle SCOPUS           3 
JIMP Počet článků v časopisech s impakt faktorem        6 
JSC Počet článků v časopisech evidovaných v dtb SCOPUS nebo Web of Science    2 
JOST Počet článků v ostatních časopisech (domácí i zahraniční)      3 
D  Počet článků ve sborníku evidovaném v dtb SCOPUS nebo Web of Science 18 
JOST Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – mezinárodní    2 
JOST Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – národní   4 
Počet citací (bez autocitací) v uznávaných dtb SCOPUS nebo Webo of Science 18 
Ostatní citace (bez autocitací)         4 
ZPOLOP Poloprovoz           1 
ZTECH Ověřená technologie         1 
FPRUM Průmyslový vzor         3 
GPROT Prototyp          3 
GFUNK Funkční vzorek          5 
R  Software          7 
NMET Certifikovaná metodika         1 
B  Odborná kniha          1 
 
Pedagogická činnost: 
Ing. Stanislav Honus, Ph.D. vykonává pedagogickou činnost na Katedře energetiky, Fakulta 
strojní, VŠB – TU Ostrava. V bakalářském i navazujícím magisterském studiu přednáší a vede 
cvičení v předmětech Přenos tepla a hmoty, Akumulace a hospodaření s energiemi, Základy 
energetických procesů, Termomechanika, Teplárenství a rozvody energie, Strojní zařízení 
jaderných elektráren, Základy jaderné energetiky, Průmyslová energetika a Jaderně 
energetická zařízení. Vedl bakalářské i diplomové práce, ze kterých bylo 22 úspěšně obhájeno. 
 
Habilitační komise na svém zasedání zhodnotila výsledky pedagogické, vývojové a vědecko-
výzkumné činnosti Ing. Stanislava Honuse, Ph.D., kladně a konstatuje, že jmenovaný je velmi 
dobrým a uznávaným odborníkem v oboru „Energetické stroje a zařízení“, má sedmiletou 
úspěšnou pedagogickou praxi na vysoké škole a splňuje morální předpoklady pro výkon 
vědecko-pedagogické funkce.  
Habilitační komise v tajném hlasování doporučuje všemi hlasy podle 72 odst. 8 Zákona č. 
111/1998 Sb. pokračování habilitačního řízení před vědeckou radou Fakulty strojní VŠB – TU 
Ostrava a jmenování habilitanta docentem. 
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V neveřejné části vystoupil vedoucí Katedry energetiky doc. Kolarčík a vyzvedl jeho vědeckou a 
pedagogickou činnost. 

 
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 Ing. Stanislava Honuse, 
Ph.D. (viz protokol o průběhu tajného hlasování) následovně: 
 
             26 kladných 
    1 záporných 
    1 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál mu 
k úspěšnému habilitačnímu řízení. 

 
5. Schválení nových školitelů oboru 3902V056 Řízení strojů a procesů 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
nové školitele na návrh oborové rady ve studijním programu P2346 v oboru: 
 
3902V056 Řízení strojů a procesů  
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  28 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 
3902V056 Řízení strojů a procesů  
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  28 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 

6. Schválení odborníků pro SZZ pro rok 2017 
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium předložil návrhy vedoucích pracovišť na 
upravení seznamu odborníků, kteří mohou být členy komisí pro SZZ v bakalářském a 
navazujícím magisterském programu v roce 2017. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na změny 
v seznamu odborníků pro SZZ v roce 2017 následovně: 
 

28 kladných 
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    0 záporných 
    0 zdržel 
 

7. Schválení změny garanta oboru a jeho doplnění do Rady studijního programu 
Vzhledem k odchodu do důchodu stávajícího garanta oboru Průmyslové inženýrství byl 
navržen jako nový garant prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
změny garanta a doplnění do Rady studijního programu Strojní inženýrství následovně: 
 

27 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 

8. Informace o Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 
Děkan podal základní informace o Fakultě strojní jako je rekonstrukce Studijního oddělení FS, 
slavnostní otevření Laboratoře aditivní výroby, setkání ředitelů středních škol a průmyslových 
partnerů, Den otevřených dveří FS 3. 2. 2017, úspěchy studentů (Ing. Pavel Dresler – vítěz 
Rallye Monte Carlo 2017 v továrním týmu Škoda Auto) a Krevní výzva, kterou převzala Fakulta 
strojní od Hornickogeologické fakulty a uskuteční se 28. 2. 2017. 
 

9. Různé 
V různém děkan oznámil informace o volbách kandidáta na rektora VŠB-TUO s navrženými 
kandidáty pracovišti za FS – prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. a prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn.  
 
Na závěr děkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava poděkoval všem členům VR za účast na 
dnešním jednání a připomenul termíny zasedání VR FS v roce 2017. 
 
Termíny vědeckých rad v roce 2017: 

 16. 5. 2017 

 3. 10. 2017 

 28. 11. 2017 
 
 


