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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 2. 10. 2018 

 

Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 

1 dle prezenční listiny    

 

Body jednání 1. Zahájení – úvodní informace 
2. Habilitační řízení Ing. Roberta Brázdy, Ph.D. 
3. Schválení komisí pro habilitační řízení  
4. Schválení záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na FS 
5. Schválení změny garantů studijních programů a oborů 
6. Informace o Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 
7. Různé 

 
1. Zahájení 

Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan Fakulty strojní doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 
Přivítal členy vědecké rady a upřesnil program dnešního jednání. Přítomno bylo 26 řádných 
členů vědecké rady, oprávněných hlasovat.  

 
2. Habilitační řízení Ing. Roberta Brázdy, Ph.D. 

Obor habilitace: Konstrukční a procesní inženýrství 
 

Habilitační komise: 
předseda: 
prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.   emeritní profesor VŠB-TUO 
členové: 
prof. Ing. Petr Horyl, CSC. dr.h.c.   FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.   SjF TU v Košiciach 
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.   FSI VUT v Brně 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.   SjF STU v Bratislavě 
 
Oponenti: 
prof. Ing. Juraj Bukoveczký, CSc.   SjF STU v Bratislavě 
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.   FSI VUT v Brně  
doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.    SjF TU v Košiciach  
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Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
byla schválena na VR, dne 6. 3. 2018 a pracovala v tomto složení: 
předseda: 
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn 
členové:  
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík  
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář  
 
Habilitační řízení zahájil děkan fakulty představením uchazeče Ing. Roberta Brázdy, Ph.D., 
zástupce ředitele a odborného asistenta na Institutu dopravy Fakulty strojní  
VŠB-TU Ostrava a pověřil řízením habilitačního řízení proděkana pro personální rozvoj, 
doktorské studium a externí pracoviště prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. 
 
Proděkan informoval přítomné členy VR FS VŠB-TU Ostrava o veřejném zasedání Vědecké rady, 
které se konalo dne 21. 9. 2018 a kde přednesl Ing. Robert Brázda, Ph.D. svoji habilitační 
přednášku na téma “Skladovací systémy partikulárních látek“. 
 
Po vyzvání proděkanem, přednesl habilitant teze své habilitační práce na téma „Signifikantní 
zatěžující síly skladovacích systémů partikulárních látek“. Přítomní oponenti seznámili členy VR 
se závěry svých posudků a dotazy k habilitační práci. Uchazeč zaujal své stanovisko 
k připomínkám a dotazům, zodpověděl dotazy oponentů. 
 
Ve veřejné diskuzi zodpověděl uchazeč řadu dotazů, jako: 

 prof. Pochylý: 1) Zmínil jste software, jaký stupeň volnosti byl zvolen? 2) Nevyužíváte 
nějaký svůj software? 3) Zabýval jste se modelovou podobností?  

 prof. Adamczak: 1) Jakou cestou jsou získány grafy 4.1 - 4.9 v práci? Nedají se udělat 
podobné grafy z experimentálních dat? 2) Jednotky tlaku jsou Pa, proč uvádíte výsledky 
v barech?  

 prof. Novák: 1) Jaké technické a softwarové prostředky používáte při tenzometrických 
měřeních? 2) Jaká jsou doporučení pro výrobce či konstruktéry zásobníků a výsypek? 

 prof. Šooš: 1) Neuvažujete s matematickým popisem modelu?  

 prof. Čada: 1) Byly zaznamenány odchylky měření? 
 
Zprávu komise pro posouzení habilitační přednášky přednesl doc. Dr. Ing. Lumír Hružík 
v zastoupení předsedy prof. Dr. Ing. Vladimíra Mostýna: 
Komise pro posouzení habilitační přednášky posoudila na veřejném zasedání Vědecké rady 
Fakulty strojní dne 21. 9. 2018 habilitační přednášku pana Ing. Roberta Brázdy, Ph.D. na téma 
Skladovací systémy partikulárních látek. Tato přednáška byla určena pro posluchače 3. ročníku 
bakalářského studia pro předmět Dopravní a manipulační zařízení oboru Dopravní technika a 
technologie.  
Uchazeč seznámil přítomné členy Vědecké rady FS a členy komise pro posouzení habilitační 
přednášky s úvodem do problematiky partikulárních látek a dále s problematikou návrhu 
skladovacích systémů partikulárních látek a jejich dimenzování. Osnova habilitační přednášky 
byla logická, doplněná řadou názorných obrázků a grafů. Z hlediska prokázání didaktických 
schopností se jednalo o kvalitní přednášku se srozumitelným a názorným výkladem 
problematiky skladovacích systémů partikulárních látek. V diskuzi uchazeč uspokojivě 
zodpověděl všechny dotazy. 
Ing. Robert Brázda, Ph.D. prokázal habilitační přednáškou dobré odborné a pedagogické 
schopnosti a proto komise pro posouzení habilitační přednášky hodnotí tuto přednášku kladně 
a doporučuje VR FS VŠB – TU Ostrava její přijetí. 
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Zprávu habilitační komise přednesl předseda prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. 
Habilitační komise schválená 6. 2. 2018 na zasedání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
a doc. Ing. Ivo Hlavatým, Ph.D., děkanem Fakulty strojní, projednala ve smyslu § 72 Zákona o 
vysokých školách č. 111/1998 Sb. vědeckou kvalifikaci pro daný obor a na základě prostudování 
„Podkladových materiálů k habilitačnímu řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství“.  

 
Vzdělání: 
2007 Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Studijní obor: Dopravní a manipulační 
technika 
2002 Ing., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Studijní obor: Dopravní a manipulační technika 
 
Průběh praxe: 
2016 - dosud VŠB-TU Ostrava, Vedoucí Ústavu dopravních a procesních zařízení 
2012 – dosud VŠB-TU Ostrava, zástupce ředitele Institutu dopravy 
2005 – dosud VŠB-TU Ostrava, odborný asistent s VH, Institut dopravy 
 
Vědecká a odborná činnost: 
Jak je zřejmé z řešených témat, prioritní oblastí vědecké práce jsou granulometrické analýzy 
partikulárních látek, frikční parametry partikulárních látek a kontaktních materiálů, 
experimentální činnost na dopravních a skladovacích systémech a silová zatížení skladovacích a 
procesních systémů. 
 
Vědecká kvalifikace a uznání odbornou veřejností 
dle Web of Science         2 
dle SCOPUS (bez autocitací)        2 
Počet článků v časopisech s impakt faktorem       2 
Počet článků v časopisech evidovaných v databázi SCOPUS     3 
Počet článků v ostatních časopisech (domácí i zahraniční)      12 
Počet článků na konferencích, jejichž sborník je evidován v databázi Web of Science 5 
Počet článků na konferencích, jejichž sborník je evidován v databázi SCOPUS  1 
Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – mezinárodní   5 
Počet článků na konferencích mimo uznávané databáze – národní    15 
Počet citací (bez autocitací) v databázi Web of Science     9 
Počet citací (bez autocitací) v databázi SCOPUS      10 
Počet citací ostatní – zahraniční         17 
Počet citací ostatní – domácí        6 
Patent           6 
Užitný vzor          6 
Ověřená technologie         2 
Průmyslový vzor          2 
Prototyp           2 
Funkční vzorek          14 
 
Pedagogická činnost: 
Od roku 2005 přednášel a cvičil předměty Dopravní a manipulační zařízení, Průmyslová doprava 
a logistika, Dopravní komplexy, Transport and Handling Equipment (pro zahraniční studenty), 
Technologie ložných a skladových operací v dopravě, Dopravní zařízení v energetice, Teorie 
dopravních strojů, Dopravníky a Mechanizační prostředky. Zavedl nebo inovoval 2 nové 
předměty. Byl vedoucím 32 diplomových a bakalářských prací a je členem komisí pro státní 
závěrečné zkoušky. Je autorem nebo spoluautorem 6 skript a učebních textů. 
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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. Roberta Brázda, 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 na svém zasedání dne 11. 9. 2018 v Kurdějově zhodnotila pedagogické, 
vývojové a vědecko-výzkumné činnosti Ing. Roberta Brázdy, Ph.D. kladně a konstatuje, že 
jmenovaný je velmi dobrým a uznávaným odborníkem v oboru „Konstrukční a procesní 
inženýrství“, má třináctiletou 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 Zákona o vysokých 
školách č. 111/1998 Sb. v pokračování habilitačního řízení před Vědeckou radou Fakulty strojní 
VŠB – TU Ostrava a jmenování habilitanta docentem. 
 
V neveřejné části vystoupili děkan Fakulty strojní doc. Hlavatý, vedoucí Institutu dopravy doc. 
Slíva a prof. Šooš. 
 
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 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Roberta Brázdy, 
Ph.D. (viz protokol o průběhu tajného hlasování) následovně: 
 
             23 kladných 
    2 záporných 
    1 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál  
mu k úspěšnému habilitačnímu řízení. 
 
Po tomto bodu jednání odešel prof. Němček, počet členů oprávněných hlasovat se snížil na 25. 

 
3. Schválení komisí pro habilitační řízení  

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil vědecké radě  
ke schválení návrh habilitační komise a komise pro posouzení habilitační přednášky  
pro habilitační řízení Ing. Martina Fuska, Ph.D. v oboru „Aplikovaná mechanika“ ve složení: 
 
Hodnotící komise 
předseda: 
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.   IT4I VŠB – TU Ostrava 
členové:  
prof. Dr. Ing. Milan Sága    SjF ŽU v Žilině 
prof. Ing. Roland Jančo, Ph.D.   SjF STU Bratislava 
doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.   ÚFM AVČR 
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, Ph.D.  SjF ŽU v Žilině 
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Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předseda: 
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. 
členové: 
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 
doc. Ing et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Aplikovaná mechanika Ing. Martina Fuska, Ph.D. následovně: 

 
  25 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil vědecké radě  
ke schválení návrh habilitační komise a komise pro posouzení habilitační přednášky  
pro habilitační řízení Ing. Michala Šofera, Ph.D. v oboru „Aplikovaná mechanika“ ve složení: 
 
Hodnotící komise 
předseda: 
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.   IT4I VŠB – TU Ostrava 
členové:  
prof. Ing. Petr Horyl, CSc. dr. h. c.  FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Roland Jančo, Ph.D.   SjF STU Bratislava 
prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.   SjF ŽU v Žiline 
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.   FEKT VUT v Brně 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předseda: 
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík 
členové: 
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Aplikovaná mechanika Ing. Michala Šofera, Ph.D. následovně: 
 
  24 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 

4. Schválení záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na FS 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
záměr akreditace habilitačních a jmenovacích řízení v následujících oborech:  

 Aplikovaná mechanika 

 Energetické stroje a zařízení 

 Konstrukční a procesní inženýrství 

 Řízení strojů a procesů 

 Strojírenská technologie 
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V souladu s vysokoškolským zákonem a Nařízením vlády 274/2016 jsou obory zajištěny 
následujícími odbornáky z Fakulty strojní: 
Aplikovaná mechanika 

 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. 

 prof. RNDr. Milada Kozubková CSc. 

 doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.  

 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.  
Řízení strojů a procesů 

 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 

 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.  

 prof. Dr. Ing. Petr Novák  

 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.  

 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.  

 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.  
Konstrukční a procesní inženýrství 

 prof. Dr. Ing. Miloše Němček  

 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 

 doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 
Strojírenská technologie  

 doc. (prof.) Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.  

 prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica  

 doc. Ing. et Ing. Jana Petrů, Ph.D.  
Energetické stroje a zařízení 

 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.  

 doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. 

 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.  

 doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 
 
Vědecká rada projednala předložený záměr akreditace výše uvedených habilitačních a 
jmenovacích řízení a souhlasí s přípravou akreditačního spisu a jeho předložení Interní 
akreditační komisi. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní schválení návrhu 
následovně: 
 

25 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště dále předložil ke schválení 
doporučená minimální kritéria pro zahájení habilitačního nebo jmenovacího řízení.  

 
Vědecká rada projednala předložená doporučená minimální kritéria a schvaluje jejich používání 
při zahájení habilitačního nebo jmenovacího řízení a jeho předložení Interní akreditační komisi. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní schválení návrhu 
následovně: 
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25 kladných  
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
5. Schválení změny garantů studijních programů a oborů  
Proděkan pro studiu předložil ke schválení změnu garantu studijního programu a jeho studijních 
oborů: 
 
Bakalářský studijní program Technologie letecké dopravy: 
původní garant: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 
důvod změny: snížení úvazku na VŠB-TUO z 1 na 0,3 - změna hlavního působiště: Univerzita 

obrany 
nový garant: doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 
 
Bakalářský studijní obor Technologie provozu letecké techniky: 
původní garant: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 
důvod změny: snížení úvazku na VŠB-TUO z 1 na 0,3 - změna hlavního působiště: Univerzita 

obrany 
nový garant:  doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 
 
Bakalářský studijní obor Technologie údržby letecké techniky: 
původní garant: doc. Ing. František Martinec, CSc. 
důvod změny: odchod pedagoga do důchodu (na základě vlastního rozhodnutí) 
nový garant:  doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení nového 
školitele následovně: 
 
  25 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
6. Informace o Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 

Děkan podal základní informace o Fakultě strojní, jako počet přihlášek ke studiu a zapsaných 
studentů v tomto akademickém roce, počty zahraničních studentů na FS, podílem položek 
v rozpočtu FS, aktivitou Renovační dílna, úspěchy a ocenění pracovníků Fakulty strojní a výsledky 
týmu SAE Formula Student, DNY NATO 2018 a poděkoval za účast a bezvadný průběh na akci 
SESIA 2018 - setkání děkanů strojních fakult ČR a SR. 

 
7. Různé 

V různém děkan FS pozval všechny členy VR na konferenci Strojírenství 2018, která se koná 10. 
10. 018 v Nové Aule VŠB-TU Ostrava a nosným tématem je VaV na vysokých školách – příležitosti 
pro české strojírenství. Dále vystoupil prorektor Halama s informací, že bude financován projekt 
Technika pro budoucnost II, prof. Horyl s dotazem na možnost zakoupení software. Prof. 
Zegzulka informoval, že student FS získal 1. místo v celosvětové soutěži v simulacích DEM. 
 
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 2018 a představil návrh termínů 
zasedání pro rok 2019. 
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Termín Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava v roce 2018: 

 4. 12. 2018 
 

Návrh termínů zasedání Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava v roce 2019: 

 12. 2. 2019 

 14. 5. 2019 

 1. 10. 2019 

 3. 12. 2019 
 


