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1. Zahájení 

Jednání Vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan Fakulty strojní prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 
Přivítal členy vědecké rady a upřesnil program dnešního jednání. Děkan nechal hlasovat  
o doplněném programu jednání. Přítomno bylo 27 řádných členů vědecké rady, oprávněných 
hlasovat.  

 
2. Jmenovací řízení doc. Ing. et Ing. Mgr. Jany Petrů, Ph.D. 

Obor habilitace: Strojírenská technologie 
 

Jmenovací řízení zahájil děkan FS prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. představením uchazečky doc. Ing. 
et Ing. Mgr. Jany Petrů, Ph.D. docentky a vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské 
metrologie a pověřil řízením proděkana pro personální rozvoj doktorské studium a externí 
pracoviště FS VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D.  
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Hodnotící komise: 
předseda:  
prof. Dr. Ing. František Holešovský    FST ZČU v Plzni 
členové: 
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dr.h.c.     FVT so sídlom v Prešove 
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.      SjF ŽU v Žiline 
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr.h.c.   FMBM TU Kielce 
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.     SjF TU v Košiciach 
 
Doporučující písemná stanoviska vypracovali: 
prof. Ing. Andrej Czán, CSc.     SjF ŽU v Žiline 
prof. dr hab. inż. Stanislav Legutko, dr.h.c.   FMEM Politechnika Poznańska 
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž      FST ZČU v Plzni 
 
Všechna stanoviska byla kladná s doporučením jmenovat uchazečku profesorem v oboru 
Strojírenská technologie. 
 
Po vyzvání proděkanem přednesla uchazečka teze své inaugurační přednášky na téma „Výzkum 
integrity povrchu po obrábění a 3D tisku kovových materiálů“.  
 
Ve veřejné diskuzi zodpověděla uchazečka řadu dotazů, jako: 

 prof. Pochylý: 1) Co pokládáte za hlavní přínosy své práce v rámci výzkumného týmu? 
2) Vznikla z Vaší práce nová technologie? 3) Používáte ve své práci nějaké matematické 
metody? 

 prof. Novák: 1) Jak vidíte oblast aditivní technologii v delším časovém horizontu? 2) Co 
je největším problémem v této oblasti? 

 prof. Horyl: 1) Zabýváte se problematikou citlivostí povrchu na vznik trhlin?  

 prof. Noskievič: 1) Jaký je rozdíl mezi povrchem výrobu vytištěného aditivní technologií 
a klasickou konvenční technologií? 2) Jaký je výhled, co se týká ceny u obou technologií? 

 prof. Šooš: 1) Je šance, aby se zvýšila produktivita aditivních technologií v horizontu cca 
5 let? 

 
Zprávu hodnotící komise přednesl prof. Ing. Peter Demeč, CSc. v zastoupení předsedy prof. 
Dr. Ing. Františka Holešovského:  
Hodnotící komise na základě předložených podkladů, materiálů i osobní znalosti uchazečky 
zhodnotila pedagogické, vědecké, tvůrčí, organizační a řídicí schopnosti doc. Ing. et Ing. Mgr. 
Jany Petrů, Ph.D. a konstatovala na svém zasedání, že prokázala odborné a vědecké kvality  
při působení na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie.  
Odborná a vědeckovýzkumná činnost doc. Ing. et Ing. Mgr. Jany Petrů, Ph.D. je v oboru 
„Strojírenská technologie“ zaměřena na oblast progresivních metod obrábění, hodnocení 
kvality povrchu po obrábění, obrábění těžkoobrobitelných materiálů, vrtání hlubokých otvorů  
a inovativní a aditivní technologie výroby součástí. Vědecké a výzkumné aktivity vyústily 
v  rozsáhlou a významnou publikační činnost s pozoruhodným mezinárodním ohlasem. Výsledky 
výzkumu se promítly nejen do bakalářských, diplomových a Ph.D. prací, ale rovněž do projektů 
spolupráce s průmyslem. Je autorkou nebo spoluautorkou 2 mezinárodní a 4 národních patentů 
a také více než 100 dalších výsledků VaV. 
Uchazečka se v rámci univerzity podílí přímou pedagogickou činností již více než 12 let, z čehož 
jsou 4 roky od habilitace. Napsala celkem 11 vysokoškolských učebnic, skript, studijních opor 
nebo kapitol v knize a vedla celkem 86 bakalářských a diplomových prací. Zavedla  
nebo inovovala celkem 8 předmětů v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních 
programech, vyučuje nebo vyučovala celkem 12 předmětů. Je rovněž garantkou několika 
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předmětů ve všech stupních studia. Uchazečka je školitelem doktorského programu na Fakultě 
strojní VŠB-TU Ostrava v oboru Strojírenská technologie. 
Uchazečka od roku 2007 je řešitelkou nebo spoluřešitelkou více než 10 národních  
i mezinárodních vědeckých grantů. Je členem hodnotící komise a oponentkou programů TAČR 
a Výskumnej agentury Slovenské republiky projektů VaV. Je členkou oborové rady doktorského 
studijního oboru Strojírenská technologie na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Od roku 2012  
je vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. 
 
Hodnoticí komise prostudovala všechny předložené materiály, kterými uchazečka prokazuje  
svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost, pedagogické schopnosti ke jmenování profesorem 
ve smyslu § 74 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a vnitřních 
legislativních a řídících dokumentů VŠB – TU Ostrava a konstatuje jejich úplnost a dostatečnost. 
Doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. je vysoce erudovanou pedagogickou a vědeckou 
osobností uznávanou v odborné komunitě v ČR i v zahraničí a má pedagogickou a vědeckou 
kvalifikaci pro jmenování profesorkou v oboru Strojírenská technologie. 
 
Hodnoticí komise se na základě výsledku tajného hlasování podle § 74 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách v platném znění rozhodla podat Vědecké radě Fakulty strojní Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava návrh pokračovat ve jmenovacím řízení paní 
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jany Petrů, Ph.D. profesorkou v oboru Strojírenská technologie 
a uspořádat její inaugurační přednášku. 
 
Námitky proti předloženému návrhu a závěru hodnotící komise nebyly vzneseny. V neveřejné 
části závěrečné rozpravy Vědecké rady Fakulty strojní vystoupil na podporu návrhu děkan FS 
VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan SjF ŽU v Žilině prof. Dr. Ing. Milan Sága 
 
Před hlasováním opustila uchazečka jednání VR FS, počet hlasujících klesl v tomto bodě na 26. 
 
V tajném hlasování přítomní členové Vědecké rady oprávnění hlasovat schválili většinou hlasů 
návrh na jmenování profesorkou v oboru Strojírenská technologie doc. Ing. et Ing. Mgr. Jany 
Petrů, Ph.D. (viz protokol o průběhu tajného hlasování). 
 
  25 kladných 
    1 záporných 
    0 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazečku s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál  
jí k úspěšnému jmenovacímu řízení. Na závěr uchazečka poděkovala za projevenou důvěru, 
kterou jí VR FS VŠB-TU Ostrava projevila. 
 

3. Jmenovací řízení doc. Ing. Radima Halamy, Ph.D. 
Obor habilitace: Aplikovaná mechanika 
 
Jmenovací řízení zahájil děkan FS prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. představením uchazeče doc. Ing. 
Radima Halamy, Ph.D. docenta Katedry aplikované mechaniky a pověřil řízením proděkana  
pro personální rozvoj doktorské studium a externí pracoviště FS VŠB-TU Ostrava prof. Ing. 
Roberta Čepa, Ph.D.  
 
Hodnotící komise: 
předseda: 
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
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členové:  
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. Dr.h.c.  FJFI ČVUT v Praze 
prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.   FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Dr. Ing. Milan Sága     SjF ŽU v Žilině 
prof. Ing. Bohdana Marvalová CSc.   FS TU v Liberci 
 
Doporučující písemná stanoviska vypracovali: 
prof. Ing. Milan Růžička, CSc.    FS ČVUT v Praze 
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.    FSI VUT v Brně 
prof. Ing. Ladislav Laš, CSc.   FAV ZČU v Plzni 
 
Všechna stanoviska byla kladná s doporučením jmenovat uchazeče profesorem v oboru 
Aplikovaná mechanika. 
 
Po vyzvání proděkanem přednesl uchazeč teze své inaugurační přednášky na téma 
„Experimentální výzkum a predikce cyklického tečení kovových materiálů“.  
 
Ve veřejné diskuzi zodpověděl uchazeč řadu dotazů, jako: 

 prof. Pochylý: 1) Využíval jste při matematickém modelování konstitutivní vztahy? 2) 
Jaké jsou odlišnosti u materiálů z 3D tisku a standardních materiálů? 

 prof. Schmidová: 1) Podle čeho byl nastaven poměr normálové složky a tečné složky?  

 prof. Noskievič: 1) Jakým způsobem jste zatěžovali vzorky? 2) Jaká je frekvence pulsů 
(silových změn)? 3) Kolik je přibližně absolutně hodnota posunutí u tečení? 

 prof. Sága: 1) Co je to za parametr koeficient mí u konstitutivních vztahů? 
 

Zprávu hodnotící komise přednesl prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc. v zastoupení předsedy prof. 
Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc.:  
Hodnotící komise na základě předložených podkladů, materiálů i osobní znalosti uchazeče 
zhodnotila pedagogické, vědecké, tvůrčí, organizační a řídicí schopnosti doc. Ing. Radima 
Halamy, Ph.D. a konstatovala na svém zasedání, že prokázal odborné a vědecké kvality  
při působení na Katedře aplikované mechaniky. 
Pedagogická činnost uchazeče je zaměřena na vedení přednášek a cvičení z oblasti pružnosti  
a pevnosti, teorie plasticity, vlastnosti a zkoušení materiálů, metody konečných a hraničních 
prvků a creepu a teplotního namáhání. Výuku realizuje na stupních bakalářského, 
magisterského a doktorského studia a to v jazycích českém a anglickém. Uchazeč vedl 5 úspěšně 
obhájených bakalářských prací, 9 prací diplomových a 4 práce dizertační. Doc. Radim Halama  
je garantem oboru Aplikovaná mechanika navazujícího studia na Fakultě strojní VŠB - TU 
Ostrava, členem Rady univerzitních programů Aplikované vědy a technologie a Výpočetní vědy 
VŠB - TU Ostrava a garantem čtyřletého bakalářského studijního programu Průmyslový design 
připravovaného k akreditaci na Fakultě strojní VŠB - TU Ostrava ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého v Olomouci. Uchazeč byl zodpovědným řešitelem 3 a spoluřešitelem 10 projektů  
z pedagogické oblasti. Je autorem nebo spoluautorem řady výukových materiálů, skript, sylabů 
a elektronických a audiovizuálních materiálů. Podílel se na zavedení 4 nových předmětů 
bakalářského studia. Je pravidelně jmenován za člena zkušební komise závěrečných zkoušek  
na domácí i zahraničních univerzitách. 
Vědecko-výzkumná činnost uchazeče je rozsáhlá. Je zaměřena na oblasti plasticity, cyklické 
plasticity a únavy materiálu, numerické a experimentální metody v mechanice a na kontaktní 
únavu a opotřebení. Uchazeč je spoluautorem kapitoly v knize věnované modelování cyklické 
plasticity, dále je autorem nebo spoluautorem celkem 148 časopiseckých článků (z toho 8 s IF) 
a konferenčních příspěvků na zahraničních i tuzemských konferencích. Uchazeč byl pozván  
k přednesení přednášek na Tianjin University (Čína), Gunma University (Japonsko) a k plenárním 
přednáškám v rámci konferencí pořádaných v Žilině (Slovensko), Loebenu (Rakousko), v Praze  
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a k několika dalším. Odborná činnost uchazeče se odráží i ve vedení a řešení projektů (TAČR, 
GAČR, MPO, OP VaVpI, specifického výzkumu).  
 
Na základě předložených materiálů, doporučujících stanovisek tří významných profesorů  
i osobní znalosti uchazeče hodnotící komise dospěla k závěru, že pan doc. Ing. Radim Halama, 
Ph.D. je odborně známou a v České republice i v zahraničí uznávanou osobností v oboru 
Aplikovaná mechanika s dostatečnými pedagogickými zkušenostmi. Svědčí o tom řada jeho 
odborných publikací, realizovaných děl a metod aplikovaného výzkumu, vypracované studijní 
materiály, řešení a řízení projektů, členství v profesních a vědeckých společnostech, posudková 
a expertní činnost a ohlasy na výsledky jeho práce.  
 
Na základě těchto skutečností hodnotící komise pro jmenování doc. Halamy profesorem 
konstatuje, že jsou naplněny požadavky § 74 Řízení ke jmenování profesorem zákona  
č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem VŠB-Technické univerzity Ostrava, a proto doporučuje jmenovat doc. Ing. Radima 
Halamu, Ph.D. profesorem pro obor Aplikovaná mechanika. 
 
Námitky proti předloženému návrhu a závěru hodnotící komise nebyly vzneseny. V neveřejné 
části závěrečné rozpravy Vědecké rady Fakulty strojní vystoupil na podporu návrhu prof. Ing. 
Petr Horyl, CSc. dr.h.c., děkan FS VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., prof. Dr. Ing. Milan Sága, 
vedoucí Katedry aplikované mechaniky doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. a prof. Ing. Nikolaj Ganev, 
CSc. dr.h.c. 
 
Před hlasováním opustil uchazeč jednání VR FS, počet hlasujících klesl v tomto bodě na 26. 
 
V tajném hlasování přítomní členové Vědecké rady oprávnění hlasovat schválili většinou hlasů 
návrh na jmenování profesorem v oboru Aplikovaná mechanika doc. Ing. Radima Halamy, Ph.D. 
(viz protokol o průběhu tajného hlasování). 
 
  25 kladných 
    1 záporných 
    0 neplatných 
 
Děkan fakulty seznámil uchazeče s výsledkem hlasování Vědecké rady a poblahopřál  
mu k úspěšnému jmenovacímu řízení. Na závěr uchazeč poděkoval za projevenou důvěru, 
kterou mu VR FS VŠB-TU Ostrava projevila. 

 
4. Schválení hodnotící komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Karla Frydrýška, Ph.D. 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil vědecké radě  
ke schválení návrh hodnotící komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Karla Frydrýška, Ph.D. 
v oboru „Aplikovaná mechanika“ ve složení: 
 
Hodnotící komise 
předseda: 
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.    FBERG TU V Košiciach 
členové:  
prof. Ing. František Plánička, CSc.    FAV ZČU v Plzni 
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.    FS ČVUT v Praze 
prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Peter Droppa, PhD.    AOS gen. M. R. Štefánika 
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Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Aplikovaná mechanika doc. Ing. Karla Frydrýška, Ph.D. následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
5. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Tomáše Kota, Ph.D. 

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. Tomáše Kota, Ph.D. v oboru „Řízení strojů a procesů“ ve složení: 
 
Habilitační komise 
předseda: 
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
členové:  
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.    FAI UTB ve Zlíně 
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.    FS VŠB-TU Ostrava 
doc. Dr. Ing Radek Knoflíček    FSI VUT v Brně 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric    SjF ŽU v Žilině 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předsedkyně: 
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.     
členové: 
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.     
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík      
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Řízení strojů a procesů Ing. Tomáše Kota, Ph.D. následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 

 
6. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Miroslava Mahdala, Ph.D. 

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. Miroslava Mahdala, Ph.D. v oboru „Řízení strojů a procesů“ ve složení: 
 
Habilitační komise 
předseda: 
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
členové:  
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.    FAI UTB ve Zlíně 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.    SjF STU v Bratislavě 
prof. Ing. Tomáš Březina, CSc.    FSI VUT v Brně 
doc. Ing. Milan Heger, CSc.    FMT VŠB – TU Ostrava 
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Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předsedkyně: 
prof. Dr. Ing. Petr Novák       
členové: 
doc. Ing. Radim Halama, 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 Řízení strojů a procesů Ing. Miroslava Mahdala, Ph.D. následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 

 
7. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Františka Fojtíka, Ph.D. 

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. Františka Fojtíka, Ph.D. v oboru „Aplikovaná mechanika“ ve složení: 
 
Habilitační komise 
předseda: 
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.    IT4Innovations v Ostravě 
členové:  
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.    FSI VUT v Brně 
prof. Dr. Ing. Milan Sága     SjF ŽU v Žilině 
doc. Ing. Peter Frankovský, Ph.D.    SjF TU v Košiciach 
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.    FS ČVUT v Praze 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předsedkyně: 
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.       
členové: 
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.     
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Aplikovaná mechanika Ing. Františka Fojtíka, Ph.D. následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
8. Schválení komisí pro habilitační řízení Ing. Milana Miholy, Ph.D. 

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. Milana Miholy, Ph.D. v oboru „Řízení strojů a procesů“ ve složení: 
 
Habilitační komise 
předseda: 
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.    FS VŠB-TU Ostrava 
členové:  
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.    FAI UTB ve Zlíně 
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doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.    FS VŠB-TUO 
doc. Dr. Ing Radek Knoflíček    FSI VUT v Brně 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric     SjF ŽU v Žilině 
 
Komise pro posouzení habilitační přednášky: 
předsedkyně: 
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.     
členové: 
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář      
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na složení 
habilitační komise v oboru Řízení strojů a procesů Ing. Miroslava Mahdala, Ph.D. následovně: 
 
  24 kladných 
    0 záporných 
    3 zdržel 

 
9. Projednání akreditačního spisu Ph.D. studijního programu Dopravní systémy 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
záměr akreditace doktorského studijního programu Dopravní systémy. 
Garant studia:  doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 
Forma studia:  prezenční + kombinovaná 
Jazyk studia:  čeština, angličtina  
Standardní doba studia: 4 roky 
Oblast vzdělávání:  04 – Doprava (100%) 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
záměru akreditace doktorského studijního programu následovně: 
   

27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 

10. Změny ve složení ORO Dopravní a manipulační technika 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
změny ve složení oborové rady oboru studijního programu P2346, oboru Dopravní a manipulační 
technika. Na základě vlastní žádosti ukončili působení v ORO DMT prof. Němček, dr. Bortlík, prof. 
Bigoš a prof. Peciar. Jako nové členy předložil: 
 
Člen ORO:  doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. 
Pracoviště: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Dopravní a manipulační technika následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
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Člen ORO:  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 
Pracoviště: TU v Košicích, Strojnická fakulta strojní, Katedra konštrukčného, automobilového a 

dopravného inžinierstva 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Dopravní a manipulační technika následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 
Člen ORO:  doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. 
Pracoviště: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Dopravní a manipulační technika následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 

 
11. Změny ve složení ORO Strojírenská technologie 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
změny ve složení oborové rady oboru studijního programu P2346, oboru Strojírenská 
technologie. Působení v ORO DMT ukončili prof. Brychta, prof. Kocman, doc. Podjuklová, doc. 
Valíček. Jako nové členy předložil: 
 
Člen ORO:  doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Strojírenská technologie následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 
Člen ORO:  prof. Ing. Eva Schmidová, PhD. 
Pracoviště:  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra mechaniky, 

materiálů a částí strojů 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Strojírenská technologie následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 

12. Změny ve složení ORO Robotika 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
nového člena oborové rady oboru studijního programu P2346, oboru Robotika: 
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Člen ORO:  doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na nového člena 
oborové rady oboru Robotika následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
13. Změny v seznamu školitelů Ph.D. studia 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení nového 
školitele na návrh oborové rady ve studijním programu P2346: 
 
Školitel:  doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky 
Obor:  Aplikovaná mechanika  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení nového 
školitele na návrh oborové rady ve studijním programu P2346: 
 
Školitel:  doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky 
Obor:  Aplikovaná mechanika 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení nového 
školitele na návrh oborové rady ve studijním programu P2346: 
 
Školitel:  doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy 
Obor:  Dopravní a manipulační technika 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
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Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení nového 
školitele na návrh oborové rady ve studijním programu P2346: 
 
Školitel:  doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D. 
Pracoviště:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky 
Obor:  Robotika 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového školitele následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
 

14. Změny v doporučených kritériích habilitačních a jmenovacích řízeních 
Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště předložil ke schválení 
změny v doporučených minimálních kritériích pro zahájení habilitčního a jmenovacího řízení na 
Fakultě strojní, které vzešly z připomínek pracovní skupiny při Institucionální akreditaci OV27 na 
VŠB-TU Ostrava. 
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
předložených změn následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 

15. Změny garantů studijních programů 
Děkan předložil ke schválení změny garantů studijních programů a jejich studijních oborů: 
 
Stupeň studia:  Bakalářské + Navazující magisterské studium 
Studijní program:  Průmyslové inženýrství 
Navrhovaný garant: prof. Ing. Radek Čada, CSc.  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového garanta studijního oboru Průmyslové inženýrství následovně: 
 
  26 kladných 
    0 záporných 
    1 zdržel 
 
Stupeň studia:  Bakalářské 
Studijní program:  Mechatronika 
Navrhovaný garant: doc. Ing. Zdenko Bobovský, CSc.  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového garanta studijních programu Mechatronika následovně: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 
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Stupeň studia:  Bakalářské 
Studijní program:  Energetika a životní prostředí 
Navrhovaný garant: Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.  
 
Ve veřejném hlasování hlasovali členové Vědecké rady Fakulty strojní o návrhu na schválení 
nového garanta studijního programu Energetika a životní prostředí: 
 
  27 kladných 
    0 záporných 
    0 zdržel 

 
16. Informace o Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 

Děkan podal informaci o počtu přihlášek do studia na Fakultě strojní, vývoji počtu studentů  
a absolventů v letech 2009-2018 a počtu zahraničních studentů studujících na Fakultě strojní  
VŠB-TU Ostrava. 

 
17. Různé 

V různém děkan FS informoval o proběhlých akcích jako Strojírenství Ostrava 2019 v Dolní 
oblasti Vítkovice, SESIA 2019 v Trenčíně, Dny NATO 2019 na letišti v Ostravě Mošnově, 
plánovaných akcích na VŠB-TU Ostrava – 170 let univerzity (14. 11. 2019) a 70 let založení 
Fakulty strojní (2. 9. 2020 nebo 8. 9. 2020). Dále informoval o plánovaných termínech Vědeckých 
rad v roce 2019 a 2020 – do konce funkčního období, pozval členy Vědecké rady do MSV v Brně, 
stánek v pavilonu Z37 a poděkoval všem členům VR za účast na dnešním jednání.  
Dále vystoupil Ing. Dospiva, zástupce Oblastní kanceláře Ostrava ČKAIT, s informací o předání 
publikací do knihovny univerzity, která ČKAIT vydává ohledně konstrukcí a staveb. 
 
Termíny zasedání Vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava v roce 2019 a 2020: 

 3. 12. 2019 

 21. 1. 2020 

 25. 2. 2020 
 

 
 

 
 


