Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Zápis z 16. jednání vědecké rady dne 22. ledna 2003
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Profesorské jmenovací řízení – doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc.
2. Různé
Jednání vědecké rady zahájil a řídil děkan fakulty a předseda vědecké rady prof. Ing. Josef
Vačkář, CSc.
ad 1.
Profesorské jmenovací řízení zahájil a dále řídil předseda vědecké rady prof. Ing. Josef
Vačkář, CSc. Zkontroloval přítomnost členů vědecké rady a členů návrhové komise. Ze 30 členů VR je
přítomno 27 členů. Vědecká rada je usnášení schopná. Omluvil se člen návrhové komise prof. Kraus.
Představil uchazeče profesorského jmenovacího řízení pana
doc. Ing. Jaroslava Čecha, CSc.
z Ústavu materiálového inženýrství FSI VUT v Brně
pro obor Strojírenská technologie
Návrhová komise pracovala ve složení:
předseda:
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. z FSI VUT v Brně
členové:
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. z FMMI VŠB–TU v Ostravě
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. z FKFI ČVUT v Praze
prof. Ing. Radko Samek, CSc. z VA v Brně
prof. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc., z MTF STU v Trnavě
Předseda návrhové komise pan prof. Kocman přednesl návrh komise, která na základě
předložených dokumentů zhodnotila dosavadní pedagogickou, vědecko–výzkumnou a odbornou
činnost doc. Čecha. Komise v souladu s § 74 zákona č. 111/1998 Sb. dospěla k závěru, že pan doc.
Čech splňuje všechny požadavky pedagogické a vědecké kvalifikace pro jmenování profesorem a
v tajném hlasování všemi hlasy doporučila jmenovat doc. Ing. Jaroslava Čecha, CSc. profesorem pro
obor Strojírenská technologie.
Doc. Čech přednesl přednášku s názvem „Uplatnění moderních trendů při zvyšování
konkurenceschopnosti slévárenské výroby“ a v odborné rozpravě odpovídal na dotazy členů vědecké
rady. O odborné rozpravě je zpracován samostatný zápis.
Skrutátory pro tajné hlasování byli zvoleni prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. a Ing. Iva Ptáčková, CSc.
V tajném hlasování bylo odevzdáno
27 platných hlasů, (přítomno 27 členů VR ze 30)
z toho kladné
24 hlasy,
záporné
3 hlasy.
Vědecká rada většinou hlasů doporučila jmenování pana doc. Ing. Jaroslava Čecha, CSc.
profesorem pro obor Strojírenská technologie. Předseda vědecké rady prof. Vačkář seznámil pana
doc. Čecha s výsledkem jednání vědecké rady. Návrh bude předložen rektorovi VUT v Brně
k dalšímu řízení.
ad 2.
a) Vědecká rada projednala podklady pro akreditaci magisterských studijních programů FSI VUT
v Brně v souladu s požadavkem novely zákona o vysokých školách. Všemi hlasy souhlasí
s podáním návrhů na akreditaci pětiletého magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“
a dvouletých navazujících studijních programů „Aplikované vědy v inženýrství“, „Strojní
inženýrství“ a „Strojírenská technologie“.
b) Vědecká rada projednala a všemi hlasy odsouhlasila návrh směrnice děkana FSI k radě
studijních programů, která bude ustavena v souladu s čl. 4 Studijního a zkušebního řádu VUT
v Brně.

c) Vědecká rada vzala na vědomí ukončení doktorského studia úspěšným obhájením disertační
práce:
Ing. Pavel Částka – obor Konstrukční a procesní inženýrství
školitel doc. Ing. Pavel Bělohoubek, CSc.
Ing. Pavel Boucník – obor Strojírenská technologie
školitel doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc.
V závěru prof. Vačkář poděkoval členům vědecké rady za aktivní práci v uplynulém funkčním
období. Popřál všem hodně úspěchů v další odborné činnosti i osobním životě.
Verifikoval: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc., v.r.
místopředseda VR FSI
Zapsala: Z. Olšanová

