
 

 

 

ZÁPIS 

z 5. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty Strojní TUL 
konaného dne 1. března 2023 

 
Členové vědecké:  

Přítomni:        Omluveni:  

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.       prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.   
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.      prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. 
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.       doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. 
doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.      prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. 
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.       prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. 
Ing. Jiří Drbout        doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D. 
prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. 
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.       
prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. 
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld 
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. 
prof. Ing. Petr Louda, CSc. 
prof.  RNDr. David Lukáš, CSc. 
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. 
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. 
prof. Ing. Miroslav Mϋller, Ph.D. 
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček 
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 
prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. 
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. 
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. 
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. 
Ing. Pavel Šimák 
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. 
prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. 
 
Členové habilitační komise a oponenti – habilitační řízení J. Bradáče 

Přítomni:        Omluveni:  

prof. Ing. Iva Nová, CSc.       prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš      
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.      
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. 
 
 



 
 

 

 

Členové habilitační komise a oponenti – habilitační řízení M. Müllera 

Přítomni:        Omluveni:  

prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.       prof. Ing. František Pochylý, CSc. 
prof. Ing. František Maršík, DrSc.     prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. 
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.      prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. 
RNDr. Milan Sedlář, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 

Děkan uvítal přítomné a na úvod poblahopřál prof. Ing. Ludmile Kučerové, Ph.D. ke jmenování 
profesorkou. Dále byl členům VR předložen návrh programu. Program byl všemi přítomnými členy VR 
FS TUL schválen (25 přítomných členů). 

2. Habilitační řízení – Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 

Děkan přivítal a představil habilitanta, předsedu a členy komise a přítomné oponenty habilitační práce.  

Předseda:   prof. Ing. Iva Nová, CSc. – Technická univerzita v Liberci   
Členové:   prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. – VŠB – TU Ostrava  

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. – ČVUT v Praze 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. – ÚPT AV ČR 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš – UJEP v Ústí nad Labem 

 

Habilitační komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce: 
Oponenti:   prof. Dr. Ing. Libor Beneš 
    prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž 
 

Děkan uvedl, že v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem TUL 
proběhla kontrola původnosti habilitační práce a dle provedené kontroly lze konstatovat, že habilitační 
práce není plagiátem. 
 
Předsedkyně komise prof. Nová seznámila přítomné se stanoviskem habilitační komise ke jmenování 
Ing. Josefa Bradáče, Ph.D. docentem v oboru „Technologie a materiály“. Habilitační komise posoudila 
předložené podklady, odbornou a pedagogickou praxi, pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče 
a na základě posudků oponentů habilitační práce a výsledků tajného hlasování se usnesla na návrhu, 
že Ing. Josef Bradáč, Ph.D. má být jmenována docentem v oboru „Technologie a materiály“. Jednání 
se dle zápisů zúčastnilo 5 členů habilitační komise, kladných hlasů 5, záporných hlasů 0, neplatných 0. 
 

Děkan vyzval uchazeče, aby seznámil členy vědecké rady s tématem a výsledky své habilitační práce 
nazvané „Studie teplotního pole a parametrů svarové lázně pomocí numerických simulací svařování“. 
Následně přednesli posudky oponenti, přičemž všichni oponenti doporučili jmenovat uchazeče 
docentem. Uchazeč zodpověděl otázky oponentů. Do další diskuse se zapojilo 5 členů VR.  
Ke všem otázkám se uchazeč vyjádřil, ale ne ke všem otázkám dokázal zaujmout jednoznačné 
stanovisko. 
 

Následovala habilitační přednáška na téma „Možnosti využití simulačních výpočtů pro analýzu 
svařovacího procesu“.  
 
Po ukončení habilitační přednášky se s dotazy obrátil na uchazeče další člen VR. Uchazeč konstatoval, 
že není schopen dané dotazy obratem zodpovědět. 
 
K jednání vědecké rady se dodatečně připojuje další člen. Počet přítomných členů VR  
se zvyšuje na 26. 
 
 
 



 
 
 
 
Poté děkan vyzval uchazeče a hosty k odchodu ze zasedání. Vědecká rada pokračovala v uzavřené 
rozpravě. V rámci rozpravy vystupuje předsedkyně habilitační komise a pan proděkan Lepšík, který 
tlumočí informace o uchazeči od jeho nadřízeného, prof. Dynybyla ze ŠKODA AUTO VŠ. 
 
Po ukončení rozpravy k tématu pokračovalo neveřejné zasedání vědecké rady a příprava k hlasování  
o usnesení. Děkan představil členům VR hlasovací lístek. Skrutátory byli navržení a následně i 24 hlasy 
zvolení prof. Müller a doc. Lepšík. 
 
V souladu s § 72 odst. 9 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, se vědecká rada tajným 
hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.  
 
Výsledek tajného hlasování: 

Počet 
členů VR 
FS TUL 

Kvórum 
Přítomní 

členové VR 
FS TUL 

Odevzdané 
hlasy 

celkem 

Z toho: 

Kladné 
hlasy 

Záporné 
hlasy 

Neplatné 
hlasy 

32 17 26 25 15 6 4 

 

Vědecká rada FS TUL se v tajném hlasování usnesla, že uchazeč Ing. Josef Bradáč, Ph.D.  
nemá být jmenován docentem pro obor „Technologie a materiály“ a podle § 72 odst. 10 zákona  
č. 111/98 Sb., o vysokých školách, habilitační řízení zastavuje. 
 
Toto bylo uchazeči po vyzvání k navrácení na zasedání oznámeno panem děkanem. 
 

3. Schválení záměru podat akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  
pro obor Technologie a materiály  

 

Děkan Moravec krátce představil záměr podat akreditaci včetně personálního zabezpečení akreditace 
a plánovaného rozvoje v budoucnosti a dále uvedl přehled souvisejících VaV výsledků a projektů. 

 

V následné diskusi děkan doplnil na základě dotazu, že VR schvaluje dle zákona č. 111/98 Sb.,  
o vysokých školách záměr podat akreditaci, nikoliv akreditační spis. Další diskuse byla zaměřena 
zejména na personální zabezpečení akreditace v souvislosti s nízkým počtem v současnosti 
zapojených profesorů a obecně na personální rozvoj fakulty. Do diskuse se zapojilo 6 členů vědecké 
rady. 

 

Děkan uzavřel diskusi s konstatováním, že problematika personálního rozvoje FS TUL bude znovu 
zařazena na program VR konané v květnu 2023 v Mladé Boleslavi. 

     
Veřejným hlasováním vědecké rady byl návrh schválen 25 přítomnými hlasy.  
 
 
 
 



 
 
 

4. Schválení záměru podat akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  
pro obor Stavba strojů a zařízení  

Děkan Moravec krátce představil záměr podat akreditaci včetně personálního zabezpečení akreditace 
a plánovaného rozvoje v budoucnosti a dále uvedl přehled souvisejících VaV výsledků a projektů. 

 
Do následné diskuse se zapojilo 7 členů VR. Diskutována byla úloha studentů a absolventů 
doktorského studia, kvalita uchazečů do tohoto typu studia, vícezdrojový způsob financování 
doktorandů, role a kvalita školitelů. Zmíněna byla také připravovaná změna ve financování studentů 
doktorských studijních programů. 
 
Veřejným hlasováním vědecké rady byl návrh schválen 26 přítomnými hlasy . 
 
Zasedání opustil vzhledem k dalším pracovním povinnostem Ing. Drbout, počet přítomných 
členů VR se snížil na 25. 
 
5. Habilitační řízení – Ing. Miloš Müller, Ph.D. 

Děkan přivítal a představil habilitanta, předsedu a členy komise a přítomné oponenty habilitační práce.  

 
Předseda:   prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci 
Členové:   prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. – Ústav termomechaniky AV ČR  

doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně 
RNDr. Milan Sedlář, CSc. – SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. 
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. – České vysoké učení technické v Praze 
 

Habilitační komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce: 
Oponenti:   prof. Ing. František Maršík, DrSc. 
    prof. Ing. František Pochylý, CSc. 

RNDr. Milan Sedlář, CSc. 
 

Děkan uvedl, že v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem TUL 
proběhla kontrola původnosti habilitační práce a dle provedené kontroly lze konstatovat, že habilitační 
práce není plagiátem. 
 
Předseda komise prof. Vít seznámil přítomné se stanoviskem habilitační komise ke jmenování  
Ing. Miloše Müllera, Ph.D. docentem v oboru „Aplikovaná mechanika“. Habilitační komise posoudila 
předložené podklady, odbornou a pedagogickou praxi, pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče 
a na základě posudků oponentů habilitační práce a výsledků tajného hlasování se usnesla na návrhu, 
že Ing. Miloš Müller, Ph.D. má být jmenován docentem v oboru „Aplikovaná mechanika“. Jednání se dle 
zápisů zúčastnilo 5 členů habilitační komise, kladných hlasů 5, záporných hlasů 0, neplatných 0. 
 
Děkan vyzval uchazeče, aby seznámil členy vědecké rady s tématem a výsledky své habilitační práce 
nazvané „Material response to the cavitation impact“. Následně přednesli posudky dva přítomní 
oponenti, přičemž doporučili jmenovat uchazeče docentem. Kompletní posudek nepřítomného 
oponenta prof. Ing. Františka Pochylého, CSc., přečetl předseda habilitační komise prof. Vít. 
Uchazeč zodpověděl otázky oponentů. Do další diskuse se zapojilo 6 členů VR, ke všem otázkám  
se uchazeč vyjádřil a zaujal stanovisko. 
 



 
 
 
 
Následovala habilitační přednáška na téma „Úžasný svět bublin“. Po přednášce proběhla krátká 
diskuse. 
 
Poté děkan vyzval uchazeče a hosty k odchodu ze zasedání. Vědecká rada pokračovala v uzavřené 
rozpravě. Do diskuse se zapojili 3 členové VR. 
 
Po ukončení rozpravy k tématu následovalo neveřejné zasedání vědecké rady a příprava k hlasování  
o usnesení. Děkan představil členům VR hlasovací lístek. Skrutátory byli navržení a následně i 23 hlasy 
zvoleni prof. Müller a doc. Lepšík. Před volbou skrutátorů prof. Müller informoval přítomné,  
že není ve střetu zájmu v souvislosti se shodou příjmení s uchazečem. 
 
V souladu s § 72 odst. 9 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, se vědecká rada tajným 
hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.  
 
Výsledek tajného hlasování: 

Počet 
členů VR 
FS TUL 

Kvórum 
Přítomní 

členové VR 
FS TUL 

Odevzdané 
hlasy 

celkem 

Z toho: 

Kladné 
hlasy 

Záporné 
hlasy 

Neplatné 
hlasy 

32 17 25 25 23 2 0 

 
Vědecká rada FS TUL se v tajném hlasování usnesla, že uchazeč Ing. Miloš Müller, Ph.D.  
má být jmenován docentem pro obor „Aplikovaná mechanika“ a podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/98 
Sb., o vysokých školách, postupuje svůj návrh rektorovi. 
 
Toto bylo uchazeči po vyzvání k navrácení na zasedání oznámeno panem děkanem. 
 

6. Různé 

 Den motorismu 
Děkan pozval členy VR na Den motorismu, který se uskuteční v rámci oslav k 70. výročí založení 
FS TUL v areálu kampusu dne 18. 4. 2023. Součástí akce bude expozice závodních speciálů  
a tematicky zaměřené přednášky a besedy určené pro širokou veřejnost.  
  

 
Ukončení zasedání 
 
Předpokládaný termín příštího zasedání je 19. 4. 2023. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Tomáš Kysilka dne 1. 3. 2023                         Schválil: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


