
Zápis 
z jednání Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství, 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ze dne 6.6.2019 

Omluveni: 

Přítomni: 

doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.O., doc. Ing. Milan Edl, 
Ph.O., prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., dr. h. c. 

viz prezenční listina, v Příloze 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu.
2. Výroční zpráva PSI UJEP za rok 2018.
3. Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci doktorského studijního

programu „Strojní inženýrství" (garant: prof. Michna).
4. Schválení návrhu záměru . předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního

programu „Energetika" (garant: Dr. Síťař).
5. Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního

programu „Materiály a technologie v dopravě" ( doc. Kusmierczak).
6. Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního

programu - ,,Řízení výroby" ( doc. Náprstková).
7. Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci magisterského studijního

programu - ,,Materiály a technologie v dopravě" ( doc. Kusmierczak).
8. Schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci magisterského studijního

programu - ,,Produktové inženýrství" ( doc. Náprstková).
9. Zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru strojírenská technologie (doc.

Novák).
10. Schválení nových členů do státnicových komisí na PSI UJEP.
11. Přestávka na oběd.
12. Habilitační řízení v oboru strojírenská technologie - Ing. Miroslava Ťavodová, Ph.D.
13.Různé.
14.Závěr.

1. Zahájení a schválení programu
Prof Michna uvítal přítomné a zahájil jednání Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství (dále jen
VR Fsn. Prof Beneš seznámil členy VR FSI s návrhem na zrušení bodu jednání- Schválení nových
členů do státnicových komisí na FSI UJEP. Byl promítnut program jednání VR FSI po zrušení bodu
jednání. Prof Beneš konstatoval, že vědecká rada je usnášeníschopná. Bylo přítomno 26 členů VR FSI
z celkového počtu 30.

Hlasování o schválení programu: 
Pro: 26 Proti: O Zdržel se: O 
Počet přítomných členů VR FSI: 26 

Usnesení: Program byl jednomyslně schválen 

2. Výroční zpráva FSI UJEP za rok 2018
Prof Michna seznámil členy vědecké rady s rámcovým obsahem výroční zprávy, ve které byly
shrnuty základní okruhy činností FSI v roce 2018.

Usnesení: VR FSI projednala Výroční zprávu FSI za rok 2018 a vzala ji na vědomí bez dalších 
připomínek. 
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Hlasování o schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci magisterského studijního programu 
Produktové inženýrství rektorovi UJEP: 
Pro:26 Proti:O Zdržel se:O 
Počet přítomných členů VR FS!: 26 

Usnesení: VR FS! schválila návrh záměru předložit žádost o akreditaci magisterského studijního 
programu „ Produktové inženýrství" rektorovi UJEP. 

Prof Michna závěrem shrnul všech sedm studijních programů. 
9. Zahájení řízení ke jmenování profesorem - doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Prof Beneš seznámil členy VR FSI s návrhem na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboruStrojírenská technologie - doc. Ing. Martina Nováka, Ph.D. - z Ústavu technologií a materiálů, Fakultystrojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené dle § 7 4 odst. 2zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Návrh bylpodpořen třemi písemnými stanovisky profesorů téhož (nebo příbuzného) oboru. Kontrolu materiálůprovedl garant habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, prof. Mádl. Jmenovací řízeníbylo zahájeno k 15 .5.2019. Proděkan prof. Beneš seznámil VR FSI se všemi dokumenty, které bylyuchazečem předloženy pro doložení ( o splnění) minimálních kvantifikovaných požadavků navysokoškolskou pedagogickou praxi a odbornou činnost, vyplývajících ze Směrnice děkana č. 3/2015„Řízení ke jmenování profesorem na FSI UJEP". Zmínil, že uchazeč byl jmenován docentem v oboruStrojírenská technologie v r. 2014., toto habilitační řízení se konalo na FVTM UJEP v Ústí n.Labem.
Hlasování o schválení návrhu komise pro jmenování profesorem - doc. Ing. Martina Nováka, PhD.: 
Pro:25 Proti:O Zdržel se: 1 
Počet přítomných členů VR FS!: 26 

10. Schválení nových členů do státnicových komisí na FSI UJEPTento bod nebyl projednán na VR FSI (viz Zápis z hlasování per rollam, zaslaný členům VR FSI).
12. Habilitační řízení v oboru strojírenská technologie - Ing. Miroslava Ťavodová, Ph.D.
Prof Beneš zahájil habilitační řízení Ing. Miroslavy Ťavodové, PhD. v oboru Strojírenská technologiepřed VR FSI UJEP. Habilitačnímu řízení bylo přítomno 26 členů VR z celkového počtu 30. Zápiso průběhu habilitačního řízení před VRje přílohou zápisu z jednání VR (viz příloha č. 1 a č. 2)
Usnesení: Vědecká rada Fakulty strojního inženýrství UJEP doporučila 23 kladnými hlasy jmenovat 
Ing. Miroslavu Ťavodovou, PhD. docentkou pro obor Strojírenská technologie a v souladu s §72 odst. 
11 zákona č. 111 I 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) ve znění pozdějších předpisů ukládá děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenování rektorovi 
UJEP. 

13. RůznéNikdo nevznesl žádné dotazy ani připomínky k jednotlivým bodům.
14. Závěr

Prof Michna poděkoval členům VR FSI za účast a spolupráci v celém čtyřletém funkčním období. V Ústí nad Labem 19. 6. 2019 Zapsala: ::t�.ov
h
á 

// / přó"f. Ing. Štefan Michna, PhD.· ., /děkan FS!, předseda VR FS! 
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b. �-prof. Dr. Ing. Libor Benešv 
proděkan pro tvůrčí činnost FS! 


