
Zpráva habilitační komise přednesená před VR FP TUL na jejím zasedání dne 1. 6. 
2017 
 
Vážený pane děkane, vážená vědecká rado FP TUL, 
 
dne 27. 6. 2016 požádal Dr. Lucjan Kozielski ze Slezské univerzity v Sosnowieci v Polsku 
dopisem děkana FP TUL prof. RNDr. Jana Picka, CSc. o zahájení habilitačního řízeni na FP 
TUL v oboru Fyzika. Ke své žádosti předložil potřebné doklady o svém dosavadním vzdělání, 
vědecké a pedagogické praxi a habilitační práci. 
 
Dr. Kozielski se narodil v r. 1962 v Mikolowu v Polsku. V letech 1981 – 1987 vystudoval 
Slezskou technickou universitu v Gliwici a v r. 1987 na této univerzitě získal hodnost M.Sc. 
(Ing.) v oboru Elektrotechnika. V letech 1988 – 1990 pracoval v průmyslovém závodu. Od r. 
1990 je zaměstnán jako asistent a později jako odborný asistent na Slezské universitě 
v Ústavu techniky a mechatroniky v Sosnowieci v Polsku. Na této univerzitě v r. 2007 obhájil 
doktorskou práci.  
 
Dr. Kozielski je autorem jednoho a spoluautorem 25 vědeckých článků publikovaných v 
mezinárodních recenzovaných časopisech. Rovněž je spoluautorem jednoho přehledového 
článku. Dále je Dr. Kozielski autorem či spoluautorem 25 příspěvků na konferencích. Rovněž 
je autorem 3 a spoluautorem dalších 3 patentů. Podílel se, případně se ještě podílí na řešení 7 
polských výzkumných projektů a dvou zahraničních výzkumných projektů. Na Slezské 
universitě v Ústavu techniky a mechatroniky přednáší jak v bakalářském a magisterském, tak 
v doktorském studiu. Dále vede laboratorní, teoretická a seminární cvičení. 
 
Předložená habilitační práce má název „Physical properties of materials for multifunctional 
piezoceramic transformers“. 
 
Na zasedání VR FP TUL dne 1. 12. 2016 byla schválena habilitační komise ve složení: 
 
Prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc., KFY FP TUL - předseda komise 
Doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc., FEL ČVUT Praha 
Doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., FEKT VUT Brno 
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., PřF UJEP Ústí nad Labem 
Doc. RNDr. František Slanina, CSc., FzÚ AV ČR Praha 
 
Habilitační komise se seznámila s písemnými podklady předloženými Dr. Kozielskim a sešla 
se dne 19. 1. 2017, aby posoudila jeho vědeckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost ke 
jmenování docentem pro obor Fyzika. Po prostudování předložených materiálů a kontrole 
jejich správnosti se habilitační komise tajným hlasováním usnesla na jmenování tří oponentů, 
kteří jsou významnými odborníky v oboru habilitační práce a rozhodla se požádat je o 
vypracování posudků na habilitační práci. Těmito oponenty jsou: 
 
Doc. RNDr. Viktor Bovtun, FzÚ AV ČR Praha 
Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., FM TUL Liberec 
Associate professor Francois Pigache, Ph.D., Institute Natioanl Polytechnique de Toulouse, 
Toulouse, France 
 



Během března a dubna 2017 oponenti posudky na habilitační práci vypracovali. Všichni tři 
oponenti považují předloženou habilitační práci za velmi dobrou a doporučují její obhajobu 
před VR FP TUL. 
 
Po prostudování posudků na habilitační práci se habilitační komise tajným hlasováním 
usnesla na závěru, ve kterém navrhuje jmenovat Dr. Lucjana Kozielského docentem a 
doporučuje pokračovat v habilitačním řízení před VR FP TUL, které se bude konat dne 1. 6. 
2017. 
 
 
 
Prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc., předseda habilitační komise 


