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Fakulta výrobních technologií a 
managementu 
Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem 
    
Akademický senát 
funkční období 2016 – 2019 
 
Pasteurova 3334/7    Tel.: 475 285 511 
400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 
internet: www.fvtm.ujep.cz   E-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz 

 
Zápis z 10. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií 

a managementu UJEP 
 
Datum konání: 19. 4. 2017 
Přítomni:  Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; Ing. Jan Kampo; Ing. František Klimenda; Ing. Pavel 
Kraus; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; 
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.; Sofie Žárská; 
Hosti: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.; Ing. Petr Majrich, Ph.D.; Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Schválení návrhu rozpočtu FVTM pro rok 2017 – příloha č. 1-3 
5. Schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2016 – příloha č. 4 
6. Uvolnění finančních prostředků z FRIMU FVTM – příloha č. 5 
7. Schválení Podmínek přijetí ke studiu pro II. kolo přijímacího řízení akademického roku 

2017/2018 v bakalářských a magisterských studijních programech – příloha č. 6 
8. Schválení Podmínek přijetí ke studiu pro III. kolo přijímacího řízení akademického 

roku 2017/2018 v bakalářských a magisterských studijních programech – příloha č. 7 
9. Prezentace názoru studentů na propagaci fakulty 
10. Různé 
11. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 8.30 hod. v budově děkanátu fakulty, zahájil a dále řídil předseda senátu Jan 
Mádl. Konstatoval, že je přítomno osm členů AS FVTM a senát je tudíž usnášení schopný. 
 
Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání, který byl 
doplněn v bodě č. 10 o bod č. 10a) Projekty. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[54]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: Senátoři 
František Klimenda a Jan Novotný. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[55]. 
 
Ad 4) Děkan Štefan Michna přednesl návrh rozpočtu na rok 2017. 
 
8:35 příchod senátorky J. Svobodové. 
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Návrh usnesení [56]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 
schvaluje Návrh rozpočtu FVTM na rok 2017.“ 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[56]. 
 
Ad 5) Děkan Štefan Michna seznámil senátory s Výroční zprávou o činnosti FVTM za rok 
2016, kterou předložil ke schválení. 
 
Návrh usnesení [57]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 
schvaluje Výroční zprávu o činnosti FVTM za rok 2016.“ 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[57]. 
 
Ad 6) Děkan Štefan Michna přednesl žádost proděkana pro vědu Josefa Soukupa o čerpání 
finanční částky z FRIMU FVTM 
 
Senátor Jaromír Cais se informoval ohledně výsledku kontrolního dne. Bylo mu sděleno, 
že nebyly shledány žádné zásadní věci, které by bránili v provozu. Pouze chybí dokončit 
nátěry. 
Dále se informoval, z čeho bude hrazeno vybavení laboratoře Rapid prototypingu. Děkanem 
fakulty mu bylo sděleno, že z projektů fakulty. 
Poslední dotaz, který byl senátorem vznesen, je, zda uvedená částka 925 000,-Kč 
je i na vybavení kuchyňky a učeben, nebo jen na rekonstrukci. Senátor byl informován o tom, 
že požadovaná částka je na rekonstrukci a vybavení kuchyňky, nábytek se použije stávající, 
který má fakulta k dispozici popřípadě dle potřeby se dokoupí z projektů. 
 
Návrh usnesení [58]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 
schvaluje uvolnění celkové částky 925 000,-Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a učebny.“ 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Návrh byl schválen[58]. 
 
Ad 7) Proděkan pro studium Tomáš Vysloužil předložil senátu ke schválení Podmínky přijetí 
ke studiu pro II. kolo přijímacího řízení akademického roku 2017/2018 v bakalářských 
a magisterských studijních programech. Jediná změna, která je oproti loňským podmínkám je, 
že již nevyžadujeme tisk elektronické přihlášky 
 
Návrh usnesení [59]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 
schvaluje Podmínky přijetí ke studiu pro II. kolo přijímacího řízení na Fakultě výrobních 
technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 
2017/2018.“ 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen [59] 
 
Ad 8) Proděkan pro studium Tomáš Vysloužil předložil senátu ke schválení Podmínky přijetí 
ke studiu pro III. kolo přijímacího řízení akademického roku 2017/2018 v bakalářských 
a magisterských studijních programech. 
 
Návrh usnesení [60]: „Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu 
schvaluje Podmínky přijetí ke studiu pro III. kolo přijímacího řízení na Fakultě výrobních 
technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 
2017/2018.“ 
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Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[60]. 
 
Ad 9) Senátorka Sofie Žárská prezentovala názory studentů fakulty na propagaci fakulty. 
Uvedla, že studentům se nelíbí propagace na veletrzích, např. na GAUDEAMU, byl stánek 
fakulty nevýrazný, mohla by být lepší grafika stánku. V brožurkách by měly být více 
rozepsány samostatné obory, nikoliv katedry, je to pro uchazeče matoucí.  
Největší zájem z propagačních materiálů je o propisky, tužky, trika. 
Studentům chybí interaktivní spoty, plakáty s jakými firmami spolupracujeme, nedostatek 
prezentace symbolů a loga fakulty.  
 
Děkan Štefan Michna informoval, že na schůzce kolegia rektora byl přednesen jednotný styl 
UJEP, který nebyl odsouhlasen, byly k němu výhrady. Nový jednotný styl zatím nebyl 
předložen. Fakulta svou propagaci zaměřila více na střední školy a přes VTP se zaměřujeme 
na firmy. 
 
Senátorka Blanka Skočilasová vyjádřila svůj názor, že studenti spíše mysleli prezentaci 
fakulty více pro sebe, aby mohli nosit trička, měli fakultní propisky, tužky, apod. Bohužel 
v tomto ohledu je důležité ohlídat obchodní stránku, protože fakulta nesmí prodávat trička a 
propagační materiály.  
 
Senátorka Sofie Žárská informovala senát, že spolu se studenty se chystá navštívit s touto 
problematikou i Mgr. Červenku, jelikož tento problém není pouze na naší fakultě, ale na celé 
univerzitě. Předseda senátu vyjádřil souhlas s tímto postupem.  
 
Ad 10)  

a) Děkan Štefan Michna informoval senát, že univerzita získala na projekty 842mil. Kč. 
Zařadili jsme se na 6. místo z 34 univerzit. Bohužel nedostali jsme projekt doktoral, 
proto ho podáme znovu v druhé výzvě. 
Senát bere na vědomí.  

b) Univerzita připravuje mezinárodní projekt NANOTECH. Projekt by mohl začít 
od 1. 1. 2018. 

 
Ad 11) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 
že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 54 až č. 60.  
 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: František Klimenda v. r.  

 Jan Novotný, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 19. dubna 2017 
        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FVTM UJEP 
 
Příloha č. 1 Zápis o rozpočtu 
Příloha č. 2 Výkaz rozpočtu FVTM 
Příloha č. 3 Dopis rektorovi - Informace k opatření návrhu rozpočtu FVTM UJEP pro r. 2017 
Příloha č. 4 VZ FVTM 2016 
Příloha č. 5 Žádost o čerpání z FRIMU FVTM 
Příloha č. 6 Podmínky přijímacího řízení 2. kolo 
Příloha č. 7 Podmínky přijímacího řízení 3. kolo 
Příloha č. 8 Prezentace – dostavba Válcovna 





 Čís.

Index 

pl.17/sk.16

účtu (v %)

A. Náklady Kč v tis. Pozn Kč v tis. Pozn. Kč v tis. Pozn.

I. Spotřebované nákupy celkem     pol. 2 až 5 1 2 303,3 2 500,2 2 100,0  84,0%

Spotřeba materiálu 501 2 1 519,5 1 725,0 1 250,0 72,5%

Spotřeba energie 502 3 783,8 775,2 850,0 109,7%

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 4 0,0 0,0 0,0 #############

Prodané zboží 504 5 0,0 0,0 0,0 #############

II. Služby celkem                           pol. 7 až 10 6 2 588,9 1 948,3 1 630,0 83,7%

Opravy a udržování 511 7 708,1 318,4 220,0 69,1%

Cestovné 512 8 273,7 293,1 190,0 64,8%

Náklady na reprezentaci 513 9 57,1 120,9 120,0 99,3%

Ostatní služby 518 10 1 550,0 1 216,0 1 100,0 90,5%

III. Osobní náklady celkem        pol. 12 až 16 11 24 590,6 24 788,3 24 150,0 97,4%

Mzdové náklady (z toho OON) 521 12 18 004,0 428 18 268,2 17 733,0 97,1%

Zákonné sociální pojištění        34,00 % 524 13 6 046,5 6 021,0 6 029,0 100,1%

Ostatní sociální pojištění 525 14 0,0 0,0 0,0 #############

Zákonné sociální náklady 0,42%, SF 1,5%, P.př,  527 15 540,2 499,1 340,0 68,1%

Ostatní sociální náklady 528 16 0,0 0,0 0,0 #############

IV. Daně a poplatky celkem        pol. 18 až 20 17 15,6 26,9 28,0 104,1%

Daň silniční 531 18 9,1 10,8 11,0 101,8%

Daň z nemovitosti 532 19 0,0 0,0 0,0 #############

Ostatní daně  a poplatky 538 20 6,5 16,1 17,0 105,6%

V. Ostatní náklady celkem         pol. 22 až 29 21 2 120,6 2 426,6 2 870,0 118,3%

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 22 0,0 0,0 0,0 #############

Ostatní pokuty a penále 542 23 0,0 0,0 0,0 #############

Odpis nedobytné pohledávky 543 24 0,0 0,0 0,0 #############

Úroky 544 25 0,0 0,0 0,0 #############

Kurzové ztráty 545 26 0,3 1,7 0,0 0,0%

Dary 546 27 0,0 0,0 0,0 #############

Manka a škody 548 28 0,0 0,0 0,0 #############

Jiné ostatní náklady 549 29 2 120,4 2 424,9 2 870,0 118,4%

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  

a opr. položek celkem                 pol. 31 až 36 30 5 155,9 3 788,6 3 909,0 103,2%

Odpisy dlouhodobého hm. a nehmotn. majetku 551 31 5 155,9 3 788,6 3 909,0 103,2%

Zůstatk. cena prod. dlouh. nehmot. a  hmot. m. 552 32 0,0 0,0 0,0 #############

Prodané cenné papíry a podíly 553 33 0,0 0,0 0,0 #############

Prodaný materiál 554 34 0,0 0,0 0,0 #############

Tvorba  rezerv 556 35 0,0 0,0 0,0 #############

Tvorba  opravných položek 559 36 0,0 0,0 0,0 #############

VII. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 

celkem                                     pol. 38 37 0,0 150,2 50,0 33,3%

Změna stavu zásob vlastní činnosti 560 38 0,0 150,2 50,0 33,3%

VIII. Poskytnuté příspěvky celkem                     pol.40 

a 41 39 35,5 50,5 35,0 69,3%

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi  org.složkami 581 40 0,0
0,0

0,0 #############

Poskytnuté příspěvky 582 41 35,5 50,5 35,0 69,3%

IX. Daň z příjmů celkem                      pol. 43 42 0,0 0,0 0,0 #############

Dodatečné odvody daně z příjmů 595 43 0,0 0,0 0,0 #############

Náklady celkem                                            pol. 

1+6+11+17+21+30+39+42 44 36 810,5 35 679,6 34 722,0 97,3%

2016

ROZPOČET 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

TA 01, TA 15, TA 16

Název organizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

IČ: 44555601

Sídlo: Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem

Právní forma: veřejná vysoká škola

Útvar:  Fakulta výrobních technologií a managementu 

Název položky
Pol. 

číslo

Hlavní činnost Hlavní činnost Hlavní činnost   

2015 Plán 2017



 Čís.

Index 

pl.17/pl.16

účtu (v %)

B. Výnosy Kč v tis. Pozn. Kč v tis. Pozn. Kč v tis. Pozn.

I.Tržby za vlastní výkony a zboží celkem                                          

pol. 46 až 48 45 370,7 305,6 370,0 121,1%

Tržby za vlastní výrobky 601 46 0,0 0,0 0,0 #############

Tržby z prodeje služeb 602 47 345,0 293,1 290,0 98,9%

Tržby za prodané zboží 604 48 25,7 12,4 80,0 643,2%

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem                                          

pol. 50 až 53 49 0,0 0,0 0,0 #############

Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 50 0,0 0,0 0,0 #############

Změna stavu zásob polotovarů 612 51 0,0 0,0 0,0 #############

Změna stavu zásob výrobků 613 52 0,0 0,0 0,0 #############

Změna stavu zvířat 614 53 0,0 0,0 0,0 #############

III. Aktivace celkem                     pol. 55 až 58 54 0,0 0,0 0,0 #############

Aktivace materiálu a zboží 621 55 0,0 0,0 0,0 #############

Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 56 0,0 0,0 0,0 #############

Aktivace dlouh.nehmotného majetku 623 57 0,0 0,0 0,0 #############

Aktivace dlouh.hmotného majetku 624 58 0,0 0,0 0,0 #############

IV. Ostatní výnosy celkem          pol. 60 až 66 59 5 407,9 6 631,0 6 355,0 95,8%

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 60 0,0 0,0 0,0 #############

Ostatní pokuty a penále 642 61 0,0 0,0 0,0 #############

Platby za odepsané pohledávky 643 62 0,0 0,0 0,0 #############

Úroky 644 63 0,0 0,0 0,0 #############

Kurzové zisky 645 64 0,0 0,0 0,0 #############

Zúčtování fondů: 648 65 1 688,8 4 364,6 4 015,0 92,0%

Jiné ostatní výnosy 649 66 3 719,1 2 266,4 2 340,0 103,2%

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 

rezerv a opravných položek celk.                 pol. 68 až 

74 67 0,0 0,0 0,0 #############

Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 652 68 0,0 0,0 0,0 #############

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 69 0,0 0,0 0,0 #############

Tržby z prodeje materiálu 654 70 0,0 0,0 0,0 #############

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 71 0,0 0,0 0,0 #############

Zúčtování rezerv 656 72 0,0 0,0 0,0 #############

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 73 0,0 0,0 0,0 #############

Zúčtování opravných položek 659 74 0,0 0,0 0,0 #############

VI. Přijaté příspěvky celkem      pol. 76 až 78 75 0,0 0,0 0,0 #############

Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složk. 681 76 0,0 0,0 0,0 #############

Přijaté příspěvky (dary) 682 77 0,0 0,0 0,0 #############

Přijaté příspěvky 684 78 0,0 0,0 0,0 #############

VII. Provozní dotace celkem                 pol. 80 79 30 480,5 28 743,1 28 005,0 97,4%

Provozní dotace 691 80 30 480,5 28 743,1 28 555,0 99,3%

Provozní dotace posk. jiné součásti UJEP 81 -550,0

Výnosy celkem 

                      pol. 45+49+54+59+67+75+79 36 259,1 35 679,6

C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním                                pol. 82 - 44 -551,4 0,0

Daň z příjmu 591 84 0,0 0,0 0,0 #############

Výsledek hospodaření 

po zdanění                                       pol. 83 - 84 -551,4 0,0

Komentáře:  

č.ú. 648  -  640 tis. Kč odstranění tvrdosti dle pravidel 

- 1 074 tis. Kč ukazatel V16 25 %

-  790 tis. Kč z doplňkové činnosti z roku 2016 

Přepočteny  počet pracovníků fakulty  -  45

V Ústí nad Labem dne 16.3.2017 Vypracoval: prof. Ing.Šefan Michna, Ph.D

Plán  2017

8,0 0,0%

Název položky
Pol. 

číslo

Hlavní činost Hlavní činost Hlavní činnost

2015 2016
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8,0 0,0%

82 34 730,0 97,3%
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Informace k opatření návrhu rozpočtu FVTM UJEP pro r. 2017 
 
 
Vážený pane kvestore, 
k opatřením v rámci rozpočtu FVTM pro r. 2017 Vám sděluji následující:   
 
1. Rozpočet v příjmové části, příjem: 
   - 640 tis. z uplatnění snížení tvrdosti pravidel MŠMT,  
   - 1.074 tis. Kč za ukazatel V16 – doplatek 25%, 
   - 790 tis. Kč z doplňkové činnosti v r. 2016 
 
2. Rozpočet ve výdajové části počítá se snížením osobních nákladů ve výši : 
   - cca 550 tis. Kč a to úsporou 0,8 prac. úvazku v rámci projektu POKROK.digital, 
   - ukončením prac. poměru 0,7 jednoho profesora – vysoký věk, 
   - ukončením prac. úvazku 3 pracovníků s 0,3 a jednoho s 0,5 od 1.9.2017 
   - snížením jednoho prac. úvazku z 1,0 na 0,4. 
   V daných úsporách jsou zohledněny i nové nástupy:  
    - přijetí technika na částečný úvazek od 1.7.2017, a  
    - přijetí jednoho docenta od 1.9.2017 s prac. úvazkem 1,0. 
 
 
3. Snížení spotřeby materiálů z účtu FVTM o 450 tis. Kč a to čerpáním z projektu  

POKROK.digital a z provozu VTP. 
 
4. Snížením nákladů cestovného o 100 tis. kč z účtu FVTM čerpáním z projektu 

POKROK.digital a VTP. 
 
5. Změnou stavu zásob vlastní činnosti o 100 tis. Kč.  
 
6. V tomto návrhu opatření nejsou započítány úspory z II. pololetí 2017, které nastanou   

využitím projektů U21 a DOCTORAL.  
 

 
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 
děkan FVTM UJEP 
 
 
Ing. Petr Majrich, Ph.D 
tajemník FVTM UJEP 
 

 

Ing. Leoš Nergl 

kvestor 
UJEP 

Pasteurova 3544/1 
400 96 Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem 20. 3. 2017 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
 

Schváleno AS FVTM dne XX. XX. 2017     prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 
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1. ÚVOD 
 
V roce 2016 se začaly řešit nedostatečné prostorové potřeby fakulty, přičemž v první etapě 

došlo k uvolnění 7 mil. Kč z institucionálních prostředků univerzity pro vypracování projektové 
dokumentace pro výstavbu nové budovy fakulty. Byly připraveny dvě varianty řešení, a to výstavba nové 
budovy fakulty v rámci kampusu nebo varianta dostavby nové budovy u budovy H v kampusu a jejich 
propojení. Nakonec při hlasování v kolegiu děkana, akademickém senátu a vědecké radě fakulty byla 
jednoznačně odsouhlasena varianta výstavby nové budovy v kampusu univerzity vedle budovy H 
a jejich vzájemné propojení. Výstavba nové budovy fakulty bude pod označením CEMMTECH (Centrum 
mechaniky, materiálů a technologií). Po vypracování studie a podkladů fakultou bylo v prosinci 2016 
zpracováno zadání pro vypsání výběrového řízení s jeho vyhlášením v lednu - únoru 2017. Současně 
v druhé polovině roku 2016 začala další stavební akce, a to rekonstrukce prostorů dílen Za Válcovnou, 
kde cílem je vybudování laboratorního, výzkumného a výukového zázemí pro mechaniku, části strojů 
a automatizaci. Ukončení této stavební akce a její uvedení do provozu je plánováno v dubnu 2017.  
 
V rámci nabízených studijních oborů došlo na fakultě k otevření čtyř bakalářských studijních oborů, 
stejného počtu magisterských studijních oborů a jednoho doktorského studijního oboru. Bylo úspěšně 
ukončeno jedno habilitační řízení, dvě habilitační řízení byla zahájena a bylo započato jedno řízení 
ke jmenování profesorem. Důležitý pro další rozvoj fakulty bude také počet studentů a jejich zájem 
o nabízené studijní obory. Demografický vývoj počtu studentů na středních školách představuje výrazně 
negativní jev související s touto problematikou a na vysoké školy se tak dostávají slabé populační 
ročníky, z čehož vyplývá výrazný propad počtu přijímaných studentů v letech 2014 - 2017. Tento trend 
lze pozorovat nejvíce v posledních dvou letech, ve kterých došlo k poklesům studentů na fakultě o 8 % 
v roce 2015 a 9 % v roce 2016. Negativním jevem souvisejícím s klesajícím počtem studentů je také 
jejich poměrně vysoká neúspěšnost během studia. I když byly zavedeny přípravné semináře 
z matematiky a fyziky, počet neúspěšných studentů se nesnížil. Pozitivní zprávou jsou stabilní počty 
studentů doktorského studia, kdy v roce 2016 dosáhl celkový počet studentů výše 31 u doktorského 
programu „Strojírenská technologie“ a 6 studentů úspěšně studium ukončilo, což bylo nejvíce v historii 
doktorského studia na fakultě. 
 
V oblasti vědy a výzkumu nebyly v roce 2016 řešeny žádné projekty, a to z důvodu vyhlašování nového 
období projektů. Byly řešeny pouze interní projekty SGS studentské granty a 3 IP projekty - Praxe, 
Podpora přístrojového vybavení pro polytechnické fakulty a podpora Ph.D studia. V rámci nových výzev 
by podán mezinárodní projekt POKROK.digital (s TU Dresden, TU Freiburg, TU Liberec), u kterého 
je  fakulta spoluřešitel a v prosinci jsme dostali oznámení, že projekt byl přijat a začíná v lednu 2017. 
Dále byly připravovány a podány projekty U21, ERDF, Doctoral Studium a NANOECH. Probíhal také 
smluvní výzkum pro průmysl, u kterého však došlo k mírnému poklesu a nebyl získán žádný z voucherů 
kraje určených pro podporu výzkumu a rozvoje u průmyslových podniků. V roce 2016 pokračovalo 
úspěšné předkládání a získávání patentů, a to včetně těch mezinárodních (dva získané české patenty, 
jeden získaný mezinárodní patent). 
 
Již delší dobu je patrné, že finanční prostředky poskytované od MŠMT tzv. „za studenty“ v důsledku 
poklesu počtu studentů o cca 20 % v posledních dvou letech zdaleka nepostačují pro celkové pokrytí 
výdajů fakulty. Vzhledem k plánovanému prohloubení spolupráce se středními školami, zvýšení 
propagace fakulty na středních školách a s přihlédnutím k nepříznivému demografickému vývoji lze 
očekávat zvýšení počtu studentů až po roce 2020. Tato tendence se následně projevuje nedostatečným 
počtem studentů prezenční formy u jednotlivých studijních oborů navazujícího studia. 
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2. CELKOVÉ HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ROKU 
2016 

2.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

V rámci optimalizace studia, nákladů a dalšího zaměření fakulty byla rozhodnutím 
akademického senátu fakulty k 31. 06. 2016 zrušena Katedra managementu a ekonomiky podniku. 
Došlo k redukci u některých předmětů, u zbývající části k převedení na jiné katedry fakulty a některé 
předměty ekonomické a manažerské výuky byly od zimního semestru 2016/2017 v rámci dohody 
převedeny a zabezpečovány Fakultou sociálně-ekonomickou (dále jen FSE). Tímto propojením 
se také vyhovělo doporučením Akreditačního úřadu při reakreditaci studijních oborů v roce 2014. 

 

2.2 LIDSKÉ ZDROJE 
 
V roce 2016 začala personální obměna z hlediska věkové struktury pracovníků a také 

v důsledku zrušení jedné katedry a propojení výuky s FSE. Byl ukončen pracovní poměr u 3 profesorů, 
2 docentů a 4 odborných asistentů, přičemž u 2 odborných asistentů došlo k jejich přestupu na FSE. 
Došlo k redukci THP pracovníků o 5 pozic. V rámci personální obměny byl přijat jeden profesor na plný 
úvazek a 2 docenti rovněž na plný úvazek. Dále byli přijati 3 odborní asistenti a jeden vědecký 
pracovník na částečný úvazek. 
 
Proběhlo pravidelné motivační odměnění akademických pracovníků (AP) za výstupy v databázi RIV. 
Výše odměny byla stanovena na 130,00 Kč za jeden získaný bod a celkem bylo za fakultu vyplaceno 
234,5 tis. Kč za celkem 1 804 bodů v databázi RIV. 
 
V roce 2016 nastala nepříznivá situace v podávání projektů financovaných z EU, neboť končilo staré 
finanční období a pro nové byly v rámci jednotlivých ministerstev zatím jen připravovány oblasti 
pro vyhlášení programů na roky 2017 - 2021. 
 

2.3 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  
 
V budově H byly po rekonstrukci v roce 2015 vytvořeny 3 nové laboratoře (Laboratoř přípravy 

vzorků, Laboratoř analytických metod a Laboratoř fyziky kovů), 2 nové učebny a 6 nových kanceláří 
pro akademické pracovníky.  
 
V říjnu 2016 došlo k zahájení stavebních prací na objektu Za Válcovnou pro výzkumné a výukové 
potřeby v oblasti mechaniky, částí a stavby strojů, automatizace a diagnostiky, za tím účelem bylo 
z univerzitního FRIMu uvolněno 1,7 mil. Kč a z FRIMu fakulty 1,6 mil. Kč. Stavební práce budou 
ukončeny v dubnu 2017 a od zimního semestru 2017/2018 budou prostory připraveny k využívání  
 
Na základě řady jednání s rektorátem byl připraven Investiční záměr nové budovy fakulty „CEMMTECH“ 
a v závěru roku 2016 bylo připraveno výběrové řízení na přípravu projektové dokumentace v roce 2017 
s možností zahájení výstavby nové budovy v letech 2019 – 2020. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ 

3.1 NÁZEV FAKULTY, SÍDLO 
 

Název: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ 

V ÚSTÍ NAD LABEM 

Sídlo: Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem 

 

Konzultační středisko kombinované formy studia: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

Chomutov, adresa: Školní 50, Chomutov. 

 

3.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
 

Vedení a administrativa součásti 

Děkan fakulty prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  

Proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost doc. Ing. Josef Soukup, CSc.  

Proděkan pro rozvoj a informatizaci prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE  

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.  

Proděkan pro vnější vztahy doc. Ing. Štefan Husár, PhD. (od 1. 10. 2016) 

Tajemník Ing. Petr Majrich, Ph.D.  

Sekretariát děkana Bc. Šárka Fockeová  

Studijní oddělení Soňa Olivová, Hana Petráčková, DiS.  

Referát pro vědu a výzkum Mgr. Jana Bejdlová 

Sekretariát kateder  Zuzana Albrechtová, Hana Koníčková (do 31. 10. 2016), 

Hana Petráčková, DiS. (od 1. 11. 2016) 

Zástupce v akademickém senátu UJEP  

PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 

Mgr. Irena Hralová 

Ing. Jaromír Cais 

Ondřej Thor 

Koordinátor Erasmus+ Ing. František Klimenda (do 31. 1. 2016); Ing. Martin 

Svoboda, Ph.D. (od 1. 2. 2016) 

Vedoucí kateder: 

Katedra technologií a materiálového inženýrství doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.  

Katedra strojů a mechaniky Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.  

Katedra managementu a ekonomiky podniku Ing. Libor Měsíček, Ph.D. (katedra zrušena ke dni 30. 6. 

2016)  

Katedra energetiky a elektrotechniky doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. 

Ředitel Vědeckotechnického parku Ing. Michal Lattner, Ph.D. 
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3.3 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SOUČÁSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 
DEPARTMENT OF TECHNOLOGY AND MATERIAL ENGINEERING 
 

VĚDECKO TECHNICKÝ PARK 
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK 

KATEDRA ENERGETIKY A ELEKTROTECHINKY                                
DEPARTMENT OF ENERGY AND ELECTRICIAL ENGINEERING 
 

KATEDRA STROJŮ A MECHANIKY  
DEPARTMENT OF MACHINERY AND MECHANICS 
 

PROVOZNÍ ÚSEK                                                
FACILITY´S MANAGEMENT 
 

ODDĚLENÍ PRO VĚDU  
SCIENCE DEPARTMENT 
 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ   
STUDY DEPARTMENT 
 

PRODĚKAN PRO STUDIUM                                            
VICE-DEAN FOR STUDY  

TAJEMNÍK                                                                     
FACULTY SECRETARY 
 

PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY                                       
VICE-DEAN FOR EXTERNAL RELATIONS 
 

PRODĚKAN PRO VĚDU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST   
VICE-DEAN FOR SCIENCE AND CREATIVE ACTIVITIES 
 

PRODĚKAN PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI            
VICE-DEAN FOR DEVELOPMENT AND ICT 
 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
DISCIPLINARY BOARD 
 

DĚKAN  
DEAN 

 

VĚDECKÁ RADA    
SCIENTIFIC COUNCIL 
 

AKADEMICKÝ SENÁT 
ACADEMIC SENATE 
 

OBOROVÁ RADA                  
DOCTORATE BOARD            
 

KOLEGIUM DĚKANA   
DEAN´S COUNCIL 

PRŮMYSLOVÁ RADA    
INDUSTRIAL BOARD 
 

ODDĚLENÍ DĚKANA  
DEAN DEPARTMENT  
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3.4 AKADEMICKÝ SENÁT FVTM 
 

AS FVTM pro funkční období do března 2016 

Komora akademických pracovníků:                            Komora studentů 

Mgr. Irena Hralová – předseda             Ing. František Klimenda - místopředseda 

Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Ing. Jaromír Cais 

PhDr. Jan Novotný, Ph.D.  Ing. Adriana Semerádová 

Ing. Lucie Povolná 

Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 

 

AS FVTM pro funkční období duben 2016 – březen 2019 

Komora akademických pracovníků:                            Komora studentů 

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.             Ing. Jan Kampo 

prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - předseda Sofie Žárská 

PhDr. Jan Novotný, Ph.D.  Ing. Adriana Semerádová (do 20. 12. 2016) 

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.        Ing. Pavel Kraus (od 21. 12. 2016) 

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. 

Ing. František Klimenda 

3.5 VĚDECKÁ RADA FVTM 

Tab. 3.5: Vědecká rada FVTM  

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DOMOVSKÁ INSTITUCE 

Předseda 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 

děkan FVTM, obor materiály, hutnictví kovů, 

strojírenské technologie 

INTERNÍ ČLENOVÉ 

Místopředseda 

doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 

Docent, KSM, proděkan pro vědu a další tvůrčí 
činnost; obor: termo a hydromechanika, stavba 
strojů a zařízení, diagnostika a měření. 

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
Profesor, KTMI, obor: materiály. 

prof. Dr. Ing. František Holešovský Profesor, KTMI, obor obrábění, integrita povrchu. 

doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 
Docent, proděkan pro vnější vztahy, KSM, obor: 

Aplikovaná mechanika. 

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. Prorektorka pro studium UJEP. 

prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 
Profesor, Katedra technologií a materiálového 

inženýrství FVTM, FS ČVUT v Praze, obor 

strojírenská technologie. 

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 
Docentka, vedoucí katedry KTMI, obor řízení 

výrobních strojů. 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
Docent, prorektor pro rozvoj a informatizaci UJEP, 
KTMI, prorektor pro rozvoj a informatizaci, obor: 
obrábění, projektování linek 

prof. Ing. Milan Okrouhlík, CSc. Profesor, KSM, obor: mechanika, MKP. 
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Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D 
Vedoucí katedry KSM, obor: mechanika tekutin, 
tepelná technika, stroje a zařízení, bezpečnost 
a spolehlivost, měření. 

doc. Ing. Karel Sellner, CSc. 

Docent, katedra managementu a ekonomiky 

podniku FVTM, obor podniková ekonomika 

a řízení podniku. 

doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. 

Docent, vedoucí katedry elektroniky 

a elektrotechniky, obor elektrotechnika 

a automatizace. 

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 
Docent, Katedra strojů a mechaniky, obor 

aplikovaná matematika. 

EXTERNÍ ČLENOVÉ 

Ing. Matúš Bajcura, PhD. 
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.; obor: 

slévárenství, povrchové úpravy, technologie. 

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. 
Docent; děkan, Fakulta strojní, ZČU v Plzni, 

obor: výrobní systémy, podnikový management. 

prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. 

Profesor, vedoucí Katedry mechanická 

technologie, FS VŠB TU v Ostravě, obor 

strojírenská technologie. 

Plk. Doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 

Docent, Univerzita obrany, vedoucí katedry 

strojírenství, Fakulta vojenských technologií, obor: 

počítačové modelovaní. 

prof. Ing. Tomáš Jirout, CSc. 
Profesor, ČVUT, Fakulta strojní, vedoucí katedry, 
obor: Konstrukce strojů, průmyslové procesy, 
proudění. 

prof. DSc. Stanislaw Legutko, PhD. 
Profesor, Katedra technologie, Politechnika 

Poznaň, obor jakost a spolehlivost výroby. 

prof. Ing. Ivan Lukáč, CSc., dr. h. c. 
Profesor, Technická univerzita Košice, Slovensko, 

obor materiály. 

prof. Ing. Iva Nová, CSc. 
Profesorka, Katedra strojírenské technologie, TU 

v Liberci, obor strojírenské technologie. 

Dr. Ing. Pavel Polach 
Výzkumný pracovník Škoda výzkum, s. r. o., 

Plzeň, obor konstrukce, mechanika. 

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 

Docent, FS TU Košice, katedra strojírenství 
Obor: mechanika, stavba strojů, mechatronika, 

robotika, MKP, optimalizace. 

doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. 

Docent, FMMI VŠB-Tu Ostrava, vedoucí Katedry 
materiálů a technologií pro automobily, obor: 
materiálové vědy a inženýrství 

prof. Ing. Dalibor Vojtěch, CSc. 
Profesor, VŠCHT Praha, vedoucí Ústavu 
kovových materiálů, obor: materiály, technologie. 

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., dr. h. c. 

Profesor, FS ŽU Žilina, Katedra aplikované 

mechaniky, obor: mechanika, termomechanika, 

proudění, MKP. 
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3.6 PRŮMYSLOVÁ RADA FVTM  

Tab. 3.6: Průmyslová rada FVTM  

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DOMOVSKÁ INSTITUCE 

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE Proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM 

Ing. Svatopluk Dvořák Materialise, s. r. o. 

Ing. Milan Hadinec Nemak Czech Republic, s.r.o. 

Ing. František Jochman Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Ing. Rudolf Jung Okresní hospodářská komora Most 

Ing. Michal Lattner, Ph.D. Ředitel VTP FVTM UJEP 

Ing. Boris Marčík Flexfill s.r.o. 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Děkan FVTM 

Ing. Jiří Mlejnek Kovos družstvo Teplice – závod Verneřice 

Ing. Alena Němečková Olympus Czech Group 

Ing. Petr Procházka Vršanská uhelná a.s. 

Ing. Zdeněk Rameš Constellium Extrusions Děčín s. r. o. 

Ing. Miroslav Roško Měď Povrly, a. s. 

Ing. Jan Rýdl st. TOS Varnsdorf, a. s. 

PaedDr. Libor Sehnal AGC Flat Glass Czech, a. s. 

doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost FVTM 

Ing. Jan Šír KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. 

Bc. Jiří Vejvoda PersCom s.r.o. 

Ing. Petr Zahálka Mitutoyo Czech, s. r. o. 

Ing. Alexandra Zdeňková Krajský úřad Ústeckého kraje 
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3.7 ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI VYSOKÝCH 
ŠKOL 

 

Tab. 3.7: Zastoupení součásti v reprezentaci vysokých škol 

Organizace Stát Status 

Svaz průmyslu a dopravy ČR Člen  

Okresní hospodářská komora Most ČR Člen 

Česká společnost strojírenské technologie ČR Člen 

Společnost vědeckotechnických parků ČR ČR Člen 

Česká společnost pro mechaniku ČR Člen 

Sdružení automobilového průmyslu ČR Člen 

Rada vysokých škol* ČR Člen 

Český svaz zaměstnavatelů v energetice ČR Člen 

 

*Zástupce fakulty v RVŠ: Ing. Jaromír Cais, Ph.D. 

 

3.8 POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE 

Poslání fakulty 
 

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP je budována jako špičková pedagogicko - 
vědecká instituce, zaměřená na komplexní vysokoškolské vzdělávání v širokém spektru studijních 
oborů od bakalářského stupně až po doktorské. Zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum, vývoj 
a inovace v oblasti strojírenských technologií, kovových materiálů, povrchových úprav, konstrukce 
strojů, průmyslového inženýrství, energetiky a podnikových procesů. Fakulta úzce spolupracuje 
s průmyslovými podniky v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje i v celé ČR. 
 

Hlavní vize fakulty do roku 2020 

Vizí fakulty do roku 2020 je: 

 moderní technická fakulta, která bude centrem vzdělávacích, výzkumných a vědeckých aktivit pro 

Ústecký a Karlovarský kraj v oblasti strojírenských technologií, řízení výroby, kovových materiálů, 

konstrukce strojů a energetiky, 

 nová budova fakulty v prostorách univerzitního kampusu, včetně výukového laboratorního, 

dílenského a kancelářského zázemí pro přípravu studentů a vědecko-výzkumnou činnost, 

 cílový počet 1 000 – 1 100 studentů ve všech studijních oborech,  

 5 komplexních studijních oborů (ve smyslu bakalářského a na něj navazujícího magisterského 

oboru, včetně specializací) se širokým spektrem zaměření od výrobních technologií, materiálů, 

řízení výroby, stavby strojů až po energetiku  
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 doktorské studium ve 2 – 3 studijních oborech s počtem 35 – 40 studentů v prezenční formě studia 

v roce 2020, 

 habilitační konání a jmenovací řízení profesorem ve dvou oborech, 

 dosažení procentuálního podílu docentů a profesorů cca 30 % z celkového počtu akademických 

pracovníků po roce 2020, 

 zlepšení postavení, samostatnosti a funkčnosti jednotlivých kateder, příp. ústavů, 

 zvýšení finančního podílu VTP na aplikovaném výzkumu pro průmysl na min. 3 - 4 mil. Kč ročně. 

 
Strategické cíle 

 
Současný stav z hlediska nutných prostorových potřeb fakulty lze nazvat krizový a stává 

se vážným brzdicím faktorem pro další rozvoj fakulty. V rámci řešení tohoto problému má fakulta velice 
omezené možnosti a z dlouhodobého hlediska je jediným možným řešením výstavba nové budovy 
FVTM situované v univerzitním kampusu. FVTM má po dokončení rekonstrukce budovy H k dispozici 
celkovou plochu asi 2570 m2, na jednoho studenta tak připadá plocha asi 2,77 m2, což je nejméně 
ze všech fakult UJEP. Fakulta pro plnění své funkce v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí práce 
potřebuje plochu minimálně 7 700 m2.  

Pro plánovanou koncepci rozvoje FVTM do roku 2020 bude chybět následující prostorové zázemí: 

 20 – 25 míst pro akademické pracovníky v kancelářích 

 10 míst pro THP pracovníky 

 10 – 15 míst pro doktorandy v kancelářích 

 4 učebny pro nové obory 

 1 počítačová učebna 

 aula pro 170 studentů 

 2 zasedací místnosti 

 10 speciálních laboratoří pro praktickou výuku a vývoj 

 archiv fakulty a studijního oddělení. 

 

Zásadním problémem při řešení nové budovy fakulty bude získání dostatečného finančního krytí 
v období let 2018 - 2020, které bude minimálně ve výši 220 mil. Kč. Z hlediska dosavadního stavu 
přípravy nové budovy se však její realizace nepředpokládá dříve než v letech 2018 – 2021. Z tohoto 
důvodu je nutné hledat krátkodobá, pouze přechodná řešení na období následujících 4 – 5 let pro 
zabezpečení prostoru pro výuku, výzkumnou práci a praktická cvičení v laboratořích, a to maximálním 
využitím stávajících prostorových možností. V tomto směru se nabízí jedno z řešení, a tím je úprava 
objektu Za Válcovnou. Přebudováním a účelným využitím malých místností, strojírenské dílny 
(v současnosti staré obráběcí a nepoužívané zařízení) a dřevodílny, by byly uspokojeny alespoň na 
přechodné období prostorové výukové, laboratorní a výzkumné požadavky na laboratorní výuku 
v oblasti mechaniky, částí a stavby strojů, automatizace a robotiky a diagnostiky pro fakultu. 
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3.9 ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 

V roce 2016 proběhla na fakultě aktualizace vnitřních předpisů, některé směrnice byly sloučené, jiné 

zrušené bez náhrady. 

Zrušeny byly tyto směrnice děkana:  

 č. 1/2008 Organizace výuky v konzultačních střediscích FVTM (bez náhrady); 

 č. 1/2014 Částečné úvazky akademických pracovníků (bez náhrady); 

 č. 2/2009 Provozní předpis chemické laboratoře na FVTM (náhrada PD č. 2/2016); 

 č. 3/2009 Implementace vnitřního mzdového předpisu (bez náhrady; výše tarifních mezd 
je stanovena ve Vnitřním mzdovém předpisu UJEP); 

 č. 3/2010 Stimulace studentů prezenčního doktorského studia na FVTM UJEP (náhrada PD 
č. 5/2016); 

 č. 3/2011 Harmonogram pro tvorbu rozvrhu (náhrada SD č. 2/2016); 

 č. 2/2012 Stimulace vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na FVTM UJEP (náhrada PD 
č. 5/2016); 

 č. 4/2012 Zásady pro vypracování disertační práce (náhrada PD č. 5/2016); 

 č. 8/2012 Uznávání předmětu předchozího studia (náhrada SD č. 3/2016); 

 č. 5/2012 Udělování cen děkana FVTM (náhrada SD č. 4/2016); 

 

V platnost vstoupily tyto nové vnitřní předpisy: 

Směrnice: 

 č. 1/2016 Kamerový systém na FVTM 

 č. 2/2016 Harmonogram pro tvorbu rozvrhu 

 č. 3/2016 Uznávání předmětů předchozího studia 

 č. 4/2016 Udělování cen děkana FVTM 
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Příkazy: 

 č. 1/2016 Organizace pracovní doby a zajištění výuky 

 č. 2/2016 Provozní předpis chemické laboratoře na FVTM pro nakládání s chemickými látkami 
a směsmi, včetně odstranění vzniklých odpadů a nakládání s nimi 

 č. 3/2016 Kritéria pro schvalování přednášejících bez vědeckopedagogického nebo 
doktorského titulu 

 č. 4/2016 Osobní příplatky zaměstnancům fakulty, mimořádné a jednorázové odměny, poplatky 
za úkony a služby, sazby nájemného, sazby osobních nákladů 

 č. 5/2016 Doktorský studijní program 

 

Rozhodnutí: 

 č. 1/2016 Rozdělení závěrečných prací KMEP 

 č. 2/2016 Provoz budovy H dne 4. 3. 2016 

 č. 3/2016 Účty a limity pro r. 2016 (věda a rozvoj) 

 č. 4/2016 Děkanské volno 26. 4. 2016 

 č. 5/2016 Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 

 č. 6/2016 Čerpání dovolené v období červenec – září 2016 

 č. 7/2016 Rozdělení pracovníků zrušené katedry KMEP 

 č. 8/2016 Rozdělení předmětů po zrušení katedry KMEP od AR 2016/2017 

 

Jiné: 

 Jednací řád AS FVTM 

 Volební řád AS FVTM 

 

3.10 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA 

Č. 106/1998 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Vzhledem k existenci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 102/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přijal rektor UJEP 
závaznou směrnici rektora č. 1/2016 O poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném 
přístupu k informacím. 
V souladu s touto směrnicí rektora je i Fakulta výrobních technologií a managementu povinna zajistit 
informování veřejnosti o činnostech, k nimž byla zřízena. V případě doručení žádosti specifikované ve 
výše uvedené směrnici od konkrétního žadatele, bude v souladu s touto směrnicí, na základě žádosti 
poskytnuta kompetentní osobou požadovaná informace. Její poskytnutí pak bude zpoplatněno dle 
sazebníku UJEP uvedeného v této směrnici. 
V roce 2016 byla rektorem UJEP přijata i směrnice č. 6/2016 Zásady pro zveřejňování dokumentů 
na úředních deskách a ve veřejné části internetových stránek UJEP a zveřejňování údajů.  
V souladu se směrnicí rektora 6/2016 byla ve veřejné části internetových stránek Fakulty výrobních 
technologií a managementu zřízena úřední deska, která informuje o dokumentech a údajích, které jsou 
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zákonem o vysokých školách, nebo vnitřními předpisy a vnitřními normami veřejné vysoké školy, nebo 
její fakulty, výslovně určeny ke zveřejnění na úřední desce, nebo jsou ke zveřejnění doporučeny. 
Fakulta tak na své úřední desce zveřejňuje např. tyto dokumenty a informace: 

 písemnosti, které fakulta doručuje veřejnou vyhláškou, popřípadě oznámení o možnosti 

písemnost převzít 

 údaje o vyhlášení voleb do AS UJEP a o jejich průběhu na fakultě  

 údaje o vyhlášení voleb do AS FVTM a o jejich průběhu na fakultě 

Obecně jsou na úřední desce dostupné dokumenty ve formátu PDF. 
Další informace umísťuje fakulta do veřejné části svých internetových stránek. Jedná se hlavně o:  

 seznam nabízených studijních programů 

 seznam oborů, ve kterých je fakulta oprávněna konat habilitační a profesorské řízení 

 vlastní vnitřní předpisy a směrnice 

 informace o akreditaci studijních oborů 

 výši poplatků spojených se studiem 

 údaje o probíhajících habilitačních nebo profesorských řízeních 

 výběrová řízení na pracovní pozice na fakultě. 

Odpovědnost osob za zveřejňování informací a lhůty zveřejňování se řídí v plné míře výše uvedenou 
směrnicí rektora č. 6/2016. 
K uvedeným informacím mají přístup všichni zaměstnanci a veřejnost. K neveřejným informacím mají 
přístup zaměstnanci prostřednictvím intranetu, tedy neveřejné části internetových stránek fakulty. 
  



16 

4. PLNĚNÍ AKUTALIZACE DLOUHODOBÉHO 
ZÁMĚRU FAKULTY ZA ROK 2016 

 
Z hlediska plnění Strategického rozvoje FVTM za rok 2016 lze zmínit následující důležité položky, 

které se významným způsobem promítly do chodu fakulty v daném roce, ale mají význam i v letech 
dalších:   
 
 Byly uskutečněny zásadní kroky k dobudování objektu Za Válcovnou, tzn. stavební realizace 

a modernizace prostor pro výukové a výzkumné potřeby v oblasti mechaniky, části a stavby strojů 
a diagnostiky. 

 Na katedře KSM byly vypracovány a v měsíci březnu 2016 i předloženy (na MŠMT) podklady 
pro akreditaci nového doktorského studijního programu „Stavba strojů a aplikovaná mechanika“.  

 Na stavební odbor rektorátu UJEP (resp. k rukám kvestora) bylo předloženo podrobně vypracované 
technické zadání koncepce zamýšlené nové budovy fakulty výrobních technologií 
a managementu (FVTM UJEP), dále označované jako CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky 
a technologií). Tato stavba bude situována souběžně s ulicí Pasteurova, tedy v těsné blízkosti 
současné budovy H, jako nedílná součást kampusu UJEP. Celková užitná plocha této nové budovy 
(po provedené redukci) je 5 636,34 m2. 

 Finančně byla podpořena publikační činnost akademických pracovníků ve formě proplácení poplatků 
za uveřejnění příspěvku, vložného a cestovného na vybrané konference. 

 Do výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Program 02), byl připraven 
a následně podán projekt, zaměřený na rozšíření doktorských studijních programů v rámci 
FVTM, který je rozdělen do dvou dílčích sub-projektů: RINFT a DOCTORAL FVTM (zkrácené 
názvy). Část RINFT řeší investiční výdaje, zatímco část DOCTORAL FVTM řeší přípravu a podání 
studijního programu k akreditaci.  

 Fakulta se zapojila rovněž do celouniverzitního projektu U-21 „Kvalitní infrastruktura - KA 02 
(Podpora a rozvoj polytechnických oborů), kde uvedená klíčová aktivita je zaměřena na rozvoj 
infrastrukturního zázemí (přístrojové techniky a laboratorních investičních celků) v oblasti 
přírodovědných a technických oborů. Předpokládané náklady na materiální zajištění jsou 46 100 tis. 
Kč.  

 Rovněž se dařilo zajistit aktivní podíl na přípravě společných mezinárodních projektů, resp. 
přeshraničních regionálních projektů - do fáze realizace vstoupí společný projekt s TU Dresden, 
TU Freiburg a TU Liberec, s názvem POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí 
v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital.  

 V rámci zvýšení možností spolupráce s dalšími VŠ a výzkumnými ústavy v rámci ČR, v oblasti 
vědy a výzkumu, byly podepsány vzájemné rámcové smlouvy s partnerskými institucemi: Mikron 
Plus, s.r.o.; Keramo Plus, a.s.; Pierburg s.r.o.; OGB s.r.o.; TRCZ s.r.o.; Fukoku Czech s.r.o.; 
Západočeská univerzita v Plzni; FŽP UJEP; PF UJEP; FSE UJEP; PřF UJEP; Vysoká škola báňská 
- Technická univerzita Ostrava, FMMI; Olympus Czech Group, s.r.o.; SALTEK s.r.o. 

 Nadále se prohlubovaly aktivity a vzájemná spolupráce v rámci mezinárodní sítě mobility 
akademických pracovníků v rámci projektů  ERASMUS+, CEEPUS a TEMPUS. V rámci CEEPUS 
byla fakulta v roce 2016 členem šesti sítí CEEPUS.  

 Pokračovala snaha o vytváření systému kontaktů s vybranými univerzitami (ČR i zahraničí), 
s následnou realizací přednášek a stáží akademických pracovníků fakulty. Lze zmínit například sérii 
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přednášek prof. Lukáče (TU Košice) a Ing. Machka (ČVUT Praha, FD), zaměřených na problematiku 
tepelného zpracování ocelí i neželezných kovů. 

 Proběhla řada akcí na podporu popularizace technického vzdělávání na SŠ Ústeckého 
a Karlovarského kraje, např. Dny kariéry, Dny otevřených dveří a další, viz kap. 7.3.  

 Fakulta pokračovala v tradici a v organizaci konferencí, které zajišťuje v rámci spolupráce s dalšími 
univerzitami a VŠ. Jednalo se o následující konference: Aluminium a neželezné kovy; Mikroskopie 
a nedestruktivní zkoušení materiálů; Dynamika tuhých a deformovatelných těles; EVM 
(Experimentální a výpočtové metody v inženýrství); ICTKI (New Technology, Knowledge 
and Information). 

 V rámci úsilí o zvýšení funkčnosti, efektivity i ekonomické samostatnosti jednotlivých kateder FVTM 
proběhla optimalizace činností jednotlivých pracovišť fakulty ve smyslu zrušení původní Katedry 
managementu a ekonomiky podniku (KMEP), přičemž část jejích kmenových pracovníků byla 
převedena na FSE UJEP, která současně převzala garanci a výuku předmětů ekonomického 
charakteru na FVTM.  

 Pro naplnění předpokládaného počtu studentů v jednotlivých studijních programech a oborech byl 
přepracován celkový systém prezentace fakulty na středních školách a na veřejnosti. Pro naplnění 
tohoto cíle byly připraveny propagační materiály o fakultě a studijních oborech, provedeny 
prezentační a propagační akce na UJEP/FVTM i na vybraných SŠ, se snahou o zapojení Krajského 
úřadu Ústeckého kraje a Krajské hospodářské komory do těchto akcí.  

 Byla posílena spolupráce s dalšími součástmi UJEP, zejména s Přírodovědeckou fakultou (oblast 
společného studijního programu, společné projekty, školy doktorských studií), Fakultou sociálně 
ekonomickou (oblasti ekonomiky a managementu) a Fakultou životního prostředí (společně 
vyučované předměty, spolupráce s TU Dresden). 

 S cílem připravit potřebnou obnovu serverů a maximálně využít součinnosti s univerzitním 
Centrem informatiky, byly v roce 2016 připraveny dva virtuální servery a započal tak proces 
virtualizace všech serverů fakulty, ve snaze o odstranění starého a již dosluhujícího hardwaru 
stávajících dedikovaných serverů FVTM.  

 
4.1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE FAKULTY 2016 – 2020 
 
Dlouhodobý záměr rozvoje fakulty pro roky 2016 - 2020 byl projednán v kolegiu děkana 

dne 9. února 2016, následně pak byl předložen na jednání Vědecké rady fakulty dne 11. února 2016 
a poté byl zařazen do programu zasedání Akademického senátu FVTM dne 23. února 2016. 
Pro potřeby této výroční zprávy byly vybrány základní oblasti a jejich charakteristika z pohledu rozvoje 
fakulty. 
 
Současný stav z hlediska nutných prostorových potřeb fakulty je nadále již neúnosný, neboť se stává 
vážným brzdicím faktorem pro její další rozvoj. V rámci řešení tohoto problému má fakulta velice 
omezené možnosti a z dlouhodobého hlediska je jediným možným řešením výstavba nové budovy 
FVTM situované v univerzitním kampusu.  
 
Z hlediska dosavadního stavu přípravy nové budovy se však její realizace nepředpokládá dříve než 
v letech 2018 - 2021. Z tohoto důvodu je nutné hledat krátkodobá, pouze přechodná řešení na období 
následujících 4 - 5 let pro zabezpečení výukových prostor, výzkumných práci a praktických cvičení 
v laboratořích, a to maximálním využitím stávajících prostorových možností (i když finančně náročných). 
V tomto směru se nabízí jedno z řešení, a tím je úprava objektu Za Válcovnou.  



18 

Důležitý pro další rozvoj fakulty bude také počet studentů a jejich zájem o nabízené studijní obory. 
Demografický vývoj počtu studentů na SŠ je výrazným negativním jevem a na vysoké školy se dostávají 
slabé populační ročníky, z čehož vyplývá a je výrazný propad počtu přijímaných studentů v letech 2014-
2017.  

V oblasti lidských zdrojů bude nutné celkové zlepšení personální práce s individuálním a osobním 
přístupem s cílem zvýšení kvalifikace a stabilizace kolektivu fakulty. Dále je nezbytné postupně snižovat 
počet externích pracovníků na katedrách a preferovat větší podíl výuky u kmenových zaměstnanců, 
neboť externí pracovníci skutečně zajišťují pouze oblast výuky, avšak další, neméně podstatné činnosti 
v podobě výzkumu, publikační činnosti, vedení bakalářských a magisterských prací, vedení doktorandů, 
správy laboratoří, obsluhy přístrojů atd., již pro katedru neprovádí. Z toho pohledu je nutné zvýšit 
celkový procentuální podíl docentů a profesorů u akademických pracovníku na cca 30% v roce 2020, 
zabezpečit generační obměnu garantů oborů a celkové zabezpečení profilujících předmětů kmenovými 
pracovníky s úvazkem min. 0,7.  

Fakulta se nutně blíží ke generační obměně profesorů a docentů. Především u profesorů je tento stav 
velice kritický - 5 z 8 profesorů je starších 70 let. Druhým hlediskem je odbornost akademických 
pracovníků, kdy je jejich přebytek se zaměřením ,,Strojírenská technologie“, ale nedostatek docentů 
a profesorů se zaměřením „Mechanika“, „Části a stavba strojů“ a „Energetika“. Pro další období je nutno 
personálně posílit a stabilizovat katedry a rozvíjet komplexní hodnocení osob z  hlediska 
pedagogického, publikačního, výzkumného, tvůrčího, organizačního a dalších osobních aktivit.   

Již delší dobu je patrné, že finanční prostředky poskytované od MŠMT tzv. „za studenty“, v důsledku 
poklesu počtu studentů v posledních dvou letech o 20%, zdaleka nepostačují pro celkové pokrytí výdajů 
fakulty. Vzhledem k plánovanému prohloubení spolupráce se středními školami a zvýšení propagace 
fakulty na SŠ lze očekávat zvýšení počtu studentů v důsledku nepříznivého demografického vývoje 
až po roce 2017.  

Bez dodatečných finančních zdrojů nelze plně zabezpečit a v následujících 2 až 3 letech zajistit 
bezproblémový chod fakulty, včetně pokrytí mzdových nákladů, zejména s ohledem na zvyšování počtu 
kmenových zaměstnanců a jejich profesního růstu. Bude nutné zajistit dodatečné finanční zdroje, 
a to především z činnosti v aplikovaném výzkumu, z kurzů a  školení pro firmy, měření a další technické 
pomoci pro průmyslovou sféru vykonávané prostřednictvím Vědeckotechnického parku. Bude nutné 
zvýšit kvalitu a počet podávaných projektů TAČR, GAČR, OP VVV (NANOTECH, U21, ...) projektů EU, 
rozvojových CRP projektů a mezinárodních projektů s cílem zvýšit jejich úspěšnost. Zcela zásadní 
je zaměření na oblast OP VVV v oblasti výzev PO1, PO2, PO4, zejména na: výzkumné infrastruktury, 
centra excelence a excelentní výzkumné týmy – budování či modernizaci infrastruktury; rozvoj kapacit 
výzkumných týmů; projekty špičkového VaV. Zde bude snaha získat prostředky nejen na zařízení a režii 
fakulty, ale také na mzdové prostředky pro akademické a výzkumné pracovníky.  

Aplikovaný výzkum a spolupráci s  průmyslovou sférou zabezpečuje na fakultě Vědeckotechnický park 
(dále jenom VTP). VTP zaměstnával v roce 2015 tři pracovníky pro zabezpečení servisu, což bylo 
nadále z finančního hlediska neudržitelné, proto v roce 2016 došlo k redukci počtu pracovníků VTP 
na dva. Pro další rozvoj VTP lze předpokládat, že se jeho aktivity zaměří zejména na projekty OP PIK, 
TAČR (GAMA), atd., kde nyní probíhá přípravná fáze a počítáme s podáním min. 4 projektů. Aktuálně 
fakulta spolupracuje s několika firmami, u kterých práce na základním a aplikovaném výzkumu dospěly 
do závěrečné fáze (užitné vzory, patenty, nové slitiny) a byli jsme požádáni o účast na projektech (firmy 
MOLDCAT, Pneuform, Měď Povrly, MATERIALISE, Constellium atd.). Na těchto projektech bude VTP 
spolupracovat a zabezpečovat jejich přípravu a realizaci. V důsledku toho počítáme s podstatným 
zvýšením finančních prostředků (o cca 2 - 3 mil Kč ročně) oproti současnému stavu (cca 1,4 mil Kč 
z aplikovaného výzkumu v roce 2015) a také s celkovým zvýšením objemu výzkumu na fakultě. 
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Jako hlavní vize fakulty do roku 2020 lze potom vytýčit následující milníky: 
 
 FVTM jako moderní technická fakulta, která bude centrem vzdělávacích, výzkumných a vědeckých 

aktivit pro Ústecký a Karlovarský kraj v oblasti strojírenských technologií, řízení výroby, kovových 
materiálů, konstrukce strojů a energetiky. 

 Zajistit novou budovu fakulty v prostorech univerzitního kampusu, včetně výukového laboratorního, 
dílenského a kancelářského zázemí pro přípravu studentů a vědecko-výzkumnou činnost. 

 Dosáhnout cílový počet 1 000 až 1 100 studentů ve všech studijních oborech.  
 Zajistit 5 komplexních studijních oborů (ve smyslu bakalářského a na něj navazujícího 

magisterského oboru, včetně specializací) se širokým spektrem zaměření od výrobních technologií, 
materiálů, řízení výroby, stavby strojů až po energetiku.  

 Dosáhnout akreditace doktorského studia ve 2 až 3 studijních oborech, s celkovým počtem 35 až 40 
posluchačů v prezenční formě studia v roce 2020. 

 Provádět habilitační a jmenovací řízení profesorem ve dvou oborech. 
 Dosáhnout procentuální podílu docentů a profesorů cca 30 % z celkového počtu akademických 

pracovníků po roce 2020. 
 Zlepšit postavení, samostatnosti a funkčnosti jednotlivých kateder, příp. ústavů. 
 Zvýšit finanční podíl VTP na aplikovaném výzkumu pro průmysl na min. 3 až 4 mil. Kč ročně. 

 
4.2 STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FAKULTY PRO ROK 2017 
 
Strategický záměr Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem pro období 2016-2020 projednala Vědecká rada fakulty dne 15. 9. 2016, poté co ji schválil 
Akademický senát fakulty dne 13. 9. 2016. Tento strategický záměr rozvoje FVTM byl předkládán 
na základě VŠ zákona č.111/1998 Sb., s novelizací platnou od 1. 9. 2016, podle § 24, bod 2, odst. b.  
 
Pro potřeby této výroční zprávy byly vybrány základní oblasti, zohledňující fakultu z pohledu rozvoje. 
V tomto smyslu pak Strategický záměr FVTM pro rok 2017 zahrnuje následující hlavní milníky: 
 
 Připravit projektovou dokumentaci dle zpracovaného zadání nové budovy fakulty, 

tzv. CEMMTECH ve stávajících prostorách univerzitního kampusu, včetně zabezpečení 
laboratorního, výukového a kancelářského zázemí tak, aby na konci r. 2017 bylo možno vyhlásit 
výběrové řízení na její stavbu. Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci je kontinuálním 
a strategicky významným procesem (nutno zachovat původní finanční požadavek 330 mil. Kč). 

 Dobudovat objekt Za Válcovnou - jedná se o dokončení stavební realizace a modernizaci prostor 
pro výukové a výzkumné potřeby v oblasti mechaniky, části a stavby strojů a diagnostiky (KMS), 
započatých v roce 2016. 

 Zajistit zvýšení finančních prostředků z aplikovaného výzkumu o cca 2 až 3 mil. Kč ročně oproti 
současnému stavu (cca 1,4 mil. Kč z aplikovaného výzkumu v roce 2015). Vyhodnotit zaměření 
a přínosy Vědeckotechnického parku (VTP) fakulty, jakožto subjektu orientovaného na větší projekty 
ve spolupráci s aplikační sférou. V rámci dalšího rozvoje VTP a posunutím spolupráce mezi fakultou 
a průmyslem na kvalitativně vyšší úroveň připravit min. 2 až 3 projekty OP PIK, TA ČR - GAMA atd. 
v období 2016 - 2017.  

 Finančně podporovat publikační činnost akademických pracovníků ve formě proplácení poplatků 
za uveřejnění příspěvku, vložného a cestovného na vybrané konference. 

 Zabezpečovat a podporovat profesní růst akademických pracovníku rovněž ve formě kurzů (pokud 
možno certifikovaných) a školení, se záměrem získávání certifikátů odbornosti.  
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 Podporovat finančně a servisně zabezpečit podávání užitných vzorů, českých a mezinárodních 
patentů, jejich evidenci, vykazování RIV výstupů a případně realizovat jejich prodej pro aplikaci 
v průmyslu.  

 Provést v roce 2017 revizi stávajících patentů a rozhodnout, které z nich budou nabídnuty 
k odkoupení, resp. k realizaci v aplikační sféře. Zaměřit se i na rozšíření působnosti současných 
patentů do zahraničí, tedy o získání mezinárodních patentů (vybrané země). 

 Zvýšit ediční činnost a produkci vlastních titulů monografií a skript pracovníky fakulty. 

 Získat finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a dalších operačních 
programů (CRP, TAČR, OPPIK aj.) pro doplnění a dovybavení stávajících laboratoří i nových 
laboratoři v rámci plánované nové budovy fakulty technologickým zařízením, přístrojovou a měřicí 
technikou. 

 Podílet se na přípravě společných mezinárodních projektů (např. Horizont 2020, projekt INPUT), 
resp. přeshraničních regionálních projektů - do fáze realizace vstoupí společný projekt s TU 
Dresden, Freiburg, resp. Koblenz - Landau atd.). 

 Stanovit hlavní oblasti základního a aplikovaného výzkumu, zajistit jejich zvýšenou podporu 
a propagaci v rámci VTP, včetně vytvoření týmů pro jednotlivé oblasti. 

 Zvýšit možnosti spolupráce s dalšími VŠ a výzkumnými ústavy v rámci ČR v oblasti vědy a výzkumu; 
připravit k podpisu vzájemné rámcové smlouvy, provést revizi stávajících smluv a zaměřit 
se na hledání dalších partnerů. 

 Připravit podmínky intenzivnější spolupráce s univerzitami v Polsku a ve Slovenské republice, např. 
formou společných projektů, výměnné účasti na SZZ, rovněž tak zapojením do práce vědeckých rad, 
resp. při habilitačním a inauguračním řízení. 

 Prohloubit aktivity a spolupráci v rámci mezinárodní sítě mobility akademických pracovníků v rámci 
projektů  ERASMUS+, CEEPUS a TEMPUS.  

 Pokračovat ve vytváření systému kontaktů s vybranými univerzitami v zahraničí, s jeho následnou 
realizací, a také ve vzájemné výměně studentů a vzájemné realizaci přednášek a stáží 
akademických pracovníků fakulty.  

 Zabezpečit pravidelné vydávání časopisu „Strojírenská technologie“ (zvážit změnu názvu, resp. 
registraci do databáze) a časopisu „Manufacturing Technology“ (snažit se o jeho registraci 
v databázi s IF - impakt faktorem).  

 Popularizovat výzkum, vědu a polytechnické vzdělávání v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
Pro podporu popularizace technického vzdělávání na SŠ Ústeckého a Karlovarského kraje připravit 
společný projekt ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Krajským úřadem Ústeckého 
kraje. 

 Pokračovat v tradici a v organizaci konferencí, které fakulta zajišťuje v rámci spolupráce s dalšími 
univerzitami a VŠ.  

 Zvyšovat počet oboustranných výměn studentů v rámci programu LLP/Erasmus+ s větším 
zapojením studentů doktorského studia. 

 Zvyšovat postupně objem prostředků z projektů na laboratorní vybavení především pro výuku, 
výzkum, realizaci bakalářských a diplomových prací a zajištění doktorského studia. 

 Zvýšit funkčnost, efektivitu i ekonomickou samostatnost jednotlivých kateder FVTM. Stávající katedry 
nemají (mimo KTMI) svého vlastního technika a laboranta, což brání v dalším rozvoji činnosti v rámci 
praktické přípravy a zabezpečení výuky, výzkumu, řešení doktorských a diplomových prací, 
spolupráce s podniky, atd. 
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 Zvýšit zainteresovanost a zodpovědnost vedoucích pracovníků na výsledcích fakulty. Přenášení 
operativních pravomocí na nižší složky řízení s přesně vymezenou a danou odpovědností. 

 Pro roky 2017 až 2018 připravit obnovování výpočetní techniky a IT technologií v závislosti na rozvoji 
fakulty a zajistit výměnu všech PC v počítačově učebně H3 s podporou projektu. V případě zajištění 
financování z některého z projektů by měla proběhnout v průběhu roku 2017 rekonstrukce 
počítačové učebny H3, konkrétně nahrazením všech PC novými a výkonnými počítačovými 
sestavami se zachováním dispozice 15 PC+1 PC (učitel), resp. výkonným serverem. Předpokládaný 
rozpočet celé akce je zhruba 500 tis. Kč s DPH. Jedná se o neinvestiční prostředky. 

 Pro naplnění předpokládaného počtu studentů v jednotlivých studijních programech a oborech je 
nutno přepracovat celkový systém prezentace fakulty na středních školách a na veřejnosti. Pro 
naplnění tohoto cíle budou připraveny propagační materiály o fakultě a studijních oborech, 
provedeny prezentační a propagační akce na UJEP/FVTM i na vybraných SŠ, se snahou o zapojení 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a Krajské hospodářské komory do těchto akci. Je nutno rovněž 
rozvinout a prohloubit spolupráci s vybranými SŠ v rámci tzv. fakultních škol. 

 Pravidelně aktualizovat a inovovat www stránky fakulty, s cílem zlepšit celkovou orientaci v nich, při 
zjednodušení přístupu k jednotlivým záložkám. 

 Zdokonalit systém kontrolních činností (vnitřní kontrola, finanční kontrola, univerzitní audit) 
s důrazem na odstranění slabých stránek instituce v řízení. 

 Zvýšit informovanost zaměstnanců fakulty o dění na fakultě a to setkáním všech zaměstnanců 
se členy kolegia děkana 1x ročně.   

 V souvislosti s motivací a aktivitou pracovníků podporovat opatření s cílem zlepšit pracovní klima 
na pracovišti. Pokračovat v každoročním vyhodnocení nejlepších pracovníků fakulty ve vybraných 
oblastech. 

 Nalézat nová partnerství a rozšířit komunikaci s průmyslovými podniky regionu. K tomuto účelu 
využít organizační struktury Hospodářské komory ČR a Krajského úřadu Ústí nad Labem. Pro 
podporu vstupu absolventů na trh práce organizovat akce typu Dny kariéry, Dny otevřených dveří, 
setkávání se středními školami aj. 

 Posílit spolupráci s dalšími součástmi UJEP, zejména s Přírodovědeckou fakultou (oblast 
společného studijního programu, společné projekty, školy doktorských studií), Fakultou sociálně 
ekonomickou (oblasti ekonomiky a managementu) a Fakultou životního prostředí (společně 
vyučované předměty). 

 Omezit závislost na financování v rámci „kategorie A“ (prostředky na studenta), soustředit 
se na vícezdrojové financování s výrazně vyšším podílem „kategorie K“ (kvalita instituce), 
soukromého sektoru v rámci aplikovaného výzkumu a školení pro firmy, zapojením se do projektů, 
dotačních zdrojů a podílů na mezinárodních projektech. 

 Prostředky FRIM fakulty postupně zvyšovat, v maximální míře je použít k nákupu laboratorního 
zařízení, jakož i pro vybavení připravované nové budovy fakulty CEMMTECH. 
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5. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA 

A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 
5.1 CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ 
(počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia). 

Tab. 5.1: Akreditované studijní programy (počty) 

    

Bakalářské studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

Technické vědy a nauky 21-39 4 3     4 3 2 16 

Pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 1* 

      
1 

CELKEM   5 3     4 3 2 17 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční  * Na dostudování 
    

5.2 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Tab. 5.2: Přehled studijních programů 

Kód 
studij
ního 
progr
amu 

Název 
studijního 
programu 

Kód 
studijního 

oboru 

Název studijního oboru Délk
a 

studi
a 

For
ma 

stud
ia 

Platnost 
akreditace 

B2303 
Strojírenská 
technologie 

2303R008 Řízení výroby 3 P, K 31. 12. 2020 

B2341 Strojírenství 2341R004 
Materiály a technologie v 

dopravě 
3 P, K 31. 12. 2020 

B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 P, K 31. 12. 2020 

B3911 
Materiálové 

vědy 
3911R038 Materiály 3 P 31. 12. 2020 

B7507 
Specializace v 

pedagogice 
7507R051 

Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

3 P, K 31. 8. 2019 

N2303 
Strojírenská 
technologie 

2303T011 Příprava a řízení výroby 2 P, K 31. 12. 2020 

N2341 Strojírenství 2341T004 
Materiály a technologie v 

dopravě 
2 P, K 31. 12. 2020 

N3907 Energetika 3907T008 Energetika - teplárenství 2 P, K 1. 11. 2019 

N3911 
Materiálové 

vědy 
3911T039 

Materiálové vědy a analýza 
materiálu 

2 P 31. 12. 2020 

P2303 
Strojírenská 
technologie 

2303V000 
 

4 P, K 31. 12. 2019 



23 

 

5.3 CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ POPSANÝCH METODIKOU VÝSTUPŮ Z UČENÍ 
V SOULADU S NÁRODNÍM KVALIFIKAČNÍM RÁMCEM 
TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Fakulta v roce 2014 prošla procesem reakreditace studijních programů a oborů, které byly 

připraveny a popsány metodikou výstupů z učení v souladu s NKR terciárního vzdělávání. Také byl 
v souladu s touto metodikou připraven a v roce 2014 akreditován nový studijní program Materiálové 
vědy jako bakalářský a navazující magisterský program a v roce 2015 navazující studijní program 
Energetika. V současné době tedy fakulta disponuje celkem 15 studijními programy, které jsou popsány 
uvedenou metodikou. 

 

5.4 CHARAKTERISTIKA KREDITNÍHO SYSTÉMU STUDIA 
Bakalářské a navazující magisterské studijní programy fakulty mají zaveden kreditní systém, 

který je kompatibilní s ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svou náročností a pro plné 
uplatnění například v rámci výměnných programů je realizován transfer hodnocení kontrol studia při 
provázanosti se systémem studijní agendy STAG. Rovněž při tvorbě nových studijních plánů je 
uplatňován proces hodnocení kurzů kreditními body v závislosti na studijní náročnosti. UJEP je 
držitelem prestižního certifikátu DS Label (DIPLOMA SUPPLEMENT – Dodatek diplomu), který je 
jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v 
evropském prostoru terciárního vzdělávání, FVTM v součinnosti s UJEP reflektuje na požadavky této 
certifikace pravidelnou aktualizací studijního elektronického systému a v souladu s požadavky, 
vysokoškolským zákonem a vnitřními předpisy univerzity vydává dodatek k diplomu. 

 

5.5 POČTY STUDIJNÍCH OBORŮ, KTERÉ MAJÍ VE SVÉ 
OBSAHOVÉ NÁPLNI POVINNÉ ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉ 
PRAXE 

 

Tab. 5.5: Počty stud. oborů, které mají ve své 

obsahové náplni povinné absolvování odborné 

praxe 

Program Počty programů s povinnou praxí 

Bakalářský 3 

Navazující 

magisterský 
1 



24 

 

5.6 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (MIMO USKUTEČŇOVÁNÍ 
AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ) V DANÉM 
ROCE  

 
Nad rámec akreditovaných studijních programů realizovala univerzita pro studenty další odborně 

zaměřené vzdělávací aktivity: 

 zvané přednášky tuzemských a zahraničních odborníků včetně odborníků z praxe, 

 odborné praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze (tuzemské i zahraniční), 

 přípravné kurzy na jazykové zkoušky v akreditovaném centru City & Guilds (FSE),  

 přípravné kurzy pro studenty v prvním roce studia. 

 

5.7 PŘEHLED KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ VYSOKÉ ŠKOLY (POČTY KURZŮ A POČTY 
ÚČASTNÍKŮ) 

 

  

Tabulka č. 5.7 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké 
školy 

Jméno Kurz 

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. Nejistoty měření ve strojírenství K 508-16 

Ing. Michal Lattner, Ph.D. Bruker TriboLab 

Ing. Pavel Kraus Bruker TriboLab 

Ing. Pavel Kraus Plynnový chromatograf 

Ing. Radek Honzátko, Ph.D. UT 1 (Kvalifikační stupeň I.) 

Ing. Radek Honzátko, Ph.D. UT 2 (Kvalifikační stupeň II.) 

Ing. Tatjana Brovdyová, CSc. Plynnový chromatograf 

Ing. Radek Lattner Termokamera 
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6. STUDENTI  

6.1 OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  
 
Fakulta realizuje přípravné kurzy matematiky, fyziky a konstruktivní geometrie pro nastupující 

studenty 1. ročníku bakalářských studií. Studenti si oživí, zopakují a doplní učivo střední školy 
za účelem zvýšení šance pro absolvování studia. 

Fakulta vypisuje v prvním roce studia předmět „Proseminář z matematiky“, kde je náplní kurzu shrnutí 
a zopakování učiva středoškolské matematiky tak, aby studenti lépe zvládali řešení příkladů  
v předmětech Matematika I a Matematika II.  

Fakulta vydává v rámci projektů ve zvýšené míře opory studia a další materiály, které napomáhají 
lepšímu zvládnutí učiva v průběhu studia a to jak pro kombinované, tak i prezenční studenty. 

Fakulta uplatňuje individuální přístupy k řešení problémů a žádostí studentů, které se vyskytují během 
jejich studia a vytváří tak studentům odpovídající podmínky pro jejich úspěšné absolvování studia. 

 

6.2 OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA 
 
Studenti prodlužují studium zejména kvůli požadavkům v předmětech Matematika a Fyzika. 

Tyto nedostatky se dále projevují v technických předmětech. Na zvýšení úspěšnosti v těchto 
předmětech pořádá fakulta kurz předmětů Matematika, Fyzika a Konstruktivní geometrie pro přijaté 
studenty. Dále je zaveden předmět Proseminář z matematiky pro studenty prvního ročníku. 

 

6.3 REALIZACE VLASTNÍCH / SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH 
PROGRAMŮ 

Fakulta výrobních technologií a managementu nerealizuje vlastní/specifické stipendijní 
programy. 

 

6.4 PORADENSKÉ SLUŽBY 
Na univerzitě zajišťují poradenské služby pracoviště:  

 Studijní oddělení UJEP v oblasti studia a přijímacího řízení,  

 Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP – v oblasti 

studia a přijímacího řízení osob se specifickými potřebami,  

 Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP v oblasti celoživotního vzdělávání,  

 Oddělení pro vnější vztahy UJEP v oblasti kariérního poradenství a zahraničních mobilit 

(studijních pobytů a pracovních stáží),  

 Psychologická poradna PF v oblasti psychologického poradenství. 
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6.5 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 
 
Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumné a vědecké činnosti fakulty, jsou jimi 

obsazována místa pomocných vědeckých a pedagogických sil.  
Práce studentů při dosažení mimořádných výsledků i významných prospěchových výsledků, 
sportovních úspěchů a dalších příležitostí, je hodnocena mimořádným stipendiem.  
Byly uděleny ceny děkana za nejlepší bakalářskou práci a za nejlepší diplomovou práci.  
Fakulta navrhuje studenty na cenu rektora a stipendia. V roce 2016 získali studenti FVTM: 

 Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke 

správnímu území Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada 

 Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s. pro nejlepšího studenta technických 

oborů UJEP 

 Stipendium Statutárního města Teplice pro nejlepší studenty UJEP 

 Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. pro nejlepšího studenta Fakulty 

výrobních technologií a managementu UJEP, studijního programu Energetika. 

 

6.6 STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 
 
Bezbariérový přístup pro tělesně handicapované studenty je zabezpečen pro laboratorně-

dílenský komplex v ulici Za Válcovnou, pro budovu „H“ Kampusu v ulici Pasteurova a do společně 
využívaných univerzitních prostor. Do objektu Na Okraji je bezbariérový přístup umožněn do přízemí 
a suterénu budovy. Do vyšších pater není bezbariérový přístup vytvořen. 
Podmínky pro studium studentů se specifickými potřebami: studium je otevřeno pro všechny uchazeče, 
kteří splní podmínky přijímacího řízení a nároky studia. 

Univerzita je řešitelem projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/29.0023 „Univerzitní centrum podpory 
pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, v rámci kterého je zřízeno celouniverzitní 
centrum zabývající se těmito záležitostmi. 

 

6.7 STUDENTI SE SOCIOEKONOMICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 

Dle stipendijního řádu Univerzity je studentům přiznáváno ubytovací a sociální stipendium. 
Studenti podávají žádosti dle směrnice rektora č. 5/2014. 

 

6.8 PODPORA STUDENTŮ – RODIČŮ 
V rámci uznané doby rodičovství nejsou studentům vyměřovány poplatky za delší nebo další 

studium. 
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6.9 STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH 
PROGRAMECH (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH 
KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) 

 

6.10 NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH 
PROGRAMECH 

Tab. 6.10: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) 

Vysoká škola (název) 
 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Skupiny akreditovaných 
studijních programů 

KKOV     

Technické vědy a nauky 21-39 161 171 0 0 2 6 7 347 

CELKEM   161 171 0 0 2 6 7 347 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
      

 

 

  

Tab. 6.9: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) 

Vysoká škola (název) 
 

Bakalářské studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D 
 

  

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

    

Technické vědy a nauky 21-39 288 289     25 50 30 682 

CELKEM   288 289     25 50 30 682 

P = prezenční K/D = kombinované /distanční 
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7. ABSOLVENTI 

7.1 ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Tab. 7.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) 

Vysoká škola (název)   
Bakalářské 

studium 
Magisterské 

studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D     

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

Technické vědy a nauky 21-39 28 14 0 0 12 14 6 74 

CELKEM   28 14 0 0 12 14 6 74 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční 
       

 
 

Graf. č. 7.1 Absolventi celkem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY 
 
Kontakt s absolventy má fakulta prostřednictvím Spolku absolventů a přátel UJEP v Ústí 

nad Labem.  
Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2015 zejména tyto aktivity:  

 využívání absolventských sítí pro realizace praxí, stáží a exkurzí studentů a pro zadávání 
témat závěrečných prací studentů a jejich oponování, 

 pravidelné rozesílání elektronické verze Zpravodaje UJEP všem členům spolku – v roce 
2015 byla celkem rozeslána 4 čísla Zpravodaje poskytujícího informace o aktuálním dění 
na univerzitě. 
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7.3 ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ 

Fakulta sleduje statistiky Úřadů práce a informace „Střediska vzdělávací politiky“, 
kde jsou informace o počtech nezaměstnaných absolventů. Uplatnitelnost absolventů je jednou z priorit 
fakulty, prostřednictvím „Průmyslové rady FVTM“ jako poradního orgánu děkana sleduje a vyhodnocuje 
potřeby trhu práce vzhledem k uplatnění absolventů studia a reflektuje na ně svými studijními obory. 
Fakulta sleduje trh práce, každý rok pořádá „Den kariéry“, při němž mají možnost zúčastněné firmy 
prezentace a nabídky práce budoucím absolventům.  
 

7.4 SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI 

FVTM spolupracuje s řadou průmyslových podniků v rámci exkurzí, průmyslové rady, 
workshopů, aj. Naše fakulta dále spolupracuje s podniky v rámci jejich propagace, a to jak nabídek 
pracovních pozic pro absolventy FVTM, tak i školení, kurzů a praxí v jednotlivých podnicích pro studenty 
fakulty. Dále je vlastní studium provázáno s výrobní sférou mnoha aktivitami, jako například praxí 
studentů, závěrečnými pracemi, exkurzemi, kde se předpokládá uplatnění absolventů po skončení 
studia.  

 
Fakulta pořádala 15. listopadu 2016 v Multifunkčním centru UJEP „Den kariéry“. Dvacet firem 
se prezentovalo prostřednictvím prezentačních stánků. Jedenáct firem využilo možnosti prezentovat 
se na přednáškách. 

 
Mezi spolupracující podniky patří: 
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.,  
Pierburg s.r.o.,  
AGC Automotive Europe, a.s.,  
TOS VARNSDORF a. s.,  
Chart Ferox, a.s.,  
BEUMER Group Czech Republic a.s.,  
GLAZURA s.r.o.,  
Preciosa – Lustry, a.s., 
ČEZ Teplárenská, a. s.,  
Constellium Extrusions Děčín s.r.o. aj. 
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8. ZÁJEM O STUDIUM 
 

8.1 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
Fakulta pro bakalářská studia přijímá uchazeče bez přijímací zkoušky. Kritériem pro stanovení 

pořadí pro přijetí ke studiu je studijní průměr na pololetním vysvědčení posledního roku studia na 
střední škole vyjma známky z chování. Pro přijetí ke studiu na fakultě je rozhodující pořadí uchazečů 
sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich studijních výsledků na střední škole 
a maximální počet přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů. 

Do navazujícího magisterského studia přijímací zkouška vychází z okruhů SZZ bakalářského studia 
akreditovaného na fakultě. Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení 
výroby se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu 
Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby. Pro studijní obor Materiály a technologie v dopravě se 
požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenství, 
oboru Materiály a technologie v dopravě. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti 
na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - 
teplárenství. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti na úrovni státní 
závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, oboru Materiály. Při přijímacím 
řízení jsou brány v úvahu výsledky předchozího vysokoškolského studia.  

 
8.2 SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 
 
FVTM v roce 2016 rozšířila svoji spolupráci se středními školami a gymnázií. Spolupráce se 

rozšířila na vzájemné návštěvy, prohlídky laboratoří, přednášky, Dny vědy a umění, apod. Tyto akce 
byly zaměřeny zejména na žáky posledních maturitních ročníků.   
 
Mezi nejúspěšnější akce fakulty za rok 2016 patří:  
 
VELETRH VŠ NA GYMNÁZIU V ŽATCI 
V listopadu 2015 se uskutečnil v prostorech Gymnázia Žatec již 3 ročník akce „Veletrh VŠ“, kde se akce 
zúčastnilo celkem 15 vysokých škol a univerzit. 
 
SETKÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL NA UNIVERZITĚ 
V prosinci 2015 se uskutečnil celodenní seminář spojený s workshopem pro střední odborné školy 
a gymnázia. Akce fakulty byla zaměřená na podání komplexní informovanosti žákům a pedagogům 
středních škol o současném průmyslu, výzkumu na fakultě. Sdělení těchto informací má vést zejména 
ke zvýšení motivace žáků ke studiu na technických vysokých školách. Následně se uskutečnila exkurze 
do laboratoří fakulty. 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Dne 21. 1. 2016 se konal na půdě Fakulty výrobních technologií a managementu Den otevřených dveří. 
Žáci středních škol měli možnost poslechnout si přednášku, která se týkala studia na fakultě. 
Tato přednáška se konala v budově Na Okraji. Poté měli žáci možnost prohlédnout si laboratoře 
v budově H fakulty. 
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BURZA ABSOLVENTŮ 
Dne 21. 4. 2016 se konala na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, burza absolventů. Této akce se účastnila Fakulta výrobních 
technologií a managementu, pořádající škola této akce je její fakultní školou. Přednáška se konala 
ve dvou třídách, a to pro maturanty střední školy se zaměřením na IT a pro maturanty vyšší odborné 
školy. Tuto přednášku vedl pan proděkan pro studium a pedagogickou činnost Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D. 
 
DNY VĚDY A UMĚNÍ 
Dny vědy a umění se konaly 26. 4. – 27. 4. 2016. Tato akce byla zaměřena na žáky středních škol 
a širokou veřejnost. Jednalo se o celouniverzitní akci. Dne 26. 4. 2016 probíhala prezentace všech 
fakult UJEP včetně vědecké knihovny ve vnějších prostorách OC Fórum. Fakulta výrobních technologií 
a managementu představila 3D tiskárnu a termokameru. O finální část Dnů vědy a umění se ve středu 
27. dubna 2016 postarala čtveřice skvělých přednášejících. Podvody, inkluze, středověké lékařství, 
ale i Jára Cimrman. Těmito tématy zaujali publikum Petr Houdek, Zdeněk Svoboda, Filip Hrbek a Štefan 
Michna. Tyto přednášky byly pořádány v Hraničáři, Ústí nad Labem. 
 
PŘEDNÁŠKY PRO BUDOUCÍ MATURANTY 
Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) a Přírodovědecká fakulta (PřF) Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně připravily přednášky pro žáky maturitních ročníků ústeckých 
středních škol. Konkrétně se jednalo o studenty 4. ročníků Střední průmyslové školy v Resslově ulici 
v Ústí nad Labem a Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, p. o.  
V aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP byly pro ně ve dnech 20. – 23. 9. 2016 
připraveny nejen přednášky, ale také prohlídky laboratoří. V rámci přednášek se mohli žáci seznámit 
se studijními programy a obory jednotlivých fakult, které obohatily další zajímavé informace o fakultách 
a krátká videa o laboratořích a přístrojovém vybavením FVTM a PřF. Přednášky si pro žáky připravili 
za FVTM proděkan pro studium Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. spolu s vedoucí katedry KTMI 
doc. Ing. Natašou Náprstkovou, Ph.D. a za PřF proděkan pro studium RNDr. Martin Švec, Ph.D. 
Následně měli budoucí maturanti možnost prohlédnout si fakultní laboratoře „in natura“, což bylo 
doplněno zajímavým výkladem vědeckých pracovníků fakult. Této akce se pod dohledem školního 
pedagogického dozoru zúčastnilo až 330 žáků. 
 
DEN KARIÉRY  
Dne 15. listopadu 2016 proběhl v Kampusu UJEP v Ústí nad Labem „Den kariéry“, pořádaný Fakultou 
výrobních technologií a managementu. Akce se uskutečnila v Multifunkčním centru, kde byly prezentace 
a přednášky firem. Akce byla zaměřena na možnosti uplatnění budoucích absolventů technických oborů 
v praxi. Poprvé se této akce zúčastnili i žáci posledních ročníků Střední průmyslové školy Resslova 
v Ústí nad Labem. Žáci se v tomto ročníku rozhodují, na jakou vysokou školu po maturitě nastoupí 
a my jim toto rozhodnutí chceme usnadnit a seznámit je tak i s uplatněním v technickém oboru 
po absolvování studia na naší fakultě. Této akce se zúčastnilo 20 firem prostřednictvím prezentačních 
stánků. 11 firem představilo společnost i prostřednictvím přednášek. Studenti měli možnost zúčastnit 
se prezentací zaměřených na představení podniků, jejich struktury a organizace. Zástupci zúčastněných 
podniků odpovídali na dotazy studentů, zájemcům z řad studentů poskytli při individuálních konzultacích 
informace o možnostech uplatnění v jejich podniku. Prezentace i přednášky byly dobrým příkladem 
propojení vzdělávací sféry s trhem práce. Došlo k prohloubení spolupráce školy s průmyslovou sférou. 
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9. ZAMĚSTANCI 
 

9.1 KARIÉRNÍ ŘÁD, MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ 
ZAMĚSTANCŮ 

 
Kariérní řád je nástrojem personálního řízení a stimulace akademických pracovníků UJEP, 

na jehož základě akademický pracovník postupuje ve své profesní kariéře. Pravidla a podmínky 
pro hodnocení kariérního růstu akademických pracovníků (dále jenom „AP“) fakulty vychází z platného 
kariérního řádu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je v souladu s platným 
Pracovním řádem zaměstnanců UJEP. Kariérní řád akademických pracovníků UJEP v Ústí nad Labem 
upravuje a popisuje směrnice rektora č.10/2016 s platnosti od 4. 11. 2016.  Touto směrnici nejsou 
dotčeny kompetence orgánů fakult v oblasti pracovněprávních vztahů stanovené Statutem UJEP 
a Organizačním řádem UJEP, které vycházejí z § 24 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách 
a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále 
je „zákon“). 
    
Na základě této směrnice se začala v závěru roku 2016 připravovat směrnice děkana č. 1/2017 
pod názvem "Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků Fakulty výrobních technologií 
a managementu", která určuje pravidla pro hodnocení akademických pracovníků fakulty souhrnem 
kvalitativních a kvantitativních výkonových ukazatelů pro hodnocení pedagogických, tvůrčích a 
ostatních, s nimi souvisejících činností, a to jak pro jednotlivé akademické pracovníky v rámci 
jednotlivých kategorií akademických pracovníků, tak i pro celkové hodnocení jednotlivých pracovišť 
v rámci fakulty uvedených v personálním plánu jednotlivých kateder. 

 
Personální plán rozvoje fakulty vychází ze směrnice rektora č.10/2016 (kariérní řád UJEP), který v čl. 8 
definuje, co musí obsahovat personální plán rozvoje fakulty a následně směrnice děkana č.1/2017 
v rámci kariérního řádu fakulty stanovuje personální zabezpečení fakulty a kateder do roku 2022 
po schválení v kolegiu děkana a v AS FVTM.  
 
 Plán personálního rozvoje fakulty vychází především z následujících skutečností: 

 přehled plněných úkolů fakulty, včetně známých výzkumných, vývojových a dalších tvůrčích 
úkolů 

 přehled předpokládaných výzkumných, vývojových a dalších tvůrčích úkolů 

 ze stávajících akreditovaných programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 stávajícího počtu a struktury akademických pracovníků fakulty (včetně věkové struktury 
a úvazků) 

 stávajícího počtu a struktury technických pracovníků a dalších neakademických pracovníků 
(uklízečky, asistentky a další pomocný personál), včetně věkové struktury a úvazků 

 ze stávajícího zajištění finančních prostředků fakulty ze všech zdrojů 

 personálních plánů jednotlivých kateder. Tyto personální plány obsahují jak stávající stav 
a strukturu akademických pracovníků (dle věku a akademické hodnosti, pracovního úvazku, 
atd.), tak i přehled v současné době plněných a plánovaných výzkumných, vývojových a jiných 
tvůrčích úkolů.  

   
Počty zaměstnanců jednotlivých kateder a pracovišť v rámci fakulty jsou stanoveny pro cílový počet 900 
- 1000 studentů v roce 2022 (k 30. 6. 2022, viz tabulka č. 8.1), a to pro 5 komplexních studijních 
programů ve smyslu bakalářského a na něj navazujícího magisterského studia, včetně specializací 
a jednoho doktorského programu s počtem 35 - 40 studentů. Současně stanovené počty akademických 



33 

pracovníků do roku 2022 odpovídají strategii fakulty propojovat část výuky s FSE, PřF a FŽP v rámci 
UJEP.  U profilových předmětů je nutné zabezpečit výuku prostřednictvím docentů a profesorů 
s úvazkem minimálně 0,7. U docentů a profesorů je nutno počítat s věkovou hranicí pro garanci 
studijních programů a profilových předmětů max. 65 let a pro garanci předmětů max. 70 let (mimo 
profilové předměty).  
 
 

Tab. 9.1: Přehled počtu zaměstnanců jednotlivých kateder a pracovišť v rámci 
fakulty pro cílový počet 900 – 1000 studentů v roce 2022 

Pracoviště Celkem Prof. Doc. 
Odborní 
asistenti 

Vědečtí 
prac. 

THP Poznámky 

KTMI 21 4 5 9 1 2 
3x SP, 1x SP Ph.D, garance 
hab. a prof. řízení 

KSM 18 2 3 10 1 2 1x SP (2017) 

KEE 8,5 1 2 5 - 0,5 1x SP 

VTP 4 - - - 2 2 - 

Sekretariát a 
servis 

12 - - - - 12 

tajemník, 2x studijní, 2x odd. 
vědy,  
2x uklízečka, 1x PR,  
1x servis PC a SW,  
1x sekr. děkana,  
1x projekty 

Ostatní fakulty 
UJEP 

- - - - - - 
5x FSE, 3x PřF,  
1x FŽP 

Celkem  
za fakultu 

63,5 7 10 24 4 18,5 - 

 
 
Další motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců jsou následující: 
 

 Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 (Rozhodnutí děkana č. 5/2016) - 
stanovení jednorázové odměny ve výši 130 Kč za jeden bod získaný v databází RIV v roce 
2014 

  Jednorázové odměny za specifické činnosti pro zaměstnance fakulty (Příkaz děkana č.4/2016) 
- oponentské posudky, autorské honoráře, garant studijního oboru, atd. 

 Jednorázové odměny za ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
(Příkaz děkana č.4/2016) 

 Odměna za anglickou výuku pro ERASMUS+ (Příkaz děkana č. 4/2016) 

 Ceny děkana Za vědu a výzkum (Směrnice děkana č. 4/2016) 

 Medaile Fakulty výrobních technologií a managementu (Směrnice děkana č. 4/2016) 

 Kolbenova medaile (Směrnice děkana č. 4/2016) 

 Stimulace studentů doktorského studijního programu (Příkaz děkana č. 5/2016, čl.2)  
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9.2 ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 
Rozvoj pedagogických dovednosti akademických pracovníků fakulty probíhá praktický ve třech 

rovinách a to: 
a. speciální školení pro zvýšení odbornosti v určité oblasti, zvládnutí speciální techniky a nebo softwaru, 
b. prezentace výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na konferencích, 
c. exkurze pro získání nových poznatků a propojení mezi teoretickou a praktickou výukou. 
   
V roce 2016 je možné uvést následující akce v rámci rozvoje pedagogických dovedností: 
1. HPST školení, plynový chromatograf, Praha, 3.5. – 4.5.2016 – Brovdyová, Kraus 
2. GC školení, uživatelské dovednosti a diagnostika, Adilent Technologies, Praha (Certifikát) - 

Brovdyová 
3. Školení ČMS (Česká metrologická společnost) – Nejistoty měření ve strojírenství, 23. 3. 2016, 

ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 - Svobodová 
4. Školení Tribometr, 5. 4. 2016 – Kraus, Lattner M., Novotný 
5. Školení UT2 (ultrazvuk, kvalifikační stupeň 2), Školicí středisko Testima, spol. s r. o., Praha, 22. 2. - 

4. 3. 2016, udělen certifikát (sektor MS) - Honzátko 
6. Seminář „Finance v projektech VaV pro začátečníky“, 31. 3. 2016 – Kraus, Lattner M. 
7. MS (single-quad/QQQ pro GC) školení, uživatelské dovednosti a diagnostika, Adilent Technologies, 

Praha (Certifikát) – Brovdyová 
8. Školení ultrazvuk Phase Array, firma Olympus - Honzátko 
9. Školení Autodesk Inventor Essentials with Fusion 360  - Svoboda 
10.  Školení Autodesk Inventor Dynamic Simulation with FEA - Svoboda 
11.  Školení Autodesk Inventor Advanced Part Modeling - Svoboda 
12. Školení a přezkoušení z vyhl. 50/78  - Síťař 
13. Školení topenářů 2016  v Kutné Hoře - Šípal 
14. Exkurze Preciosa, a. s., 5. 5. 2016 – Lysoňková, Marek, Semerádová, Svobodová 
15. Exkurze, Politechnika Poznanska, 16. 10. 2016 - Hren, Cais, Kraus, Lysoňková, Náprstková, 

Soukup, Skočilasová, Svoboda M., Svoboda A., Hejma, Buňata 
16. Exkurze, Volkswagen, Drážďany, 14. 12. 2016 – Hren, Marek, Štěrba, Husár, Skočilasová, Hejma, 

Svoboda M. 
17. Prezentace FVTM UJEP pro střední školy - 20. - 22. 11. 2016 – Hren, Lysoňková   
18. Den prezentací FVTM pro SS, 20. - 23. 09. 2016 – Brovdyová, Cais, Hodinář, Kraus, Kuśmierczak, 

Lattner M, Lattner R., Lysoňková, Michnová, Náprstková, Svobodová,  
19. 22. mezinárodní konference Spolupráca 2016 (20. – 22. 4. 2016), Terchová – Cais, Lysoňková, 

Michna, Michnová 
20. Mezinárodní konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů, 18. - 21. 10. 2016, Kutná 

Hora – Cais, Kraus, Lattner, Lysoňková, Mádl, Michna, Michnová, Náprstková, Novák, Novotný, 
Svobodová 

21. Mezinárodní konference ICTKI 2016, 3. - 4. 2. 2016, Litoměřice – Cais, Holešovský, Honzátko, 
Kraus, Lattner, Lysoňková, Mádl, Michna, Náprstková, Novotný, Semerádová, Svobodová 

22. Mezinárodní konference Rizika podnikových procesů, Děčín 10. 11. 2016 – Sellner, Vysloužilová 
23. Mezinárodní konference 8th International Conference TOYOTARITY IN THE EUROPEAN 

CULTURE, Kielce Univeristyof Technology, 2016, Kielce, 2. až 3. 12. 2016 - Cais, Náprstková, 
Novotný 

24. Mezinárodní konference Innovative technologies in engineering production – ITEP 2016, Zuberec, 
Žilinská univerzita v Žilině, 19. až 21. září 2016 - Cais, Kraus, Náprstková 

25. Mezinárodní konference TRENDY VO VÝROBNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ TECHNIKE V 21. 
STOROČÍ, 12. 9. - 14. 9. 2016 – Náprstková 
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26. Mezinárodní odborná konference PROMATTEN 2016 „Progresivní materiály a technologie“, Horský 
hotel Vidly, 10. - 11. listopadu 2016 - Beneš 

27. Technická konference Svařování - TESYDO 2016. Hotel Sport - Hrotovice, 22. - 23. března 2016 - 
Beneš 

28. The 33th International Colloquium “Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle 
Industry”. May 25 - 27, 2016, Western Tatras - Zuberec, Slovakia - Beneš  

29. Konference Trendy ve vzdělávání 2016, Olomouc, ČR – Novotný 
30. Mezinárodní konference Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 2. 6. 2016 – 3. 6. 2016 

v Ústí nad Labem – Svoboda, Skočilasová, Soukup 
31. Mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles, 5. 10. 2016 – 7. 10. 2016 v Ústí 

nad Labem - Svoboda, Skočilasová, Soukup, Klimenda, Hejma 
 

 
9.3 PODPORA ZAMĚSTNANCŮ – RODIČŮ 
 
Fakulta podporuje zaměstnance – rodiče tím, že přizpůsobuje výuku v rámci pracovní doby či 

dle požadavků rodičů. V případě zájmu snížením úvazku a flexibilní pracovní dobou.  
 
 

9.4 POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ROZSAHU 
PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ 
KVALIFIKACE 

Tab. 9.4: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních 
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) 

  Akademičtí pracovníci 
CELKEM 

Rozsahy úvazků prof. doc. 
DrSc., CSc., Dr., 

Ph.D., Th.D. 
ostatní 

do 0,3 1 2 8 1 12 

do 0,5   2 5 7 

do 0,7  1 2 2 5 

do 1,0 5 5 9 3 22 

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul   
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9.5 VÝVOJ POČTU AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE 
SKUPIN 

Tab. 9.5: Vývoj počtu akademických pracovníků podle skupin 

Kategorie počet 2008 2009 2010 2011    2012 2013 2014 2015 2016 

Profesoři evidenční 7 7 7 6 7 8 8 8 6 

přepočtený 4,5 4,6 3,65 3,2 3,7 4,15 4,6 4,75 5,10 

Docenti evidenční 6 7 7 7 6 6 8 9 8 

přepočtený 5,9 5,1 6,1 6,1 5,5 5,5 7,7 6,4 5,90 

Odborní asistenti evidenční 26 22 20 19 25 28 32 31 28 

přepočtený 18,6 17,58 16,95 16,75 19,2 19,2 23,9 21,4 17,30 

Asistenti evidenční 1 1 1 0 0 - - - 1 

přepočtený 1 0,8 0,8 0 0 - - - 0,50 

Lektoři evidenční 0 0 0 0 0 - - - 3 

přepočtený 0 0 0 0 0 - - - 1,60 

Vědečtí pracovníci evidenční   1 1 1 1 2 - - 

přepočtený   1 1 0,7 0,3 2 - - 

Celkem AP evidenční 40 37 36 33 39 43 50 48 46 

přepočtený 29 28,08 28,5 27,05 28,25 29,15 38,2 32,55 30,40 

 
 

9.6 VÝVOJ POČTU AKADEMICKÝH PRACOVNÍKŮ PODLE 
STUPNĚ KVALIFIKACE A STÁDIA JEJÍHO DOSAŽENÍ 
 

Tab. 9.6 2013 2014 2015 2016 

Abs. 
počet 

Přepočtený 
počet 

Abs. 
počet 

Přepočtený 
počet 

Abs. 
počet 

Přepočtený 
počet 

Abs. 
počet 

Přepočtený 
počet 

Profesor 7 3,85 8 4,6 8 4,75 6 5,10 

Docent 7 5,8 8 7,7 9 6,40 8 5,90 

Odb. asistent 
Ph.D. 

12 9,85 
16 12,9 16 9,95 20 12,50 

Odb. asistent 
v dokt. st. 

10 5,6 
9 5   2 1,50 

Odb. asistent 6 3,65 7 6 15 11,45 8 4,80 

Asistent       1 0,50 

Lektor       3 1,60 

Výzkumný 
pracovník, asistent 

0 0 
1 2 0 0 0 0 

Celkem 42 28,75 50 38,2 48 32,55 48 31,9 
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9.7 POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ S CIZÍM STÁTNÍM 
OBČANSTVÍM 

Tab. 9.7: Akademičtí pracovníci**  
s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) 

Fakulta výrobních technologií a managementu v Ústí nad Labem 3 

Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah 

 
9.8 POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ Z OSTATNÍCH 

FAKULT UJEP PODÍLEJÍCÍCH SE NA VÝUCE 
V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
 

Tab. 9.8: Počty akademických pracovníků z ostatních fakult UJEP podílejících se 
na výuce v akreditovaných studijních programech  

Fakulta sociálně ekonomická 6 

 
9.9 POČTY ODBORNÍKŮ Z APLIKAČNÍ SFÉRY A ZAHRANIČÍ 

PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝUCE V AKREDITOVANÝCH 
STUDIJNÍCH PROGRAMECH (OSOBY, KTERÉ SE V ROCE 
2016 PODÍLELY NA VÝZCE ALESPOŇ V JEDNOM 
PŘEDMĚTU) 
 

Tab. 9.9: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce 
v akreditovaných studijních programech** (počty) 

  Počty osob 

FVTM 9 

Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu 
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10. INFRASTUKTURA 
 
10.1 INFRASTRUKURA, DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

A ROZVOJ INFORMAČNÍ STRUKTURY 

Fakulta výrobních technologií a managementu je nyní dislokována do tří budov. 
1. Budova H v univerzitním kampusu (sídlo děkanátu) 

2. Budova Na Okraji 

3. Budova Za Válcovnou 

Tato tři pracoviště jsou propojena optickou sítí UJEP. V jednotlivých budovách jsou v současnosti 
k dispozici metalické rozvody o rychlosti 1Gbit/s. Na patě každé budovy je přítomen moderní router 
CISCO (ve správě CI UJEP), následné rozvody jsou zajištěny řiditelnými přepínači HP. 
Ve všech třech budovách jsou pro studenty a zaměstnance k dispozici hotspoty bezdrátové sítě 
EDUROAM. V budově H v kampusu je distribuce signálu zajištěna 6 samostatnými vysílači, v budově 
Na Okraji také 6 samostatnými vysílači, v budově Za Válcovnou je k dispozici jeden vysílač.  
ICT služby fakulty jsou nyní zajišťovány 5 samostatnými servery umístěnými v centrální serverovně 
UJEP v budově MFC v kampusu UJEP. Tyto servery budou v průběhu roku 2017 virtualizovány 
na hardware, který fakultě poskytuje CI UJEP. 
K virtualizaci jsou již nyní připraveny servery ANDREW (licence) a ANANAS (WWW). Služby serveru 
ANDREW na bázi technologie Sharepoint se v průběhu roku 2017 převedou na WWW server ANANAS, 
kde se zařadí do portfolia webových aplikací fakulty.  

 Server ANDREW - zajišťuje správu síťových licencí fakultního SW, zajišťuje běh 

dokumentačních webů SHAREPOINT (senát, rozvrh, vědecká rada, Helpdesk atd.), slouží jako 

úložiště pro instalační média softwaru požívaného na fakultě 

 Server ANANAS – zajišťuje provoz centrálního WWW serveru, na kterém fakulta provozuje 

hned několik webových aplikací: vlastní webovou prezentaci, e-learningový systém Moodle, 

podpůrné webové prezentace konferencí pořádaných fakultou a informační systém pro správu 

příspěvků časopisů vydávaných na fakultě 

 Server BORG – zajišťuje službu centrálního souborového serveru fakulty, je také databázovým 

serverem pro software AROP a serverem pro administraci zabezpečovacích systémů UJEP 

 Server ANSYS – zajišťuje provoz síťové licence výpočtového serveru ANSYS 

 Server DANEEL – zajišťuje centrální adresářovou strukturu fakulty (AD), je také poštovním 

a groupware serverem fakulty, zajišťuje i službu jmenného DNS serveru pro doménu 

Zálohování dat je zajištěno automatickou denní zálohou na detašovaný NAS server (FVTM-BACKUP), 
běžící na technologii firmy SYNOLOGY. 
V roce 2017 bude uveden do provozu další rozsáhlejší NAS souborový server (FVTM-SYNOLOGY) 
s kapacitou 3 TB (2x 3TB v režimu RAID1) sloužící jako centrální úložiště pro fakultní vědecké týmy. 
V současnosti jsou na fakultě k dispozici dvě modernizované počítačové učebny, nově vybavené 
výkonnými stanicemi s OS Windows 7 Professional a OS Windows 8.1 Professional. V učebně A5 
v budově Na Okraji jsou k dispozici PC (15ks) s procesory Intel Core i5 a 8GB operační paměti, 
v učebně H3 v budově H jsou k dispozici PC (15ks) s procesory Intel Core i3 a 8 GB operační paměti. 
Software je každoročně pravidelně aktualizován. Licence jsou v omezené míře dostupné i pro studenty 
fakulty tak, aby mohli využít software i z domova (např. MATLAB, COMSOL, AUTOCAD).  
Fakulta se v roce 2016 zapojila do tříletého programu MS IMAGINE, který jí umožňuje čerpat velké 
množství licencí všech OS od firmy Microsoft, podpůrné serverové aplikace (MS SQL, VISUAL 
STUDIO) a také až 500 licencí programu Microsoft Project, který je na fakultě aktivně využíván 
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pro potřeby výuky a mohou si jej instalovat i zainteresovaní studenti. Všechny výše uvedené licence 
jsou pak dostupné i pro studenty fakulty. 
Fakulta dále kontinuálně pokračuje s výměnou pracovních stanic zaměstnanců se zastaralým OS 
Windows XP za nové stanice s Windows 8 nebo Windows 10. Souběžně je aktualizován i kancelářský 
balík Office souhrnně na verzi 2013 (2016). 
Fakulta dále disponuje 14 místnostmi (učebnami) vybavenými projektory a plátny pro multimediální 
výuku. Učebny A2, A6 v budově Na Okraji a učebny H1, H2 a H5 v budově H jsou navíc vybaveny 
dotykovými SMART panely, které umožňují interaktivně komentovat promítané materiály.  
FVTM využívá pro zajištění běhu ICT služeb vlastní pracovníky. Pouze servis centrálních univerzitních 
aplikací (STAG, IMIS, iFIS apod.) je zajištěn pracovníky CI UJEP. Určení zaměstnanci fakulty 
se tak starají o správnou funkci datové infrastruktury všech tří budov fakulty, o chod serverů a služeb 
na nich běžících, dále zajišťují nákup potřebného softwaru a hardwaru fakulty, nákup spotřebního 
materiálu pro ICT a v neposlední řadě také uživatelský servis pro zaměstnanecká PC a PC umístěná 
v učebnách a laboratořích. Jejich úkolem je také správa webových aplikací fakulty, administrace 
kamerového systému a ve spolupráci s CI UJEP také zajištění telefonní sítě fakulty.  
Hardwarové a softwarové požadavky řeší fakulta převážně z vlastních zdrojů. V případě 
celouniverzitních systémů (EDUROAM, multilicence software) potom finančně spolupracuje s CI UJEP, 
případně jinou součástí vedení univerzity. 

 
10.2 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 
Elektronické služby a informační zdroje jsou, jak je uvedeno v kap. 10.1, zajišťovány 

prostřednictvím určeného zaměstnance fakulty v součinnosti s CI UJEP. 
Mezi služby poskytované v rámci fakulty patří: 

 E-mail – zajištěn v rámci groupware řešení MS Exchange, tedy včetně sdíleného kalendáře, 

úkolů a dalších služeb 

 Sdílené soubory – zajištěny pomocí souborového serveru, fakulta spravuje dokumentaci 

na zálohovaném síťovém úložišti (disk M) 

 Webová prezentace – zajištěna na vlastním webovém a databázovém serveru (OS Linux) 

včetně dílčích prezentací pro akce a konference pořádané v rámci fakulty 

 E-learning – zajištěn pomocí software Moodle ve verzi 1.9, v roce 2016 předpokládáme 

přechod na aktuální verzi. 

 Síťové licence – zajištěné pomocí licenčního serveru 

 Služby MS Sharepoint – zajišťují workflow systém Helpdesk pro zadávání požadavků 

a pro rozvrhové změny v rámci rozvrhu fakulty. Dále zajišťují správu dokumentace pro senát 

FVTM a vědeckou radu FVTM 

 Adresářová služba – zajištěna serverem Active Directory jako centrálním LDAP serverem 

pro správu přístupových účtů do všech ostatních systémů fakulty 

 Výpočetní služby – zajištěny výkonným serverem pro výpočetní software (ANSYS) 

 Kamerový systém – souladu s příslušnou směrnicí je součástí zabezpečení budov fakulty 

 Služby zálohování – zařízení SYNOLOGY 

Jak již bylo řečeno, fakulta je zapojena do programu Microsoft IMAGINE sdružujícího kvalitní vědecká 
vysokoškolská pracoviště technického směru. V rámci tohoto programu jsou k dispozici 
pro zaměstnance a studenty multilicence několika produktů, viz následující tabulka. 
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Tab. 10.2a: Přehled SW v rámci programu MS Imagine 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Project 

Microsoft SQL server 

Všechny serverové a desktopové OS 

Team Foundation Server 

Sharepoint Server 

Microsoft Project server 

 
V učebnách fakulty je rovněž k dispozici pro výuku další konstrukční, simulační a výpočtový software, 
jak přehledně shrnuje následující tabulka.  
 

Tab. 10.2b: Přehled SW na Fakultě výrobních technologií a managemetnu 

Název Typ licence Počet licencí 

Matlab roční předplatné - akademická 25+1  

COMSOL Multiphysics roční - akademická 30 

AROP NetExpress roční - akademická 15 

ČSN Online půlroční 9+1 

ANSYS roční - akademická 1 

Autodesk Inventor 2011 trvalá bez aktualizací  - akademická 25 

MSC Software 2012 trvalá bez aktualizací  - akademická 50 

Solidworks 2012 trvalá bez aktualizací  - akademická 30 

CATIA trvalá bez aktualizací  - akademická 45 

SURFCAM 2010 trvalá bez aktualizací  - akademická bez omezení 

EdgeCAM 2012 R2 trvalá bez aktualizací  - akademická bez omezení 

HSM Works 2012 (modul pro Solidworks) trvalá bez aktualizací  - akademická bez omezení 

Millenium 7 slovníky trvalá bez aktualizací  5 

SYSKLASS trvalá bez aktualizací - akademická bez omezení 

PALSTAT CAQ trvalá bez aktualizací - akademická 1 

DISPO 2012 trvalá bez aktualizací 1 

SUF trvalá bez aktualizací neomezeně 

Labview trvalá bez aktualizací 1 

3DSMAX Studio 2011 trvalá bez aktualizací - akademická 25 

dev c++ trvalá bez aktualizací neomezeně 

 
V každé budově fakulty je dále k dispozici PC s placeným přístupem do systému norem ČSN, 
kde mohou studenti tyto normy vyhledávat, studovat a využívat pro výukové účely.  
 
Další specializovaný software je součástí vybavení laboratoří vždy k příslušenému zařízení.  
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10.3 LABORATOŘE FAKULTY 
 
LABORATOŘE KATEDRY KEE 

 
V současné době katedra energetiky a elektrotechniky zatím disponuje se dvěma laboratořemi. 

Laboratoř pro obecnou elektrotechniku místnost A1 v budově Na Okraji. V této laboratoři je k dispozici 
maximálně 10 stanovišť pro maximální počet 20 studentů. Tato laboratoř je vybavena pouze pracovními 
stoly s rozvodem elektrické energie a rozvodem LAN. V této laboratoři se mohou provádět základní 
elektrotechnická měření pro předměty „Elektrotechnika a elektronika“ a „Elektrická měření I“. Měřicí 
přístroje pomůcky a jsou umístěny ve skladu, který s laboratoří sousedí. V této laboratoři zároveň 
probíhají laboratorní cvičení z předmětu „Síťové komunikace“. 
Druhá je laboratoř pro měření elektrických strojů místnost A2 v budově Na Okraji. V této laboratoři je 
k dispozici maximálně 5 stanovišť – pro maximální počet 10 studentů. V této laboratoři jsou umístěny 
laboratorní stoly s rampou, v níž jsou umístěny přístroje. Jedná se o osciloskop, řiditelný zdroj 
stejnosměrného a střídavého napětí. Vybavení této laboratoře umožňuje jak výuku, tak i výzkum. 
 
Pro další rozvoj výuky a výzkumu by bylo potřeba doplnit vybavení stávajících laboratoří o nové přístroje 
a vybudovat dvě nové laboratoře, laboratoř elektrických přístrojů a laboratoř automatizace. 
Základní požadavky na laboratoře: 

 Podlahová plocha laboratoře by měla mít cca 50 m2 

 U každé laboratoře by měl být příruční sklad na přístroje cca 10 až 15 m2 

 Základní přístrojové vybavení 

o laboratorní stůl se základními přístroji 

o učitelské PC + dataprojektor 

Specializované požadavky 
Laboratoř elektrických strojů a pohonů 

 Přístroj pro měření zátěžového momentu 

 Silový transformátor, na kterém bude prováděno měření 

 SW Labview a rozhraní pro měření na el. strojích 

 
Laboratoř automatizace 

 Pro každé stanoviště: 

o PC pro programování PLC automatů 

o Labview 

o Několik typů PLC automatů pro měření a programování (TECO, SIMATIC apod.) 

o Sestavy pro simulace základních regulačních pochodů (jedná se o modely, které budou 

vyrobeny na míru, např. model dopravníkové tratě, výtahu) 
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LABORATOŘE KATEDRY KTMI 
 

V současnosti je v působnosti Katedry technologií a materiálového inženýrství 14 laboratoří a 
dílen. Všechny jsou umístěny budově H v kampusu UJEP. Je v nich možné realizovat poměrně 
komplexní analýzy nejen kovových materiálů ať již z hlediska strukturního, tak chemického a také 
z hlediska jejich technologických vlastností. Jsou to například: Laboratoř fyziky materiálů, Laboratoř 
přípravy vzorků, Laboratoř elektronové mikroskopie, Laboratoř tepelných procesů atd. Je zde prováděn 
výzkum v oblasti vývoje nových materiálů, tepelného zpracování, nanomateriálů, povrchových úprav, 
řezných nástrojů atp. Ve vybavení laboratoří KTMI je možné nalézt elektronový mikroskop, kompletní 
vybavení pro přípravu metalografických vzorků, spektrometr, světelné mikroskopy, pec pro tavení 
neželezných kovů, korozní komoru, tříosý CNC soustruh, kulový mlýn, termokameru, vysokorychlostní 
kameru atd. Studenti se s uvedeným vybavením seznamují jak v rámci řádné výuky, tak při řešení svých 
závěrečných prací. Přístroje se používají také při řešení výzkumných úkolů pro podniky. 

 
Tab. 10.3: Laboratoře KTMI 
Číslo laboratoře Název laboratoře Poznámka Obsazenost 

L1 Laboratoř fyziky 018; sklep 8 

L2 Laboratoř měření a metrologie 021; sklep 10 

L3 Laboratoř tepelných procesů 013; sklep 0 

L4 Laboratoř koroze 013;  sklep 0 

L5 Dílna obráběcích procesů 011/010; sklep 8 

L6 Laboratoř chemie 008; sklep 0 

L7 Laboratoř destruktivního zkoušení 009; sklep 10 

L8 Laboratoř nedestruktivního 
zkoušení 

101; 1NP 10 

L9 Laboratoř přípravy vzorků 103/104; 1NP 8 

L10 Laboratoř analytických metod 105; 1NP 12 

L11 Laboratoř fyziky kovů 107/108; 1NP 10 

L12 Laboratoř elektronové mikroskopie 119; 1NP 0 

L13 Laboratoř metalografie 126; 1NP 10 

L14 Laboratoř přesných měření 121; 1NP 8 

 

LABORATOŘE KATEDRY KSM 
 
Výzkumné a vývojové laboratoře na fakultě provozuje katedry strojů a mechaniky a katedra 

technologie a materiálového inženýrství. 
KSM má v současné době k dispozici laboratoře v objektu Za Válcovnou.  
Provozovány jsou laboratoře: 

 hluku a vibrací 

 mechaniky (kmitání, biomechanika, šíření vln) 

 tribologie 

 robotiky 

 tepla a proudění 

 techniky prostředí. 
 

V r. 2016 bylo rozšířeno zařízení laboratoře o snímače zrychlení, zesilovače, zařízení pro montáž 
tenzometrů, šesti osý robot, viskozimetr a rázové kladívko. Vzhledem k tomu, že prostory stávajících 
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laboratoří jsou stísněné a neumožňují měření na rozměrnějších standech (především mechanika 
a teplo), bylo v r. 2015 rozhodnuto o rekonstrukci budovy Za Válcovnou. 
V r. 2015 předložila KSM investiční záměr na rekonstrukci objektu, respektive přestavbu nevyužívaných 
dílen na laboratoře. Počátkem r. 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektu a posléze 
stavby. Celá tato fáze doznala značné zpoždění a stavba byla zahájena až v říjnu 2016 (původní 
předpoklad ukončení stavby byl říjen 2016). Vzhledem k tomuto zpoždění a nepříznivým klimatickým 
podmínkám dojde k ukončení stavby koncem března 2017. Značnou část prací zajišťuje KSM 
(za pomoci studentů – stěhování techniky, elektroinstalace, atd.). Současně dojde k rekonstrukci 
elektroinstalace v původní kovoobráběcí dílně (výměna rozvaděče). 
Rekonstrukce má nepříznivý dopad na využití laboratoří, které nejsou v současné době dostupné 
(prach, pohyb stavební techniky atd.).  
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11. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

11.1 KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) 
 

Tab. 11.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na FVTM (počty kurzů) 

FVTM   
Kurzy orientované na výkon 

povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM     
do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod 

do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

technické vědy a nauky 21-39 1 0 0 0 0 0 0 1 

CELKEM   1 0 0 0 0 0 0 1 

 
11.2 KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV), (POČTY 

ÚČASTNÍKŮ V KURZECH PODLE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
KKOV DLE TABULKY) S UVEDENÍM PROCENTUÁLNÍ ZMĚNY 
CELKOVÉHO POČTU ÚČASTNÍKŮ OPROTI PŘEDCHOZÍMU 
ROKU 

Tab. 11.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na FVTM (počty účastníků) 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů KKOV 

Kurzy orientované na 
výkon povolání Kurzy zájmové 

U3V CELKEM 

Z toho počet 
účastníků, jež 

byli přijímaní do 
akreditovaných 

studijních 
programů podle 

§ 60 zákona o 
vysokých 
školách 

technické vědy a 
nauky 21-39 

do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod 

do 15 
hod 

od 16 do 
100 hod 

více než 
100 hod 

2015 počet 110             110   

2016 počet 7             7   

procentuální 
vyjádření vůči 
předchozímu roku   6,36%             6,36%   

 
11.3 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V DANÉM ROCE 

 
Nad rámec akreditovaných studijních programů realizovala univerzita pro studenty další odborně 

zaměřené vzdělávací aktivity: 

 zvané přednášky tuzemských a zahraničních odborníků včetně odborníků z praxe, 

 odborné praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze (tuzemské i zahraniční), 

 přípravné kurzy na jazykové zkoušky v akreditovaném centru City & Guilds (FSE),  

 přípravné kurzy pro studenty v prvním roce studia. 
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12. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ 
ČINNOST FAKULTY 
 

12.1 PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
 
V r. 2016 byla na fakultě řešena celá řada projektů. Fakulta se podílela zejména na přípravě 

a řešení univerzitních projektů i projektů mezinárodních a smluvním výzkumu. Řada připravovaných 
projektů byla zaměřena na vzdělávací činnost – viz dále. 
 
PROJEKTY OPVV 

U-21 Kvalitní infrastruktura – KA 02 – Podpora a rozvoj polytechnických oborů. Tato klíčová aktivita 
je zaměřena na rozvoj infrastrukturního zázemí (přístrojové techniky a laboratorních investičních celků) 
v oblasti přírodovědných a technických oborů. V rámci fakulty je zaměřen na dobudování infrastruktury 
(modernizaci a dobudování laboratoří) tak, aby byly splněny podmínky pro akreditaci a reakreditaci 
oborů specifikovaných v ESF projektu U21. Jedná se reakreditaci Bc studijního programu Řízení výroby 
a akreditaci Bc a NMgr studijního programu Strojní inženýrství (Stavba a konstrukce strojů). 
Předpokládané náklady na materiální zajištění jsou 46 100 tis. Kč. 
 
Program 02 -Výzkum vývoj a vzdělávání – je zaměřen na rozšíření doktorských studijních programů 
je rozdělen do dvou dílčích projektů RINFT a DOCTORAL FVTM (zkrácené názvy). Část RINFT řeší 
investiční část, část DOCTORAL FVTM řeší přípravu a podání studijního programu k akreditaci. Projekt 
je podán s celkovými náklady  
 
RINFT – Rozvoj infrastruktury technických studijních programů na FVTM (prioritní osa 1 OP). Projekt 
řeší organizační, technickou a odbornou přípravu pro zajištění přístrojů, hardwaru a softwaru 
pro rozšíření doktorských studijních programů na fakultě. Náklady tohoto dílčího projektu jsou uvedeny 
v následující tabulce 
 
DOCTORAL FVTM - Rozšíření technických doktorských studijních programů (prioritní osa 2 OP). 
Projekt řeší rozšíření doktorských studijních programů na FVTM. Zahrnuje organizační, technickou 
a odbornou přípravu projektu, který bude zaměřen na doktorský studijní program – konstrukce strojů 
a zařízení, aplikovaná mechanika. Náklady tohoto dílčího projektu jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Údaje v tis. Kč 

Název projektu Stroje a 
zařízení 

Hm a 
nehm. 

majetek 

Osobní 
náklady 

Nepřímé 
náklady 

Celkem 

RINFT 9 300,00 1 550,00 1 350,14 202,52 12 402,66 

DOCTORAL FVTM - - 4 553,36 1 821,34 6 374,70 

Celkem 9 300,00 1 155,00 5 903,50 2 023,86 18 382,36 

 
 
NANOTECH – projekt v přípravě, předpokládané řešení 2018 – 2021, předpokládané náklady 60 mil. Kč 
 
CACTU – společný projekt (FŽP, FVTM + další subjekty) v přípravě. Předpokládané řešení 2018 -2023, 

celkové předpokládané náklady 40 mil. Kč.  
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Další mezinárodní projekty 

Pokrok digital – projekt v přípravě, společný se SRN, řešení 2017 – 2019, náklady pro FVTM 135,152 
Euro (OPVV). 

 
Výzkum dosažení a hodnocení vysoké přesnosti obráběných povrchů – řešení v r. 2016 – 2017, 

v r. 2016 byly náklady 47,24 tis. Kč. 
 
Příprava standardního grantu Visegrádské skupiny (Varšavská technologická universita, Universita 

Pécs, Žilinská universita, UJEP), pořádání konferencí a společného výzkumu. 

 
12.2 ZAPOJENÍ STUDENTŮ A DOKTORANDŮ DO TVŮRČÍ 

ČINNOSTI 
 
Studenti doktorského a navazujícího magisterského studia se podílejí jak na řešení 

studentských grantů, tak na řešení úkolů smluvního výzkumu i ostatní výzkumné činnosti fakulty. 
Jedná se zejména o následující projekty: 
 
PROJEKTY UJEP 

Projekty SGS - v r. 2016 bylo na FVTM řešeno 7 grantů Studentské grantové soutěže (SGS). Z toho 
bylo 5 grantů (náklady 881 tis. Kč) pokračujících a 2 nově přidělené (náklady 301 tis. Kč). Celkem byly 
granty v r. 2016 podpořeny částkou 1 182 tis. Kč. V r. 2016 bylo ukončeno 5 grantů (všechny 
pokračující), 2 granty přecházejí do r. 2017. Závěrečné zprávy ukončených grantů a průběžné zprávy 2 
grantů byly projednány na Studentské vědecké konferenci dne 6. 2. 2017. Všechny granty byly přijaty, 1 
grant končící a 1 grant pokračující byly hodnotící komisí navrženy k ocenění.  

Na řešení všech grantů SGS se podíleli zejména studenti doktorského studijního programu, kteří 
z celkového počtu 7 grantů vedli 6 grantů. Celkem bylo zapojeno 14 studentů doktorského 
a navazujícího magisterského studia. 
Řešení grantů SGS je i dobrým příkladem propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti. Vyučující se ve funkci 
školitele věnují talentovaným studentům a vedou je při řešení grantů k tvůrčí činnosti (zejména 
doktorandy a studenty navazujícího magisterského studia). Výsledky dosažené při řešení grantů 
v r. 2016 byly prezentovány ve formě přednášek na konferencích, příspěvků ve sbornících z konferencí 
a článků v odborných časopisech (indexovaných a recenzovaných). Celkem se řešitelé zúčastnili 9 
vědeckých konferencí, na nichž přednesli 20 příspěvků, publikovali 23 článků v časopisech a sbornících 
z konferencí vedených v databázi SCOPUS a WoS a 2 články v recenzovaných časopisech. 
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12.3 ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ 
A INOVACE 

 

Tab. 12.3: Získané finanční prostředky v r. 2016 

Název projektu Celkem Z toho Využití 

FVTM ostatní 

tis. Kč  

TA15 „specifický vysokoškolský 
výzkum“ 

1 182,00 1 182,00 0,00 SGS – 7 grantů 

IP 2016 „Profilace“ 280,00 280,00  0,00 Exkurze studentů, 
včetně zahraničních 

IP 2016 „Škola doktorských 
studií“ 

 x x Přednášky odborníků 
z praxe, 8 přednášek 

IP 2016, C1 – rozvoj infrastruktury 
„Podpora přístrojového vybavení 
pro polytechnické obory UJEP“ 

4 410,00 1 455,00 1 455,00 Viskozimetr, rázové 
kladívko, 6-ti osý 
robot, atd. 

Celkem     

 
V r. 2016 byly na fakultě řešeny projekty SGS, 2 IP projekty (Profilace a „doktorské školy“). Jednalo 
se o projekty:  

 TA 15 „specifický vysokoškolský výzkum“ – prostředky určeny na projekty SGS – podpora 
tvůrčích aktivit studentů pod vedením školitelů. 

 IP 2016 „ Profilace“ (exkurze) – projekt byl zaměřen na seznámení studentů s výrobní praxí, 
výzkumem, atd. Pro studenty všech stupňů studia bylo zorganizováno 7 exkurzí, z toho 6 
do výrobních závodů a 1 do výzkumných laboratoří Poznaňské politechniky. Náklady dosáhly 
celkem 280 000,- Kč, finanční prostředky poskytlo MŠMT.  

 IP 2016 – Aktivity doktorských škol. V rámci tohoto projektu byly pořádány přednášky 
pro studenty vyšších ročníků a doktorandy odborné přednášky odborníků ze zahraničních 
univerzit a z praxe. Celkem bylo uspořádáno 8 přednášek. 

 IP 2016 – Rozvoj infrastruktury, podpora přístrojové vybavení pro polytechnické obory UJEP – 
společný projekt FVTM, PřF a FŽP. V rámci projektu bylo pořízeno přístrojové vybavení pro 
KTMI a KSM v celkové hodnotě 1 455 000,00 Kč. 

 
12.4 PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORANDSKÝCH 
POZICÍCH 

 
Studenti doktorského studijního programu jsou podporováni zejména formou studentských 

grantů (SGS), spolupracují na ostatní výzkumné činnosti fakulty (smluvní výzkum, ostatní výzkum), 
fakulta jim umožňuje účast na konferencích a prezentaci prací v časopisech.  
Studentům jsou poskytována mimořádná stipendia za spolupráci na výzkumu a mimořádné práce 
pro fakultu, stipendia za řešení SGS. Vybraným studentům 3. a 4. ročníku je umožněno získat částečný 
úvazek na fakultě. 
Postdoktorandům, kteří získali pracovní úvazek na fakultě, je nadále věnována pozornost, je jim 
umožněno další studium, školení a kurzy v oboru. Jsou podporováni při prezentaci výsledků své práce 
na konferencích a publikování v časopisech. 
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12.5 PROJEKTOVÁ ČINNOST FAKULTY V ROCE 2016 
 

Projekty řešené v roce 2016     

    
Evropské projekty (ESF)       

    Název Řešitel/spoluřešitel Finance (tis. Kč) Termíny 

Škola doktorských studií (v poly-technických 
vědách) 

prof. Mádl, prof. 
Čapková (PřF), prof. 
Janoš (FŽP) 

900    2016-2018 

Výzkum dosažení a hodnocení vysoké přesnosti 
obráběných povrchů  

prof. Holešovský, Ing. 
Lattner, doc. Novák 
(FVTM UJEP), prof. 
Durakbasa, Dr. Bas, 
ing. Perroni (TU Wien) 

196    2016-2017 

    
Projekty IP Studium       

 
   

Inovace odborných praxí - exkurzí doc. Soukup 280    2016 

Přístrojové vybavení (polytechnických fakult)  
prof. Mádl, prof. 
Čapková (PřF), prof. 
Janoš (FŽP) 

1 455    2016 

    
Projekty SGS       

    
Vliv teploty na součinitel tření a opotřebení 
brzdového obložení 

Ing. Klimenda, Ing. 
Kampo, doc. Soukup 

350    2015-2016 

Testování mechanických vlastností a 
obrobitelnosti nové slitiny na bázi Al-Si v 
závislosti na tepelném zpracování 

Ing. Michnová, prof. 
Mádl, Bc. Šimáček 

306    2015-2016 

Vliv stupně polynomu vačky na její kinematické a 
dynamické vlastnosti 

Ing. Hejma, Ing. Kampo, 
doc. Soukup 

263    2015-2016 

Simulace proudění tekutiny v daném systému 
Ing. Skočilasová, Ing. 
Hanzlík, Ing. Klimenda 

533    2014-2016 

Ráz a přenos impulsu v soustavě izotropních a 
ortotropních těles 

Ing. Kampo, Ing. 
Rychlíková, Ing. 
Klimenda, Ing. Hejma, 
doc. Soukup 

514    2014-2016 

Stimulace nervových zakončení 
Ing. Svoboda, doc. 
Soukup 

463    2016-2018 
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Vývoj nových povrchových fluorplastových 
povlaků obohacenými částicemi TiO2 

Ing. Lysoňková, prof. 
Michna, dr. Novotný, 
Bc. Jaskevič 

323    2016-2017 

    
Inovace odborných praxí - exkurzí doc. Soukup 280    2016 

Přístrojové vybavení polytechnických fakult  
prof. Mádl, prof. 
Čapková (PřF), prof. 
Janoš (FŽP) 

1 455    2016 

    

Projekty předložené k řešení      

    

Evropské projekty (ESF)       

 
   

Název Řešitel/spoluřešitel Finance (tis. Kč) Termíny 

U21-K2 Kvalitní infrastruktura. Podpora a rozvoj 
polytechnických oborů. Jedná se reakreditaci Bc 
studijního programu Řízení výroby a akreditaci 
Bc a NMgr studijního programu Strojní 
inženýrství (Stavba a konstrukce strojů). 

UJEP/FVTM 46 100    2016 

RINFT – Rozvoj infrastruktury technických 
studijních programů na FVTM (prioritní osa 
1 OP). Projekt řeší organizační, technickou a 
odbornou přípravu pro zajištění přístrojů, 
hardwaru a softwaru pro rozšíření doktorských 
studijních programů na fakultě. 

UJEP/FVTM 12 402    2016 

DOCTORAL FVTM - Rozšíření technických 
doktorských studijních programů (prioritní osa 2 
OP). Projekt řeší rozšíření doktorských studijních 
programů na FVTM. Zahrnuje organizační, 
technickou a odbornou přípravu projektu, který 
bude zaměřen na doktorský studijní program – 
konstrukce strojů a zařízení, aplikovaná 
mechanika. 

UJEP/FVTM 6 374    2016 

POKROK.digital 
prof. Beneš (FVTM) - 
spolupráce TU Dresden, 
TU Freiberg, TU Liberec 

3 649    2017-2019 
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INPUT 

Ing. Brovdyová, doc. 
Soukup, dr. Skočilasová 
- spolupráce Koblenz-
Landay Uni. 

26 811    2016 

    
OP PIK       

    
Vybudování centra průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací ve společnosti MOLDCAST 
s.r.o. 

prof. Michna, dr. Cais 75 000    2016 

    
Projekty SGS       

    

Stimulace nervových zakončení 
Ing. Svoboda, doc. 
Soukup 

463    2016-2018 

Vývoj nových povrchových fluorplastových 
povlaků obohacenými částicemi TiO2 

Ing. Lysoňková, prof. 
Michna, dr. Novotný, 
Bc. Jaskevič 

323    2016-2017 

Optimalizace ústrojí špalíkovače 
Ing. Buňata, doc. 
Soukup 

540    2017-2019 

Výzkum možnosti eliminace Fe v Al slitinách 
Ing. Hodinář, prof. 
Michna 

252    2017-2018 

Výzkum v oblasti dlouhodobého zachování 
modifikačního účinku u taveniny při odlévání slitin 
typu Al-Si 

Ing. Hren, prof. Michna, 
dr. Cais, Ing. 
Lysoňková, Ing. Kraus 

380    2017-2018 

Výzkum obrobitelnosti tvrdých povrchů 
broušením 

Ing. Marek, doc. Novák 207    2017-2018 

Výzkum životnosti vybraných výměnných 
břitových destiček  

Ing. Šramhauser, doc. 
Náprstková, dr. 
Kusmierczak 

354    2017-2018 

Vliv odpružení na jízdní vlastnosti automobilu 
Dr. Svoboda, Bc. 
Schmid 

550    2017-2019 

Simulace proudění tekutiny v daném systému 
Dr. Skočilasová, Bc. 
Slavík 

546    2017-2019 

Optimalizace dynamických charakteristik tlumiče 
Ing. Kampo, doc. 
Soukup 

347    2017-2018 
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Projekty rozpracované       

    

Evropské projekty (ESF)       

 
   

Název Řešitel/spoluřešitel Finance (tis. Kč) Termíny 

NANOTECH - Výzkum a vývoj nových 
nanopovlaků a nanopovrchů 

prof. Michna, Ing. 
Melničáková 

60 000    2018 

U21 - Moderní otevřená univerzita pro 21. století 
(strategický, celo-univerzitní projekt) 

doc. Náprstková, Ing. 
Melničáková, prof. 
Michna 

165 000    -- 

Podpora a propagace polytechnických oborů na 
SŠ A ZŠ v Ústeckém a Karlovarském kraji 

Ing. Melničáková, prof. 
Michna, doc. Pavlík 

12 000    2016 

Příprava a realizace doktorského studijního 
programu  

doc. Soukup, prof. 
Okrouhlík, dr. 
Skočilasová 

9 000    2017-2020 

Příprava a realizace habilitačního a jmenovacího 
řízení v oboru Stavba strojů a zařízení 

doc. Soukup, prof. 
Okrouhlík 

1 000    2017 

CACTU FVTM/FŽP 40 000    2018-2023 

    

Projekty spolupráce mezi regiony       

    

Projektová činnost v přeshraničním kontextu 
dr. Měsíček ve 
spolupráci s TU 
Freiberg 

5 000    2016-2019 

Wissensbewahrung in grenzüberschreitenden 
Verwaltungsprozessen zur Bewältigung von 
Krisen als Aufgabe des E-Government 

dr. Měsíček ve 
spolupráci s TU 
Dresden 

8 000    2016-2019 

Research of logistic use of inland waterways: The 
Labe River 

Ing. Povolná, dr. 
Měsíček, dr. Hospodka 

2 000    2017-2020 

    

OP PIK, TAČR GAMA       

    
Technologické a materiálové parametry pro 
matematické modelování výroby kalíšků ze slitiny 
CuZn30 

doc. Náprstková, prof. 
Michna, doc. Soukup 

35 000    2016 

Elektronický katalog: Fraktografie lomů z Al-slitin 
pro automobilový průmysl 

prof. Beneš, prof. 
Michna 

1 600    2016-2018 
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Generating a digital learning tool for Czech and 
German students and apprentices within the 
cooperation program “SN-CZ 2020” (ERDF).  

prof. Beneš, dr. 
Honzátko, doc. 
Náprstková 

  2016 

POVEZ II: Zvyšování odborného vzdělávání 
stávajících i nově přijímaných zaměstnanců 
v automobilovém průmyslu. 

dr. Lattner   2016 

 

12.6 PODÍL APLIKAČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 
Fakulta s aplikační sférou pracuje v několika rovinách. Jedna z nich je krátkodobá spolupráce, 

kdy podniky požadují například drobná měření či analýzy. V dlouhodobém trvání jsou často mezi 
aplikační sférou a fakultou uzavírány „Rámcové dohody o spolupráci“. Tato spolupráce má trvání 
řádově měsíce až roky. Díky těmto spojením vznikají nové patenty, které jsou v republikovém 
či evropském měřítku. Mimo patenty jsou do podniku implementovány nové metody či technologie, které 
jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce.  
 
Ve spolupráci s aplikační sférou se v oblasti tvorby a uskutečňování studijních programů řešila řada 
bakalářských a diplomových prací, resp. byly posluchačům nabídnuty zajímavé vstupy/presentace 
expertů (odborníků z praxe) v rámci rozvrhovaných přednášek a seminářů.  
 
Jako příklad lze zmínit renomované firmy dle následujícího výčtu: 

 ŠKODA AUTO Mladá Boleslav (svařování vysoko-pevnostních plechů) 

 MUBEA CZ se sídlem v Žebráku (tepelné zpracování a tváření bórových ocelí)  

 DOOSAN BOBCAT Engineering se sídlem v Dobříši (simulační programy pro semináře 

z předmětu Strojírenská technologie - slévárenství). 

 SCHÄFER-MENK, Praha-Radotín (zvýšení produktivity svařovacího pracoviště) 

 BOMBARDIER TRANSPORTATION, Česka Lípa (technologická část stavby při svařování 

skříně železničního vozu)  

 BRONSWERK® HEAT TRANSFER, Benešov nad Ploučnicí (návrh postupu svařování 

podélných a obvodových svarů výměníku z materiálu SA 387 Grade 22 Class 2) 

 KB BLOK SYSTEM, Postoloprty (zhodnocení možností zvýšení životnosti forem na výrobu 

betonových tvarovek) 

V rámci řešení disertačních prací lze vybrat rovněž několik příkladů, viz níže: 

 MOLDCAST s.r.o. – vývoj nové hliníkové slitiny pro výrobu forem na lisování pneumatik, včetně 

návrhu a optimalizace procesu tepelného zpracování 

 PNEUFORM Hulín a.s. – nanopovlaky na formy pro lisování pneumatik (majetkově propojena 

s firmou Moldcast) 

 VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s. – vývoj materiálu pro zuby ke korečkovým rypadlům, určeným 

k těžbě uhlí (včetně návrhu a ověření jeho tepelného zpracování) 

 CHART FEROX, a.s., Děčín – návrh a výroba transportních/tlakových/svařovaných nádob 

kryogenních systémů, resp. zařízení pro skladování zkapalněných plynů 
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Nelze opomenout ani spolupráci s firmou OLYMPUS Czech Group, která se výrazně podílí 
prostřednictvím spolupráce v oblasti přístrojové techniky a sponzorství při pořádání odborných akcí 
(konferencí, seminářů) na FVTM UJEP. 
 

 
12.7 SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ 

A PŘENOSU INOVACÍ 
 
V průběhu roku 2016 byla navázaná vědecko-výzkumná spolupráce:  

 s Institutem anorganické chemie AV ČR; V rámci spolupráce od 6. ledna 2017 v této instituci 

pracují (pod vedením Ing. Taťjany Brovdyové, CSc.) dva studenti FVTM UJEP Filip Mamoň a 

Jakub Mareš dle vybraných témat: 1) Syntéza a mikrostrukturní charakterizace fotokatalyticky 

aktivního oxidu titaničitého pro environmentální aplikace; 2) Fotokatalytické funkční nátěry na 

bázi nanočástic oxidu titaničitého.  

 se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem (Moskevská 1, 400 01 Ústí nad Labem); téma 

spolupráce (zabezpečuje Ing. Taťjana Brovdyová, CSc.): Identifikace plynů uvolněných při 

tepelném zpracování hliníkových odpadů metodou GC-MS. 

 s VŠChT v Praze, Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství (Prof. Dr. Ing. 

Dalibor Vojtěch, vedoucí ústavu), v oblasti disertační práce doktoranda z FVTM, Ing. Lubomíra 

Hodináře (školitel: prof. Michna), věnované problematice nových/perspektivních slitin na bázi 

hliníku a práškové metalurgie. 

  
Při organizování mezinárodních konferencí (ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY; MIKROSKOPIE 
A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ; DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH 
TĚLES) spolupracuje FVTM s vysokoškolskými institucemi i renomovanými firmami, jak uvádí 
následující výčet:  
 

 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY 
CHEMICKO- TECHNOLOGICKÉ V PRAZE,  

 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - FAKULTA STROJNÍ KATEDRA MATERIÁLŮ A 
STROJÍRENSKÉ METALURGIE,  

 FAKULTA STROJNÍ, TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 FAKULTA STROJNICKÁ, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

 UNIVERZITA OBRANY, BRNO 

 OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU 

 CONSTELLIUM EXTRUSIONS DĚČÍN, S.R.O.  

 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 
  
V rámci přípravy koncepce společného centralizovaného rozvojového projektu MŠMT pro rok 2017 
(název: Vytvoření sítě sdílených pracovišť simulačních technologií a vyhodnocovacích softwarů jako 
podpora pro výrobní technologie a materiály) fakulta oslovila několik oborově blízkých VŠ-institucí, byť 
ve finále některé z nich odstoupily a nepodařilo se tak zajistit potřebný minimální počet partnerů. 
Předpokládaná částka projektu představovala sumu cca 18 mil. Kč.  
 
Předběžně mělo být projektové konsorcium tvořeno těmito partnery:  

 FVTM UJEP Ústí nad Labem 

 VŠB-FMMI TU Ostrava 
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 TUL-FS Liberec 

 VŠTE České Budějovice  

 UPa DFJP Pardubice  

 
12.8 PODPORA HORIZONTÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ 

A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Fakulta pomáhá studentům vyšších ročníků při zajišťování zaměstnání ve vybraných podnicích. 
Studenti pracují v podnicích mimo dobu výuky, tato jejich činnost je chápána jako praxe (placená). 
Studentům tento postup usnadňuje orientaci na trhu práce, podnikům pomáhá „oťukat“ si budoucího 
potenciálního zaměstnance. 
 
Současně je studentům i akademickým pracovníkům umožněno absolvovat stáže na jiných VŠ 
i v zahraničí. Především zahraniční stáže jsou příležitostí seznámit se s jinými obory, než těmi, které 
jsou studovány u nás. 

Obhájené bakalářské a diplomové práce na FVTM v roce 2016 – aplikační sféra 

1. DOLEJŠÍ Martin: Optimalizace procesu sušení Polyamidu PA6.12 pro výrobu extruzí   
2. KREBS Jan: Analýza a zlepšení procesu výroby poloosy pro výrobní podnik Schäfer-Menk 

s.r.o. 
3. RÝPAR Petr: Zjištění příčiny nevyhovujících výsledků při přípravě svařování pod tavidlem 

u materiálu SA387 G11 Cl2   
4. MYŠIČKA David: Analýza příčin vzniku degradace svarového kovu trubkovnice odpařovacího 

tělesa 
5. Bc. BYSTRIANSKÝ Petr: Hodnocení vlivu parametrů procesu odlévání na výskyt vybrané vady 

odlitků 
6. Bc. HRNČÍŘ Lukáš: Návrh úpravy technologie laserového pájení vybraných druhů plechů 
7. Bc. MAJZNER Tomáš: Analýza příčin degradace vybraných částí energetického zařízení 
8. GREČL Jan: Výběr nového materiálu a návrh technologického postupu výroby spojkového 

kotouče  
9. JIRÁSEK Jiří: Oprava poškození draku letadla vzniklého běžným leteckým provozem  
10. KOVÁŘÍK Petr: Návrh formy pro výrobu plastových výlisků 
11. VAŠINA Zdeněk: Návrh technologického postupu repase podlahy návěsu 
12. MENŠÍK Lukáš: Vliv licích parametrů na výslednou porezitu a pevnost dílu ze zinkové slitiny   
13. Bc. JONÁŠ Libor: Kvalita nakupovaných Al odpadů z hlediska výtěžnosti   
14. Bc. PROKEŠ Jan: Kvalita nakupovaných Al odpadů z hlediska nečistot   
15. LEGNER Tadeáš: Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060  
16. MAREŠ Marcel: Převod výroby vybrané součástky z konvenčního stroje na CNC stroj 
17. Bc. SPODNIAK  Jan: Analýza životnosti vybraných VBD   
18. Bc. ČERNOHLÁVEK Vít: Optimalizace přidružených provozů Střední průmyslové školy 

stavební a střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem   
19. Bc. FANTA Pavel: Porovnání ekonomické návratnosti zařízení pro snížení emisních limitů   
20. Bc. ŽÁČEK Jiří: Racionalizace procesu výroby ve vstřikovně podniku RAI Most   
21. Ing. KOUTNÝ Roman: Sušení paliva pro zvýšení efektivnosti výroby tepla 
22. Ing. SLÁMA Jakub: Analýza zmetkovitosti v sériové výrobě ve spol. AGC Automotive 
23. Ing. RAUŠ Jan: Optimalizace rozhraní procesů za účelem zvýšení efektivnosti společnosti 
24. Bc. KOLMAN Ondřej: Prostorové uspořádání výrobního systému ve vybraném podniku 
25. Bc. BENEDIKT Petr:  Návrh nového skladu materiálu pro výrobu 
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26. Bc. KULHANOVÁ Kateřina: Návrh výrobní linky MPA 
27. Bc. GIBLO Ladislav:  Univerzální stavebnicový systém pro jednoúčelové stroje 
28. Bc. SRB Radek:  Úprava konstrukce pásového dopravníku 
29. Bc. VOZKA Jan:  Návrh podávacího dopravníku 
30. Bc. HLÍNA Zdeněk: Náhrad chladičů generátoru         
31. Bc. KRATOCHVÍL Martin: Návrh rekonstrukce odpopílkování ve výtopně Kocanda 

v Litoměřicích 
32. MALEC Ludvík: Návrh náhrady pasových dopravníků T6 A, B       
33. VAVROCH Petr: Náhrada hnací soupravy pasového dopravníku na uhlí 

 
12.9 DOKTORSKÉ STUDIUM 

 
Fakulta má akreditovaný jeden doktorský studijní program – Strojírenská technologie. Na 

počátku roku 2016 studovalo v tomto studijním programu celkem 36 studentů. V průběhu roku bylo 
rozhodnutím OR FVTM nebo na vlastní žádost ukončeno studium 7 studentům. V r. 2016 bylo přijato 8 
nových studentů, 6 studentů ukončilo studium získáním titulu Ph.D. 
Z celkového počtu 31 studentů k 31. 12. 2016 mají 3 studenti přerušeno a 2 studentky jsou na MD (RD). 
 

 
12.10 HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 

PROFESOREM 
 
Fakulta má akreditováno habilitační a jmenovací řízení v oboru Strojírenská technologie. 

Na počátku roku 2016 probíhala na fakultě (ve VR) 2 habilitační řízení, z nichž bylo jedno úspěšně 
dokončeno. V průběhu roku bylo zahájeno další habilitační řízení. K 31. 12. 2016 probíhají na fakultě 
2 habilitační řízení. 

 
V r. 2016 bylo zahájeno jedno jmenovací řízení.  
 

 
12.11 VĚDECKÉ KONFERENCE (SPOLU)POŘÁDANÉ VYSOKOU 

ŠKOLOU (POČET V ROCE 2016, POČET S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ) 
 

Tab. 12.11: Vědecké konference (spolu)pořádané 
vysokou školou (počty) 

 
Celkový 

počet 
S počtem účastníků vyšším 

než 60 (z CELKEM) 

S mezinárodní 
účastí (z 
CELKEM) 

CELKEM 6 2 5 

 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_mode=view&pc_windowid=222020&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDMyMjIwMhBmZADxOIpLEktSvVMrwTwRXUsjI2NjcyMDYzMLUxNzc0MzI3OgDAMAAxp8WToAAAA*&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXetAAlwcmFjZUlkbm8AAAABAAYxNzUyNTkAEHByb2hsaXplbmlBY3Rpb24AAAABADpjei56Y3Uuc3RhZy5wb3J0bGV0czE2OC5wcm9obGl6ZW5pLnByYWNlLlByYWNlRGV0YWlsQWN0aW9uAAZkZXRhaWwAAAABAAlwcmFjZUluZm8ACHN0YXRlS2V5AAAAAQAULTkyMjMzNzIwMzY4NTQ3NzE2MjcAB19fRU9GX18*&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXctAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzcxNjI3AAdfX0VPRl9f#prohlizeniSearchResult
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Název konference Pořadatel Termín konání 

6. mezinárodní konference Nové 
poznatky v technologiích a 
technologické informace 2016  

KTMI 3. - 4. února 2016 v Litoměřicích 

 

4. mezinárodní konference Mikroskopie 
a nedestruktivní zkoušení materiálů 

KTMI 19. – 21. 10. 2016 v Kutné Hoře 

3. mezinárodní konference 
Experimentální a výpočtové metody 
v inženýrství  

KSM 
2. 6. 2016 – 3. 6. 2016 v Ústí nad 
Labem 

14. mezinárodní konference Dynamika 
tuhých a deformovatelných těles 

KSM 
5. 10. 2016 – 7. 10. 2016 v Ústí nad 
Labem  

6. mezinárodní konference Rizika 
podnikových procesů 2016 

KMEP 10. 11. 2016 v Děčíně 

Teplárenství v Ústí nad Labem KEE 11. 5. 2016 v Ústí nad Labem 

 
 

12.12 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

Publikační činnost fakulty je relativně (vzhledem k počtu AP) uspokojivá, nicméně se na ní 
podílejí jen někteří pracovníci. Publikační činnost je hodnocena ukazatelem dosažených RIV bodů. 
Poslední dostupné hodnocení je za r. 2014, viz graf a tabulka. 

 
 

 

Rok RIV body index 1 index 2 

2010 451,774 0 0 

2011 728,022 1,611 1,611 

2012 1090,806 1,498 2,414 

2013 1582,286 1,451 3,502 

2014 1804,483 1,140 3,994 

Vývoj počtu bodů RIV 
 

Pozn.: V tabulce – index 1 = podíl daného roku k předchozímu roku, index 2 = podíl daného roku k výchozímu roku (2010). 

 
 

Z tabulky vyplývá, že v r. 2014 bylo dosaženo téměř 4 násobného růstu bodů oproti r. 2010. 
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Tab. 12.12: Seznam publikační činnosti FVTM 

 Počet výstupů 

Seznam monografií, kapitol v monografii a publikací 6 

Seznam článků indexovaných v databázi  Scopus, WoS, Erih, EI 48 

Seznam článků publikovaných v recenzovaných časopisech 7 

Seznam publikovaných článků, příspěvků a přednášek na 
konferencích a kongresech 

26 

Výzkumná a technická činnost pro firmy a společnosti 35 
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13. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ 
REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

 
13.1 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH 

ČINNOSTÍ 
 
Na přednáškách se podílí odborníci z praxe a ze zahraničních vysokých škol (prof. Segľa, 

prof. Žmindák, prof. Lukáč). Zaměstnanci se účastní školení pro zvýšení kvalifikace. Pro zajištění kvality 
vysokoškolských prací se pořádají na katedrách diplomové semináře, kde se připomínkují studenty 
prezentované práce. 
Každoročně probíhá hodnocení výuky studenty v IS/STAG, kde studenti anonymně vyplňují ankety. 
FVTM se umístila na 13 místě v celostátní kategorii soutěže Škola doporučená zaměstnavateli 
podle hodnocení významných zaměstnavatelů. Tuto soutěž pořádal klub zaměstnavatelů. 
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14. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE 
 

Fakulta zaujímá významné místo v materiálovém výzkumu v národním i mezinárodním 
výzkumu, za excelentní lze považovat i práce v oblasti obrábění a mechaniky. 

 
14.1 MEZINÁRODNÍ A VÝZNANÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, 

VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST, INTEGRACE VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTURY DO MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ A ZAPOJENÍ 
FAKULTY DO PROFESNÍCH ČI UMĚLECKÝCH SÍTÍ 

 

V roce 2016 fakulta realizovala 34 různých výzkumných aktivit s aplikační sférou. Byl realizován 
jeden vzdělávací kurz pro podnik zabývající se obráběním. Kurz měl za cíl zvýšit kvalifikovanost 
pracovníků v podniku. 
Všechny výzkumné aktivity realizované fakultou s aplikační sférou přispěly ke zlepšení technologie 
a prostředí podniku. Došlo ke zvýšení efektivnosti a ověření vstupních materiálů do výroby, které měly 
za následek zvýšení kvality konečných produktů. 

 
Fakulta (FVTM) a její zástupci byli v roce 2016 aktivními členy vědeckých a organizačních výborů řady 
konferencí a sympozií, jakož i rad a sdružení, viz následující výčet: 

 The 33th International Colloquium “Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry”. 
May 25 - 27, 2016, Western Tatras - Zuberec, Slovakia; zástupce ve vědeckém/organizačním výboru 
symposia. 

 The 4th International Conference Microscopy and Non-destructive Testing of Materials. Hotel U Kata, Kutná 
Hora, 18. - 21. října 2016; dále pak ICTKI (New Technology, Knowledge and Information); pořádající 
instituce a zástupce ve vědeckém/organizačním výboru symposia. 

 Osmý ročník mezinárodní odborné konference PROMATTEN 2015 „Progresivní materiály a technologie“, 
Horský hotel Vidly, 10. - 11. listopadu 2016.; zástupce v organizačním výboru konference. 

 Technická konference Svařování - TESYDO 2016. Hotel Sport - Hrotovice, 22. - 23. března 2016. zástupce 
v organizačním výboru konference. 

  
V rámci zvýšení možností spolupráce s dalšími VŠ a výzkumnými ústavy v rámci ČR, v oblasti vědy 
a výzkumu, byly podepsány vzájemné rámcové smlouvy s partnerskými institucemi: Mikron Plus, s.r.o.; 
Keramo Plus, a.s.; Pierburg s.r.o.; OGB s.r.o.; TRCZ s.r.o.; Fukoku Czech s.r.o.; Západočeská 
univerzita v Plzni; FŽP UJEP; PF UJEP; FSE UJEP; PřF UJEP; Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava, FMMI; Olympus Czech Group, s.r.o.; SALTEK s.r.o. 

 
Fakulta je zapojena do mezinárodních sítí, které podporují mezinárodní mobilitu akademických 
pracovníků: 

 CEEPUS – v rámci tohoto programu jsou každoročně vysíláni akademičtí pracovníci do zahraničí a 
zahraniční přijímáni u nás. V r. 2016 vycestovalo 8 AP, přijato bylo 20 AP, zejména ze Slovenské 
republiky a Polska 

 ERASMUS+ – v rámci tohoto programu vycestovalo v r. 2016 11 AP na zahraniční VŠ (Řecko, 
Francie, Polsko, Slovensko), naše fakulta přijala 6 AP (Polsko, Slovensko). Výuky se zúčastnilo 14 
studentů z Turecka, Řecka, Španělska, Litvy, Polska. 
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 XX. International Scientific Conference The Application of Experimental and Numerical Methods in 
Fluid Mechanics and Energy 2016, 27. 4. – 29. 4. 2016, Terchová, Slovakia, člen vědeckého 
výboru konference 

 25th Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics, 20 – 23 June 2016, 
Čilistov, Slovakia, 2 členové vědeckého výboru konference 

 
 
Mimo to vycestovali v rámci programu ERASMUS MUNDUS 2 akademičtí pracovníci do Vietnamu, 
z Vietnamu přicestovali 2 akademičtí pracovníci. V tomto programu přijeli 4 studenti. 
 
Akademičtí pracovníci FVTM jsou členy: 
a) společenských organizací a sdružení  

- Krajské hospodářské komory Ústí n. L. 
- Okresní hospodářské komory Most 
- Sdružení automobilového průmyslu 
- ČSM – Česká společnost pro mechaniku  
- ČSST – Česká společnost strojírenské technologie 

b) vědeckých rad 
- VR Strojní fakulty ZČU Plzeň 
- VR FVT TU Košice v Prešově 
- VR VŠTE v Českých Budějovicích 
- VR Technologické fakulty UTB ve Zlíně 

c) doktorských zkušebních komisí a komisí pro obhajoby disertačních prací 
- Strojní fakulta TU Liberec 
- DFJP Univerzity Pardubice 
- Strojní fakulta ZČU Plzeň 
- Strojnícká fakulta ŽU v Žilině 
- Technologická fakulta UTB ve Zlíně 
- Technická fakulta ČZU Praha 
- VŠCHT Praha 

d) zkušebních komisí SZZ bakalářského i magisterského studia 
- Strojní fakulta TU Liberec 
- Strojní fakulta ZČU Plzeň 
- Technologická fakulta UTB ve Zlíně 
- Fakulta výrobních technologií TU Košice v Prešově 

e) redakčních rad časopisů 
- Strojírenská technologie (ČR) 
- Manufacturing Technology (ČR) 
- Transaction (TU Košice). 
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14.2 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ FAKUTLY, 

MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ FAKULTY, VČETNĚ 
ZAHRANIČNÍCH AKREDITACÍ 

ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH 
PROGRAMŮ VČ. MOBILIT  

Tab. 14.2a: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů 

  
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na 

povolání         

CELKEM 

  E
ra

sm
u

s+
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ru
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d

tv
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d
o
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Š
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Počet projektů          6        

Počet vyslaných 
studentů* 5     1    6 

Počet přijatých 
studentů** 21     6    27 

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 8     8   1 17 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 12     20    32 

Dotace v tis. Kč           
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 
2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce 
k tabulce. 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se 
pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž 
pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, 
uvede to v poznámce k tabulce. 
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 
2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v 
poznámce k tabulce. 
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MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ  

Tab. 14.2b: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** 

Země 
Počet 
vyslaných 
studentů* 

Počet 
přijatých 
studentů** 

Počet 
vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 

Bulharsko     

Chorvatsko     

Litva     

Moldávie    1 

Polsko     2 

Rakousko   1 8 

Řecko     

Slovensko    1 

Srbsko     

Švédsko 1 6 7 8 

Turecko     

Celkem     
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 
2015. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v 
poznámce k tabulce. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2016 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé 
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech existence mobility z dané 
země nevyplňujte prosím buňku. zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat 
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě ne 

 
Na základě údajů uvedených v tabulkách je možné konstatovat, že počet vyslaných 

akademických pracovníků FVTM je na dobré úrovni a dosahuje výše přes 50 % z celkového počtu 
akademických pracovníků. Také počet přijatých AP je vyhovující. V oblasti studentských mobilit je nízká 
mobilita v oblasti vyslaných studentů, která nedosahuje ani 5 % z celkového počtu studentů FVTM. Z 
pohledu zemí, které se v rámci mobilit vyskytují, se jedná nejčastěji o Slovensko a Polsko. V příjezdech 
se jedná také o Turecko. 

 

ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT  

FVTM je zapojena do spolupráce v rámci projektů ERASMUS a CEEPUS. Dále probíhala 
spolupráce s Politechnikou Poznaň, Katedra technologie a to prof. Stanislawem Legutkem, 
který zabezpečoval pobyty studentů v rámci CEEPUS a ERASMUS a účastnil se zasedání VR FVTM. 
Intenzivní je spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině při výměnách a stážích doktorandů a společné 
organizaci konference.  
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NABÍDKA a Realizace CIZOJAZYČNÉ VÝUKY  

Fakulta nabízí především pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobé pobyty (1 až 2 
semestry), semestrální výuku vybraných předmětů akreditovaných studijních programů v anglickém 
jazyce. V roce 2016 byly nabídnuty následující kurzy: 

 

 Applied Physics 

 Wood and Plastics 

 Non-cutting Technologies  

 Corrosion and Protection of Material 

 Physical Metallurgy, Fractography 

 Material Science I, II  

 Manufacturing Technology  

 Electrical Experiments 

 Model of Energy Flows 

 Technical Computing in Matlab I  

 CAD 

 CAM 

 Selected Chapters of Mechanics 

 Eletrical Experiments 

 Marketing 

 Technical English 

 Business English 
 

Z uvedeného vyplývá, že nabídka předmětů v angličtině zahrnuje široké profesní spektrum 
a pokrývá oblasti technologií, materiálů a ekonomiky. Pro rok 2017 připravilo vedení FVTM další 
profesní zúžení a vyprofilování se zaměřením na technologie, materiály a části strojů. 
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15. TŘETÍ ROLE FAKULTY 
 
15.1 PŮSOBENÍ V OBLASTI PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE 

 
Fakulta výrobních technologií a managementu v roce 2016 řešila řadu problému týkající 

se výrobní sféry. Jedná se zejména o problematiku v oblasti materiálů, kde byly provedeny měření 
a analýzy, které významně přispěly k zefektivnění výrobního procesu. 
Na jedné straně odhalování čistoty materiálu jako ideálního vstupního materiálu do výroby, kde si sám 
podnik nedokáže zhodnotit kvalitu dodaného materiálu z důvodu nedostatku laboratorní kapacity. 
Na druhé straně analýza, vývoj či návrh nového materiálu, který směřoval ke zlepšení výroby, zvýšení 
životnosti výrobku a snížení nákladů podniku. 
V neposlední řadě odzkoušení nových technologií při spojování materiálů s cílem nahradit stávající 
finančně náročnou technologii. 

 
15.2 PŮSOBENÍ V REGIONU 

 
Fakulta výrobních technologií a managementu je zakořeněna v mnoha firmách Ústeckého kraje, 

kde po několik let spolupracuje a přispívá ke zlepšení průmyslu v Ústeckém kraji. Rok od roku 
spolupráce nabývá větších rozměrů. 

 
15.3 NADREGIONÁLNÍ PŮSOBENÍ A VÝZNAM 

 
Samozřejmě spolupráce nezůstává jen v Ústeckém kraji, ale hluboká a úspěšná spolupráce 

směřuje do Zlínského kraje, kde díky této spolupráci vznikl patent, a další oblasti výzkumu se rozšiřují.  
 

Fakulta byla v roce 2016 činná v rámci řady sdružení, viz následující výčet: 

 AutoSAP - Sdružení Automobilového Průmyslu / AIA, které představuje dobrovolné účelové 
uskupení (zájmové sdružení) samostatných firem a právnických osob, činných v oblasti výroby, 
výzkumu a vývoje motorových vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství, projekce a výroby 
zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu.  

 Hospodářská komora České republiky - sekce pro vyhrazená technická zařízení  

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

 Asociace strojních inženýrů Praha (spolková činnost v rámci klubu „materiálové 
inženýrství“) 

 Moravsko-slezský automobilový klastr, Ostrava (projekt na aplikaci 
vysokopevných ocelí v konstrukci automobilů) 

 
 
Fakulta spolupracovala v roce 2016 s řadou firem, viz následující výčet: 

HWT s.r.o. Svitavy; KORADO Česká Třebová; KSK Česká Třebová; Pražská strojírna; DTD Future 
Brno; PLASMAMETAL Brno; Wheel-Abrator Příbram; KONE Ústí nad Labem; BAEST Benešov; 
MUBEA CZ Žebrák; SIKA, SOR Libchavy, ŠKODA AUTO; ESAB Vamberk, Fronius Praha, Český 
svářečský ústav Ostrava, TESYDO Brno; Česká zbrojovka Uherský Brod; Kovárna mosazi Česká 
Třebová 

 



Akademický senát  

Fakulty výrobních technologií a managementu 

p. prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda AS 

 

 

 

 

Ústí n. L. 27. 03. 2017 

 

 

Vážený pane předsedo, 

obracím se na Vás se žádostí o projednání a schválení požadavku na uvolnění finančních 

prostředků z FRIMu FVTM UJEP ve výši 

925 000,- Kč 

Uvedené prostředky jsou určeny na rekonstrukci sociálního zařízení a učebny. 

Zdůvodnění 

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí objektu se ukázalo, že při rozšíření stavby o učebnu 

pro simulace a laboratoř pro Rapid Prototyping, dojde ke zvýšenému pohybu osob oproti 

původnímu záměru. Z tohoto důvodu bude nutné rekonstruovat a rozšířit sociální zázemí, 

které je v nevyhovujícím (dá se říci havarijním) stavu (objekt pochází z druhé poloviny 

osmdesátých let). Při stavebních úpravách počátkem tohoto století nebyla provedena 

rekonstrukce toho to zařízení. Rekonstrukcí a rozšířením sociálního zázemí získáme 

dostatečné oddělené prostory pro ženy a pro muže. 

Současně dojde k rekonstrukci stávající učebny D3 a laboratoří D4a a D4b na velkokapacitní 

učebnu o ploše asi 85 m2. Fakulta nedisponuje tak velkou učebnou, která bude vhodná i pro 

pořádání konferencí (dojde k rekonstrukci garáže, která přiléhá k této učebně na zázemí pro 

konference). Dalším důvodem k této rekonstrukci je i to, že oprava izolací proti zemní 

vlhkosti (proběhla asi před 6-ti lety), která proniká do laboratoře D4a nebyla příliš úspěšná. 

Rekonstrukcí vznikne velký prostor, který bude mít velká okna (osluněná), což přispěje ke 

snížení vlhkosti, současně zde bude vybudována ventilace a klimatizace. Tím dojde ke 

zvýšení  užitné hodnoty objektu a fakulta získá vhodné prostory pro výuku a reprezentativní 

akce. 

Rekonstrukce proběhne formou zakázky "na klíč", kdy není třeba zpracovávat technickou 

dokumentaci (projekt). 

 

Děkuji 

S pozdravem 

Soukup Josef 
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými 

ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Fakulty 

výrobních technologií a managementu 

stanovuji  

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU PRO II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

NA FAKULTĚ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU  

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ nad LABEM 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 

I. 

Studijní programy a studijní obory 

V akademickém roce 2017 – 2018 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě výrobních 

technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) 

uskuteční v následujících akreditovaných studijních programech a oborech: 

- bakalářský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor Řízení výroby, 

- bakalářský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály a technologie 

v dopravě, 

- bakalářský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - teplárenství, 

- bakalářský studijní program Materiálové vědy, studijní obor Materiály, 

- navazující magisterský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor 

Příprava a řízení výroby, 

- navazující magisterský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály 

a technologie v dopravě, 

- navazující magisterský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - 

teplárenství, 

- navazující magisterský studijní program Materiálové vědy, studijní obor 

Materiálové vědy a analýza materiálů. 

 

II. 

Předpokládané počty přijímaných studentů 

S ohledem na prostorové možnosti fakulty se do prvního ročníku akademického roku 

2017 - 2018 přijme  

a) v bakalářských studijních programech: 

- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, prezenční forma studia, 140 studentů 

- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, kombinovaná forma studia, 140 studentů 

(kombinovaná forma studia se otevírá i v konzultačním středisku Chomutov, uvedený 

počet studentů je včetně tohoto střediska) 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 110 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 110 

studentů 
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- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 110 studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 110 studentů 

- Materiálové vědy, obor Materiály, prezenční forma studia, 110 studentů 

 

b) v navazujících magisterských studijních programech: 

- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, prezenční forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 60 studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 60 studentů 

- Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálů, prezenční forma studia, 

30 studentů 

 

Všechny akreditované studijní obory budou pro akademický rok 2017/2018 otevřeny 

v případě, že se zapíše minimálně 5 studentů v příslušném studijním oboru. Výuka 

v konzultačním středisku v Chomutově bude probíhat pouze v případě, že se zapíše 

minimálně 15 studentů. V opačném případě bude zapsaným uchazečům nabídnut jiný 

otevřený studijní obor. 

 

III. 

Přihláška ke studiu 

 

1. Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 24. 8. 2017 na adresu fakulty: 

Fakulta výrobních technologií a managementu 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Pasteurova 3334/7 

400 96 Ústí nad Labem 

2. Písemná „Přihláška ke studiu na VŠ“ se všemi náležitostmi a s dokladem o zaplacení 

poplatku za přijímací řízení musí být podána na předepsaném tiskopise (SEVT 49 154 0, 

VSP/72/18580 apod.) ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty nebo přímo 

na studijním oddělení fakulty. Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky. Podrobnosti 

k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 

(http://eprihlaska.ujep.cz). Uchazeči dokládají další dokumenty v bakalářském studijním 

programu dle článku V. a v magisterském studijním programu dle článku VI.   

3. V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o 

vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na 

občany Slovenské republiky). 

http://eprihlaska.ujep.cz/
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4. Na „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací 

řízení (viz čl. IV těchto podmínek). 

5. Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky 

obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UCP 

UJEP, Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS., tel./SMS:  702  202  477 nebo e-

mail: lucie.vinterova@ujep.cz, web: bezbarier.ujep.cz . Univerzitní centrum podpory pro 

studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o  možné 

formě a  typu studia a  projedná s  nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného 

typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné 

uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik - zrakového, sluchového či tělesného 

postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. 

V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření 

se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými 

potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti. 
 

IV. 

Poplatek za přijímací řízení 

 

1. Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu studia. Poplatek je stejný 

pro písemnou i elektronickou formu přihlášky. 

2. Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí 

nad Labem. Číslo účtu: 100200392/0800. Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad 

Labem. Variabilní symbol: 480509. Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 

čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým 

systémem.  

3. Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při 

podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. 

4. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení 

nevratný. 

5. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. 

 

V. 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 

 

1. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez 

přijímacích zkoušek. 

2. Termín pro zpracování přihlášek a posuzování splnění podmínek k přijetí je stanoven na 

4. 9. 2017. 

3. Ke studiu v přihlášeném studijním oboru může být přijat absolvent střední školy, který 

úspěšně složil maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně 

ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu fakulty do 

termínu stanoveného pro zpracování přihlášek, tedy do 4. 9. 2017. Nedoručení 

vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 



4  

4. Povinnou součástí přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech jsou střední 

školou potvrzené známky na pololetním vysvědčení posledního roku studia na střední 

škole včetně studijního průměru, nebo úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního 

roku studia uchazeče na střední škole, které je uchazeč povinen doručit na adresu fakulty 

do 4. 9. 2017.  

5. Uchazeči, kteří získali vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení zahraničního 

středoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 odst. 4 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

6. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je studijní průměr na pololetním vysvědčení 

posledního roku studia na střední škole vyjma známky z chování. Pro přijetí je rozhodující 

pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich 

studijních výsledků na střední škole a maximální počet přijímaných uchazečů do 

studijních programů a oborů. 

7. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet 

přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a formy studia, rozhoduje pořadí dle studijního 

průměru (viz čl. V odst. 6 těchto podmínek), přičemž v případě dosažení shodného 

umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

8. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 

 

VI. 

Podmínky přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu 

 

1. Termín konání přijímací zkoušky je 4. 9. 2017, náhradní termín je 11. 9. 2017. 

2. Ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, tj. v programech a oborech 

Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, Strojírenství, obor Materiály 

a technologie v dopravě, Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálu, 

Energetika, obor Energetika - teplárenství, může být přijat absolvent kteréhokoliv 

vysokoškolského studijního programu příbuzného zaměření.  

3. Absolvent vysokoškolského studijního programu musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou 

kopii diplomu a dále úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných 

předmětů vystudovaného vysokoškolského studijního programu včetně hodnocení 

potvrzeného příslušnou vysokou školou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě 

neukončili vysokoškolské studium, předloží požadované dokumenty nejpozději do dne 

konání přijímací zkoušky včetně. Toto ustanovení se nevztahuje na absolventy fakulty. 

Nedoručení diplomu a dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů, je 

považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 

4. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení 

zahraničního vysokoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 

odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

5. Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení výroby se 

požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu 

Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, 

Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů. Pro studijní obor Materiály a technologie 

v dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního 

programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: 

Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomika 
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a řízení jakosti. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti na úrovni 

státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - 

teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná 

technika. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti na 

úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, 

oboru Materiály ve třech okruzích: Technologie zpracování materiálu, Nauka o materiálech 

a Výroba a vlastnosti materiálů. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledky 

předchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body. 

6. Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce 

kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce 

průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů. 

7. Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč 

složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů. 

8. Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě 

počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet 

uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí 

nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění 

více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

9. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2017    prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  
  děkan FVTM 
 

 

Schváleno Akademickým senátem FVTM UJEP dne 19. 4. 2017. 
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými 

ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Fakulty 

výrobních technologií a managementu 

stanovuji  

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU PRO III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

NA FAKULTĚ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU  

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ nad LABEM 

PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 

I. 

Studijní programy a studijní obory 

V akademickém roce 2017 – 2018 se přijímací řízení ke studiu na Fakultě výrobních 

technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) 

uskuteční v následujících akreditovaných studijních programech a oborech: 

- bakalářský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor Řízení výroby, 

- bakalářský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály a technologie 

v dopravě, 

- bakalářský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - teplárenství, 

- bakalářský studijní program Materiálové vědy, studijní obor Materiály, 

- navazující magisterský studijní program Strojírenská technologie, studijní obor 

Příprava a řízení výroby, 

- navazující magisterský studijní program Strojírenství, studijní obor Materiály 

a technologie v dopravě, 

- navazující magisterský studijní program Energetika, studijní obor Energetika - 

teplárenství, 

- navazující magisterský studijní program Materiálové vědy, studijní obor 

Materiálové vědy a analýza materiálů. 

 

II. 

Předpokládané počty přijímaných studentů 

S ohledem na prostorové možnosti fakulty se do prvního ročníku akademického roku 

2017 - 2018 přijme  

a) v bakalářských studijních programech: 

- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, prezenční forma studia, 140 studentů 

- Strojírenská technologie, obor Řízení výroby, kombinovaná forma studia, 140 studentů 

(kombinovaná forma studia se otevírá i v konzultačním středisku Chomutov, uvedený 

počet studentů je včetně tohoto střediska) 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 110 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 110 

studentů 
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- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 110 studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 110 studentů 

- Materiálové vědy, obor Materiály, prezenční forma studia, 110 studentů 

 

b) v navazujících magisterských studijních programech: 

- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, prezenční forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma studia, 60 

studentů 

- Strojírenství, obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma studia, 60 

studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, prezenční forma studia, 60 studentů 

- Energetika, obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma studia, 60 studentů 

- Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálů, prezenční forma studia, 

30 studentů 

 

Všechny akreditované studijní obory budou pro akademický rok 2017/2018 otevřeny 

v případě, že se zapíše minimálně 5 studentů v příslušném studijním oboru. Výuka 

v konzultačním středisku v Chomutově bude probíhat pouze v případě, že se zapíše 

minimálně 15 studentů. V opačném případě bude zapsaným uchazečům nabídnut jiný 

otevřený studijní obor. 

 

III. 

Přihláška ke studiu 

 

1. Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 11. 9. 2017 na adresu fakulty: 

Fakulta výrobních technologií a managementu 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Pasteurova 3334/7 

400 96 Ústí nad Labem 

2. Písemná „Přihláška ke studiu na VŠ“ se všemi náležitostmi a s dokladem o zaplacení 

poplatku za přijímací řízení musí být podána na předepsaném tiskopise (SEVT 49 154 0, 

VSP/72/18580 apod.) ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty nebo přímo 

na studijním oddělení fakulty. Přihlášku je možné podat rovněž elektronicky. Podrobnosti 

k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 

(http://eprihlaska.ujep.cz). Uchazeči dokládají další dokumenty v bakalářském studijním 

programu dle článku V. a v magisterském studijním programu dle článku VI.   

3. V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o 

vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na 

občany Slovenské republiky). 

http://eprihlaska.ujep.cz/
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4. Na „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací 

řízení (viz čl. IV těchto podmínek). 

5. Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky 

obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UCP 

UJEP, Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vinterová, DiS., tel./SMS:  702  202  477 nebo e-

mail: lucie.vinterova@ujep.cz, web: bezbarier.ujep.cz . Univerzitní centrum podpory pro 

studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o  možné 

formě a  typu studia a  projedná s  nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného 

typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné 

uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik - zrakového, sluchového či tělesného 

postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. 

V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření 

se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými 

potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti. 
 

IV. 

Poplatek za přijímací řízení 

 

1. Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu studia. Poplatek je stejný 

pro písemnou i elektronickou formu přihlášky. 

2. Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí 

nad Labem. Číslo účtu: 100200392/0800. Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad 

Labem. Variabilní symbol: 480509. Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 

čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým 

systémem.  

3. Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při 

podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem. 

4. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení 

nevratný. 

5. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. 

 

V. 

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 

 

1. Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez 

přijímacích zkoušek. 

2. Termín pro zpracování přihlášek a posuzování splnění podmínek k přijetí je stanoven na 

18. 9. 2017. 

3. Ke studiu v přihlášeném studijním oboru může být přijat absolvent střední školy, který 

úspěšně složil maturitní zkoušku. Složení maturitní zkoušky je třeba prokázat úředně 

ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou je nutné doručit na adresu fakulty do 

termínu stanoveného pro zpracování přihlášek, tedy do 18. 9. 2017. Nedoručení 

vysvědčení řádně a včas je považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 
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4. Povinnou součástí přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech jsou střední 

školou potvrzené známky na pololetním vysvědčení posledního roku studia na střední 

škole včetně studijního průměru, nebo úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního 

roku studia uchazeče na střední škole, které je uchazeč povinen doručit na adresu fakulty 

do 18. 9. 2017.  

5. Uchazeči, kteří získali vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení zahraničního 

středoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 odst. 4 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

6. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je studijní průměr na pololetním vysvědčení 

posledního roku studia na střední škole vyjma známky z chování. Pro přijetí je rozhodující 

pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich 

studijních výsledků na střední škole a maximální počet přijímaných uchazečů do 

studijních programů a oborů. 

7. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet 

přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a formy studia, rozhoduje pořadí dle studijního 

průměru (viz čl. V odst. 6 těchto podmínek), přičemž v případě dosažení shodného 

umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

8. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 

 

VI. 

Podmínky přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu 

 

1. Termín konání přijímací zkoušky je 18. 9. 2017, náhradní termín je 21. 9. 2017. 

2. Ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, tj. v programech a oborech 

Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení výroby, Strojírenství, obor Materiály 

a technologie v dopravě, Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a analýza materiálu, 

Energetika, obor Energetika - teplárenství, může být přijat absolvent kteréhokoliv 

vysokoškolského studijního programu příbuzného zaměření.  

3. Absolvent vysokoškolského studijního programu musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou 

kopii diplomu a dále úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpis absolvovaných 

předmětů vystudovaného vysokoškolského studijního programu včetně hodnocení 

potvrzeného příslušnou vysokou školou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě 

neukončili vysokoškolské studium, předloží požadované dokumenty nejpozději do dne 

konání přijímací zkoušky včetně. Toto ustanovení se nevztahuje na absolventy fakulty. 

Nedoručení diplomu a dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů, je 

považováno za nesplnění podmínek k přijetí ke studiu. 

4. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení 

zahraničního vysokoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 

odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

5. Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení výroby se 

požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu 

Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, 

Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů. Pro studijní obor Materiály a technologie 

v dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního 

programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: 

Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomika 
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a řízení jakosti. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti na úrovni 

státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - 

teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná 

technika. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti na 

úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, 

oboru Materiály ve třech okruzích: Technologie zpracování materiálu, Nauka o materiálech 

a Výroba a vlastnosti materiálů. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledky 

předchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body. 

6. Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce 

kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce 

průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů. 

7. Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč 

složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů. 

8. Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě 

počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet 

uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí 

nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění 

více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči. 

9. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2017    prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  
  děkan FVTM 
 

 

Schváleno Akademickým senátem FVTM UJEP dne 19. 4. 2017. 



Laboratoře FVTM

Rekonstrukce učebny a 

sociálního zázemí

Fakulta výrobních technologií a managementu



1. Rekonstrukce objektu Za Válcovnou

Stavba a využití robotů Úvod, základní pojmy

Po nástupu nového vedení v říjnu 2015 bylo děkanem fakulty rozhodnuto o

rekonstrukci stávajících dílen, které nebyly využívány ke svému účelu. Ještě v

říjnu bylo přistoupeno ke zpracování investičního záměru. Následující kroky

byly v režii rektorátu UJEP

Úvod

- říjen 2015 – zpracován investiční záměr na rekonstrukci části objektu „Dílny“

Za Válcovnou na laboratoře

- duben 2016 – zadáno zpracování projektové dokumentace na část objektu Za

Válcovnou

- červen 20216 – projektová dokumentace zpracována, vrácena k doplnění,

zahájena příprava na výběrové řízení na dodavatele

- zahájení stavby říjen 2016.



Stavba a využití robotů Úvod, základní pojmyÚvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ve dvou etapách

- rekonstrukci části „dílny“ na laboratoře, včetně propojení s částí stávajících

laboratoří

- rekonstrukci sociálního zázemí a kanceláří v objektu „dílny“. Realizace této

části byla odsunuta do 2. etapy.

Na základě rozhodnutí děkana FVTM bylo přistoupeno k rekonstrukci části

kanceláří (pravá strana části objektu „dílny“) na učebnu pro simulace a

laboratoř nazvanou Rapid Prototyping (laboratoř virtuálního prototypingu).

Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2017, nyní je před dokončením.

Realizací další části, tj. učebny pro simulace a laboratoře Rapid Prototyping

dojde v objektu k vyššímu pohybu osob a to si vyžádá urychlení realizace 2.

etapy záměru – rekonstrukci a rozšíření sociálního zázemí (v části dílen je v

havarijním stavu, v části laboratoří má nedostatečnou kapacitu). Rekonstrukce

byla zahájena v únoru 2017, nyní je před dokončením.



Úvod



Úvod



Stavba a využití robotů Úvod, základní pojmy
Stavba a využití robotů Úvod, základní pojmy

Rekonstrukce učebny a sociálního zázemí

Zdůvodnění stavby - v souvislosti s probíhající rekonstrukcí, zejména v

souvislosti s rekonstrukcí kanceláří na učebnu a laboratoř virtuálního protypingu

dojde v objektu ke zvýšenému pohybu osob oproti původnímu předpokladu. Z

tohoto důvodu bude nutné urychlit rekonstrukci stávající sociální zázemí, které

je v nevyhovujícím stavu (objekt je v provozu asi 30 let, původně sloužil jiným

účelům - garáže, dílny). Počátkem tohoto století došlo ke stavebním úpravám

části v níž jsou nyní laboratoře, sociální zázemí nebylo rekonstruováno (v této

části byly provedeny pouze opravy).

Ukazuje se, že fakultě chybí prostory , které by bylo možno využít k výuce

pro více posluchačů a odpovídající zasedací místnost (s kapacitou min. 50 osob).

Největší učebna v objektech fakulty je v budově Na Okraji (plocha asi 63 m2).

Vhodný prostor na rekonstrukci na větší učebnu je v objektu Za Válcovnou, v

části stávajících laboratoří. Nalézá se zde učebna (plocha asi 41,6 m2), kancelář

(plocha 9 m2)a laboratoř (plocha 32 m2, tato místnost je i po opravě izolace části

vnější stěny vlhká), kancelář, ani laboratoř nemají vhodné denní osvětlení.

2. Rekonstrukce učebny a sociálního

zázemí



Stavba a využití robotů Úvod, základní pojmy

Tyto prostory jsou vhodně situovány a po rekonstrukci vznikne i dostatečně

velká místnost pro výuku a zasedací účely, včetně potřebného zázemí.

Původní plán rekonstrukce budovy Za Válcovnou (probíhající) předpokládal

využití objektu pouze pro laboratorní účely s omezeným počtem osob, které by

se v objektu současně vyskytovali.

Zvětšením stávající učebny a jejím propojením s laboratoří vznikne prostor,

který bude možné jeho odvětrat, dojde ke snížení vlhkosti a část laboratoř bude

možné využívat (v minulosti museli být odpojeny zásuvky – probíjely do zdi.

Rekonstrukce učebny a sociálního zázemí



Stavba a využití robotů Kinematika MPRRekonstrukce učebny a sociálního zázemí

3. Identifikační údaje

Název stavby: Rekonstrukce laboratoří FVTM

Místo akce: Ústí n. L., ulice Za Válcovnou

Stavba proběhne na pozemku investora, tj. UJEP Ústí n. L.

Investor: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. (FVTM UJEP)

Náklady: 925 tis. Kč (odhad)

Realizace – proběhne formou „Na klíč“, tj. na základě výběrového řízení, bez

projektové dokumentace.



Stavba a využití robotů Kinematika MPRRekonstrukce učebny a sociálního zázemí

Výměry



Stavba a využití robotů Kinematika MPRRekonstrukce učebny a sociálního zázemí



Stavba a využití robotů Kinematika MPRRekonstrukce učebny a sociálního zázemí



Rekonstrukce učebny a sociálního zázemí

Děkuji za pozornost
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