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 Úvodem bych chtěl zdůraznit, že u každé organizace, která je zaměřena 
na určitou činnost, je nezbytné mít vize a cíle. V rámci tohoto volebního 
programu definuji a popíši vize a postavení Fakulty výrobních technologií 
a managementu (dále pouze FVTM) po roce 2020. Dále se budu zabývat 
krátkodobými a dlouhodobými cíli, přičemž se zaměřím především na analýzu 
slabých stránek a rizik oblasti činnosti FVTM a nastíním možná opatření k jejich 
eliminaci. Samozřejmě, že stále bude platit, že k ideálnímu stavu se můžeme jen 
přiblížit, což však, domnívám se, poskytuje motivaci a prostor k neustálému 
zlepšování aktuální situace.  
 
Vize pro fakultu po roce 2020 shledávám v následujících bodech: 
 

• moderní fakulta, která bude centrem vzdělávacích, výzkumných 
a vědeckých aktivit pro Ústecký a Karlovarský kraj v oblasti 
strojírenských technologií, řízení výroby, materiálů, konstrukce strojů 
a energetiky, 

• nová budova fakulty v prostorech univerzitního kampusu, včetně 
laboratorního a dílenského zázemí pro přípravu studentů a vědecko-
výzkumnou činnost, 

• cílový počet 1 000 – 1 100 studentů ve všech studijních oborech,  
• akreditace všech bakalářských i magisterských studijních oborů, 
• doktorské studium ve 2 – 3 studijních oborech s počtem 45 – 50 studentů 
• habilitační konání a jmenovací řízení profesorem, 
• dosažení procentuální podílu docentů a profesorů na 25 – 30 % 

z celkového počtu akademických pracovníků, 
• zlepšení postavení, samostatnosti a funkčnosti jednotlivých kateder, 

příp. ústavů. 
 
 V další části se budu věnovat krátkodobým a dlouhodobým cílům 
pro FVTM, které by měly vést k výše uvedeným, stanoveným vizím. Dále, jak 
jsem již zmínil v úvodu, rozeberu slabé stránky, rizika a nebezpečí, jež ohrožují 
činnost fakulty, a zaměřím se na návrhy jejich řešení. 



A. Krátkodobé cíle 
 
A1 Vzdělávací činnost 
 

Úspěšně dokončit akreditace pro magisterské studijní obory, které 
se nepovedlo akreditovat, tak, aby byla zajištěna návaznost na bakalářský 
studijní obor „Energetika – teplárenství“. Opět připravit pro rok 2016 akreditaci 
bakalářského studijního oboru „Stavba strojů“ a magisterského studijního oboru 
„Konstrukce strojů a zařízení“. Po splnění těchto dílčích úkolů by FVTM měla 
5 komplexních studijních oborů (ve smyslu bakalářského a na něj navazujícího 
magisterského oboru) se širokým spektrem zaměření od materiálů, výrobních 
technologií, stavby strojů až po energetiku.  
 
A2 Počty a kvalita studentů  
 

Důležitý pro další rozvoj fakulty bude také počet studentů a jejich zájem 
o nabízené studijní obory. V tomto směru musím za poslední dva roky bohužel 
konstatovat nepříznivý vývoj, který je zachycen v tabulce č. 1. Po velice 
rychlém růstu počtu studentů v letech 2007 – 2010 došlo v následujících letech 
2011 – 2014 ke stagnaci celkového počtu studentů a počty studentů 
k 31.12.2014 odpovídají prakticky počtům studentů k 31.12.2011. Jako příčinu 
tohoto vývoje sice lze označit nepříznivý demografický vývoj v oblasti 
středoškolských studentů, avšak tento argument neobstojí v konfrontaci 
se skutečností, že v daném období byly na fakultě otevřeny další dva studijní 
obory. Důvodem k tomuto vývoji je dle mého názoru spíše podcenění a v tom 
důsledku nedostatečná propagace FVTM na středních školách, což mělo 
za následek malou informovanost a zájem středoškolských studentů o studium 
na fakultě. Ačkoliv v posledním období došlo v tomto směru k určitým změnám 
k lepšímu, je nutné spolupráci se středními školami ještě více zintenzivnit (např. 
praktická cvičení, přednášky na středních školách atd.). Jako další negativum 
v tomto směru shledávám skutečnost, že v současné době je tato spolupráce 
zaměřena značně jednostranně na odborné střední školy technického směru, zde 
bych doporučil rozšířit spolupráci i o dosud opomíjená gymnázia a získat i jejich 
studenty pro studium na FVTM. Posledním negativním jevem souvisejícím 
s počtem studentů je jejich neúspěšnost během studia. I když byly zavedeny 
přípravné semináře z matematiky a fyziky, stav neúspěšných studentů 
se nezlepšil a jak je patrné  z tabulky č. 2, zvýšil se mezi datem 31.10 a 31.12. 
daného akademického roku počet neúspěšných studentů v prvních dvou 
měsících z 87 v roce 2010 na 189 v roce 2014. Pozitivní zprávou jsou naopak 
postupně rostoucí počty studentů doktorandského studia, avšak ani zde nelze 
hovořit o naprostém úspěchu, neboť stanoveného plánovaného počtu studentů 
v roce 2014 ve výši 35 nebylo dosaženo, a to o 4 studenty.   
 
 



 
Tabulka č. 1: Počty studentů v období 2010 – 2014 (stav k 31.12.) 

Bakalářské  
studium 

Magisterské 
studium 

Doktorské 
studium Rok 

Prez. Komb. Prez. Komb. Prez. Komb. 
Celkem 

2010 164 251 25 57 10 18 525 

2011 262 296 19 46 9 15 647 

2012 299 272 24 39 12 18 664 

2013 293 294 29 61 13 15 705 

2014 262 283 28 56 15 16 660 

 
Tabulka č. 2: Počty studentů k 31.10. a 31.12. daného akademického roku 

Rok Počet k 31.10. Počet k 31.12. Rozdíl Pokles [v %] 

2010 612 525 -87 14,3 

2011 778 647 -131 16,8 

2012 846 664 -182 21,5 

2013 893 705 -188 21,1 

2014 849 660 -189 22,3 

 
A3 Prostorové a materiální zajištění 
 

Současný stav z hlediska nutných prostorových potřeb fakulty lze nazvat 
krizový a stává se rozhodujícím faktorem pro další rozvoj fakulty. V rámci 
řešení tohoto problému má fakulta velice omezené možnosti a z dlouhodobého 
hlediska je jediným možným nová budova FVTM situovaná v univerzitním 
kampusu (toto řešení bude detailně rozvedeno v dlouhodobých cílech). Možnost 
nové dokončené budovy však nepředpokládám dříve než v letech 2020 – 2022 
a z tohoto důvodu je zatím nutné hledat krátkodobá, pouze přechodná řešení 
na období následujících 4 – 5 let pro zabezpečení výzkumné práce a praktických 
cvičení v laboratořích, a to maximálním využitím stávajících prostorových 
možností. V tomto směru se nabízí jedno řešení, a tím jsou prostory objektu 
Za Válcovnou. Účelným využitím malých místností, strojírenské dílny 
(v současnosti staré obrábění a nepoužívané zařízení) a dřevodílny této budovy 
by byly uspokojeny alespoň na toto přechodné období prostorové potřeby 
fakulty. Aby však mohly být uvedené prostory pro tyto účely plně využity, 
navrhuji v  Uskutečněním tohoto řešení, které si nevyžaduje vysoké finanční ani 
časové náklady na realizaci, bude laboratorně zajištěna činnost obou kateder na 
zmiňované přechodné období 4 – 5 let. 
 
 
 
 
A4 Lidské zdroje, mzdy  



 
V tomto směru navrhuji celkové zlepšení personální práce s individuálním 

a osobním přístupem s cílem stabilizace kolektivu fakulty a potlačení fluktuace, 
která je typická spíše pro průmyslovou sféru. Dále 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 výzkumů, článků, vedení 
bakalářských a magisterských prací, vedení doktorandů, správy laboratoří, 
obsluhy přístrojů atd. již pro katedru neprovádí. Personálně posílit a stabilizovat 
katedry a rozvíjet komplexní hodnocení osob z  hlediska pedagogického, 
publikačního, výzkumného, tvůrčího, organizačního a dalších osobních aktivit. 
 

V rámci mzdové politiky jsou již dlouhodobě vznášeny od akademických 
pracovníků připomínky, že na fakultě již 6 let nebylo plošně přidáno v rámci 
kompenzace roční inflace. Protože odborová organizace UJEP v tomto směru 
nefunguje a nepřičinila se ke zlepšení situace, je nezbytné, aby se této 
problematice věnovalo vedení FVTM a hledalo zdroje pro alespoň minimální 
nárůst mezd o inflaci (např. jednou za dva roky upravilo základy mezd). Pokud 
vezmu v potaz inflaci za posledních 6 let, která činí cca 10 %, došlo u mnoha 
akademických pracovníků k určitému snížení reálných mezd. Dalším aspektem 
mzdové politiky je průměrná hrubá mzda, která v roce 2014 v České republice 
dosahovala 25 686,00 Kč a tudíž, aby nebyla práce akademických pracovníků 
naší univerzity degradována, neměli bychom se u odborných asistentů dostat při 
jejich mzdovém ohodnocení pod tuto hranici. 
 
A5 Ekonomika  
 

V ekonomické oblasti fungování FVTM je již delší dobu patrné, 
že finanční prostředky získané za studenty nepostačují pro celkové pokrytí 
výdajů fakulty. Vzhledem k plánovanému prohloubení spolupráce se středními 
školami a zvýšení propagace fakulty lze očekávat zvýšení počtu studentů 
a velice důležité bude tudíž také zajistit, aby tento nárůst byl v plně výši fakultě 
financován, v opačném případě by to znamenalo ztrátu finančních prostředků 
řádově několika milionů. Bez dodatečných finančních zdrojů není možné plně 
zabezpečit personální a mzdové pokrytí fakulty. Jde především o aplikovaný 
výzkum a činnosti (školení, měření apod.) pro průmyslovou sféru vykonávané 
prostřednictvím VTP. Dále podávání projektů TAČR, GAČR, OP VVV, EU 
projektů a mezinárodních projektů. Hlavně bych se zaměřil na oblast PO1, a to: 
výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy – 
budování či modernizace infrastruktury; rozvoj kapacit výzkumných týmů; 
projekty špičkového VaV. Zde by se daly získat prostředky nejen na zařízení 
a režii, ale především na mzdové potřeby.  
 
A6 Katedry 



 
Postavení kateder je v současnosti slabé jak vnitřně (z hlediska fakulty, 

univerzity), tak i směrem navenek. Tato skutečnost je patrná od řídící a 
rozhodovací činnosti, přes potlačení identity kateder, personální činnost, až po 
organizaci výuky atd. Tady platí heslo „pouze silné katedry tvoří i silnou 
fakultu“. Katedry nemají (mimo KTMI) svého vlastního technika a laboranta, 
což brání v další činnosti v rámci praktické přípravy a zabezpečení výuky, 
výzkumu, doktorandských a diplomových prací, spolupráce s podniky atd. 
Určité činnosti by bylo přínosné převést na doktorandy denního studia, kterých 
bude dostatek. Katedra strojů a mechaniky a Katedra energetiky 
a elektrotechniky nemají potřebné laboratoře a dostatečné přístrojové vybavení.     
Do budoucna lze i u některých kateder uvažovat o možnosti přetransformování 
na ústavy. 
 
B. Dlouhodobé cíle 
 
B1 Prostorové zajištění FVTM 
 

Jak jsem již zmínil, zásadní brzdou dalšího rozvoje FVTM je nedostatečné 
prostorové zajištění. Tato skutečnost vyvolává nutnost výstavby nové budovy 
fakulty v prostorách univerzitního kampusu, včetně laboratorního a dílenského 
zázemí pro přípravu studentů a vědecko-výzkumnou činnost. V rámci 
současného stavu je pro FVTM po rekonstrukci podkroví budovy H k dispozici 
celková plocha cca 2 572 m2 (viz tabulka č. 3) a tudíž s plochou 
cca 2,77 m2/studenta jsme ze všech fakult UJEP na posledním místě, přičemž 
fakulta potřebuje celkově prostory o rozloze cca 7 500 m2. 
 

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

 
• 20 – 25 míst pro akademické pracovníky v kancelářích, 
• 15 – 20 míst pro doktorandy v kancelářích, 
• 4 učebny pro nové obory, 
• aula pro 120 studentů, 
• 2 počítačové učebny, 
• 2 zasedací místnosti, 
• 8 speciálních laboratoří. 

 
Bez zabezpečení těchto chybějících prostor nebude možno zajistit výuku 

v plném rozsahu, praktická cvičení, rozvoj doktorského studia, výzkum a vývoj 
v některých oblastech a nové studijní obory.  
 

Tabulka č. 3: Přehled ploch jednotlivých fakult UJEP  



a výhled do roku 2020 

 
 

Zásadním problémem při řešení bude získání dostatečného finančního 
krytí v období let 2016 – 2017, které bude minimálně ve výši 350 mil. Kč. Tyto 
finanční zdroje se budou muset hledat a najít mimo UJEP. Dalším důležitým 
faktorem bude příprava stavební výstavby, která bude svým účelem speciální 
a nebude se tedy jednat o typickou výstavbu ve formátu kanceláře a učebny. 
Některé laboratoře budou vyžadovat speciální stavební materiály, další 
technologické a energetické dovybavení a u části laboratoří se bude muset 
stavební část současně spojit s dodávkou technologie a zařízení. To si bude 
vyžadovat speciální přípravu od projektové dokumentace, až po stavební 
a technologický dozor, a to vše s úzkou spoluprací s pracovníky kateder (nebo 
akademickými pracovníky).  

 
Pro případ, že se nepovede získat potřebné finanční zdroje, je však nutné 

mít připravený záložní plán na delší období. Tento náhradní plán musí vycházet 
z faktu, že působištěm FVTM je areál kampusu a jeho podstatou je hledání 
volných prostor (kanceláří a učeben) či rozšíření těch stávajících, např. rozšíření 
prostorů objektu Za Válcovnou či samostatná výstavba dílen a laboratoří 
v kampusu (etapa A) a následně další dostavba administrativní budovy (etapa 
B). 
 
B2 Personální zajištění kateder 
 

Cílem je zvýšit procentuální podíl docentů a profesorů na 25 – 30 % 
z celkového počtu akademických pracovníků. Do budoucna by jejich nedostatek 
měl negativní dopad v rámci magisterského a doktorandského studia a při další 
akreditaci studijních programů a reakreditaci fakulty. V současnosti je tato 
skutečnost na okraji zájmu vedoucích pracovníků, přestože představuje jeden 
z hlavních pilířů dalšího rozvoje fakulty.  
 

Současný stav je již přímo alarmující a bude nutné v této oblasti vykonat 
v nejbližších 2 – 3 letech značné množství personální práce a zásadní změny 



v rámci přístupu vedení fakulty k této problematice. Aktuální, popisovaný 
nepříznivý stav lze hodnotit ze dvou hledisek. Fakulta se blíží ke generační 
obměně profesorů a docentů. Především u profesorů je tento stav velice kritický: 
5 z 8 profesorů je nad 70 let (tabulka č. 4). Druhým hlediskem je odbornost 
akademických pracovníků, kdy je jejich přebytek se zaměřením ,,Strojírenská 
technologie“, ale nedostatek docentů a profesorů se zaměřením „Mechanika“, 
„Části strojů a konstrukce“ a „Energetika“.   
 

Tabulka č. 4: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků 
(počty fyzických osob) 

Akademičtí pracovníci 

Profesoři Docenti 
Odborní 
asistenti 

Asistenti 

Vědečtí, 
výzkumní a 

vývojoví 
pracovníci 

podílející se na 
pedagog. činnosti 

Vědečtí 
pracovníci Věk 

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy 

CELKEM  

do 29 let               0 
30-39 let   1  12   5     1  14 
40-49 let 1  1 1 11   5       13 
50-59 let   1    6   3         7 
60-69 let 2  4    3   2     1  10 
nad 70 let 5  1            6 
CELKEM  8  8 1 32 15     2  50 

 
B3 Vzdělávací činnost 
 

Co se týče oblasti dlouhodobých cílů, tak po úspěšné akreditaci studijních 
programů uvedených v krátkodobých cílech připravit a akreditovat doktorský 
studijní obor „Mechanika“ nebo „Konstrukční a procesní inženýrství“. Pokud 
by byla potřebná skladba docentů a profesorů doplněna i o potřebnou 
výzkumnou činnost, je možné připravit i akreditaci doktorského studijního 
programu „Řízení a ekonomika podniku“. Další studijní obory bych zatím 
připravovat nedoporučil, protože velká rozmanitost oborů přináší i zvýšené 
náklady.  
 
V Ústí nad Labem dne 2.9.2015 

 
doc. Ing. Stefan Michna, PhD. 

 


