
Volební program - doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 

Narozen 9. 1. 1946, na Fakultě výrobních technologií a managementu působím od r. 2000, 

byl jsem proděkanem, nyní jsem vedoucím Katedry strojů a mechaniky. Předtím jsem působil 

především ve výzkumu a vývoji, externě jsem pedagogicky působil na Strojní fakultě VUT 

Brno a na Stavební fakultě ČVUT Praha. 

Vzhledem k situaci, která na fakultě v posledním období nastala, jsem se rozhodl kandidovat 

na funkci děkana Fakulty výrobních technologií a managementu až po delším uvažování.  

Fakulta v r. 2013 oslavila 15 výročí svého vzniku (včetně období 1998 – 2006, kdy byla 

Ústavem techniky a řízení výroby, který se od 1. 9. 2006 přetransformoval na Fakultu 

výrobních technologií a managementu).  

Fakulta se poměrně zdárně rozvíjela, v posledním období klesá počet studentů, což je 

v souladu s demografickým vývojem i situací ostatních strojních, respektive technických 

fakult u nás. V současné době máme více než 850 studentů, tomuto stavu však neodpovídá ani 

prostorové zajištění, ani zajištění personální.  

Dlouhodobě neřešené problémy na fakultě vedly k situaci, kdy se vedení rozpadlo a tím 

přestalo plnit svou funkci. To se projevilo nespokojeností pracovníků, vedlo k osobním 

útokům a rozjitření emocí. Tuto situaci bude muset celé nové vedení řešit přednostně ve 

vzájemné shodě. 

Není účelem tohoto vystoupení kritizovat předchozí vedení, jedná se spíše o nalezení 

východisek z této krize, analyzovat příčiny a přijmout adekvátní rozhodnutí. Zde musí 

nastoupit úzká spolupráce vedení fakulty, vedení kateder a akademického senátu. Bude nutné 

stanovit jasná a všem srozumitelná pravidla.  

Východiska 

Fakulta v současné době zajišťuje výuku ve čtyřech akreditovaných studijních programech 

bakalářského studia (Strojírenská technologie, Strojírenství, Energetika a Specializace 

v pedagogice, který končí) a ve dvou programech navazujícího magisterského studia 

(Strojírenská technologie a Strojírenství). Mimo to zajišťuje výuku i v doktorském studijním 

programu Strojírenská technologie. S výjimkou Specializace v pedagogice jsou všechny 

studijní programy v prezenční i kombinované formě studia.  

Fakulta má právo vykonávat habilitační řízení v oboru Strojírenská technologie. 

Studijní zátěž studentů je poměrně značná – jen v bakalářském oboru Strojírenská technologie 

se vyučuje kolem 60 předmětů v průběhu 3 let, v ostatních oborech je to obdobné. Řada 

předmětů se dubluje v bakalářském a magisterském programu, i když fakulta úspěšně prošla 

reakreditací, musím konstatovat, že nebyla provedena optimalizace studia, o kterou vedoucí 

kateder usilují již několik let. 

Výuku zajišťuje celkem 48 pedagogických pracovníků, to je celkem 38,2 přepočtených 

pracovníků – z toho vyplývá i vysoké zatížení pedagogů. Věková struktura, zejména u 

profesorů a docentů je nepříznivá, stejně jako jejich počet.  

Chceme se prezentovat jako fakulta se strojním zaměřením, to se nám však dle mého názoru 

nedaří. Strojní inženýrství není jen strojírenská technologie ale i konstrukce strojů, 

mechanika, atd. To že nás ostatní strojní fakulty „neberou“ plyne již z toho, že jako jediná 

strojní fakulta nejsme zváni na setkání děkanů strojních fakult z České a Slovenské republiky 

(viz letošní setkání). 
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Výuka je zajišťována 4 katedrami (KSM, KTMI, KEE, KMEP). Jednotlivé katedry se podílejí 

na výuce ve všech stupních vzdělávání s přihlédnutím k jejich zaměření. Součástí fakulty je i 

VTP. 

V hodnocení výzkumné a vývojové činnosti sice fakulta dosahuje dobrých výsledků, i když 

v celkovém zisku RIV bodů (podle metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) je to 

podstatně méně než jiné fakulty strojírenského charakteru, v poměru k počtu akademických a 

vědeckých pracovníků je fakulta na předních místech.  

Fakulta se stále potýká s nedostatkem prostor jak pro výuku, tak i pro laboratoře. I když byla 

rekonstruována a rozšířena budova H (nástavba), je počet učeben a zejména laboratoří 

nedostatečný. Velký problém je i se zajištěním míst pro pedagogy a doktorandy. Výuka i 

nadále probíhá na 3 místech (budova H, Na Okraji a Za válcovnou), první ročník 

kombinovaného studia je zajišťován i v Chomutově (Střední průmyslová škola). V budově 

laboratoří Za válcovnou jsou umístěny dílny, které fakulta dlouhodobě nepotřebuje, to brání 

rozvoji laboratoří v tomto objektu. 

Rovněž vybavení výpočetní technikou je nedostatečné, fakultě chybí zejména výkonné a 

kvalitní servery pro vědecké výpočty, ale i počítače pro kvalitní výuku (zejména počítačem 

podporované konstruování, MKP a simulace). 

Postavení kateder a VTP tak, jak je dnes nastaveno, není vyrovnané. Katedry nejsou 

samostatnými ekonomickými jednotkami, což je u tak malé fakulty i pochopitelné. Do 

budoucna bude nutné hledat cesty ke zvýšení jejich samostatnosti, ovšem spolu s tím poroste i 

jejich odpovědnost. Bude nutné se zaměřit zejména na zvýšení spolupráce jednotlivých 

kateder navzájem a s VTP. 

Současné dělení na katedry je sice z hlediska odbornosti správné, s přihlédnutím k jejich 

velikosti, však nemají zcela rovné podmínky pro další rozvoj a velmi obtížně se hledá měřítko 

pro jejich porovnávání. Jedná se zejména o zatížení pracovníků, výzkumnou a publikační 

činnost, atd.  

Na fakultě byly zřízeny 3 výzkumné týmy. Budu podporovat rozvoj výzkumu jednotlivých 

týmů (povrchové inženýrství a progresivní metody obrábění, nové a progresivní materiály, 

mechanika těles a kontinua, pokročilé konstrukce a mechanismy strojů). S tím souvisí i 

diskuse o zapojení dalších pracovníků do těchto týmů a zejména zvýšení prezentace jejich 

výsledků. 

Bude nezbytné zajistit finanční zdroje z vědy a výzkumu, tj. především z grantů (GAČR, 

TAČR, ministerstva, evropské zdroje). Granty musí být postaveny tak, aby přinesly peníze i 

fakultě, nejen přímým řešitelům nebo cizím organizacím. To bude vyžadovat i preferenci 

nadaných studentů magisterského studia a doktorandů, kteří se na grantech mohou a měli by 

se podílet.  

Dalším zdrojem financování jsou rozvojové programy MŠMT, z nichž lze čerpat významné 

prostředky zejména pro rozvoj laboratoří (centralizované a decentralizované granty).  

Cíle 

FVTM se musí do budoucna profilovat jako univerzitní technická škola s významným 

výzkumným zaměřením a usilovat o označení „výzkumná univerzita (respektive fakulta)“.   

Znamená to, že do budoucna musíme připravovat studenty bakalářského, inženýrského i 

doktorského programu tak, aby byli v praxi úspěšní, dovedli si poradit s problémy, které na ně 

čekají.  
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Vedení fakulty musí postupně vytvořit odpovídající podmínky pro splnění níže uvedených 

cílů. Musíme si uvědomit, že  

- fakulta je jedinou technicky zaměřenou fakultou v severočeském regionu 

- průmysl v regionu je zaměřen zejména na strojírenství, těžbu surovin a energetiku (to 

již samo o sobě profiluje zaměření fakulty – strojírenství a energetika) 

- podniky nepotřebují jen technology ale i konstruktéry. Je zřejmé, že podnik, který 

nemá vlastní vývoj a konstrukci dříve nebo později skončí – nebude schopen obstát 

v konkurenci. Stávající majitelé firem budou produkci stěhovat za nižšími výrobními 

náklady, na to se musí firmy připravit vlastním vývojem. 

Proto bude nutné 

- zvýšit nároky na studenty bakalářského i magisterského studia 

- zvýšit úroveň teoretické průpravy studentů tak, aby byli schopni samostatně řešit 

úkoly, s nimiž se v praxi setkají 

- s tím souvisí provést v tomto období alespoň částečnou optimalizaci studia v rámci 

povolených změn (tj. 20%) 

- usilovat o akreditaci dalších oborů, konstrukce strojů a zařízení v bakalářském i 

magisterském stupni, energetiky v magisterském stupni 

- rozšířit akreditaci doktorského studia o další programy – materiálové inženýrství a 

procesní a konstrukční inženýrství 

- cílem je dosáhnout, aby na fakultě studovalo nejméně 1 000 studentů 

- udržet a zvýšit zájem studentů o naší fakultu tím, že budeme připravovat a realizovat 

nové, zajímavé obory, které v regiónu, případně ani v okolních regiónech nejsou zatím 

realizovány (inovační inženýrství, konstrukční obor, o nějž již dnes jeví studenti 

zájem, jak ukazují četné bakalářské i diplomové práce, využití počítačové techniky ve 

všech studovaných oborech, apod.). 

- zvýšit zájem studentů o nové studijní obory (tím nemyslím podporu finanční) např. 

organizováním seminářů z vybraných předmětů pro nadané studenty, jejich 

zapojováním do výzkumné činnosti školy, apod. 

- nové studijní obory (i stávající) musí být založeny na dobrých teoretických základech 

využití výpočetní techniky (MKP, simulace, apod.). Musíme si ale uvědomit, že bez 

zvládnutí teorie jsou počítače k ničemu 

- věnovat větší pozornost nadaným studentům a dovést je až k úspěšnému ukončení 

doktorského studia. Podporovat je i formou stipendií  

- obdobně rozšířit i akreditaci habilitačního řízení, včetně úpravy „požadavků“ pro 

zahájení tohoto řízení 

- stanovit počty profesorů a docentů na jednotlivých katedrách a podporovat dosažení 

těchto počtů zejména výchovou vlastních mladých pracovníků 

- připravit fakultu na generační obměnu pedagogů. 

Nedílnou součástí fakulty je VTP. V dalším období by VTP mělo zajišťovat minimálně 30 až 

40 % finančních prostředků fakulty. Toho nelze dosáhnout současnou praxí, kdy VTP nemá 

vlastní vědecké pracovníky, a práce jsou zajišťovány jednotlivými katedrami. Úlohou 
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pracovníků kateder je především výuka, základní a aplikovaný výzkum. Pro zvýšení úlohy 

VTP bude třeba 

- provést podrobnou analýzu dosavadní činnosti VTP 

- vytipovat směry dalšího rozvoje a důsledně je uplatňovat 

- pružně reagovat na potřeby průmyslu, tj. rozvíjet nové obory a specializace, které 

budou vycházet ze solidního teoretického základu 

- pro řešení těchto úkolů zajistit kádr vědeckých a výkonných pracovníků  

- pokud se v časově krátkém období nepodaří nastartovat potřebné změny a dosáhnout 

relevantních výsledků (tj. postupný nárůst finančních prostředků pro fakultu), zvážit 

jiné formy pomoci podnikům za úplatu. 

Jednotlivé katedry se musí zaměřit na  

- zkvalitnění výuky, zkvalitňování a zejména omlazování pedagogického sboru 

- zvyšování kvality výzkumu a jeho realizace v praxi, prezentaci výsledků výzkumu 

- výchovu mladých pracovníků, tzn. systematicky se věnovat jejich odbornému růstu, 

připravovat je na habilitace 

Abychom udrželi a zvýšili zájem studentů o naší fakultu, bude nutné realizovat nové, 

zajímavé obory, které v regiónu, případně ani v okolních regiónech nejsou zatím realizovány 

(inovační inženýrství, konstrukční obor, o nějž již dnes jeví studenti zájem, jak ukazují četné 

bakalářské i diplomové práce, využití počítačové techniky ve všech studovaných oborech, 

apod.). 

Pokud jde o organizaci fakulty, bude třeba hledat cesty k  

- zefektivnění činnosti celé fakulty, zejména optimalizací velikosti a zaměření kateder. 

S tím souvisí i jejich členění na oddělení 

- zvýšení účinnosti výzkumu na katedrách zřízením funkce technika, který bude 

připravovat, případně i realizovat výzkumná měření (měření je nutné důsledně rozdělit 

na výzkumná a měření pro výuku). 

Pokud jde o spolupráci s průmyslem, je nutné jí rozšířit a zefektivnit. Zde by měl 

nejvýznamnější roli sehrát VTP. 

Ve výzkumné činnosti bude nutné se zaměřit na 

- zkvalitnění přípravy podávaných grantových přihlášek (GAČR, TAČR, MPO ČR, 

evropské granty, MŠMT ČR, atd.) 

- vytváření týmů pro přípravu a realizaci těchto přihlášek 

- řešení grantů v rámci specifického výzkumu doktorandů (SGS) 

- zapojování doktorandů do řešení grantových a jiných výzkumných úkolů. 

V otázce lokalizace fakulty bude prvořadá pozornost věnována  

- získání prostředků na zajištění výstavby nové budovy FVTM 

- realizaci dílčích opatření k zajištění dostatečných prostor pro výuku a laboratoře 

v přechodném období (do realizace nové budovy). 


