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Univerzity J. E. Purkyně 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 9. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

UJEP 

 
Datum konání: 6. 3. 2017 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; 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; 

Omluveni: Ing. Jan Kampo;  

Hosti: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.; Ing. Petr Majrich, Ph.D.; 

Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Schválení Sumarizace plnění hlavních cílů Strategického záměru rozvoje FVTM 

v r. 2016 

5. Schválení Závěrečné zprávy pro hospodaření FVTM za rok 2016 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1) Zasedání v 9.30 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. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[50]. 

 

Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FVTM: Senátoři 

Jaromír Cais a Sofie Žárská. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[51]. 

 

Ad 4) Děkan Štefan Michna přednesl Sumerizaci strategického záměru pro r. 2016 

(viz příloha č. 1).  

 

Návrh usnesení [52]: „AS FVTM schvaluje Sumerizaci plnění hlavních cílů Strategického 

záměru rozvoje FVTM v roce 2016.“ 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[52]. 

http://www.fvtm.ujep.cz/
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Ad 5) Děkan Štefan Michna seznámil senátory s Výroční zprávou pro hospodaření FVTM za 

rok 2016, kterou předložil ke schválení. 

 

Návrh usnesení [53]: „AS FVTM schvaluje Výroční zprávu pro hospodaření FVTM 

za rok 2016.“ 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen[53]. 

 

Ad 6) Bez připomínek. 

 

Ad 7) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast. Dále bylo konstatováno, 

že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 50 až č. 53.  

 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: Jaromír Cais v. r.  

 Sofie Žárská, v. r. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 6. února 2017 

        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FVTM UJEP 

 

 

 

Příloha č. 1 Sumarizace plnění hlavních cílů Strategického záměru rozvoje FVTM v roce 

2016 

Příloha č. 2 Závěrečná zpráva pro hospodaření FVTM za rok 2016 + přílohy 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Sumarizace plnění hlavních cílů Strategického záměru 
rozvoje FVTM v roce 2016 

  

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zpracoval: prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE, proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM 
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Sumarizace plnění hlavních cílů Strategického záměru Fakulty výrobních technologií a managementu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za období 2016 
 
 
 
Projednala Vědecká rada Fakulty výrobních technologií a managementu v Ústí nad Labem dne xx.yy. 2017 
 
Schválil Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu v Ústí nad Labem dne 6. 3. 2017 

 

          

prof. Ing. Jan Mádl, CSc., předseda AS FVTM 

 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan FVTM 

 

 

 

Nabývá účinnosti dne xx. yy. 2017 
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PREAMBULE: 

Strategický záměr rozvoje FVTM na rok 2016 byl předložen na základě VŠ zákona č.111/1998 Sb., 
s novelizací platnou od 1. 9. 2016, podle § 24, bod 2, odst. b. 

 
PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE FAKULTY V ROCE 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 současně 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. Byla zpracována projektová dokumentace a vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, 
s ukončením termínu rekonstrukce na přelomu 2016 / 2017. 

➢ 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“. Jeho koncepce by 
umožnila rozvinout znalosti z předchozího studia, zejména v oblasti navrhování a stavby strojů s využitím 
mechaniky těles, mechaniky tekutin, modelování a simulací. Zájem o tento obor je, jak mezi studenty, tak 
i ze strany podniků značný. Nicméně, žádost byla v září 2016 ze strany akreditační komise zamítnuta.  

➢ 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. Půdorysně se jedná o ucelený, prostorově jednolitý komplex s obdélníkovým 
půdorysem nepravidelného tvaru, vnitřně tvořený segmenty, označenými jako laboratoře, pracovny 
akademických pracovníků a THP, resp. administrativa a učebny plus aula. Budova je tvořena obdélníkem 
nepravidelného tvaru, uzavřenou vstupní halou do jednoho kompaktního celku. Prostory ve středové části 
vytváří odpočinkovou zónu pro studenty i zaměstnance fakulty. Před hlavním vstupem do budovy, vznikne 
parkovací plocha pro cca 40 osobních automobilů a manipulační prostory k nakládce a vykládce techniky / 
materiálu. 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: RINTF a DOCTORAL FVTM (zkrácené názvy). Část RINTF řeší investiční výdaje, 
zatímco část DOCTORAL FVTM řeší přípravu a podání studijního programu k akreditaci. Zodpovědným 
řešitelem v obou částech je doc. Soukup, z pozice garanta v doktorském studijním programu: konstrukce 
strojů a zařízení, aplikovaná mechanika. 

➢ 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. V rámci FVTM je tento projekt 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.  

➢ 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.  
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➢ 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. Pro rok 2017 je plánován stejný počet a  již byly, jako každý rok, zpracovány 
a potvrzeny Letters of Intence a Letters of Endorsement pro stávající sítě na rok 2017. Program CEEPUS je 
využíván poměrně intenzívně a jeho aplikace pomáhá rozvoji vzájemných kontaktů a výměně informací jak 
v oblasti výuky tak vědy v zemích střední a východní Evropy a Rakouska. V roce 2016 bylo přijato 6 
studentů (zejména Ph.D. studia) a vyslán 1 student (Ph.D. studium). Dále bylo přijato 20 akademických 
pracovníků ze zahraničí na krátkodobé pobyty a vysláno bylo 8 pracovníků. Nejobvyklejší destinace jsou 
Slovensko a Polsko, ale fakultu navštívili i pracovníci z Rumunska, Maďarska a Moldávie. 

➢ 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 
přednášek prof. Lukáče (TU Košice) a Ing. Machka (ČVUT Praha, FD), zaměřených na problematiku 
tepelného zpracování ocelí i neželezných kovů. Dále pak proběhly přednášky prof. Žmindáka (ŽU Žilina) 
a prof. Segľy (TU Košice), s tématikou modelování a výpočtů metodou konečných prvků. 

➢ 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 akci.  

➢ 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. V současnosti již běží virtualizovaný licenční server ANDREW, dále byl úspěšně 
virtualizován www-server ANANAS, na který je nyní migrován soubor webových aplikací a nových www-
stránek fakulty. Samotné www-stránky byly dle plánu zcela přepracovány tak, aby lépe vyhovovaly 
současným požadavkům na tento způsob komunikace se studenty a zaměstnanci fakulty. V roce 2016 se 
připravila virtualizace souborového serveru BORG a později také poštovního serveru DANEEL. 
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