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1 ÚVOD 

 
Čas ke studiu: 0,1 hodiny 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Popsat předmět případové studie. 

 Definovat cíl případové studie. 

 
 

 
Pojmy k zapamatování 

EFQM – European Foundation for Quality Management. 

TQM – Total Quality Management. 

VaVaI – Věda, výzkum a inovace. 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 

 
Výklad 

Předmětem této studie je analýza vlivů, které limitují spolupráci mezi jednotlivými 
pracovišti fakulty při řešení úkolů vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v současném prostředí 
technické univerzity. Z pohledu dalšího rozvoje univerzity a zejména samotné fakulty se 
přitom jedná o zcela zásadní problém, limitující její postavení i další rozvoj, zvláště pak 
s ohledem na stále se snižující podporu vysokoškolského studia z prostředků státního 
rozpočtu. 

Pro rozbor byla vybrána Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Fakulta působí na univerzitě přes šedesát let, prošla řadou změn a dosáhla 
současného, poměrně konsolidovaného stavu, který umožňuje rozvoj všech výzkumných 
týmů, které na fakultě existují. Na fakultě je (stejně jako na celé univerzitě) aplikován Systém 
managementu kvality, který je dále rozvíjen do podoby TQM systému (Total Quality 
Management), fakulta každoročně zpracování sebehodnotící zprávu podle standardů EFQM 
modelu excelence (European Foundation for Quality Management). Fakulta se úspěšně 
zapojila do Soutěže o Cenu České republiky za jakost a v roce 2007 ji získala. Cílem studie je 
analýza faktorů, které omezují spolupráci a na jejich základě sestavení souboru doporučení ke 
zlepšení situace. 
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2 VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
Čas ke studiu: 3,5 hodiny 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Popsat organizační schéma a způsob rozdělování prostředků VŠB-TUO. 

 Popsat vnější vlivy, které působí na systém rozdělování prostředků na VŠB-
TUO. 

 Významné databáze prezentující odborné publikace. 

 

 
Pojmy k zapamatování 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IEEEXplore – databáze publikací vydaných v gesci IEEE. 

Google scholar – databáze publikací provozovaná firmou Google. 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. 

RIV – Rejstřík informací o výsledcích. 

Scopus - databáze publikací provozovaná firmou Elsevier B.V. 

VaVpI – Věda a výzkum pro inovace – operační program evropských strukturálních 
fondů. 

VKM – ukazatel vědeckého výkonu vysokých škol, kvality studijních programů a 
uplatnění absolventů a mezinárodní mobility a internacionalizace. 

Web of Knowledge – databáze publikací provozovaná firmou Thomson Reuters. 

 

 
Výklad 

Technická univerzita je v dnešní době samostatně pracující výzkumná organizace, 
která je financována z mnoha zdrojů, jednak se jedná o příspěvek Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy, grantové projekty různých poskytovatelů a v neposlední řadě řešení 
problémů průmyslové praxe. Ve své činnosti se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy, 
zejména statutem univerzity. V případě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO) je statut dostupný na webu, viz [10]. 

Organizační struktura Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je 
relativně komplikovaná, nicméně zachovává základní přístupy hierarchického řízení, viz [7]. 
Z pohledu této studie je nejdůležitější vzájemné postavení jednotlivých výzkumných týmů, 
které se nachází na různých katedrách jedné fakulty technické univerzity, viz obrázek 2.5. 
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Z pohledu hierarchického systému řízení tak k sobě mají relativně blízko. Naštěstí není tento 
systém realizován striktně dogmaticky, takže nejen jednotlivá pracoviště, ale dokonce 
jednotliví vědecko-pedagogičtí pracovníci mohou navazovat spolupráci s jinými osobami a 
týmy, aniž by byli systémově omezováni. Samozřejmě i nadále podléhá jejich činnost 
supervizi, případně schválení jejich odpovědného vedoucího katedry, případně děkana. To se 
zejména týká podávání grantových projektů a spolupráce s průmyslovými podniky. V obou 
případech je podání žádosti vázáno na souhlas děkana. V některých grantových systémech 
(Strukturální fondy EU) dokonce i rektora univerzity, který je ze zákona jediným statutárním 
zástupcem univerzity. 

Specifické postavení mají v organizační struktuře celoškolská výzkumná centra, 
jejichž počet narostl zejména v souvislosti s řešením projektů OP VaVpI (Věda a výzkum pro 
inovace). Z pohledu účetnictví mají postavení fakult, proto se jimi dále speciálně 
nezabýváme. I když tato nerovnováha postavení může do budoucna přinést řadu problémů a 
odstředivých snah týmů, vymanit se z prostředí fakult a přejít na výzkumná centra, protože se 
tak nebudou muset podílet na financování organizační struktury jak svého pracoviště, tak 
fakulty, což je vnímáno jako významné riziko a již v současné době se projevují tyto obavy 
v nechuti navazovat další vztahy spolupráce. 

Kromě vlastní činnosti má na chování zúčastněných subjektů, organizačních složek a 
jejich vedoucích významný vliv nepřímý dopad jejich činnosti, vyjádřený jednak dosaženými 
výsledky (užitný vzor, prototyp, patent, …) a jejich publikací před odbornou veřejností 
(články v časopisech, vystoupení na konferencích apod.). Jednotliví vědecko-pedagogičtí 
pracovníci tak prokazují své odborné schopnosti, což je klíčové zejména v procesu akreditace 
studijních programů a oborů. Zde se však uplatňuje samotná existence publikace, její 
kvalitativní hodnocení a podíl jednotlivých spoluautorů. Na VŠB-TUO je při hodnocení fakult 
využíván přístup shodný nebo velmi podobný přístupu Rady pro vědu, výzkum a inovace, 
poradního orgánu vlády České republiky, používaného k hodnocení výzkumných organizací, 
viz [13]. Kategorizace typu výsledku je zřejmá z obrázku 2.6. Standardy Akreditační komise 
sice nejsou tak podrobné, viz [8], ale zjevně jsou vyžadovány výsledky vyššího bodového 
hodnocení. Případně výsledky zařazené do některé z uznávaných databází, typicky Web of 
Knowledge (viz obrázek 2.1) nebo Scopus (viz obrázek 2.2 ). V oblasti technických věd je 
jejich volba sice značně svazující, v oblasti elektrotechniky, elektroniky, ale i automatizace a 
měření, je daleko významnější databáze organizace IEEE – Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE Xplore, viz obrázek 2.3), podobně je tomu ale i v jiných 
oborech. Protože jmenované databáze indexují především hodnotné a hodnověrné zdroje 
vědeckých informací, vyžadující nezávislou recenzi publikací a původnost jejich obsahu, je 
celkově tento tlak spíše pozitivní, místo rozmělňování aktivit do mnoha lokálních konferencí 
je vhodnější se soustředit na jednu prestižní publikaci patřičné úrovně. Nicméně skutečnost, 
že obě základní databáze jsou provozovány soukromými firmami zabývajícími se ediční 
činností, vede řadu, zejména amerických univerzit, k příklonu spíše k databázi Google 
Scholar, která umožňuje velmi dobrou orientaci, zejména v publikacích jednotlivých autorů, 
viz obrázek 2.4. 
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Obrázek 2.1 – Příklad výstupu z databáze Web of Knowledge  

 

Obrázek 2.2 – Příklad výstupu z databáze Scopus  
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Obrázek 2.3 – Příklad výstupu z databáze IEEEXplore  

 

Obrázek 2.4 – Příklad profilu autora v databázi Google scholar 
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Obrázek 2.5 – Organizační schéma VŠB-TUO – Fakulty, převzato z [7] 
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Z pohledu prezentace výsledků spolupráce je tedy podstatné, aby byli všichni řešitelé 
zastoupeni v relevantních publikacích, aby nebyli opomíjeni. Nakolik tento předpoklad 
vypadá jako samozřejmý, nejsou výjimkou případy, kdy se tak neděje. Setkáváme se s autory, 
kteří nectí spolupráci s ostatními řešiteli, zejména z jiných týmů a neuznávají jejich 
spoluúčast a její význam natolik, aby je zařadili mezi spoluautory publikace. Opačným 
přístupem je pak tendence uvádět na všech publikacích všechny spoluautory řešení. Pokud se 
nejedná o dlouhodobě spolupracující týmy, je nanejvýš vhodné domluvit pravidla 
spoluautorství a rozsahu prezentace dosažených výsledků, již při zahájení spolupráce. Je 
možno konstatovat, že čím větší je tým spolupracovníků, tím lépe je třeba koordinovat 
prezentační aktivity a zajistit relevantní výstupy z každé oblasti řešení projektu. Současné 
požadavky na akreditace pak způsobují tlak směřující spíše k dílčím publikacím 
v jednotlivých oblastech řešení, dílčími týmy, protože se tak otevírá cesta ke vzájemnému 
citování výsledků jednotlivých týmů, což je stále významnější aspekt hodnocení výkonnosti 
jak týmů, tak zejména jednotlivých výzkumníků. Ať již uvažujeme samotný počet citací nebo 
abstrahovaný výsledek např. v podobě Hirshova indexu, viz např. [14] (viz jeho výpočet 
v databázi Goggle scholar, obrázek 2.4).  

Nejen při řešení problémů průmyslové praxe je také potřeba brát v úvahu otázky 
průmyslové ochrany, například předmět patentové přihlášky před jejím podáním publikován 
být nesmí. U spolupracujících průmyslových podniků je pak nezbytné brát ohledy na ochranu 
jejich firemního know-how.  

Je očekávatelné, že jak objem financí z výzkumných projektů, tak počty resp. bodové 
hodnocení výstupů je součástí různých analýz dosažených výsledků univerzity, jednotlivých 
součástí, až po jednotlivá pracoviště, viz např. [12], stejně jako součástí standardních 
výročních zpráv, viz např. [3]. 
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Obrázek 2.6 – Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků, převzato z [13] 

 

Obrázek 2.7 – Ukazatele VKM pro výpočet limitů, převzato z [4] 
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Obrázek 2.8 – Rejstřík informací o výsledcích na webu Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace (www.vyzkum.cz) a příklad vyhledaných výsledků  
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V souzvuku se stálým snižováním příspěvku na studenty univerzity a současně 
přesouvání vlivu na výsledky VaVaI projektů, přináší prezentované výsledky další významný 
aspekt, a to přímý vliv na příspěvek univerzity z MŠMT. Pravidla pro rozdělování příspěvku, 
viz [4], postupně přesouvají orientaci na oblast vědeckého výkonu vysokých škol, kvality 
studijních programů a uplatnění absolventů a mezinárodní mobility a internacionalizace 
(VKM). Významnou částí tohoto ukazatele jsou výsledky VaVaI, resp. výstupy z Rejstříku 
informací o výsledcích (RIV), provozovaného v rámci Informačního systém výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, pod gescí Rady pro výzkum, vývoj a inovace, viz obrázek 
2.8. Dalším ukazatele, jak je vidět na obrázku 2.7, je samotný objem získaných neinvestičních 
prostředků na výzkum. Řešený projekt tak přináší další prostředky na provoz univerzity. 

Zde pak vzniká nový tlak ovlivňující přístup ke spolupráci, závisející na způsobu, 
jakým s příspěvkem nakládá univerzita vnitřně. V případě VŠB-TUO jsou obdobná pravidla 
pro rozdělování prostředků použita i mezi jednotlivými fakultami, viz [6]. Obrázek 2.9 
prezentuje přímo aplikaci shodného postupu s postupem MŠMT při dělení finančních 
prostředků mezi jednotlivé fakulty. Pracovníci univerzity jsou tak motivováni k tomu, aby své 
výsledky deklarovali řádně na své pracoviště, resp. vzniká naopak nebezpečí, že se např. 
řešitel projektu může snažit deklarovat všechny získané prostředky projektu pouze na své 
pracoviště. U publikací a ostatních výsledků v systému RIV takový postup není možný, pokud 
jsou výsledky řádně vykázány, včetně podílu všech zainteresovaných pracovišť. 

 

 

Obrázek 2.9 – Použití ukazatele K při dělení rozpočtu univerzity, převzato z [6] 
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Obrázek 2.10 – Kreditové hodnocení základních aktivit studentů započítávaných v rámci 
disertačního semináře, převzato z [11] 

 

Specifickou otázkou je zapojení studentů do řešení projektů VaVaI. U studentů 
doktorského studijního programu se takové zapojení nejen předpokládá, ale je integrální 
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součástí jejich studijních plánů. V případě VŠB-TUO byl i pro studenty doktorského studia 
zaveden kreditový systém. Soubor hodnocených aktivit, kterými student prokazuje 
významnou část své studijní povinnosti, je ukázán na obrázku 2.10. Vidíme, že je pro 
studenty velmi podstatné, aby se zapojili do řešení výzkumných projektů, úkolů spolupráce 
s průmyslem a samozřejmě také dosažené výsledky řádně prezentovali publikacemi. V této 
souvislosti není podstatné, kdo je nositelem řešeného projektu. 

 

 
Shrnutí pojmů 2 

V kapitole byly definovány významné pojmy pro hodnocení výsledků univerzity, a 
jejich aplikace ha hodnocení fakult uvnitř VŠB-TUO: VKM, RIV. A ukázány různé databáze 
publikací: Web of Science, Scopus, IEEEXplore, Google Scholar. 

 
Otázky 2  

1. Co znamená zkratka RIV? 

2. Kdo provozuje databázi Web of Science? 

3. Kdo provozuje databázi Scopus? 

4. Co znamená zkratka VKM? 

 
Úlohy k řešení 2  

1. Jaký je H-index autora, jehož seznam publikací s počty citací je následující:  
Pořadí Publikace  Počet citací  
1 A   156 
2 B   16 
3 C   2 
4 D   1 
5 E   1 
další již mají nulový počet citací. 

2. Kolik publikací, zařazených do databáze Scopus, by jako samostatný autor musel 
vyprodukovat student čtyřletého doktorského studia (na VŠB-TUO) aby získal všechny 
potřebné kreditové body? 

 
Zajímavost k tématu 

Tématem hodnocení výsledků vědecké práce se zabývá řada autorů s protichůdnými 
závěry. Stačí se podívat na Internet a vyhledat téma „hodnocení výsledků vědecké práce“, 
případně přímo pojem „Scientometrie“. 
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3 FAKULTA STROJNÍ VŠB-TU OSTRAVA 

 
Čas ke studiu: 8 hodin 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Popsat historii Fakulty strojní VŠB-TUO. 

 Popsat významné úspěchy, kterých dosáhla FS VŠB-TUO. 

 Popsat organizační schéma FS VŠB-TUO. 

 

 
Pojmy k zapamatování 

EFQM Excelence Model – model hodnocení kvality systému řízení, používaný také 
v rámci soutěže o Cenu za kvalitu České republiky, dříve Cenu za jakost 
České republiky. 

FS VŠB-TUO – Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

SMK – Systém managementu kvality. 

Studentokredit – jednotka používaná pro hodnocení pedagogického výkonu, udává 
součin počtu studentů a kreditové váhy předmětu. 

 

 
Výklad 

Fakulta strojní je jednou ze sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Svoji historii zahájila v roce 1950 jako samostatná vysoká škola, ale již o rok později 
se stala součástí tehdejší VŠB Ostrava, jejíž významnou součástí je dosud. Fakulta poskytuje 
vysokoškolské vzdělání všech stupňů bakalářské – magisterské – doktorské a má oprávnění 
k habilitačním a jmenovacím řízením v šesti technických oborech. Nabídka studijních oborů 
vychází z tradičně dobrého postavení fakulty mezi obdobně zaměřenými fakultami, udržuje a 
rozvíjí výuku široké škály technických oborů s důrazem na potřeby regionu, ale také v široké 
spolupráci s řadou domácích i zahraničních univerzit a výzkumných institucí. 
Neopomenutelná je také vědecko-výzkumná činnost fakulty, která obstála i v mezinárodním 
srovnání. 
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Milníky v životě fakulty 

1. 9. 1950 – Zřízena Vysoká škola strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku (vládní 
nařízení z 27. 6. 1950), prvních 107 posluchačů. 

1951 – Sloučení s VŠB Ostrava – Fakulta báňského strojnictví (vládní nařízení z 
2. 10. 1951). 

21.-23. 10. 1955 – První vědecká konference VŠB Ostrava, zahájeno vydávání Sborníku 
vědeckých prací. 

leden 1958 – Promuje prvních 29 absolventů večerního studia na fakultě. 

1964 – Zahájena výstavba areálu VŠB v Ostravě-Porubě. 

1968 – Změna názvu na Fakulta strojní (vládní nařízení z 18. 7. 1968). 

1970 – Zahájena výuka oboru Silnoproudá elektrotechnika. 

březen 1977 – Změna názvu na Fakulta strojní a elektrotechnická (vládní nařízení z 23. 
3. 1977). 

1990 – První demokratické volby děkana. 

1. 1. 1991 – Oddělení Fakulty elektrotechniky, návrat názvu Fakulta strojní. 

1991 – Činnost zahajuje Akademický senát FS. 

1992 – Zahájena výuka bakalářských oborů. 

1. 9. 1994 – Vznik Institutu dopravy, převzetí výuky po rozdělení Česko-Slovenské 
federativní republiky. 

1996 – Evaluace FEANI. 

1997 – Akreditace IGIP, právo přiznávat titul Ing.PAED.IGIP. 

10.-11. 2. 1998 – Úspěšná akreditace všech oborů. 

2000 – Akreditace strukturovaného studia. 

2001 – Zahájena výuka v Centru bakalářských studií Šumperk. 

2004 – Zahájena výuka v Třinci a Uherském Brodě. 

2005 – Fakulta slaví 55. výročí. 

10. 5. 2005 – Certifikován Systém managementu kvality podle ISO 9001:2000. 

2006 – Fakulta se poprvé účastní programu Národní ceny České republiky za 
jakost, získává Ocenění zlepšení výkonnosti organizace. 

2007 – Fakulta získala Cenu za jakost ČR 

2008 - Fakulta vstupuje do Klubu Národní ceny kvality ČR 
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Základní statistiky k 31. 12. 2011 

Počet studentů 2241 

Počet zahraničních studentů 52 

Počet pracovníků 182 

Počet akreditovaných studijních oborů  

• v bakalářských studijních programech 15 

• v magisterském studijním programu 7+1 

• v doktorském studijním programu  

tříleté studium 7+1 

čtyřleté studium 7 

Akreditovaných habilitačních a jmenovacích oborů 6 

 

V rámci aplikace Systému managementu kvality fakulta identifikovala svoji misi: 

Fakulta strojní je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která 
je součástí vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky. Na 
základě svobodného bádání poskytuje vysokoškolské vzdělání s právem udělovat akademické 
tituly, koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou 
deklarací (bakalář – inženýr – doktor) a má implementován kreditní systém ECTS, který 
zajišťuje možnou mobilitu v průběhu studia. 

Vědecko-pedagogičtí pracovníci i studenti mají možnost spolupracovat s tuzemskými 
i zahraničními vysokými školami, výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci. 

Fakulta přispívá k rozvoji regionu a jeho restrukturalizaci. 

 

A také určila svoji vizi: 

Zajistíme, aby úroveň fakulty byla srovnatelná se špičkovými univerzitami v Evropské unii: 

V oblasti vzdělávání 

 bakalářský stupeň – ve studijních oborech zajistíme univerzální vzdělání umožňující 
pokračovat bez omezení ve studiu na jiných evropských či světových univerzitách, 

 magisterský stupeň – poskytneme hloubku a vysokou úroveň znalostí ve všech studijních 
oborech s důrazem na účast studentů ve vědeckých projektech fakulty a nejlepším 
studentům umožníme studijní zahraniční pobyty, 

 doktorský stupeň – zajistíme vysokou úroveň vědecké přípravy studentů doktorského 
studia ve vazbě na jiná pracoviště u nás i v zahraničí, 

 připravíme nové studijní programy a obory reflektující tradici i nové trendy, 
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 otevřeme univerzitní studium zájemcům ze zahraničí, zejména v anglickém jazyce. 

V oblasti vědy a výzkumu 

 podpoříme integrační trendy – soustředíme se na řešení projektů poskytujících možnost 
zapojení co nejširšího spektra odborníků fakulty, 

 podpoříme podávání přihlášek kvalitních projektů. 

 

V oblasti spolupráce s praxí 

 ve vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti budeme hledat témata aplikačního charakteru 
směřující k praktickému využití dosažených výsledků, 

 naše výsledky nabídneme praxi, 
 budeme klást důraz zejména na podporu rozvoje regionu. 

 

K naplnění své mise a vize fakulta sestavila svoji politiku kvality a stanovila si cíle 
kvality, které vedení fakulty každoročně vyhodnocuje a stanoví postupy pro jejich naplnění. 
Přitom se fakulta opírá o dlouhodobě ověřenou organizační strukturu, viz obrázek 3.1, a 
využívá možností nabízených unikátním areálem Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity v Ostravě-Porubě, viz obrázek 3.2. Soustředění prakticky všech výzkumných i 
výukových prostor v areálu univerzity dává dobré podmínky pro snadnou spolupráci 
jednotlivých týmů. 

 

  

Obrázek 3.1 – Organizační schéma Fakulty strojní VŠB-TUO, převzato z [9] 
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A rektorát  
B, C posluchárny  
D, K posluchárny  
E, F laboratoře  
G, H, J laboratoře  
NA AULA + CIT  
GP geologický pavilon  
NK nová knihovna  
VSH víceúčelová sportovní 

hala  
SH sportovní hala  
L těžké laboratoře  
V I Výzkumné energetické 

centrum I 
CPIT  budovy CPIT  
ÚGN Ústav geoniky AV 
ČR  

V II Výzkumné energetické 
centrum II  

N Centrální analytická 
laboratoř  

NF trafostanice CAL  
NM nová menza 

  

Obrázek 3.2 – Areál VŠB-TUO, převzato z [15] 
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V rámci zavádění TQM systému (Total Quality Management) byla poprvé za rok 2004 
zpracována sebehodnotící zpráva podle metodiky EFQM Excelence Model (European 
Foundation for Quality Management). V rámci analýzy systému řízení fakulty se ukázalo, že 
do něj zasahuje řada dalších prvků, komisí, pomocných orgánů, které významně ovlivňují 
fungování fakulty, viz obrázek 3.3. Řada těchto komisí přitom zahrnuje pracovníky z různých 
pracovišť a umožňuje jim tak nejen setkávání s jinými pracovníky, ale především seznámení 
s prací jejich pracovišť, odbornou orientací apod. 

Sebehodnotící zpráva fakulty se postupně ukázala jako klíčový dokument shrnující 
všechny podstatné informace o fakultě i jednotlivých pracovištích, studijních oborech, 
výsledcích výzkumu a vývoje, publikacích atd., takže od roku 2007 sebehodnotící zpráva 
zcela nahradila tradiční výroční zprávy fakulty, viz obrázek 3.4. 
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Obrázek 3.3 – Schéma systému řízení Fakulty strojní, převzato z [3] 

 

Motivaci pro spolupráci, resp. překážky v ní, nejvíce ovlivňuje aplikace kritérií pro 
rozdělování prostředků. Jako hlavní kritéria rozdělování prostředků slouží: 

 objem výuky, vyjádřený obvykle počtem studentokreditů (součin počtu studentů a 
kreditové váhy jednotlivých předmětů), viz obrázek 3.5, 

 počet absolventů, rozdělený podle školicího pracoviště, viz obrázek 3.6, 
 podíl na výsledcích VaVaI podle metodiky RIV, viz obrázek 3.7. 

Vývoj těchto ukazatelů je předmětem průběžného sledování. S výsledky jsou 
pravidelně seznamováni vedoucí pracovníci fakulty, jak ukazuje prezentace z porady 
vedoucích pracovníků Fakulty strojní dne 15. 3. 2011: 
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Protože tyto výsledky dokumentují také činnost celé fakulty a dosažené výsledky, jsou 
tyto ukazatele také často předmětem dalších prezentací pro veřejnost, na odborných 
konferencích, jako byla např. konference Strojírenství 2008 pořádaná Národním strojírenským 
klastrem dne 29. 5. 2008, jejímž významným cílem byla právě podpora spolupráce 
s univerzitou:  
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Absolutní hodnoty těchto ukazatelů však neukazují dobře intenzitu jejich využití, 
k tomu by bylo nutné je dělit přepočteným počtem pracovníků, viz podíl na výuce na 
přepočteného pracovníka na obrázku 3.8, počet absolventů na přepočteného pracovníka na 
obrázku 3.9 a podíl na následcích VaVaI na přepočteného pracovníka na obrázku 3.10. 
Z tohoto rozboru je pak zřejmé, že některá pracoviště se více věnují přímé výuce, jiná 
výchově absolventů a další mají větší podíl na výsledcích VaVaI. Lépe je celá situace zřejmá 
ze souhrnu na obrázku 3.11. Dokud byl systém financování VŠ a potažmo fakulty bohatší, 
neměly tyto rozdíly tak významný vliv jako nyní.  

Tyto ukazatele také slouží k dokladování chybných změn v systému financování 
vysokého školství ze strany MŠMT ČR, např. na jednání k podpoře energetiky, které proběhlo 
v Senátu Parlamentu České republiky dne 19. 5. 2010: 
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Negativní vlivy poklesu financování výuky z MŠMT, i přes sílící tlak na změnu 
chování MŠMT, se v poslední době začala na fakultě projevovat fyzickým poklesem počtu 
pedagogů, resp. počtu a rozsahu jejich úvazků, viz obrázek 3.12. Z obrázku je patrné, že větší 
zásah nastal v kategoriích profesorů a docentů, případně odborných asistentů s doktorátem, 
tedy klíčových kategorií pracovníků důležitých pro zajištění odborného a vědeckého rozvoje 
fakulty. Tím narostl význam přímého financování výzkumných ale i souvisejících režijních 
aktivit z grantových prostředků, viz obrázek 3.13, resp. podle jednotlivých typů projektů 3.14. 
Obdobně je tomu se zdroji z přímé spolupráce s průmyslem, viz obrázek 3.15. Z průběhu 
v čase je zřejmé, že tyto zdroje značně kolísají v jednotlivých letech a proto roste snaha, 
realizovat jejich čerpání v co největší míře přímo na řešitelském pracovišti a neposkytovat je 
jiným pracovištím.  

Jiná situace je u projektů Operačních programů, jejich seznam je uveden na obrázku 
3.16. Minimální hranice těchto projektů je tak vysoká a požadavky na dosažené výsledky tak 
velké, že takový projekt není řešitelný silami jednoho pracoviště. Zkušenosti ale ukazují, že 
tento pozitivní vliv se velmi často neprojevuje, řešitel sice spolupracuje s pracovníky různých 
pracovišť, ale často se setkává s liknavým přístupem, nedodržování termínů a rozsahu práce 
apod. Řada projektů se pak rozpadne na soubor dílčích částí, řešených uzavřenými týmy 
jednotlivých pracovišť a podpora spolupráce tak není využita. 
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Obrázek 3.4 – Prezentace sebehodnotících zpráv fakulty, převzato z [1] 
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Obrázek 3.5 – Vývoj podílu pracovišť na výuce FS 
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Obrázek 3.6 – Počty absolventů podle pracovišť 
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Obrázek 3.7 – Podíl pracovišť na výsledcích VaVaI 

 

 

 

Obrázek 3.8 – Podíl na výuce na přepočteného pracovníka 
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Obrázek 3.9 – Počty absolventů na přepočteného pedagoga podle pracovišť 
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Obrázek 3.10 – Podíl na výsledcích VaVaI na přepočteného pracovníka 
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Podíl na VaVaI na přepočteného pracovníka [20 %]
 

Obrázek 3.11 – Soubor vážených relativních podílů sledovaných výsledků jednotlivých 
pracovišť na přepočteného pracovníka 
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Obrázek 3.12 – Vývoj struktury pedagogů FS 
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Obrázek 3.13 – Vývoj finančních zdrojů z projektů FS 
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Obrázek 3.15 – Objem řešených úkolů doplňkové činnosti FS 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  

CZ.1.07/1.3.05/03.0019 Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií 
pro pedagogické pracovníky středních škol – řešitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

2.2 Vysokoškolské vzdělávání 
CZ.1.07/2.2.00/07.0311 Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na 

Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava – řešitel doc. Ing. Josef Novák, CSc. 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 Modernizace výukových materiálů a didaktických metod – řešitel 

doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. 
CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů 

prostřednictvím modulární inovace studijních programů – řešitelka Ing. Ivana 
Šajdlerová, Ph.D. 

CZ.1.07/2.2.00/15.0462 Virtuální vzdělávání v oblasti Doprava – řešitel doc. Ing. Vladimír 
Smrž, Ph.D. 

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 
CZ.1.07/2.3.00/09.0235 Nové talenty pro vědu a výzkum – řešitelka doc. Ing. Sylva 

Drábková, Ph.D. 
CZ.1.07/2.3.00/09.0147 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu 

– řešitel Ing. David Fojtík, Ph.D. 
CZ.1.07/2.3.00/09.0150 Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů 

technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií – 
řešitel doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do 
vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu – řešitel 
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. 

2.4 Partnertsví a sítě 
CZ.1.07/2.4.00/12.0094 Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a 

transferu technologií – řešitel doc. Ing. Josef Novák, CSc. 
CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení 

letového provozu VŠB-TU Ostrava – řešitel prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. 
CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a 

znalostmi – řešitel doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013: 
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

PL.3.22/2.3.00/09.01517 Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a 
moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí – řešitel prof. Ing. Josef 
Jurman, CSc. 

 

Obrázek 3.16 – Projekty OP na FS, převzato z [3] 
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Poř. Název projektu Ident. kód Řešitel Rok 
řešení 

1 Zvyšování odborné a pedagogické úrovně 
akademických pracovníků 

ROZP2008/215 prof. Dr.Ing. Vladimír 
Mostýn 

2008 

2 Kalibrace vybraných měřidel na pracovištích 
FS 

ROZP2008/205 doc. Dr.Ing. Ivan 
Mrkvica 

2008 

3 Rozvoj přístrojového a experimentálního 
vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO 

ROZP2008/202 doc. Ing. Sylva 
Drábková, Ph.D. 

2008 

4 Svět techniky a přírodních věd pro všechny   Dr.Ing. Anna Plchová 2008 

5 Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a 
systémů počítačové podpory konstruování 
pro výuku strojních oborů  

ROZP2009/19/9 prof. Dr.Ing. Vladimír 
Mostýn 

2009 

6 Zvyšování odborné a pedagogické 
kvalifikace pedagogů Fakulty strojní 

ROZP2009/19/11 prof. Ing. Petr Horyl, 
CSc., dr.h.c. 

2009 

7 Pracoviště pro počítačové modelování, 
numerické simulace a rapid prototyping 

ROZP2009/1965 prof. Ing. Petr Horyl, 
CSc., dr.h.c. 

2009 

8 Podpora sociálně, ekonomicky 
znevýhodněných studentů bakalářského 
studijního programu „Strojírenství“ Fakulty 
strojní VŠB – TU Ostrava v centru Bc. studií  
v Šumperku 

ROZP2009/19/10 Dr.Ing. Anna Plchová 2009 

9 Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a 
systémů počítačové podpory konstruování 
pro výuku strojních oborů na Fakultě strojní 
VŠB-TUO 

ROZP2010/19/13 doc. Ing. Sylva 
Drábková, Ph.D. 

2010 

10 Zvyšování odborné a pedagogické 
kvalifikace pedagogů Fakulty strojní 

ROZP2010/19/12 prof. Ing. Petr Horyl, 
CSc., dr.h.c. 

2010 

Obrázek 3.17 – Rozvojové projekty na FS, převzato informačního systému VŠB-TUO [15] 

 

Obdobná situace provázela také řešení rozvojových projektů, viz obrázek 3.17, dokud 
ještě byly realizovány v přímé kompetenci fakulty. Projekty jako „Rozvoj přístrojového a 
experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO“ nebo „Kalibrace vybraných 
měřidel na pracovištích FS“ se vždy rozpadly na dílčí projekty jednotlivých pracovišť a byly 
řešeny odděleně na jednotlivých pracovištích.  

Velmi jasně je tento přístup patrný také v rámci projektů Studentské grantové soutěže, 
zaměřené především na studenty doktorského studijního programu a jejich vědecké působení, 
viz obrázek 3.18. Opět jsou projekty podávány s pevným zakotvením na jednotlivých 
pracovištích. 
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Kód  Název  Řešitel  Prac. 

SP/2010147 
Numerické  modelování  a  experimentální 
vyšetřování mechanických jevů. 

doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.  337 

SP/201049 
Modelování  dynamiky  tekutinových  prvků  a 
systémů 

Ing. Kamil Fojtášek  338 

SP/2010171 
Experimentální  a  numerické  modelování  s 
aplikací na železniční a automobilový průmysl

Ing. Radim Halama, Ph.D.  339 

SP/201090 
Výzkum  závislosti  štípacích  sil  v  závislosti  na 
tvaru klínu a druhu štípaného dřeva 

Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.  340 

SP/2010118 
Zkoumání  závislosti  měrné  hmotnosti  pelet 
na vybraných vstupních parametrech procesu 
peletování 

Ing. Petra Židková  340 

SP/2010119 
Výzkumná  měření  na  inovovaných  typech 
zevních fixátorů ve spolupráci s FNsP Ostrava‐
Poruba 

Dr.Ing. Jaroslav Melecký  340 

SP/201037 
Výzkum  specifických  vlastností  jemných, 
superjemných a nanometrických struktur 

Ing. Aleš Procházka  342 

SP/2010105 
Matematické  modelování  predikce  chování 
operátora dopravního prostředku  s ohledem 
na bezpečnost v dopravních systémech 

Ing. Dušan Teichmann, 
Ph.D. 

342 

SP/2010182 
Verifikační  standardy metody  DEM  v  oblasti 
procesů partikulárních hmot 

Ing. Jiří Rozbroj  342 

SP/2010209 
Zařízení pro zvyšování životnosti konstrukce a 
pohonů jeřábů eliminací šikmého běhu 

doc. Ing. Leopold 
Hrabovský, Ph.D. 

342 

SP/201063 
Studium  mikrostruktury  progresivní 
modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé 
vysokoteplotní expozici. 

doc. Ing. Drahomír Schwarz, 
CSc. 

345 

SP/201044 
Výzkum  a  vývoj  vize  moderního  digitálního 
podniku. 

doc. Ing. Josef Novák, CSc.  345 

SP/201091 
Technologický design – numerické a  fyzikální 
modelování 

prof. Ing. Radek Čada, CSc.  345 

SP/2010133 
Vývoj  povlaků  s  vysokými  užitnými 
vlastnostmi pro využití ve strojírenství 

doc. Ing. František 
Kristofory, CSc. 

345 

SP/20105 
Vliv dynamických jevů třískového obrábění na 
kvalitu obrobku 

Ing. Robert Čep, Ph.D.  346 

SP/2010213 
Zařízení  pro měření  destruktivního  působení 
vandalismu 

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.  347 

SP/201030 
Nové  přístupy  k  počítačovému  řízení  a 
diagnostice technologických procesů 

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.  352 

SP/201071  Efektory pro mobilní roboty  Ing. Václav Krys  354 

SP/201092 
Výzkum  v  oblasti  rozvoje  pyrolýzní 
technologie 

prof. Ing. Dagmar 
Juchelková, Ph.D. 

361 

SP/2010128 
Kompletace  a  odzkoušení  jednotky  pro 
měření přestupů tepla 

doc. Ing. Zdeněk Kadlec, 
Ph.D. 

361 

Obrázek 3.18 – Projekty Studentské grantové soutěže v roce 2011 na FS 
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Často se setkáváme s připomínkami, že hlavním úkolem univerzity je výuka studentů. 
Podívejme se tedy, jak přispívá podpoře spolupráce organizace výuky na Fakultě strojní 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vyjdeme ze seznamu akreditovaných 
studijních programů a oborů, viz [2].  

Seznam jednotlivých studijních oborů, viz obrázek 3.19, není příliš vypovídající, proto 
je vhodnější se zaměřit na návaznost jednotlivých pracovišť na studijních oborech, viz 
obrázek 3.20 (obor Provoz a řízení v energetice již ztratil akreditaci, proto byl vynechán). 
Vidíme, že několik studijních oborů je garantováno více než jedním pracovištěm, typicky 
dvěma, jsou to obory jako Aplikovaná informatika, Strojírenská technologie nebo Konstrukce 
strojů a zařízení. U prvních dvou vypadá situace příznivě, nicméně je pravdou, že garantující 
pracoviště mají rozděleny jednotlivé předměty a stejně tak vypisují odděleně bakalářské 
práce, takže se o spolupráci v pravém smyslu nedá mluvit. U oboru Konstrukce strojů a 
zařízení vidíme na obrázku 3.19 seznam jednotlivých specializací, které jsou garantovány 
jednotlivými pracovišti a obor tak fakticky rozdělují na jednotlivé části. 

U navazujícího magisterského oboru, viz obrázek 3.21 a 3.22 se obdobná situace 
opakuje (obor Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory není fakticky 
otevírán, nahrazuje ho v plné míře obor Robotika, proto byl vynechán). Na oboru Konstrukční 
a procesní inženýrství se sice podílí již čtyři pracoviště, ale srovnáním s bakalářskými obory 
na obrázku 3.20 a seznamem oborů na obrázku 3.21 vidíme, že došlo pouze k integraci dvou 
původně samostatných bakalářských studijních oborů do podoby specializací v rámci 
společného studijního oboru.  

U čtyřletého doktorského studijního programu, viz obrázek 3.23 a 3.24 se zdá být 
situace o trochu optimističtější. Struktura studijních oborů je sice obdobná jako u navazujícího 
magisterského studijního programu, viz obrázek 3.22, ale vidíme, že Katedra hydromechaniky 
a hydraulických zařízení se zapojuje do dvou různých studijních oborů, jak do oboru Stavba 
výrobních strojů a zařízení, tak Řízení strojů a procesů. Může tak provázat aktivity obou 
výzkumných skupin. Bohužel se tento potenciál zatím příliš neprojevuje, projevuje se 
především skutečnost, že s každým ze jmenovaných studijních oborů spolupracuje jiná část 
pracovníků katedry. 

Musíme tedy bohužel konstatovat, že potenciál podpory spolupráce, daný strukturou 
studia, je na Fakultě strojní Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava velmi malý. 
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Obrázek 3.19 – Garanti oborů bakalářského studia, převzato z [2] 
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životního prostředí 

Provoz energetických zařízení 

Katedra výrobních strojů a 
konstruování 

 

Obrázek 3.20 – Podíl pracovišť na studijních oborech bakalářského studijního programu 
Strojírenství  
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Obrázek 3.21 – Garanti oborů navazujícího magisterského studia, převzato z [2] 
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Obrázek 3.22 – Podíl pracovišť na studijních oborech navazujícího magisterského studijního 
programu Strojní inženýrství  
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Obrázek 3.23 – Garanti oborů čtyřletého doktorského studia, převzato z [2] 
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Obrázek 3.24 – Podíl pracovišť na studijních oborech čtyřletého doktorského studijního 
programu Strojní inženýrství  
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Shrnutí pojmů 3 

V kapitole byla popsána historie, významné úspěchy, prostředí Fakulty strojní Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Následně byla popsána základní kritéria 
hodnocení výsledků jednotlivých pracovišť, řešené projekty a jejich vliv na podporu 
mezikatedrální spolupráce. 

 
Otázky 3  

1. Kolik kateder má Fakulta strojní VŠB-TUO? 

2. Co znamená pojem „studentokredit“? 

3. Kolik akreditovaných studijních oborů měla Fakulta strojní VŠB-TUO na konci roku 
2011? 

4. Od kterého roku nahradila Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní dříve samostatně 
vypracovávanou výroční zprávu fakulty? 
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4 VÝZKUMNÉ SMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ 

 
Čas ke studiu: 1 hodina 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Charakterizovat výzkumné směry jednotlivých pracovišť FS VŠB-TUO. 

 

 
Pojmy k zapamatování 

VaV – Věda a výzkum. 

 

 
Výklad 

V rámci různých prezentací jsou deklarovány výzkumné směry jednotlivých 
pracovišť, jestliže analyzujeme prezentaci z roku 2010, zjistíme u jednotlivých pracovišť 
(převzato z prezentace VaV aktivit fakulty, viz [5]): 

 

Katedra mechaniky 

 Výzkum nelineárních matematických modelů mechanických soustav 
 Modelování rotorových soustav 
 Rozvoj metod analýzy dat v oblasti experimentální mechaniky 
 Biomechanika - Výzkum a vývoj pracovních částí lékařských nástrojů 

 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení 

 Numerické modelování laminárního, přechodového a turbulentního proudění a 
přenosu tepla ve složitých geometriích 

 Modelování spalování plynných a pevných paliv v energetických zařízeních 
 Modelování dynamiky a kavitace v hydraulických prvcích  
 Spolehlivost a technická diagnostika pneumatických mechanismů 
 Výzkum v oblasti elektrohydraulických regulovaných pohonů pracovních strojů 

a mechanismů 

 

Katedra pružnosti a pevnosti 

 Výzkum napěťově-deformačního chování (moderních) materiálů. 
 Výzkum v oblasti multiaxiální únavy materiálů 
 Vývoj a ověřování metod měření prostorového pohybu 
 Výzkum v oblasti kontaktní únavy materiálů 
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 Výzkum metod měření zbytkových napětí a dalších mechanických veličin u 
strojních součástí a materiálů 

 Aplikace pravděpodobnostní metody SBRA ve vědecko-technické praxi 
 Výzkum v oblasti konstrukcí na pružném podkladu 
 Biomechanika - Výzkum v oblasti vývoje externích fixátorů pro léčbu otevřených 

nestabilních zlomenin kostí 

 

Katedra výrobních strojů a konstruování 

 Výzkum a vývoj v oblasti navrhování výrobních strojů a návazných aplikací 
výsledků při jejich inovaci  

 Výzkum technologií rozpojování a optimalizace parametrů dobývacích strojů 
 Výzkum nových struktur výrobních strojů a zařízení a optimalizace jejich 

parametrů s uplatněním verifikace provozních zátěžových podmínek  
 Výzkum a vývoj zařízení v oblasti biomedicíny 

 

Institut dopravy 

 Výzkum mechanicko-fyzikálních vlastností biomasy a inovace zařízení pro její 
výrobu, dopravu a skladování 

 Nanotechnologické aplikace v oblasti partikulárních hmot, dopravy a procesů s 
ohledem na optimalizaci a snižovaní parametrů tření  

 Výzkum mechanicko-fyzikálních vlastností práškových materiálů při jejich 
dopravě, skladování a dávkování 

 Výzkum v oblasti modelování statické a dynamické stability plovoucích těžních 
zařízení 

 Eliminace nežádoucích aspektů lidského činitele v oblasti provozování 
dopravních systémů 

 Kauzální analýza faktorů ovlivňujících funkci dopravních systémů a jejich 
modelování a simulace 

 Stanovení technických a technologických aspektů provozní bezpečnosti a 
bezpečnosti osob a majetku při provozování dopravních systémů 

 Aplikace principů funkční bezpečnosti při zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti 
dopravních prostředků a dopravních systémů 

 

Katedra mechanické technologie 

 Výzkum a vývoj tvářecích technologií speciálních submikronových a 
nanostrukturních materiálů 

 Výzkum a vývoj nových metod svařování a dělení materiálů 
 Výzkum a vývoj galvanických technologií pro renovaci strojních součástí a 

nových technologií pro elektrochemicky vyloučené kompozitní povlaky s mikro, 
sub mikronovými a nano částicemi 

 Výzkum a vývoj nových technologických aspektů v efektivním řízení metodami 
virtuálního podniku 
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Katedra obrábění a montáže 

 Výzkum nových metod stanovování obrobitelnosti konstrukčních materiálů  
 Výzkum a vývoj nové metodiky testování řezných nástrojů 
 Výzkum technologie vysokorychlostního obrábění a obrábění s vysokou rychlostí 

posuvu 
 Výzkum změny polohy osy při víceosém obrábění 
 Výzkum nových obráběcích strategií a využití manažeru strategií 
 Výzkum a vývoj metodiky měření odchylek polohy a tvaru na 3D měřicích 

strojích – CMM 
 Výzkum hodnocení kvality povrchu po obrobení 
 Možnosti ekonomického obrábění slitin na bázi Ni  
 Využití počítačové podpory při navrhování obráběcích přípravků  
 Vývoj metodiky sledování opotřebení během řezu 

 

Katedra částí a mechanismů strojů 

 Výzkum a vývoj v oblasti geometrie, únosnosti a životnosti nestandardního 
vnějšího a vnitřního ozubení, včetně vývoje souvisejících experimentálních metod 

 

Katedra automatizační techniky a řízení 

 Nové metody seřizování regulátorů 
 Robustní řízení lineárních i nelineárních systémů 
 Výzkum metod aktivního tlumení hluku a vibrací 
 Energeticky úsporné řízení hydraulických přímočarých a rotačních pohonů  
 Výzkum a využití vibrodiagnostických, akustických metod a sériové diagnostiky 

k on-line diagnostice automobilů 
 Řízení a polohování mikrocoptru  
 Využití MEMs systémů pro diagnostiku vozidel  
 Výzkum v oblasti řízení výroby malých a středních firem a návrh modelů a 

nástrojů pro podporu řízení. 
 Výzkum v oblasti rozpoznávání obrazu 
 Výzkum informačních systémů na bázi relačních databázových technologií v 

počítačových sítích ILAN, LAN, WAN a webových informačních technologií 

 

Katedra robototechniky 

 Servisní roboty pro oblast bezpečnostního inženýrství a zdravotnictví 
 Vizuální subsystémy mobilních prostředků 
 Měrné zařízení 
 Navigační subsystémy mobilních prostředků a vozidel 
 Asistenční robotické systémy pro tělesně postižené 

 

Katedra energetiky 

 Výzkum technologií pro efektivní a čisté využití obnovitelných zdrojů energie a 
energetického zhodnocení odpadů 
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 Návrh a optimalizace tepelných výměníků pro energetický a automobilový 
průmysl 

 Vývoj a optimalizace zařízení pro snížení emisí NOx 
 Vývoj a optimalizace zařízení pro snížení emisí SOx a TZL 
 Výzkum spalování biopaliv a kombinovaného spalování fosilních paliv a paliv na 

bázi obnovitelných zdrojů 
 Vývoj a zvyšování účinnosti a bezpečnosti energetických zařízení 
 Výzkum kompresorových soustrojí za účelem optimalizace jejich provozu a 

zvýšení účinnosti parovzdušných oběhů 
 EcoPrůmysl - PŮVOD PM10 - v Moravskoslezském regionu 

 

Jednotlivá výzkumná témata jsou opět striktně přiřazována k pracovištím, jak tomu 
bylo až doposud zvykem. Přitom některá témata jsou řešena za významné účasti odborníků 
z jiných pracovišť, ale tato skutečnost je často, ať již úmyslně nebo ze setrvačnosti, 
potlačována. 

 

 
Shrnutí pojmů 4 

V kapitole byla prezentována výzkumná témata jednotlivých pracovišť (kateder a 
institutu Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

 
Otázky 4  

1. Kolik pracovišť deklaruje, že se zabývá nanotechnologiemi? 

2. Kolik pracovišť deklaruje, že se zabývá diagnostikou strojů? 

3. Kolik pracovišť deklaruje, že se zabývá modelováním strojů nebo procesů? 
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5 ANALÝZA NÁZORŮ NA LIMITY SPOLUPRÁCI MEZI 
PRACOVIŠTI 

 
Čas ke studiu: 4 hodiny 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Popsat názory jednotlivých skupin vědecko-pedagogických pracovníků na limity 
spolupráce mezi fakultami. 

 Popsat návrhy na zlepšení situace, pocházející od respondentů výzkumu. 

 

 
Pojmy k zapamatování 

Profesor – vědecko-pedagogický pracovník nejvyšší úrovně. Titul profesor mu byl 
udělen prezidentem republiky na základě úspěšného jmenovacího řízení. 
Předtím byl docentem (kromě výjimečných případů, zejména daných 
rehabilitacemi), tento titul neztratil, ale používá se jen titul vyšší. 

Docent – samostatný vědecko-pedagogický pracovník. Titul docent mu byl udělen 
rektorem univerzity na základě úspěšného habilitačního řízení na některé 
fakultě. 

Odborný asistent s doktorátem – samostatný vědecko-pedagogický pracovník 
s praxí vyšší než tři roky, který úspěšně absolvoval doktorský studijní 
program a získat titul doktor – Ph.D. nebo dřívější vědeckou aspiranturu a 
získal titul kandidát věd – CSc. 

Odborný asistent – samostatný vědecko-pedagogický pracovník s praxí vyšší než tři 
roky. 

Asistent – vědecko-pedagogický pracovník s praxí do tří let. 

Doktorand – student doktorského studijního programu. 

STOČ – Studentská tvůrčí a odborná činnost, soutěž studentských odborných prací. 

 

 
Výklad 

V zájmu objektivizace přístupu bylo v rámci přípravy této studie rozhodnuto o 
realizaci dotazníkového šetření, kterým by byly ověřeny názory jak akademických 
pracovníků, tak studentů doktorského studijního programu na limity a omezení spolupráce 
mezi jednotlivými pracovišti (katedrami a institutem) Fakulty strojní Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. 
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Jako respondenti byli osloveni všichni akademičtí a výzkumní pracovníci jakož i 
interní doktorandi Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
v celkovém počtu 228. Jako seznam respondentů byl využit telefonní seznam, ukázalo se 
však, že obsahuje některé zastaralé údaje, takže se 6 dotazníků vrátilo, protože dotyčná osoba 
již na univerzitě nepůsobí. Ve sledovaném období bylo vráceno 120 vyplněných dotazníků, 
což představuje 53% návratnost.  
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27%4%
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33%

Počet respondentů podle pracovního zařazení

Profesor

Docent

OA s doktorátem
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Výzkumný pracovník

Doktorand

  

Obrázek 5.1 – Počet respondentů podle pracovního zařazení 

 

Rozložení respondentů podle pracovního zařazení, viz obrázek 5.1, odpovídá zhruba 
rozložení pracovních pozic na fakultě. Protože se ankety zúčastnili pouze tři výzkumní 
pracovníci, nebyly dále podrobně rozebírány jejich názory. 

V rámci ankety byla respondentům položena otázka, analyzující limity spolupráce 
mezi jednotlivými pracovišti. Na základě úvodní analýzy byly nabídnuty základní možnosti 
odpovědí, ale současně také možnost vyjádřit vlastní názor na problém. Na závěr pak měli 
respondenti možnost vložení vlastního komentáře, námětu na zlepšení situace apod. 

Na otázku „Co podle Vás brání spolupráci mezi pracovníky různých pracovišť 
fakulty?“ bylo nabídnuto pět základních odpovědí, většina respondentů se omezila na tyto 
možnosti, nicméně mnozí využili také možnost doplnění vlastního názoru, takže počet 
různých odpovědí nakonec narost na šestnáct. Respondenti měli přitom možnost souhlasit 
s libovolným počtem názorů, případně také nesouhlasit se žádným. Tuto možnost, případně 
přímý nesouhlas s limitací spolupráce mezi fakultami, vyjádřilo 10 respondentů, viz obrázek 
5.2, což představuje zhruba 8 % respondentů. 
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Obrázek 5.2 – Počet respondentů nesouhlasících s omezením spolupráce mezi pracovišti 

 

Celkový rozbor názorů respondentů na limity spolupráce mezi pracovišti je uveden na 
obrázku 5.3. Podle očekávání byly odpovědi soustředěny především na nabízené možnosti. 
Z nich nejvýraznější je neznalost oborů působení jiných pracovišť, jako důvod omezení 
spolupráce jej uvedlo přes 44 % respondentů, přitom tento problém je nejen řešitelný, ale je 
také ve značném rozsahu řešen, především na úrovni fakulty, ale také na úrovni celé 
univerzity. Zajímavou konotací je názor, že pracovníci jiných pracovišť nejsou zárukou 
splnění zadaného úkolu, se kterým souhlasilo přes 29 % respondentů, ale současně pouze 
něco přes 9 % respondentů uvádí, že mají osobní negativní zkušenosti z minulosti. Je zřejmé, 
že tento negativní názor se opírá o zkušenosti předávané jinými pracovníky, a je otázkou, 
nakolik je tento názor oprávněný. 
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Obrázek 5.3 – Názory respondentů na limity spolupráce mezi pracovišti 

 

Zajímavé souvislosti přináší rozbor názorů podle jednotlivých pracovních kategorií. 
Názory profesorů ukazuje obrázek 5.4. Vidíme, že u profesorů je nejsilnější názor na to, že 
pracovníci z jiných pracovišť nejsou zárukou splnění úkolu, za který přímo neodpovídají. Což 
zřejmě souvisí s jejich dlouhodobým působením na univerzitě a přetrvávající negativní 
zkušenosti.  
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Všechny výsledky musí být připsány mému pracovišti

Nejsou zárukou splnění zadaného úkolu, za který přímo neodpovídají

Nemají zájem

Mám negativní zkušenosti z dřívější doby

Neexistuje koncepce podporující spolupráci, stávající systém funguje přesně opačně

Nejsou ochotni spolupracovat, brání si své přístroje a výsledky

Jsou plně vytíženi vlastními úkoly, nemají čas.

Peníze

Přílišná administrativa, změny pravidel v průběhu řešení projektů

Zabývají se jinou problematikou, naše činnosti se zpravidla nesetkávají

Spolupráce na úrovni vedoucích kateder

Lidé by chtěli brát peníze, ale dotáhnout úkol, to už je problém.

Vzájemná nedůvěra

Špatná komunikace

Vzájemná rivalita

  

Obrázek 5.4 – Názory profesorů na limity spolupráce mezi pracovišti  
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Názory docentů ukazuje obrázek 5.5. I přes jejich poměrně dlouhodobé a rozsáhlé 
působení na univerzitě převládá názor, vycházející z neznalosti zaměření jiných pracovišť. Na 
druhé straně prezentovali docenti také řadu nových názorů na limity spolupráce. 
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Jsou plně vytíženi vlastními úkoly, nemají čas.

Peníze

Přílišná administrativa, změny pravidel v průběhu řešení projektů

Zabývají se jinou problematikou, naše činnosti se zpravidla nesetkávají

Spolupráce na úrovni vedoucích kateder

Lidé by chtěli brát peníze, ale dotáhnout úkol, to už je problém.

Vzájemná nedůvěra
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Obrázek 5.5 – Názory docentů na limity spolupráce mezi pracovišti  

 

Podobné názory zastávají také odborní asistenti s doktorátem, viz obrázek 5.6. U nich 
je však silnější názor na nezájem o spolupráci z jiných pracovišť, což znamená, že nejsou 
typicky oslovováni s nabídkami spolupráce. Obdobně také prezentovali řadu původně 
nezařazených názorů na limity spolupráce. 
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Obrázek 5.6 – Názory odborných asistentů s doktorátem na limity spolupráce mezi pracovišti  

 

Počet asistentů nebo odborných asistentů bez doktorátu je na fakultě velmi malý, 
nicméně jejich názory jsou prezentovány na obrázku 5.7. Ve svých názorech se prakticky 
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omezili na nabízené možnosti, kromě toho přidali názor „Neexistuje koncepce podporující 
spolupráci, stávající systém funguje přesně opačně.“ 
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Jsou plně vytíženi vlastními úkoly, nemají čas.

Peníze

Přílišná administrativa, změny pravidel v průběhu řešení projektů

Zabývají se jinou problematikou, naše činnosti se zpravidla nesetkávají

Spolupráce na úrovni vedoucích kateder

Lidé by chtěli brát peníze, ale dotáhnout úkol, to už je problém.

Vzájemná nedůvěra

Špatná komunikace

Vzájemná rivalita

  

Obrázek 5.7 – Názory asistentů a odborných asistentů bez doktorátu na limity spolupráce 
mezi pracovišti  

Názory studentů doktorského studia (doktorandů) v prezenční formě studia ukazuje 
obrázek 5.8. Je zřejmé, že u nich je největší neznalost práce jiných pracovišť, výzkumných 
zaměření apod. A to i přes zapojení pedagogů z jiných pracovišť do výuky odborných 
předmětů na naší fakultě, jak v bakalářském, tak magisterském i doktorském studijním 
programu. Diskutabilní je názor na to, že odborníci z jiných fakult nejsou zárukou splnění 
úkolu, za který přímo neodpovídají. Takový názor se těžko může opírat o osobní zkušenosti 
doktorandů, kopíruje tedy nejspíš názory jejich školitelů a ukazuje to na důvod, proč tento 
názor má takové rozšíření, byť se neopírá o osobní zkušenosti respondentů, když pouze jeden 
doktorand uvedl, že má osobní negativní zkušenosti ze spolupráce v minulosti. 

38%

16%

24%

11%

2%
2%

2%
2% 2% 2%

Názory doktorandů  na otázku:
Co podle Vás brání spolupráci mezi pracovníky různých pracovišť fakulty

Nevím, co umějí, co by mohli nabídnout

Všechny výsledky musí být připsány mému pracovišti

Nejsou zárukou splnění zadaného úkolu, za který přímo neodpovídají

Nemají zájem

Mám negativní zkušenosti z dřívější doby

Neexistuje koncepce podporující spolupráci, stávající systém funguje přesně opačně

Nejsou ochotni spolupracovat, brání si své přístroje a výsledky

Jsou plně vytíženi vlastními úkoly, nemají čas.

Peníze

Přílišná administrativa, změny pravidel v průběhu řešení projektů

Zabývají se jinou problematikou, naše činnosti se zpravidla nesetkávají

Spolupráce na úrovni vedoucích kateder

Lidé by chtěli brát peníze, ale dotáhnout úkol, to už je problém.

Vzájemná nedůvěra

Špatná komunikace

Vzájemná rivalita
  

Obrázek 5.8 – Názory doktorandů na limity spolupráce mezi pracovišti  

Řada názorů respondentů, ať již vyjádřená v odpovědích na jednotlivé otázky, nebo 
v jejich názorech, upozorňovala na nedostatek informací o činnosti jiných pracovišť nebo 
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vyzývala k vytvoření speciálních webových informačních služeb. Je až bolestné, že takové 
služby dávno existují, obrázek 5.9 ukazuje výstup z katalogu služeb, který provozuje 
univerzita na svém webu. Je zřejmé, že tato služba není známa a využívána. Na druhou stranu 
je pravdou, že umožňuje pouze prohlížení statických nabídek jednotlivých pracovišť a 
postrádá možnost interaktivního vyhledávání. Vhodné by bylo také doplnění odkazu na 
stránky s informacemi o řešených projektech, publikačních výstupech apod. Alespoň v tom 
rozsahu, jak je to již dnes realizováno u osobních informací jednotlivých pracovníků 
univerzity. 

 

  

Obrázek 5.9 – Katalog služeb na webu VŠB-TUO 

 

Další možností na seznámení s činností jiných pracovišť, případně i fakult je realizace 
Dne otevřených dveří, viz obrázek 5.10. Již několik let se prezentují jednotlivá pracoviště 
Fakulty strojní VŠB-TUO stánky s výsledky své práce, řešenými problémy apod. 
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Obrázek 5.10 – Den otevřených dveří Fakulty strojní 

 

V neposlední řadě prezentují odborné zaměření jednotlivých pracovišť odborné 
přednášky, jak jejich pracovníků, tak hostů nebo představitelů spolupracujících firem, viz 
obrázek 5.11. U zahraničních odborníků se tak často děje v rámci programu Erasmus. Je 
smutnou skutečností, že tyto přednášky jsou velmi málo navštěvovány, obvykle jen 
pracovníky a studenty pořádajícího pracoviště. 

Obdobně tomu bylo u dříve pořádaného Workshopu Fakulty strojní, kde své práce 
prezentovali studenti doktorského studia všech oborů fakulty, ale mezi posluchači zasedala 
tradičně jen hrstka akademických pracovníků fakulty, což bylo jednou z příčin zániku této 
odborné aktivity a také dobrého nástroje na prezentaci výzkumných směrů jednotlivých 
pracovišť. Tyto aktivity z části převzaly jiné odborné akce (ERIN, Seminář ASŘ apod.), 
zaměřené primárně na prezentaci prací doktorandů, ale tyto akce jsou již tematicky zaměřeny 
na konkrétní oblasti a nejsou navštěvovány odborníky z jiných oborů. 

Trochu jiná situace je při organizaci studentské soutěže STOČ (Studentská tvůrčí a 
odborná činnost), kde se setkávají studenti a s nimi jejich pedagogové z různých oblastí 
VaVaI na fakultě, viz obrázek 5.13. Vidíme ale, že na organizaci spíše spolupracují oborová 
pracoviště z různých fakult než různá pracoviště z Fakulty strojní. Nicméně v poslední době 
došlo k rozšíření odborného rozsahu soutěže o sekci zaměřenou na dopravní systémy a v roce 
2011 také o energetiku. Akce je současně velmi kladně hodnocena zástupci průmyslových 
podniků, viz seznam podporujících firem na webu STOČ: 
http://akce.fs.vsb.cz/2012/stoc2012/. Kromě sborníku s abstrakty ze všech sekcí se všichni 
účastníci seznámí nejméně s oceněnými pracemi na vyhlášení výsledků, viz obrázek 5.12. 
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Obrázek 5.11 – Přednáška odborníka na Vědecké radě FS VŠB-TUO 

  

Obrázek 5.12 – Ocenění nejlepších prací na soutěži STOČ 2012 
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Obrázek 5.13 – Prezentace STOČ na webu FS, viz [1] 
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Na závěr této kapitoly si připomeňme souhrnně všechny názory respondentů s úvahou, 
jak by bylo možné jednotlivé negativní vlivy eliminovat: 

N.  Názor  Náměty pro eliminaci problému 

1 
Nevím, co umějí, co by mohli 
nabídnout 

Využití stávajících prezentačních akcí (den 
otevřených dveří) k seznámení s prací ostatních 
pracovišť. 
Lepší prezentace výsledků na webu, zejména se 
vztahem na konkrétní osoby výzkumníků. 

2 
Všechny výsledky musí být připsány 
mému pracovišti 

Přesvědčení výzkumníků, že společnými silami 
dospějí k většímu rozsahu výsledků než sami a 
v konečném důsledku na tom vydělají. 
Prezentace a oceňování příkladů dobré praxe ve 
spolupráci pracovišť. 

3 
Nejsou zárukou splnění zadaného 
úkolu, za který přímo neodpovídají 

Prezentace a oceňování příkladů dobré praxe ve 
spolupráci pracovišť. 

4  Nemají zájem 

Přesvědčení výzkumníků, že společnými silami 
dospějí k většímu rozsahu výsledků než sami a 
v konečném důsledku na tom vydělají. 
Vysvětlení systému financování vysokých škol a 
zejména jeho vývoje, který neustále snižuje vliv 
institucionální podpory. 
Cílevědomá výchova výzkumníků, prezentace 
úspěšných výzkumníků a jejich oceňování např. 
na slavnostních vědeckých radách nebo jiném 
vhodném shromáždění. 

5 
Mám negativní zkušenosti z dřívější 
doby 

Analýza zdroje této informace, zda pochází 
opravdu z vlastní zkušenosti nebo byla převzata. 
Prezentace a oceňování příkladů dobré praxe ve 
spolupráci pracovišť. 
Lepší prezentace výsledků na webu, zejména se 
vztahem na konkrétní osoby výzkumníků. 

6 
Neexistuje koncepce podporující 
spolupráci, stávající systém funguje 
přesně opačně 

Proaktivní politika podpory spolupráce, ocenění 
za spolupráci, např. prostředky získané v rámci 
spolupráce budou započteny do hodnocení obou 
spolupracujících pracovišť apod. 

7 
Nejsou ochotni spolupracovat, brání 
si své přístroje a výsledky 

Aktivní podpora spolupráce, smluvní zajištění 
výsledků výzkumu a jejich autorství. 
Přesvědčení odpovědných pracovníků, že 
zapojením do projektu zhodnotí své vybavení a 
získají další prostředky, zatímco když 
spolupracovat nebudou, pořídí si stejné vybavení 
i další pracoviště (lze prezentovat řadu příkladů 
z praxe). 
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N.  Názor  Náměty pro eliminaci problému 

8 
Jsou plně vytíženi vlastními úkoly, 
nemají čas. 

Je otázkou, nakolik je takové stanovisko 
pracoviště skutečné, pokud ano, pak je třeba je 
přesvědčit o rozšíření nabídky takových prací, 
které uhradí nejen své přímé náklady, ale umožní 
také další souběžné zisky pracoviště (zvýšení 
objemu prostředků a výsledků jako ukazatel 
hodnocení výkonu pracoviště. 

9  Peníze 

Toto stanovisko vyžaduje další rozbor. 
Z dosavadních zkušeností vyplývá časté 
podhodnocování zakázek, zejména pro průmysl, 
které pak omezuje možnost hrazení nákladů na 
realizaci zakázky. Na fakultě není využíván 
potenciál, zejména tajemníka, při kalkulaci 
nákladů na dílo. 

10 
Přílišná administrativa, změny 
pravidel v průběhu řešení projektů 

Podpora administrace projektů z úrovně fakulty, 
využití zkušeností jiných fakult s lepšími výsledky 
(např. Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
a další). 

11 
Zabývají se jinou problematikou, 
naše činnosti se zpravidla 
nesetkávají 

Zlepšení vzájemné informovanosti a prezentace 
pozitivních výsledků jednotlivých pracovišť může 
ukázat, že tomu tak není. 

12 
Spolupráce na úrovni vedoucích 
kateder 

Aktivní podpora spolupráce, smluvní zajištění 
výsledků výzkumu a jejich autorství. 
Přesvědčení odpovědných pracovníků, že 
zapojením do projektu zhodnotí své vybavení a 
získají další prostředky, zatímco když 
spolupracovat nebudou, pořídí si stejné vybavení 
i další pracoviště (lze prezentovat řadu příkladů 
z praxe). 

13 
Lidé by chtěli brát peníze, ale 
dotáhnout úkol, to už je problém. 

Prezentace a oceňování příkladů dobré praxe ve 
spolupráci pracovišť. 
Smluvní zajištění výsledků výzkumu a jejich 
autorství. 

14  Vzájemná nedůvěra 
Prezentace a oceňování příkladů dobré praxe ve 
spolupráci pracovišť. 

15  Špatná komunikace 

Aktivní podpora spolupráce, smluvní zajištění 
výsledků výzkumu a jejich autorství. 
Využití stávajících prezentačních akcí (den 
otevřených dveří) k seznámení s prací ostatních 
pracovišť. 
Lepší prezentace výsledků na webu, zejména se 
vztahem na konkrétní osoby výzkumníků. 
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N.  Názor  Náměty pro eliminaci problému 

16  Vzájemná rivalita 

Proaktivní politika podpory spolupráce, ocenění 
za spolupráci, např. prostředky získané v rámci 
spolupráce budou započteny do hodnocení obou 
spolupracujících pracovišť apod. 
Přesvědčení výzkumníků, že společnými silami 
dospějí k většímu rozsahu výsledků než sami a 
v konečném důsledku na tom vydělají. 

 

 

 
Shrnutí pojmů 5 

V kapitole byly popsány jednotlivé kategorie vědecko-pedagogických pracovníků a 
jejich názory na limity spolupráce mezi jednotlivými pracovišti (katedrami a institutem). 

 
Otázky 5  

1. Jaké jsou sledované kategorie vědecko-pedagogických pracovníků univerzity? 

2. Co znamená pozice „doktorand“? 

3. Která kategorie vědecko-pedagogických pracovníků je nejoptimističtější (nejvíce členů 
nesouhlasí s omezením spolupráce mezi katedrami)? 

4. Která kategorie vědecko-pedagogických pracovníků je nejkritičtější (má nejvíce 
kritických názorů na jednoho člena skupiny)? 

5. Jaký je celý název studentské soutěže, pravidelně organizované na Fakultě strojní 
VŠB-TUO? 
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6 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodiny 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Popsat několik příkladů dobré praxe ve spolupráci různých pracovišť Fakulty 
strojní VŠB-TUO. 

 

 
Pojmy k zapamatování 

Zevní fixátor – je konstrukce, umístěná vně kožního krytu, zajišťující stabilitu 
fragmentů kosti pomocí určitého pinu (hřebu, drátu), ukotveného jednak do 
kosti a jednak do jedné nebo více tyčí nebo celého rámu. 

Hnací kolejové vozidlo – Kolejové vozidlo je dopravní prostředek způsobilý k jízdě 
po koleji. Hnací vozidla jsou schopna vyvíjet tažnou sílu, obvykle se dělí na 
lokomotivy, motorové vozy a elektrické vozy. 

 

 
Výklad 

I když by se z dosavadního rozboru mohlo zdát, že spolupráce mezi jednotlivými 
pracovišti vůbec neexistuje, není tomu naštěstí tak. Naopak nejvýznamnější výsledky VaVaI, 
které fakulty prezentuje, jsou výsledkem týmové práce, často velmi rozsáhlého týmu, 
překračujícího prostor fakulty, často i univerzity. Jako příklad dobré praxe vyberme 
z prezentace excelentních výsledků fakulty, alespoň následující: 

 

Fixátory pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin 

Tým je tvořen především konstruktéry z Katedry výrobních strojů a konstruování, kde 
toto téma pod vedením prof. Ing. Karla Rozuma, CSc. původně vzniklo, viz obrázek 6.1. Ale 
v současné době ho vede doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. z Katedry pružnosti a pevnosti, 
protože rozsah potřebných výpočtů si vynutil spolupráci odborníků z těchto dvou pracovišť. 
Samozřejmostí je také spolupráce s odborníky z Fakultní nemocnice Ostrava, kteří fixátory 
využívají. 
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Obrázek 6.1 – Prezentace zevních fixátorů na Vědecké radě FS VŠB-TUO, viz [1] 

 

Inovativní hnací kolejová vozidla s nezávislou elektrickou trakcí 

Výsledkem projektu je nasazení elektrických hnacích kolejových vozidel s nezávislou 
trakcí - akumulátorových lokomotiv na vybrané provozy, viz obrázek 6.2. Hlučnost těchto 
vozidel nepřesahuje 75 dB a nedochází k vypouštění plynných ani prachových emisí. Hlavním 
cílem inovace v této oblasti je nasazení asynchronního přenosu výkonu, možnost 
monitorování a řízení procesu nabíjení velkokapacitních akumulátorových baterií a 
akumulace dříve ztrátové energie do superkapacitorů. Řešení vniklo na základě spolupráce 
více fakult univerzity a přesně zapadá do řešení potřeb regionu – snížení emisí hlukových i v 
ovzduší, a problémů akumulací přebytku elektrické energie. Jako garanti projektu jsou 
prezentováni: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc., prof. Ing. 
Jiří Zegzulka, CSc. a prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Dr.h.c. Jedná se tedy o rozsáhlý projekt, 
zahrnující nejen tři pracoviště z Fakulty strojní, ale dále odborníky z Fakulty elektrotechniky 
a informatiky a samozřejmě také z průmyslu. 
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Obrázek 6.2 – Vizualizace inovativního hnacího kolejového vozidla s nezávislou elektrickou 
trakcí 

 

Z uvedených příkladů je zřejmé, že omezení spolupráce mezi pracovišti nejsou 
nepřekročitelná a má smysl se je snažit překonávat. 

 

 
Shrnutí pojmů 6 

V kapitole byly popsány příklady dobré praxe při zapojování odborníků z více 
pracovišť do řešení společného výzkumného úkolu na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. 

 
Otázky 6  

1. Kolik pracovišť Fakulty strojní VŠB-TUO je zapojeno do řešení konstrukce zevních 
fixátorů? 

2. Kolik pracovišť Fakulty strojní VŠB-TUO je zapojeno do řešení inovativní hnacího 
kolejového vozidla s nezávislou elektrickou trakcí? 
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7 ZÁVĚR 

 
Čas ke studiu: 0,5 hodiny 

 

 
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

  Definovat závěry z analýzy limitů spolupráce mezi pracovišti fakulty. 

 Navrhnout změny, které podpoří spolupráci mezi pracovišti fakulty. 

 

 
Výklad 

Tato případová studie se zaměřila na možnosti a limity spolupráce mezi jednotlivými 
pracovišti fakulty technické.  

Nejprve byla analyzována a popsána významná omezení, vycházející ze systému 
řízení univerzit a výzkumných institucí obecně. Limity dané hodnocením jejich kvality a 
zejména jejich financováním, které se následně promítají do rozdělování prostředků uvnitř 
univerzity a vytváří tak tlak na chování fakult, vedoucí k maximalizaci těchto zdrojů, potažmo 
kritérií, která k těmto zdrojům vedou. 

Následně byla provedena analýza názorů samotných akademických resp. vědecko-
akademických pracovníků včetně studentů doktorského studijního programu na limity 
spolupráce mezi pracovišti. Tyto názory a náměty respondentů byly z části konfrontovány 
s existujícími aktivitami, zejména v oblasti vzájemné informovanosti, která byla často 
uváděna jako významný problém. 

Z této studie vyplývá, že spolupráce mezi pracovišti má řadu limitujících faktorů, se 
kterými je třeba pracovat, snižovat jejich význam, v ideálním případě je eliminovat zcela. 
Jsou to především nedostatky ve vzájemné informovanosti a problémy s dopady dosažených 
výsledků do hodnocení jednotlivých výzkumných pracovišť.  

Další možností je přímá podpora mezioborové spolupráce např. oceňováním výsledků, 
které vznikly ve spolupráci více pracovišť. Oceňování nejlepších mezioborových týmů apod. 
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10 KLÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK A ÚKOLŮ 

 
Klíč k řešení 

Otázky: 

2.1 – Zkratka RIV znamená „Registr informací o výzkumu“. 

2.2 – Databázi Web of Science provozuje firma Thomson Reuters. 

2.3 – Databázi Scopus provozuje firma Elsevier B.V. 

2.4 – Zkratka VKM znamená „ukazatel vědeckého výkonu vysokých škol, kvality studijních 
programů a uplatnění absolventů a mezinárodní mobility a internacionalizace“. 

3.1 – Fakulta strojní VŠB-TUO má 10 kateder (a jeden institut). 

3.2 – Pojem „studentokredit“ označuje jednotku používanou k hodnocení pedagogického 
výkonu, který se určuje jako součin počtu studentů a počtu kreditů předmětu. 

3.3 – Fakulta strojní VŠB-TUO měla na konci roku celkem 38 akreditovaných studijních 
oborů ve všech třech stupních vysokoškolského studia. 

3.4 – Sebehodnotící zpráva zcela nahradila výroční zprávy Fakulty strojní od roku 2007. 

4.1 – Pojem „nanotechnologie“ nebo „nanomateriál“ apod. používají v popisu svých aktivit 
dvě pracoviště (Institut dopravy, Katedra mechanické technologie). 

4.2 – Pojem „diagnostika“ používají v popisu svých aktivit dvě pracoviště (Katedra 
mechaniky, Katedra automatizační techniky a řízení). 

4.3 – Pojem „modelování“ používají v popisu svých aktivit tři pracoviště (Katedra 
mechaniky, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Institut dopravy). 

5.1 – Sledované kategorie vědecko-pedagogických pracovníků jsou: profesoři, docenti, 
odborní asistenti s doktorátem, asistenti + odborní asistenti bez doktorátu. 

5.2 – Pozice „doktorand“ označuje studenta doktorského studijního programu. 

5.3 – Nejoptimističtější jsou docenti, celkem pět názorů. 

5.4 – Nejkritičtější v názorech na limity spolupráce mezi pracovišti jsou odborní asistenti 
s doktorátem (1,66 kritického názoru na osobu). 

5.5 – Celý název studentské soutěže, pravidelně organizované na Fakultě strojní VŠB-TUO je 
„Studentská tvůrčí a odborná činnost“, ve zkratce STOČ. 

6.1 – Do konstrukce zevních fixátorů jsou zapojena dvě pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO. 

6.2 – Do řešení inovativní hnacího kolejového vozidla s nezávislou elektrickou trakcí jsou 
zapojena tři pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO 
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Úkoly k řešení: 

2.1 – H-index autora s uvedeným seznamem publikací je 2. H-index autora je možno 
vypočítat z citačních ohlasů jeho publikovaných odborných článků. H-index je roven 
pořadovému číslu publikace (publikace jsou seřazeny sestupně podle počtu obdržených 
citací), která má jako poslední v seznamu počet citací rovný nebo větší než její 
pořadové číslo, viz [10]. 

2.2 – Na VŠB-TUO by student čtyřletého doktorského studia potřeboval získat nejméně čtyři 
krát šedesát kreditů, celkem tedy 240 kreditů. Pokud by je získával pouze za publikace 
zařazené do databáze Scopus, pak by podle tabulky na obrázku 2.6 musel být 
samostatným autorem nejméně dvaceti takových publikací (hodnota jedné je 12 bodů) : 

 

 


