Výroční zpráva
Rady studijního programu P2301 za rok 2014
1.

Rada studijního programu P2301 FST ZČU (dále jen „rada“) byla ustavena na základě
rozhodnutí děkana Fakulty strojní č. 3D/2013 ze 14. 1. 2013 a doplněna na zasedání
Vědecké rady Fakulty strojní dne 2. 12. 2014 v tomto složení:
Předseda:
Prof. Ing Stanislav Hosnedl, CSc.
Interní členové rady (garanti jednotlivých studijních oborů):
Strojírenská technologie – technologie obrábění prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
Průmyslové inženýrství a management
prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Stavba energetických strojů a zařízení
prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
Stavba strojů a zařízení
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Inženýrství speciálních technologií a materiálů
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Externí členové:
Vedoucí katedry KMT FS TU Liberec
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Jednatel SCHWARZMÜLLER, s.r.o., Žebrák
Ing. Petr Hobl, CSc., MBA
Poradce GŘ ŠKODA JS, a.s., Plzeň
Ing. Jan Zdebor, CSc.

2.

Činnost rady se řídila ustanoveními článků 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu ZČU ze
dne 10. dubna 2012 a pokyny děkana FST. Komunikace probíhala převážně
prostřednictvím internetu, v průběhu roku 2014 se uskutečnila setkání členů rady
v návaznosti na pět zasedání VR FST ZČU.

3.

Vzhledem k řadě dílčích i zásadních změn a inovací v rámci jednotlivých studijních
oborů schválených a realizovaných v předchozích obdobích byl proveden interní audit
zaměřený na aktualizaci a doplnění základní dokumentace složení a předsednictví
oborových rad, komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby
disertačních prací včetně nabídky předmětů pro doktorské stadium, vymezení oboru,
návazností a garantů jednotlivých studijních oborů: Výsledky byly vypracovány ve
formě samostatných příloh. U dvou studijních oborů ještě nebyla aktualizace
provedena. Po jejich dodání bude provedené aktualizace na web stránkách FST, kde
jsou doposud vesměs uvedeny informace a údaje staršího data.

4.

Lze konstatovat, že současná nabídka oborů (vč. jejího možného rozšíření) odpovídá
možnostem a potřebám fakulty i jejímu personálnímu a technickému vybavení a
umožňuje reflektovat potřebné trendy v oblasti strojírenství. I nadále však existují
zčásti rozdílné přístupy jak jednotlivých školitelů, tak i oborových rad. Další činnost
rady bude proto kromě aktuálních úkolů vedení FST a průběžné zkvalitňování činnosti
jednotlivých rad zaměřena na účelnou harmonizaci jejich činnosti. Vzhledem k tomu
že doktorské studium na FST neprobíhá podle zásad kreditního zásad kreditního
systému studia citovaných v odst. 1 ad c) článku 4 „Poslání rady studijního programu“
Studijního a zkušebního řádu ZČU ze dne 10. dubna 2012, zaměří se rada jako
koncepční orgán zejména na:
ad a) přípravu a návrhy změn ve studijním programu a doporuč. studijních plánech,
ad b) hodnocení provádění studijního programu.
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5.

V návaznosti na Výroční zprávu za rok 2013 se aktivity rady budou týkat zejména
upřesnění forem spolupráce s novým vedením Fakulty strojní a děkanátem, další
stabilizace počtů studentů doktorského studia a sjednocení systémů jejich
vykazování, kritérií pro publikační výstupy, mobilit, objektivních specifik prezenčního
a kombinovaného doktorského studia, doporučeného počtu a struktury předmětů,
tézí disertačních prací vč. jejich oponentů a oponentských posudků a státních
doktorských zkoušek, disertačních prací a jejich obhajob, pravidel pro schvalování
nových školitelů a konzultantů specialistů, a dalších aktuálních otázek ovlivňujících
kvalitu doktorského studia a jeho absolventů. Uvedené průřezově orientované
aktivity by měly přispět též ke zjednodušení a zkvalitnění mezioborové
interdisciplinární spolupráce v rámci FST i navenek fakulty.

6.

O komplexní vyjádření k realizaci návrhů na opatření formulovaným na závěr Výroční
rady za rok 2013 byl požádán doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., předchozí proděkan FST pro
vědu a výzkum, do jehož gesce činnost rady po většinu tohoto roku náležela. Za
kvalitní a včasné vypracování podkladů jménem celé rady velmi děkuji:

a)
Zvýšit propagaci studia v daném programu, cílevědoměji získávat studenty jak prezenční,
tak i kombinované formy studia,
Z: PZVV, oborové rady
T: průběžně
V roce 2014 se podařilo zmírnit úbytek studentů doktorských studijních programů: nově se ke
studiu přihlásilo 39 zájemců (oproti 35 zájemcům v roce 2013), z toho 28 ke studiu v prezenční formě
studia. Tento fakt je sice ovlivněn více faktory, ale jedním z nich je rozhodně zvýšení úrovně i rozsahu
propagace studia v tomto programu (např. u oboru stavba energetických strojů a zařízení). Cenná je
rovněž skutečnost, že v posledních letech přibývá i zájemců, kteří získali inženýrské vzdělání na jiných
fakultách (FAV, FEK apod.). Rovněž aktualizace nového studijního oboru „Inženýrství speciálních
materiálů“ by v budoucnu mělo podpořit zvýšení zájmu o doktorský studijní program FST.
b)
Pokusit se sjednotit vykazování počtů studentů v jednotlivých informačních zdrojích,
aktualizovat webovské stránky fakulty i jejich kateder v oblasti doktorského studia,
Z: PVaVaI, oborové rady
T: 30. 6. 2014
V průběhu roku 2014 došlo ke sjednocení vykazování počtu studentů v jednotlivých
informačních zdrojích, a to jednak díky spolupráci s pracovníky CIVu, jednak díky aktivitě studijní
referentky paní D. Kučerové. Zároveň byla jednak opětovně zkoumána možnost masivnější
softwarové podpory evidenčních aktivit, jednak byly uvedeny do používání nové formuláře přihlášek
ke studiu, které rovněž přispívají ke zvýšení evidenční jednotnosti. Nepodařilo se však zrealizovat
komplexní aktualizaci, takže lze najít občasné nepřesnosti či neaktuálnost, a to zejména u některých
oborových rad.
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c)
Pokusit se sjednotit činnost v jednotlivých oborech vydání společné celofakultní směrnice,
dosáhnout pravidelnější a aktivnější činnosti oborových rad při řešení problémů vznikajících při
studiu,
Z: PVaVaI
T: 28. 2. 2014
Návrh celofakultního dokumentu, který jednak doplňuje a zpřesňuje ustanovení Studijního a
zkušebního řádu ZČU (v části třetí – Studium v doktorských studijních programech) na podmínky
fakulty strojní a sjednocuje účelným způsobem některé procesy a nároky v rámci doktorského studia
byl zpracován a rámcově projednán jak s představiteli vybraných oborových rad, tak i ve vedení
fakulty. Jeho konečná podoba však nebyla schválena a zveřejněna, a to zejména díky technickoadministrativním aspektům: vedle připraveného návrhu možné fakultní směrnice existují i schválené
vybrané procesy v oblasti doktorského studia, které jsou součástí dokumentů, schvalovaných při
zavedení systému řízení kvality na FST v uplynulém roce, čímž by vznikla jednak možná duplicita
těchto dvou norem, jednak je nutno sjednotit oba tyto dokumenty tak, aby se nepřekrývaly a
vzájemně doplňovaly nebo se rozhodnout pro jediný z nich, který však musí být doplněn o návrhy
obsažené v dokumentu druhém. Aktivita oborových rad se sice částečně zlepšila, ale stále zůstává
nevyrovnaná (některé rady pracují jen prostřednictvím svého předsedy) a není dosud na potřebné
úrovni.
d)
Navrhnout opatření, která povedou jak ke zvýšení počtu absolventů ve standardní době
studia, tak ke snížení počtu předčasných odchodů studentů ze studia,
Z: PVaVaI
T: 31. 3. 2014
Tato patření byla řešena s představiteli oborových rad, v jejichž působnosti dochází
k uvedeným nepříznivým jevům. K určitému zlepšení sice došlo, ale stále přetrvávají příčiny, které je
způsobují: nadstandardní zapojení některých doktorandů do vyučovacích, popř. i jiných aktivit
katedry (v důsledku nedostatku finanční prostředků pro tyto aktivity), zvýšení počtu a někdy i délky
zahraničních pobytů a stáží některých doktorandů, což je sice odborně obvykle přínosné, ale
komplikuje to zvládání předepsaných zkoušek a jiných plánovaných aktivit a zejména schází výraznější
motivace školitelů (již rovněž přibývají nejrůznější povinnosti, související s chodem oborové katedry a
požadovanými výstupy jejich činnosti). Všichni, jejichž doktorandi dokončili své studium ve
standardní době, byli sice odměněni, ale výše odměny postupně v průběhu minulých let klesala,
takže již zdaleka není motivační. Systém motivace studentů v tomto směru je sice mnohem
propracovanější a efektivnější, ale bohužel část studentů na něj po jisté době rezignuje. Navíc je
orientován jen na studenty prezenční formy studia, u studentů v kombinované formě studia jej nelze
(z ekonomických důvodů) využít.
e)
Zvýšit publikační aktivity jak školitelů, tak i studentů programu, vytvářet každoročně
aktualizované plány publikací do renomovaných časopisů, pokusit se zavést motivační systém
k těmto aktivitám na fakultě,
Z: PVaVaI, oborové rady,
T: 30. 4. 2014
Objem publikačních aktivit školitelů a studentů se sice v roce 2014 opět (po několikáté za
sebou zvětšil) – fakulta získala 13.464 bodů (oproti 11.390 bodům v roce 2013) za uznané publikace
v rámci RIVu, ale k tomuto žádoucímu zvýšení počtu publikací však nepřispěli všichni rovnoměrně.
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Navíc s celostátně platnou změnou v hodnocení publikačních výstupů nedošlo k potřebné adekvátní
reakci na úrovni fakulty – dominantní část publikačních aktivit je směrována k výstupům do
neimpaktovaných časopisů, dále zejména k výstupům do oblasti průmyslových práv. Minimální jsou
výstupy do časopisů (zejména zahraničních) s vyšším impaktem, prakticky neexistují výstupy typu
odborná monografie či kapitola v odborné monografii. Tuto záležitost by mělo nové vedení fakulty
řešit razantněji, např. zavedením (alespoň dočasným) povinných publikačních plánů jednotlivých
akademických pracovníků i studentů doktorských studijních programů a určitě i nastavením nového,
účinnějšího motivačního systému, vedoucího k těmto aktivitám.
f)
Dodržovat maximální počet 5 doktorandů na jednoho školitele, využívat přitom vhodně i
konzultantů – specialistů,
Z: oborové rady
T. průběžně
I když nerovnoměrnost rozložení doktorandů mezi jednotlivé školitele se nepodařilo výrazněji
snížit, dodržování pravidla max. pěti doktorandů je porušováno už spíše jen výjimečně, ale rozhodně
vždy pouze dočasně. Tomu přispělo právě využití institutu školitelů – specialistů. Rozhodně je však
třeba i nadále věnovat této oblasti patřičnou pozornost a v jednotlivých případech i detailněji
zkoumat (a odkrývat) příčiny tohoto nežádoucího jevu, na který má opět částečný vliv i nedostatečná
motivace nejvytíženějších školitelů.
g)
Provést kontrolu mobilit po jednotlivých oborech a dosáhnout jejich sladění s původními
záměry (dlouhodobé stáže v zahraničních výzkumných a vzdělávacích institucích),
Z: PVaVaI, oborové rady
T: 31. 3. 2014
Uvedená kontrola byla provedena a přinesla i potřebné zlepšení u výrazné části studentů,
nadále je však třeba tomuto aspektu studia věnovat potřebnou pozornost s tím, že prvotní plán
v této oblasti musím vzniknout již při zahájení studia. Později sice může být vhodným způsobem
modifikován, ale původní cíle by měly zůstat předmětem kontroly i indikátorem již dříve zmíněného
vhodného motivačního systému. Navíc častějším problémem není zahraniční mobilita studentů, ale
táž mobilita školitelů. I při existenci (a fakultou vcelku úspěšném získávání) vhodných projektů je
třeba zvážit, zda neuplatnit větší plánovitost i zainteresovanost v této oblasti (vč. vytvoření
celofakultního fondu k částečné podpoře těchto aktivit).
h)
Definovat podrobněji obsah tzv. tezí k disertační práci i předpokládaný rámcový objem
publikačních aktivit před SDZ a obhajobou disertační práce,
Z: PVaVaI,
T: 31. 3. 2014
Podrobnější vymezení obsahu tezí k SDZ je obsahem návrhu fakultní směrnice pro tuto
oblast. V oblasti počtu a kvality povinných publikačních aktivit studentů doktorského studia (a to jak
ve fázi obhajoby tezí k SDZ, tak i před obhajobou disertační práce, a to zvlášť pro studenty
prezenčního studia a studenty v kombinované formě studia, a zejména zvláště v členění publikačních
výstupů v českém a výstupů v anglickém, popř. jiném světovém jazyce) však nedošlo mezi
jednotlivými oborovými radami k potřebné shodě (obvykle zdůvodňované specifikami daného studia)
a je třeba se k dořešení této záležitosti vrátit.
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i)
Projednat a případně podrobněji specifikovat rozsah a formy spolupráce RTI a jednotlivých
oborových rad, popř. kateder, aby vedla k rozvoji kvality doktorského studia na fakultě.
Z: PVaVaI, P-PR, ved. RTI
T: 28. 2. 2014
Uvedené téma bylo předmětem několika jednání jak Výzkumné rady RTI, tak i Kontrolní rady
RTI. Panuje shoda názorů v tom, že tato oblast by neměla být předmětem vzájemných sporů či
rivality a stanovené počty studentů jak v jednotlivých odborných oborech, tak i v práci RTI lze
skloubit. Záležitost však zůstala neuzavřena, a to zejména z důvodů ekonomických, neboť teprve
uplatnění nástrojů full-costu umožní stanovit přesně náklady RTI (vč. nákladů na studenty DSP) a pak
bude možné dohodnout konečnou podobu evidování i odborných aktivit studentů DSP jak v rámci
příslušných oborových rad, rak i v rámci činnosti RTI. Případné spory v této záležitosti je však možné
(a nutné!) řešit konsenzuálně.

V Plzni dne 31. ledna 2015

S vyžitím podkladů od členů Rady studijního programu P2301, předsedů oborových rad a
doc. Ing. Jan Horejce, Ph.D., předchozího proděkana FST pro vědu a výzkum zpracoval

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
předseda Rady programu P2301

Samostatné přílohy ke zveřejnění na web FST:
Aktualizované složení oborových rad, komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby
disertačních prací, nabídky předmětů vč. vymezení oboru a návazností, a garantů studia.
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