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ÚVOD 

___________________________________________________________________________ 

Plán realizace Strategického záměru FS TUL na rok 2021 vychází ze Strategického záměru 
vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL na období 2021–2025 s výhledem do roku 2030. 

Předkládá soubor konkrétních kroků na rok 2021, které povedou k naplňování cílového stavu 
roku 2025–2030. 

Ve všech oblastech činností bude fakulta podporovat aktivity, které povedou k odstraňování 
slabých stránek a k posílení silných stránek, k využití příležitostí a k vyrovnávání hrozeb.  

Budou realizovány standardní aktivity v jednotlivých oblastech činností, bude pokračováno  
v zavedených a osvědčených aktivitách a opatřeních zhodnocených ve výročních zprávách  
o činnosti Fakulty strojní. Tyto budou uvedeny, sumarizovány a zhodnoceny ve Výroční 
zprávě o činnosti FS TUL za rok 2021. Tato bude zpracovávána v průběhu ledna a února, 
v průběhu měsíce března bude předložena Akademickému senátu FS TUL k projednání a ke 
schválení. 

Cíleně budou v dílčích oblastech realizována vybraná opatření a uvedené aktivity a dále 
budou realizovány aktivity spojené se zajištěním výuky v souvislosti s opatřeními v rámci 
situace spojené s pandemií Covid-19. 
 

__________________________________________________________________________ 

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI 

FS TUL NA ROK 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

STRATEGICKÉ OBLASTI PLÁNU REALIZACE SZ FS TUL NA ROK 2021 

___________________________________________________________________________ 

A/  VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIUM  

B/  VĚDA, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE   

C/  SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

D/  AKADEMICKÁ OBEC A SPOLEČENSTVÍ FAKULTY  

E/  MANAGEMENT ČINNOSTÍ  

___________________________________________________________________________ 
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A/ VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIUM 

___________________________________________________________________________ 
 

 Připravit podklady pro Institucionální akreditaci TUL v oblasti vzdělávání 27 Strojírenství, 
materiály a technologie. 

 Byla zpracována Zpráva a 7 příloh za FS TUL pro Oblast 27.  
 Předáno vedení TUL v září 2021.  

 

 Vyhodnotit první roky realizace nových studijních programů v rámci Rady garantů 
studijních programů FS TUL. 

Hodnotící formuláře byly sestaveny v AR 2019/2020 a ověřeny pilotně u dvou 
zahájených nových SP. V akademickém roce 2020/2021 byla zahájena výuka i v dalších 
nových SP. Rada garantů SP zhodnotila nastavené parametry a celý proces pozitivně 
s tím, že garanty metodicky posunuje a je pomocí garantům. 
Byl nastaven obsah hodnocení a proces.  
Byl naplněn princip Standardů pro akreditaci SP.  

 

 Zahájit diskusi o úpravě parametrů pro přijímání studentů do BSP, analyzovat studijní 
neúspěšnost a nastavit aktivity k posílení prostupnosti studia ve vztahu ke standardu  
1.8 Národního akreditačního úřadu.  

Diskuse proběhla na úrovni vedení TUL. V průběhu roku 2021 byla analyzována 

studijní neúspěšnost. FS TUL spoluúčast s vedením TUL na testování studijních 

předpokladů v BSP a NMSP programech, na analýze účasti na přednáškách a cvičeních.  

Na FS TUL byly nastaveny a realizovány aktivity pro zvýšení studijní úspěšnosti: 

 Standardně od roku 2018 probíhají adaptační kurzy studentů před nástupem  
do prvního ročníku studia. O kurzy je zájem, počty účastníků se pohybuji v počtech 
cca 30 účastníků. 

 Opakovací kurzy středoškolské matematiky a fyziky před nástupem do studia. 
Zajišťuje FP TUL. 

 Z provedených analýz vyplývá, že 80 % účastníků jednoho i druhého kurzu 
prostupuje úspěšně studie. Tedy studenti, kteří jsou motivovaní a chtějí, mohou 
překonat bariéry způsobené výbavou ze středních škol.  

 Podpůrné kurzy z matematiky pro studenty prvních ročníků. Zajišťuje FP TUL. 

 Připraven plán podpůrných kurzů z matematiky a fyziky pro druhý ročník  
pro předměty Pružnost a pevnost. Bude zajišťovat FP TUL. 

 V září proběhla první diskuse o smyslu a nastavení pozic tutorů pro studenty 
prvního ročníku FS TUL. V pilotní fázi se do těchto pozic zapojilo pět akademických 
pracovníků, kteří začátkem akademického roku 2021/2022 oslovili jednotlivé 
studijní skupiny s cílem být nápomocen studentům v začátcích systému 
vysokoškolského studia, poradit jim při jeho organizaci, pomoci při potížích 
s výukou, studiem, v komunikaci s vyučujícími a také s informačním systémem 
STAG, který je na TUL používaný pro administraci studijní agendy. V druhé polovině 
října byla realizována setkání studentů s jednotlivými tutory, kde jim byla 
nabídnuta pomoc při řešení problémů v počátcích, případně i v průběhu jejich  
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studia. Těchto setkání se účastnilo „pouze“ cca 40 studentů. V průběhu listopadu byli 
postupně kontaktováni studenti, kteří se přestali aktivně účastnit výuky, byla jim 
nabídnuta možnost řešení případných studijních problémů. 

 

 Průběžně inovovat studijní programy, optimalizovat strukturu a obsah studijních 
programů v návaznosti na vědeckovýzkumnou činnost a moderní poznatky. 

Garanti SP a vedení FS TUL – bude provedeno po vyhodnocení všech SP a po diskusi 
v Radě garantů SP FS TUL. 
Hodnocení SP provedeno. Setkání Rady garantů SP FS TUL plánováno na prosinec 
(proběhlo v lednu 2022). 

 

 Provést analýzu systému hodnocení kvality výuky za poslední období a nastavit koncepci 
v souladu s požadavky Standardu 1.7 Národního akreditačního úřadu.   

 AR 2017/2018  – 34 respondentů/14 odpovědí, tj. 14% návratnost 

 AR 2018/2019 – 41 respondentů/38 odpovědí, tj. 93% návratnost 

 AR 2019/2020 – 45 respondentů/oslovených/34 odpovědí, tj. 76% návratnost 

 AR 2020/2021– 55 respondentů/32 odpovědí, tj. 58% návratnost 
Dotazníkové šetření absolventů Mgr studia – probíhá po ukončení Bc studia po 
státnicích: 

 AR 2017/2018/Čj – 55 respondetů/30 odpovědí, tj. 55% návratnost – pozn.: 
nebylo osloveno 18 studentů studujících v AN 

 AR 2018/2019/Čj – 55 /respondentů/37 odpovědí, tj. 67% návratnost 

 AR 2018/2019/AN –10 respondentů/9 odpovědí, tj. 90% návratnost 

 AR 2019/2020/Čj – 46 respondentů/36 odpovědí 

 AR 2018/2019/AN – 19 respondentů/11 odevzdalo, tj. 58% návratnost 
Dotazníkové šetření oslovením absolventů bakalářského a magisterského studia: 

 Probíhá po odchodu do praxe. 

 Oslovováni pouze absolventi, kteří vysloví souhlas s oslovením před odchodem 
z TUL (souhlas zajišťuje Studijní oddělení v rámci – kontaktně, v rámci řízení o 
ukončení studia, souhlas je postoupen do systému hodnocení TUL).  

 Celouniverzitně zaváděný a ověřovaný systém. Probíhá v rámci projektu OP VVV-
Roliz. 

Celkem proběhla 4 pilotní oslovení absolventů od roku 2018. 

Hodnocení doktorského studia 

 Hodnocení DSP studia bylo na fakultě provedeno v rámci přípravy nových akreditací 
v roce 2017. Studenti byli zapojeni formou „diskuse u kulatého stolu“. Závěry 
studentů, a zejména jejich zkušenosti z pobytů na zahraničních institucích,  
se odrazily v samotné struktuře nových DSP programů.   

 Studium v nových DSP bylo zahájeno v AR 2018/2019. 

 Hodnocení studia v DSP probíhá formou kulatých stolů organizovaných 
proděkanem pro doktorské studium. Zvolená forma vychází z pozitivní zkušenosti 
získané zapojením studentů do přípravy PhD studia a deklaruje partnerství, jako 
formu diskuse, kritiky a spolupráce akademiků a studentů DSP.  
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 Kulaté stoly se konají minimálně jednou za rok, ze setkání jsou pořizovány zápisy. 
Termíny dosud uskutečněných setkání:  

 17. dubna 2019, 30. října 2019, 16. června 2020, 12. listopadu 2020 (CJ), 
        2. prosince 2020 (AN), 18. května 2021 (CZ), 19. května 2021 (EN) 

Zhodnocení 
V rámci uskutečněných kulatých stolů byla studenty DSP kladně hodnocena především 
struktura nových DSP a její dílčí koncepční nástroje: 

 Kolokvium – odborná rozprava před odbornou komisí na téma disertační práce, 
kterou studenti DSP absolvují po 1. roce studia. Přínosy studenti spatřují 
v poskytnutí zpětné vazby od odborné komise, což pomůže vymezit směr výzkumu, 
správně definovat cíle disertační práce, poskytne zhodnocení záměru další 
výzkumné práce. Kurzy podporující rozvoj akademických dovedností – velmi kladně 
jsou hodnoceny především kurzy akademického psaní, vítanými kurzy jsou rovněž 
kurzy zaměřené na patentovou problematiku, bibliometrii a další. 

 Zprostředkování webinářů akademického psaní a akademických dovedností, např. 
od AV ČR či nakladatelství Elsevier. 

 Kurzy anglického jazyka pro PhD studenty. 

 Intenzivní letní soustředění anglického jazyka. 

 Vazba předmětů DSP a jejich tematických celků s tématy disertačních prací. 

 Způsob nastavení publikačního stipendia k motivování tvůrčí a publikační činnosti 
doktorandů. 

 Kladně je studenty hodnocen také systém SGS. 

 Všechny výše uvedené akce jsou studenty hodnoceny velice kladně. 
Připomínky studentů DSP 
Zpravidla nesměřují k samotným DSP či jejich zajištění, ale mají obecný charakter 
vyplývající z náročnosti a z povinností DSP a z přístupu školitelů: 

 Náročnost studia ve smyslu požadavků na dosahované výsledky.  

 Časová náročnost vypracování disertační práce. 

 V některých případech příliš vysoká nebo naopak nízká míra zapojení do projektů 
školicího pracoviště → řešeno individuálně. 

 V některých případech byla diskutována nižší míra vedení školitelem → opatřením 
je stanovený limit 5 doktorandů na jednoho školitele. 

 „Nízké“ finanční ohodnocení v prvním roce studia DSP, kdy doktorand ještě 
zpravidla nemá publikační stipendium → zpravidla řešeno formou zapojení do 
projektů katedry, či projektů SGS. 

Nízká míra sdílení informací mezi doktorandy → řešeno formou veřejných kolokvií  
a SVOČ, kde se doktorandi mohou vzájemně seznámit s předmětem své odborné 
činnosti. 

 

 Provést elektronizaci studijních textů v anglickém jazyce jak pro bakalářské, tak pro 
navazující magisterské studijní programy. Tyto budou paralelně nabídnuty i v ČJ 
studijních programech pro posílení jazykových kompetencí studentů. 
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Překlad 14 výukových textů pro výuku zahraničních studentů FS TUL v nově 
akreditovaných studijních programech FS. Od září 2021 byly zařazeny do výuky. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

 

   Elektronizace procesů v doktorských studijních programech. 

Byl vytvořen návrh elektronického systému správy ISP, RSP, RH pro DSP. Návrh 
systému byl zadán externí firmě, která provedla jeho SW vyhotovení. V současné době 
je systém testován na pilotním vzorku dat a ve spolupráci s externí firmou probíhá 
finalizace systému. Přechod na kompletní elektronickou správu ISP, RSP, RH je 
plánován v roce 2021.  
Pozn.: Testování probíhá, přechod na začátku roku 2022. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

 

 Realizovat kurzy pro odborný a profesní růst studentů doktorského studia a pro 
zvyšování akademických dovedností. 

Pro studenty doktorského studia byl realizován cyklus seminářů pro zvýšení 
akademických dovedností v českém i anglickém jazyce. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

V českém jazyce: 

 Elektronické informační zdroje pro FS TUL (19.10.2021) 

 Efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (26.10.2021) 

 Výběr časopisu pro publikování odborného článku (2.11.2021) 

 Jak poznat predátorský časopis (9.11.2021) 

 Hodnocení vědy pomocí bibliometrických ukazatelů (16.11.2021) 

 Trvalé identifikátory autora (23.11.2021) 

 Sociální sítě pro vědce a sledování novinek (30.11.2021) 

 Zotero prakticky (7.12.2021) 

 Otevřený přístup jako standard ve vědecké komunikaci (14.12.2021) 
V anglickém jazyce: 

 Electronic information resources for FME TUL (19.10.2021) 

 Effective search in electronic information resources (26.10.2021) 

 How to choose a journal to submit an article (2.11.2021) 

 How to recognize a predatory journal (9.11.2021) 

 Evaluation of science using bibliometric indicators (16.11.2021) 

 Permanent author identifiers (23.11.2021) 

 Social networks for scientists (30.11.2021) 

 Zotero practically (7.12.2021) 

 Open access as a standard in scientific communication (14.12.2021) 
 

 Realizovat kurzy a semináře pro studenty doktorského studia zaměřené především na 
základy vědecké práce, akademické psaní, anglický jazyk, problematiku duševního 
vlastnictví, dovednostní kurzy ad.  

Základy vědecké práce – realizován cyklus seminářů viz výše. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
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Akademické psaní – realizován intenzivní 3 denní kurz akademického psaní: 

 Scientific writing for doctoral students – Part I Abstract (15.2.2021) 

 Scientific writing for doctoral students – Part II Introduction to a research 
article (16.2.2021) 

 Scientific writing for doctoral students – Part III Conclusion/ Discussion sections 
(17.2.2021) 

Anglický jazyk – realizován v průběhu roku 2x týdně. 
Společenskovědní semináře – realizovány: 

 Společnost 4.0 - sociální dopady a výzvy (22.6.2021) 

 Umělá inteligence: společenské a etické výzvy (5.11.2021) 

 Od studia lidské morálky k etice umělé inteligence (1.12.2021) 
Další dovednostní kurzy: 

 Vynalézavostí k úspěšnému doktorskému studiu – využití metody TRIZ při 
celostním vzdělávání I (3.11.2021) 

Vynalézavostí k úspěšnému doktorskému studiu – využití metody TRIZ při celostním 
vzdělávání II (10.11.2021) 

 

 Uskutečnit intenzivní soustředění pro studenty doktorského studia v technické profesní 
angličtině s akcentem na speciální slovní zásobu týkající se dizertačního výzkumu. 

Intenzivní soustředění pro studenty doktorského studia v technické profesní angličtině 
bylo realizováno v září 2021. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

 

 Zpracovat analýzu vyplacených stipendií studentům prezenčních doktorských studijních 
programů od akademického roku 2020/2021. 

Byl proveden sběr dat z IS STAG, bylo provedeno primární zpracování dat, v současné 
době je prováděno statistické zpracování dat a interpretace výsledků. 

 

 Realizovat část plánovaných výjezdních a příjezdových mobilit akademiků a studentů  
v rámci Fondu mobilit FS TUL 2021. 

Byly realizovány cesty studentů a akademických pracovníků do Portugalska a Německa.  
Stav plnění: Splněno, v rámci možností ve vztahu k pandemické situaci. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

 

 Navázat na spolupráci a v rámci možností realizovat aktivity v programu CEEPUS  
a Erasmus+, včetně nových aktivit. 

V rámci programu CEEPUS byla realizovaná 2x příjezdová mobilita: 2x 2 měsíce a 2 PhD 
student/studentka z Polska v kategorii freemover. 
Byla rozšířena skupina univerzit pro spolupráci, nově získány kontakty, např. s FH 
Technikum ve Vídni, Rakousko a FH Wildau, Německo. 
Splněno, v rámci možností ve vztahu k pandemické situaci.  

 

 Realizovat dle možností aktivity v rámci programu Erasmus+ Kreditová mobilita. 

Byla posílena aktivita v programu Erasmus+ v oblasti organizace společných konferencí: 
on-line konference v Baku 2.–3.12.2021. Za účasti prof. Karla Fraň a děkana prof. Petra 
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Lenfelda, kteří byli členy mezinárodního vědeckého výboru konference. Prof. Iva Nová 
byla v organizačním výboru konference. 
Byly realizovány příjezdy 3 studentů z Izraele v rámci Erasmus+ Kreditová mobilita. 

 

 Využít připravených podkladů a digitálních výstupů pro on-line výuku a uplatňovat je 
jako standardní doplněk prezenční výuky. 

Bylo plně využito. Popsáno a doloženo v Hodnotících zprávách studijních programů FS 
TUL. 
Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 

 

 Podpořit mimo-výukové tvůrčí aktivity studentů. 

V důsledku pandemické situace byly aktivity minimální. Aktivity studentské formule 
byly v roce 2020 v podstatě zastaveny, závody zrušena. FormulaStudentTUL po dlouhé 
pauze představí v prosinci 2021 formuli pro sezónu 2022. 
Finančně podpořeno Libereckým krajem a dále sponzorováno firmami. 

 

 Provést elektronizaci a digitalizaci didaktických a výukových nástrojů v učebnách, 
laboratořích a zkušebních místnostech v souladu s požadavky na distanční, hybridní  
a další formy výuky, konzultací, státních závěrečných zkoušek, ad. 

Byl průběžně realizováno dle požadavků a potřeb kateder. V rámci on-line výuky  
a zkoušení byla plně využito.   
Podpořeno z projektu IP TUL 2021. 

 

___________________________________________________________________________ 

B/ VĚDA, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

___________________________________________________________________________ 
     

       Rozvíjet a naplňovat výzkumné programy, pokračovat v naplňování Strategie VVI FS TUL 

+2030. 

Výzkumné programy tvoří základní strategický rámec vědeckovýzkumné činnosti  

FS TUL. Naplňování výzkumných programů je sledováno kvalitativními 

vědeckovýzkumnými indikátory a dále parametry projektovými, finančními toky, 

personálními parametry.  

Plněno průběžně. Stav a vývoj bude doložen v březnu 2022 ve Výroční zprávě o činnosti 

FS TUL za rok 2021. 
 

  Zásadně přispívat v oborové skupině Ford 2000 ke kvalitním výsledkům a výstupům.  

Fakulta má zaveden motivační systém pro podporu publikační činnosti. V rámci 

hodnocení modulů M1 a M2 dle Metodiky 2017+ pravidelně hodnotí výsledky kateder 

a analyzuje stav a vývoj.  

Meziročně došlo v období 2019/2020 k potvrzení dlouhodobých trendů představujících 

zejména růst počtu článků indexovaných v databázích Web of Science a Scopus. Hlavní 

podíl mají články indexované ve WOS, jejichž počet vzrostl z 46 (2019) na 76 (2020).  
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Počty článků indexovaných ve SCOPUS meziročně klesají z 25 (2019) na 12 (2020). Počet 

příspěvků ve sbornících zůstává v letech 2019 a 2020 srovnatelný. Počty vybraných 

aplikovaných výsledků s podílem autorů FSTUL meziročně roste.  

Nejvýznamnější nárůst zaznamenávají druhy výsledků FU-užitný vzor (ze 4 na 7),  

P-patent (z 8 na 13) a GB-funkční vzorek (ze 17 na 26).  

Oborově spadá cca 90 % výsledků ve sledovaném období do vědní oblasti 2000 

Engineering and Technology. Meziročně však došlo v této vědní oblasti k poklesu počtu 

článků indexovaných ve WOS. Důvodem byla korekce oborů přiřazených výsledkům 

Jimp tak, aby odpovídaly oborům, ve kterých působí časopisy, v nichž bylo publikováno. 

Upravená data ukázala rostoucí trend v počtu výsledků publikovaných ve vědní oblasti 

1000 Natural Sciences, zejména ve FORD 1.4 chemické vědy. 

V rámci hodnocení modulu M1 dle M17+ došlo meziročně k poklesu nominovaných 

výsledků s podílem FS TUL. Všechny vybrané výsledky s podílem FS TUL však byly 

hodnoceny známkami 2 a 3 (škála 1-5), což potvrdilo trend v rostoucí kvalitě vybraných 

výsledků a fakulta tak přispěla k dobrému výsledku celé TUL. 

 

 Zahájit diskusi nad metodikou a parametry fakultního posuzování vědeckovýzkumné 

činnosti a výzkumných programů.   

Diskuse na úrovni fakulty byla zahájena, v roce 2022 bude zahájen vlastní proces 

hodnocení.   

Metodika a parametry posuzování kvality VaV jsou z hlediska parametrů a potřeb FS 

TUL připraveny (vazba na M17+, výběr špičkových publikací z hlediska nominace, 

ohodnocení publikací a výstupů, eliminace nerelevantních počtů výstupů, duplikací  

a spoluautorství, projektová činnost, personální parametry VaV týmů). Metodika musí 

být provázána nejenom se Směrnicí o stanovení výkonu pracovišť FS TUL, ale 

především s metodikou rozdělování finančních prostředků TUL v oblasti specifického 

výzkumu a jeho složek – stabilizační a motivační složky. Tato pravidla na TUL nejsou 

doposud stanovena.  
 

 Posílit mezinárodní rozměr vědeckovýzkumné činnosti, zahájit přípravu 1–2 projektů do 

výzev v rámci H2020. 

Byl podán projekt v rámci výzvy HORIZON-2020-ERC. V roli spoluřešitele podala katedra 

materiálu FS TUL ve spolupráci s Central Laboratory of Applied Physics, Bulgarien 

Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaria. 

Byly podány 4 pojekty v rámci výzev Horizon2020-M-ERA.NET 3 Call 2021. 

Na podzim byl připravován projekt Twinning Networkink, s termínem odevzdání 

v lednu 2021, s Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aechen, Centre 

National de la Recherche Scientifique CNRS, Universita Degli Studi di Padova, 

Trenčianská Universita Alexandra Dubčeka v Trenčíně.   
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 Posílit účast v projektech základního výzkumu, připravit a podat 1–3 projekty typu GA ČR, 

ad. 

V roce 2021 byly podány čtyři projekty základního výzkumu v rámci výzvy GA ČR (KSR,  

2 x KMT, KST). Přesto, že nebyly podpořeny, je příprava a podání projektů pozitivním 

obrazem vědeckovýzkumného potenciálu FS TUL.  
 

 Uspořádat XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms  

a XV. Experimental Fluid Mechanics 2021.    

7. až 9. září pořádala katedra textilních a jednoúčelových strojů FS TUL. Bylo pořádáno 

hybridní formou. 

23. až 26. listopadu pořádala katedra energetických zařízení prezenční formou. 
 

 Posilovat výzkumné týmy o mladé pracovníky ideálně z vnějšího prostředí. 

Podařilo se u několika výzkumných programů posílit výzkumné týmy o mladé výzkumné 

pracovníky skrze výběrová řízení na pozice C.  

Současně byly některé výzkumné týmy posíleny o nově nastoupivší studenty DSP. 

V posledních dvou letech bylo velmi obtížné rozvíjet mezinárodní aktivity včetně 

personálních.  
 

 Připravit k diskusi metodiku hodnocení pracovníků z hlediska vědeckovýzkumné 
činnosti. 

Vazba na viz výše hodnocení výzkumných programů. 
Byl připraven koncept a aplikace Hodnocení akademických pracovníků, s fakultou 
nastavenými vědeckovýzkumnými parametry hodnocení.  Toto bylo provedeno v rámci 
TUL projektu RoLiz za účasti fakulty stojní. Pilotní hodnocení bude provedeno v roce 
2022, s předpokladem březen-duben. Metodika hodnocení VaV činnosti pracovníků 
bude diskutována po pilotním odzkoušení aplikace a po vyhodnocení procesu  
a výsledků hodnocení. Aktivity váží na přípravu a podání Institucionální akreditace 
v Oblasti 27 Strojírenství, materiály a technologie. 

 

 Zavést systém pro správu projektů. 

Je součástí celého systému správy a hodnocení kvality činností FS TUL – viz dtto 

E/Management činností 

Byly doplněny požadavky do stávajících modulů TUL (GAP, CASSANDRA) ve vztahu 

k požadavkům k modulu „Hodnocení kvality činností a pracovníků TUL“ (Projekt TUL/ 

RoLiz). V průběhu přelomu roku 2021/2022 bude doplněn GAP o projekty realizované 

od roku 2019. FS TUL předložila Schema vazeb a požadavky na doplnění obsahu všech 

vedených modulů. Bude využito celouniverzitně – od roku 2021 bude systém evidence 

a částečně i správy projektů GAP využíván celouniverzitně.  

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021.  
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__________________________________________________________________________ 

C/ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

___________________________________________________________________________ 

 

 Udržet rozsah, objem a kvalitu vědeckovýzkumné spolupráce s aplikační sférou. 

Bude doloženo až při zpracování VZ FS za rok 2021. Vzhledem k pandemické situaci  

a epidemickým omezením lze předpokládat, že rok 2021 bude hodnocen obdobně jako 

rok 2020 – tedy pokles činností a objemů spolupráce. 
 

 Posilovat vazbu na Vysokoškolský podnik a Lipo.Ink z hlediska možností transferu 

výsledků do průmyslu. 

V roce 2021 proběhla tři jednání o možné spolupráci s VŠ podnikem – odborné 

konzultace a pomoc v oblasti TT.  VŠ podnik bude transformován v agenturu pro 

transfer znalostí The University Company s.r.o. Centrum pro transfer technologií 

poskytne vědeckým pracovníkům TUL široký servis, aby cesta ke komercionalizaci jejich 

výzkumu byla co nejhladší a hlavně úspěšná. Vědecko-výzkumné týmy získají obchodní 

podporu a pomoc s vyjednáváním licencí. Zaměstnanci agentury také akademikům 

pomohou s hledáním partnerů pro smluvní výzkum a zajistí vhodnou formu 

komercializace. Například prodej práv k průmyslovému vlastnictví či licence.    

Fakulta předpokládá zahájení cílenějších jednání o spolupráci v roce 2022. 

Naplňováno průběžně. 
 

 Rozvíjet realizované formy spolupráce s aplikační sférou, zapojení do vzdělávacího 

procesu a do přípravy studentů pro jejich budoucí uplatnění a znalosti. 

Dle možností ovlivněnými aktuální pandemickou situací probíhaly standardní akce 

spolupráce s aplikační sférou, tj. zadávání témat závěrečných prací, zpracování 

oponentních posudků, účast v komisích, řízené praxe a kontrolované stáže. Odborné 

přednášky ve výuce. 
 

 Rozvíjet nastavené formy spolupráce s Průmyslovou radou FS TUL z hlediska zpětné 

vazby na vzdělávání. 

V rámci zasedání Průmyslové rady FS TUL byla řešena témata závěrečných prací, 

odborné přednášky, exkurze ad. 

Proběhla dvě zasedání Průmyslové rady FS TUL – v září, v prosinci. 
 

 Rozvíjet vzájemné působení akademického prostředí s mimouniverzitním prostředím  

a průmyslem.  

Probíhalo v omezeném rozsahu z důvodu pandemické situace – např. setkání 

personalistů HR point, návštěva pracovníků Státní tiskárny cenin s.p., zasedání 
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Průmyslové rady FS TUL. 
 

 Posilovat národní a regionální zakotvení fakulty účastí na vytváření strategických  

a rozvojových dokumentů Libereckého kraje.  

Účast na tvorbě Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+, účast na on-line 

jednání Platformy digitalizace Libereckého kraje.  
 

__________________________________________________________________________ 
 

D/ AKADEMICKÁ OBEC A SPOLEČENSTVÍ FAKULTY 

___________________________________________________________________________ 

 

 Podílet se na přípravě voleb děkana pro funkční období 2022–2026.  

8. dubna zasedání Akademického senátu FS TUL schválilo harmonogram voleb 
kandidáta na funkci děkana. 
V dubnu byl zveřejněn harmonogram voleb. Podání kandidátek na funkci děkana  
do termínu 1. června.    
19. října se konalo shromáždění Akademické obce FS TUL, na kterém proběhlo 
představení kandidátů na funkci děkana na období 1922 až 1926. Představení 
kandidátů a prezentace před Vědeckou radou FS TUL 20. října. 
27. října na 8. zasedání Akademického senátu FS TUL zvolil senát fakulty strojní na 
období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 doc. Ing. Jaromíra Moravce, Ph.D., 
současného vedoucího katedry strojírenské technologie. 
8. prosince byl doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. jmenován děkanem FS TUL. 

 

 Pokračování v průběžné personální obměně z generačního a kvalifikačního hlediska. 

Viz uvedeno výše B/ VVI 

Podařilo se u několika výzkumných programů posílit výzkumné týmy o mladé výzkumné 

pracovníky skrze výběrová řízení na pozice C.  

Současně byly některé výzkumné týmy posíleny o nově přijaté studenty DSP.  
 

 Zvážení nastavení a použití univerzitního systému hodnocení pracovníků fakulty. 

Viz výše uvedeno v popisu vědeckovýzkumného hodnocení činnosti akademiků. Bude 
pilotně vyzkoušeno v prvním pololetí roku 2022.  

 

 Pokračovat v tradici pravidelných neformálních setkávání akademiků nad vybranými 
tématy. 

Bylo plánováno setkání nad tématem v rámci přípravy procesu hodnocení výzkumných 
programů. Z důvodů pandemické situace nebylo uskutečněno. 

 

 Podporovat zapojení studentů do akademické samosprávy fakulty a do studentských 
aktivit.  

Studenti se aktivně zúčastňují zasedání Akademického senátu FS TUL, zapojili  
se do příprav voleb, projevují aktivně zájem o věci veřejné.  
V listopadu Studentská komora AS FS TUL zveřejnila výzvu, která mj. dokládá aktivní 
účast a zájem o věci veřejné: 
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„Vážené studentky, vážení studenti, 
Jakožto členové komory studentů Akademického senátu Fakulty strojní jsme 
znepokojení chováním některých členů z řad studentské akademické obce. Dle příkazu 
rektora 8/2021 – Opatření týkající se onemocnění COVID-19 platí povinnost nosit 
ochranné prostředky dýchacích cest uvnitř budov s výjimkou výuky v učebnách.  
Je zjevné, že řada z vás toto nerespektuje. Rádi bychom vám připomněli, že jste členové 
akademické obce, svrchované instituce, kde je povinností zachovávat vysoké standardy 
dodržování mravních principů, etických zásad a zákonných norem. Mějte na paměti,  
že nerespektování výše uvedeného znamená porušování etického kodexu TUL, což  
s sebou může nést příslušné důsledky z kodexu vyplývající. Uvědomte si prosím také, že 
člen akademické obce je nositelem vzdělanosti národa a měl by být dobrým příkladem 
celé společnosti. Důrazně Vás proto žádáme, abyste nebrali nastalou situaci a veškerá 
vládní opatření na lehkou váhu. Zcela jistě si nikdo nepřeje, aby se opět opakovalo 
zavedení distanční výuky, a proto bychom měli dělat maximum možného, aby k tomu 
nedošlo. Nerespektováním opatření celou situaci zcela jistě nezlepšíme. 
Věříme, že přistoupíte k výše uvedenému zodpovědně. 
Přejeme mnoho úspěchů se studiem. Za komoru studentů AS FS TUL/podpisy všech 

členů“ 

 

 Pokračovat v diskusích nad slabými stránkami a potřebami fakulty ve vztahu k přípravě 
témat/projektů financovaných ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–
2027. 

Bylo plánováno, z důvodů pandemické situace nebylo uskutečněno. Částečně 
diskutováno v rámci přípravného týmu projektu Twinning. Diskutováno v rámci 
Oddělení pro rozvoj a projekty při přípravě obsahu WP1 a WP5 v projektu Twinning 
(management projektu, metodické výstupy, open science ad.).  
Neuskutečněno setkání, částečně naplněno vnitřními diskusemi  
o potřebách fakulty.  

 

 Zvážit přípravu a uskutečnění tzv. Zlatých promocí absolventů fakulty po 50. letech. 

Fakulta strojní se spolupodílela na přípravách Diamantové promoce absolventů FS TUL. 
Slavnostní diamantová promoce absolventského ročníku 1961 se konala 30. září. 
Pamětní diplom si převzalo 18 absolventek a absolventů tehdejší Vysoké školy strojní 
v Liberci.  

 

 Oslovování absolventů fakulty pro zpětnou vazbu z hlediska hodnocení vzdělávacího 

procesu a uplatnění na trhu práce. 

Průzkum absolventů bakalářského a magisterského studia (pouze v ČJ) probíhá 

pravidelně od roku 2018. Absolventům je po 6-8 měsících od úspěšného absolvování 

studia, na základě jejich předchozího souhlasu, zasílán anonymní on-line dotazník. 

Návratnost odpovědí se pohybuje okolo 55 %. Z tohoto důvodu, ve vztahu  

k okomentování závěrů průzkumu, mít k dispozici ještě cca dva roky.  

Plněno průběžně dle harmonogramu. 

https://doc.tul.cz/10426
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__________________________________________________________________________ 

E/ MANAGEMENT ČINNOSTÍ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Nastavit systém hodnocení kvality činností, provázat moduly evidence a správy dat pro 

analýzu hodnocení kvality činností FS TUL, tj. evidence a správy výsledků VaV (Publikace 

TUL), správy projektů (GAP), databázi akademiků (Cassandra), hodnocení akademiků  

a zaměstnanců (Roliz), správy studijní agendy (STAG) a správy mobilit akademiků 

(Mobility). 

Byly doplněny požadavky do stávajících modulů TUL (GAP, CASSANDRA) ve vztahu 

k požadavkům k modulu „Hodnocení kvality činností a pracovníků TUL“ (Projekt TUL: 

RoLiz). V průběhu přelomu roku 2021/2022 bude doplněn GAP o projekty, SV, DČ 

realizované od roku 2019. FS TUL předložila Schema vazeb a požadavky na doplnění 

obsah všech vedených modulů.   

Podpořeno z IP TUL 2021. 
 

 Iniciovat diskuse nad budoucím směrováním univerzity. 

Cílem bylo připravit proces a obsah tří setkání. Využít zkušenosti a dobrou praxi  

a standardy plánování uplatňované na FS TUL.    

Nepodařilo se uskutečnit z důvodu pandemické situace. Diskuse tohoto charakteru 

musí probíhat prezenčně a za účasti facilitátorů, rovněž příprava vyžaduje diskuse face-

face.  
 

 Provést analýzu požadavků a potřeb a připravit plán vzdělávacích a školících aktivit pro 

administrativní personál. 

Na základě požadavků vedoucích kateder a definování potřeb ze strany DFS 

k administrativnímu personálu kateder a managementu fakulty, byl sestaven plán 

seminářů a školení:  

Závěrečné účetní operace  
Personální agenda (DPP, DPČ) 

Zákoník práce – „V čem chybujeme?“ 

Systémy správy – VEMA (účetní), GAP (správy projektů), Mobility  

Úprava dokumentů a korespondence – pravidla, normy ad. (externí školitel) 

El. správa dokumentů v prostředí TUL (korespondence, pošta, archívy, sdílení 

dokumentů, google kalendář ad.) 

Zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců FS TUL – bude nastaveno 

Kromě toho budou probíhat pravidelná konzultační schůzky se správkyněmi projektů. 

V říjnu a v listopadu 2021 již proběhly dva konzultační dny se správkyněmi OP PIK a TA 

ČR projekt, organizovalo Oddělní rozvoje a projektů FS TUL. 
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 Nastavit systém pro elektronický zápis do vyšších ročníků bez nutnosti osobní 

přítomnosti studentů na studijním oddělení. Ověřit při zápise do akademického roku 

2021/2022. 

Elektronický samozápis do akademického roku 2021/2022 proběhl od  

1. do 17. září 2021. Tuto možnost využilo 60 % studentů fakulty strojní. Tato forma 

zápisu bude proto používána i v následujících letech. 
 

 Nastavit systém pro on-line státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací 

včetně technického vybavení učeben. 

Systém byl nastaven a vyzkoušen v rámci opatření spojených s pandemickou situací.  

Online státní zkoušky a obhajoby disertačních prací probíhaly v rámci DSP v období  

od prosince 2020 do května 2021, v souladu s vyhlášenými opatřeními. Pro tyto případy 

byly vybaveny učebny KSA a KSP potřebnou technikou. 

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

 Vytvořit nový web fakulty, který bude reflektovat aktuální požadavky fakulty vycházející 

ze změny webu TUL, novou vizuální identitu TUL a splní aktuální potřeby z pohledu 

bezpečnosti a uživatelské zkušenosti. 

Nový web reaguje na aktuální trendy. Nová vizuální identita TUL nebyla v době 

realizace k dispozici. Zkušební provoz bude zahájen v únoru–březnu 2022.  

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

 Připravit elektronické reklamní kampaně pro propagaci studia v mezinárodním prostředí 

a spustit náborovou kampaň na podzim 2021.  

Byla připravena reklamní kampaň (FB, Youtube) cílená na potenciální studenty 

z Ukrajiny. Probíhala v listopadu 2021. Report z kampaně – analýza pro další úvahy. 

Předpokládáme pokračování v roce 2022 – Ukrajina, zvažovány další cca 2 země. 

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

 Vytvořit propagační video pro prezentaci fakulty v elektronických médiích. 

Splněno. Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

___________________________________________________________________________ 

F/ INFRASTRUKTURA 

___________________________________________________________________________ 

 

 Zahájit rekonstrukci kateder, učeben a laboratoří v budově F. 

V průběhu roku došlo k přesunu kateder z budovy E do náhradních prostor. 

Rekonstrukce byly zahájeny, oproti plánu časově posunuty z důvodu problémů 
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se zadávací dokumentací a výběrovými řízeními.  
 

 Zahájit výstavbu nové laboratoře katedry energetických zařízení. 

V průběhu byly opakovaně řešeny problémy se zadávací dokumentací a cenami 

stavebních materiálů. V realizaci. 
 

 Spolupracovat s TUL na projektu rekonstrukce areálu Vesec pro případné využití prostor 

a ploch pro pracoviště fakulty. 

Areál Vesec byl nabídnut fakultám pro případné využití. FS TUL, katedra výrobních 

systémů a automatice,  zvažuje případné  využití pro 3D tisk budov, ve spolupráci s FA 

TUL.   
 

 Zajistit dvě katedrové místnosti pro on-line zkoušky, státní závěrečné zkoušky, obhajoby 

disertačních prací, přijímací pohovory ad.  

Byly dovybaveny dvě katedrové místnosti KSA a KSP.  

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

 Dovybavit katedrové učebny pro on-line výuku a zkoušení. 

Dovybavení učeben v budově E a v budově G pro on-line výuku. 

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
 

 Zpracovat plán předpokládaného upgradu přístrojů a vybavení laboratoří na roky 2021–

2024–2027 ve vazbě na realizaci výzkumných programů, výuky a na programové období 

2021–2027.   

V realizaci. Bude pokračovat v roce 2022 ve vazbě na přípravu projektů v rámci výzev   

OP JAK a OP TAK (programové období 2021 – 2027).  
 

 Modernizace laboratoře Uni.Lab ve vazbě na elektromobilitu. 

Laboratoř UniLab byla inovována mj. i pro vzdělávání v oblasti elektromobility a byla 

dovybavena tiskárnami pro 3D tisk pro studenty. 

Společnost ŠKODA AUTO otevřela sdílenou laboratoř UNI.Lab při FS TUL v roce 2019, 

jako první svého druhu v ČR. Studenti se zde mohou seznámit s tím, jaké jsou možnosti 

jejich budoucí kariéry ve společnosti ŠKODA AUTO po ukončení studia.  Kromě toho  

si zde studenti absolvují semináře a se zástupci automobilky si vyměňují názory  

a zkušenosti ohledně aktuálního vývoje automobilového průmyslu. 
 

 Vytvoření společné laboratoře s firmou Zeiss. 

V realizaci sdílená laboratoř průmyslové metrologie katedry obrábění a montáže a fy 

Zeiss, renomovaným výrobcem a distributorem průmyslové metrologie. 
 

 Vybavit pracoviště fakulty 10 licencemi SW Patent Inspiration. 

Bylo pořízeno a využíváno 10 licencí SW Patent Inspiration. 

Podpořeno finančně z projektu IP TUL 2021. 
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FINANČNÍ ZDROJE  

Vyhodnocení zdrojů a čerpání je doloženo ve Výroční zprávě o činnosti FS TUL v roce 2021  

a ve Výroční zprávě o hospodaření FS TUL v roce 2021.  

___________________________________________________________________________ 

 Příspěvek ze státního rozpočtu 

 Dotace ze státního rozpočtu 

 Investiční program rozvoje infrastruktury vysokých škol MŠMT ČR 

 Institucionální rozvojový program MŠMT ČR 

 Dotační programy krajů a hl. m. Praha 

 Programy TA ČR, MPO ČR, MŠMT ČR 

 Programy OP VVV a OP PIK  

 Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

 Programy na podporu mobilit studentů a akademických pracovníků 

 FS TUL zdroje, dary 

 Smluvní výzkum 


