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Jsem pro otevřenou diskuzi o problémech fakulty a jejích pracovišť 

se všemi zaměstnanci, senátory i studenty. 

Fakulta strojní by měla být místem příjemného pracovního i studijního prostředí. 

Proč jsem se rozhodl kandidovat na děkana Fakulty stroiní VŠB-TU Ostrava? 

Po dobu osmi let jsem měl tu možnost a čest být součástí fakultn ího vedení a získat tak zkušenosti v operativním i 

strategickém řízení. Spolu s Vámi se nám podařilo mnohé - stabil izovali jsme chod fakulty, dosáhli navýšení 

rozpočtu, získali prestižní ocenění, modernizovali vybavení laboratoří a učeben, zajistili personální zabezpečení 

studijních programů, získali významné finanční prostředky z grantových schémat, aj. Řadu pracovních zkušeností 

jsem nabyl také v zastupitelstvu Statutárního města Ostravy, konkrétně v Komisi pro vzdělávání, vědu a výzkum. A 

neméně cenné, osobní zkušenosti, jsem získal jako otec tří dětí. Rád bych je teď všechny využil pro další rozvoj 

fakulty ku prospěchu akademických pracovníků, studentů, průmyslové praxe i veřejnosti. Svůj program jsem 

postavil na pěti oblastech, které se navzájem doplňují a jedna bez druhé by nemohla existovat samostatně. 

Vzaelavání 

V současné době jsou úspěšně akreditovány baka l ářské i některé navazující magisterské studijní programy, u nichž 

nás však čeká ještě velký kus práce. Akreditace doktorských studijních programů pak stále probíhá . Podařilo se nám 

ovšem úspěšně akreditovat všech pět habilitačních a jmenovacích oborů, což fakultě zajistí možnost personálního 

růstu dalších pracovn íků . Všechny obory s hotovou či probíhající akreditací p řipravujeme také v anglickém jazyce, 

neboť právě studium zahraničních studentů může fakultě pomoci překlenout nedostatek studentů českých a zvýšit 

její prestiž ve světě. Na co se chci zaměřit v této oblasti? 

• Hledat další cesty, jak zastavit pokles zapsaných studentů, a to zejména cestou užší spolupráce se SŠ. K tomu 

však budu potřebovat Vaši pomoc, protože bez studentů nebude fakulta. 

• Pokračovat v akreditacích ve všech stupních studia, zejména pak u NMgr. programů, kterým končí akreditace. 

A to jak v českém, tak angl ickém jazyce . 

• Podporovat kurzy anglického jazyka pro výuku zahraničních studentů a soft skills pro moderní prvky výuky. 

• Podporovat mobility a motivaci studentů k výjezdu na zahran iční stáže a pobyty, například formou 

mimořádných stipendií. 

• Pokračovat v zavádění cílených odměn za výuku v cizím jazyce. 

• S využitím Průmyslové rady průběžně inovovat náplně studijních programů, zvýšit počet předmětů, na 

kterých se podílí odborníci z praxe, a rozšíři t nabídku DP/BP řešených ve firmách . 

• Zachovat a dále rozvíjet výuku v externích pracovištích (CBS Šumperk a Uherský Brod) . 

• Podporovat mimořádně nadané studenty- talent management. 

Věda a výzkum 

V této oblasti prochází fakulta bouřlivým vývojem . Během posledních několika let stále klesá fakultní podíl RIV bodů 

na un iverzitě. Začne být proto aplikována Metodika 17+ a uznávány pouze špičkové výsledky. Tento trend je potřeba 

zachytit od začátku a zaměřit se na kvalitní výsledky. Bez nich bude ve lmi složité získat prostředky z národních i 

mezinárodních projektů, což je jedna z hlavních složek financování fakulty . Proto se chci zaměřit na: 

• Podporu špičkového přístrojového vybavení a laboratoří pro excelentní výsledky v rámci p rojektů, podporu 

mezikatederních a mezifakultních témat VaV, týmové spolupráce napříč pracovišti a sdílení laboratoří jinými 

pracovišti FS jako mostu ke společnému výzkumu a kvalitním publikacím, včetně zapojení pracovníků KMDG. 

• Finanční ohodnocení zejména TOP výsledků (Q1 a Q2) jako motivaci k jejich vytváření. 

• Podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů doktorského a navazujícího magisterského studia jako 

potenciálních pracovníků Fakulty strojní. 

• Transparentní nastavení podmínek spolufinancování národních i mezinárodních projektů. 

• Činnost Projektového oddělení j ako administrativní podpory přípravy a správy projektů. 
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Pro zvýšení prestiže i rozvoj vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti je nutné otevřít se světu, přijímat zahraniční 

studenty ke studiu a pedagogy na odborné přednášky i spolupráci ve VaV. Abychom se stali atraktivními partnery 

pro univerzity mimo oblast, se kterou tradičně spolupracujeme (CZ, SK a PL), je nutné se na tento cíl zaměřit 

a cíleně jej podporovat. V rámci internacionalizace fakulty budu sledovat tyto cíle: 

• Výraznou podporu mobilit pedagogů (oběma směry). 

• Finanční podporu studentů vyjíždějících do zahraničí na dlouhodobé stáže. 

• Podporu přednášek špičkových zahraničních odborníků a jejich zapojení do výuky a výzkumu. 

• Podporu double a multi degree studijních programů . 

• Nábor studentů v zahraničí pro studium celých studijních programů. 

• Finanční podporu a motivaci akademických pracovníků k přípravě studijních materiálů pro výuku v cizím jazyce. 

Public Relation 

Propagaci a marketing fakulty považuji za velmi důležitou oblast. Díky aktivitám probíhajícím v posledních pěti 

letech nebyl pokles tak výrazný jako u jiných fakult univerzity a ostatních strojních fakult v ČR a SR. Zároveň se 

jméno Fakulty strojní dostává do povědomí nejen středoškolských studentů, ale i jejich rodičů, bývalých absolventů, 

firem a dalších potenciálních partnerů fakulty. Tuto oblast budu nadále podporovat a zaměřím se zejména na: 

• Vyčlenění finančních prostředků na propagaci z rozpočtu fakulty. 

• Představení aktivit fakulty na významných profesních i studijních akcích a veletrzích. 

• Pokračování v cílených PR kampaních zaměřených na studenty i rodiče na komunikačních kanálech, které tyto 

skupiny využívají nejvíce. 

• Zapojení studentů a pedagogů do PR aktivit a angažovanost absolventů při propagaci fakulty. 

• Využití skvělých výsledků v anketě Škola doporučená zaměstnavateli a Průmyslové rady pro potřeby propagace 

fakulty. 

Personálie 

Jedním ze základních pilířů fakulty jste Vy, zaměstnanci. Každý jsme v něčem jiný, máme odlišné schopnosti i 

očekávání. Chtěl bych, aby měl každý možnost co nejlépe využít svůj osobní potenciál pro rozvoj fakulty a měl 

motivaci k dalšímu personálnímu růstu. Je nutné podpořit nastupující mladé akademické pracovníky v rámci 

přicházející generační obměny, a současně využít zkušeností a znalostí emeritních zaměstnanců. V oblasti 

personální bych se chtěl zaměřit na: 

• Pokračování podpory mladých vědců do 36 let formou mimořádných příplatků ke mzdě. 

• Motivaci a systémovou podporu personálního růstu napříč pracovišti. 

• Ocenění kvalitní pedagogické práce . 

• Maximalizaci smluv na dobu neurčitou jako sociální jistoty a stabilitu vedení pracovišť-vedoucí na 4 roky. 

• Využití zkušeností a kontaktů (nejen emeritních) zaměstnanců pro rozvoj fakulty. 

Všechny tyto cíle nedokážu zvládnout sám. Za každým z nich stojí součinnost a úsilí větší skupiny lidí. Mým 

prioritním cílem je tedy získat Vaši důvěru, podporu a každodenní pomoc. Mou vizí pro následující období je: 

„Fakulta strojní VŠB-TUO - kvalitní vzdělávací instituce v rozvíjejícím 

se průmyslovém regionu a v úzké spolupráci s městern a kr.alem"_ _ ~ _ 

V Ostravě dne 26. 11. 2019 prof Ing. Robert čep, Ph.O. 
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