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Datum narození: 9. 9. 1961

E-mail: ivo.hlavaty@vsb.cz,  

WWW stránky: http://fs1.vsb.cz/~hla80/

2003 - doc.   VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, obor Strojírenská technologie

2000 - Ph.D.  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  strojní, obor 

Strojírenská technologie

1992 - 2003 odborný asistent na Katedře mechanické technologie, 

Ústav svařování, VŠB – TU Ostrava

1987 - 1992 pracovník pro vědu a výzkum VŠB Ostrava, v oblasti 

svařování dílů jaderných a tepelných elektráren, společně 

s podnikem Vítkovice – Výzkum a vývoj (VŽSKG, k.p. 

Ostrava)

1987 - Ing.   Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní a 

elektrotechnická, obor Strojírenská technologie

mailto:ivo.hlavaty@vsb.cz
http://fs1.vsb.cz/~hla80/


Odborná kariéra

1982 konstruktér homologačních zařízení závodu 5, VŽSKG

Ostrava

1995 – 2012 Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava – výzkumný pracovník 

v oblasti svařování, auditor - technický expert pro 

posuzování systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 

9001 společně s ČSN EN ISO 3834 (od 2012 – externě)

2008 – dosud technický expert pro systémy kvality ČSN EN ISO 9001 

SNAS Bratislava

2001 – 2012 technický dozor při svařování a inspekční činnost 

na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín

2010 – dosud inspektor dle vyhlášky č. 309/2005 Sb. SÚJB – inspekční 

činnost na JE Dukovany a JE Temelín



Pedagogická činnost od roku 1992

• garant studijního oboru 2303R002 - Strojírenská technologie 

ve studijním programu B2341 (od r. 2010-2012)

• garant 9 předmětů Bc., Mgr. a Ph.D. studia

• vedení cvičení více než 16 předmětů

• přednášející v 11 předmětech

• vedení více než 65 diplomových a bakalářských prací

• vedení 9 doktorandů, z toho 5 ukončených 

• přednášky v kurzech vyššího svářečského personálu (IWE, IWT, 

IWS) dle osnov EWF (IAB) (od r. 1994)



Členství v radách a komisích
2014 – dosud člen Vědeckých rad:  

Fakulty strojní - ČVUT Praha, 

Fakulty strojního inženýrství - VUT Brno, 

Strojníckej fakulty – STU Bratislava, 

Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave – STU Bratislava, 

Fakulty strojní - ZČU Plzeň;

2012 – dosud člen Vědecké rady Strojníckej fakulty Žilinské univerzity

v Žilině;

2012 – dosud člen Vědecké rady VŠB – Technické univerzity Ostrava;

2012 – dosud předseda Vědecké rady Fakulty strojní VŠB – Technické 

univerzity Ostrava;

2010 – dosud člen Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice

2008 – dosud člen a předseda (od r. 2011) komise pro státní zkoušky 

na bakalářském a magisterském stupni studia Slovenské 

technické univerzity v Bratislavě

2005 – dosud člen komise pro státní zkoušky Bc. a Mgr. 

Fakulty strojní, VŠB – Technické univerzity Ostrava



Členství v organizacích

2013 – dosud šéfredaktor a člen redakční rady TRANSACTIONS of the 

VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series

(příprava pro zařazení do databáze SCOPUS)

2008 – dosud člen redakční rady Scientific Papers University 

of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty

2008 – dosud člen redakční rady časopisů Silnice Železnice 

a časopisu All For Power – KONSTRUKCE – Media

2011 – dosud Slovak Welding Society (Slovenská zváračská spoločnosť) -

SWS, Slovensko

2007 – dosud člen České svářečské společnosti 

(Czech Welding Society ANB) 

2007 – dosud The Guild of Welding Experts

(Cech zváračských odborníkov), Slovensko

1999 – dosud člen a předseda (od r. 2009) Odborné komise 

pro svařování při Sdružení dopravních podniků ČR



Publikační činnost a patenty

6x patenty (CZ 282237B6, CZ 287365B6, 

EP 0866741B1, SK 284023B6, PL 181562B1, 

HU 223154B1)

Publikace: WoS 4 + 4, citace na WoS 6 (6 bez autocitací), 

H-index 2, Scopus 7 + 2, citace na Scopus 21 

(17 bez autocitací), H-index SCOPUS 2

18x skripta, kapitoly ve skriptech, učební texty

21x podklady pro výuku, elektronické publikace 

na http://fs1.vsb.cz/~hla80/ [on line]

124x přednášky na sympoziích, seminářích 

a konferencích, články ve sbornících 

51x články v odborných časopisech

84x oponované výzkumné zprávy 

http://fs1.vsb.cz/~hla80/


Zvyšování kvalifikace v rámci oboru

2003 Mezinárodní svářečský inspektor – inženýr (IWI-C, EWI-E) 

č. EWI-E/CZ 04001

2005 Certifikovaný Evropský svářečský inženýr (certEWE) 

č. Cert EWE/CZ 99010/2

2006 Kurz nedestruktivního zkoušení materiálu - vizuální kontrola povrchů 

(Visual Testing in according to EN 970)

2008 Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí 

na úrovni specialisty (Welding Reinforcing Bars at the Specialist Level) 

č. WRBS/CZ 08098

2010 Inspektor dle vyhlášky č. 309/2005 Sb. SÚJB – Zajišťování technické 

bezpečnosti speciálně navrhovaných vybraných zařízení Jaderných 

elektráren (dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES)

2011 Kurz nedestruktivního zkoušení materiálu - vizuální kontrola povrchů 

svarových spojů (EN 473 – VT2dw)



Vědeckovýzkumná činnost - projekty

 Projekt CZ.1.05/3.1.00/14.0318 – Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství II. 

(2013 – 2015), hlavní koordinátor projektu.

 Projekt CZ.1.05/3.1.00/13.0279 – Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství 

(2012 – 2014), hlavní koordinátor projektu.

 Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0459 - Zvyšování kompetencí studentů technických oborů 

prostřednictvím modulární inovace studijních programů (2009 - 2011). Modul 

Technologické inženýrství – Technologičnost konstrukce – spoluautor.

 Projekt CG911-050-910 -Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových 

pásnic ocelových mostních konstrukcí (2009-2010, MD0/CG). Ministerstvo dopravy 

ČR, hlavní řešitel.



Moje cíle 2012 - 2016

 spokojený student 
výsledky dotazníkového šetření, zvýšení komunikace se 

studentskou komorou AS FS, zapojení studentů 

do prezentací FS, mimořádná stipendia aktivním studentům

 zaměstnaný absolvent
zaměstnanost absolventů FS 97,3%

 spokojený zaměstnavatel našich absolventů
3. místo v anketě „Doporučeno zaměstnavateli“  2014 a 2015

 vyhovující pracovní prostředí pro zaměstnance
motivační nástroje, ocenění za mimořádné pracovní výsledky, 

zapojení vedoucích pracovišť do Vědecké rady FS VŠB-TUO, 

delegování pravomocí  na vedoucí pracovišť, zvýšená finanční 

podpora z rozpočtu fakulty za výuku v cizím jazyce (pracovníci a 

pracoviště)



Moje cíle 2012 - 2016
 atraktivní prostředí pro studium

podpora studentských projektů (formule SAE), podpora 

mobilit studentů mimořádnými stipendii 

 nárůst výstupů výsledků VaV FS - výzkumná univerzita 

(fakulta)

důsledná podpora hodnocených VaV výstupů, nárůst RIV

bodů na cca 17 000, finanční podpora podávání patentů a 

publikací v prestižních časopisech

 úzká spolupráce s průmyslem

Průmyslová rada FS (více než 130 firem), zpětná vazba 

z průmyslu do vzdělávání, zapojení do propagace fakulty a 

spolupráce ve VaV

 větší prestiž fakulty v ČR a ve světě

Významný přínos FS k celkovému hodnocení univerzity, 

rostoucí počet přijatých zahraničních studentů



Poděkování

děkuji všem za přínos a podporu 

při naplňování stanovený cílů

v tomto funkčním období



Proč jsem se rozhodl 

opět kandidovat

Chtěl bych navázat na končící 

úspěšné období a pokračovat 

v dalším rozvoji fakulty



Moje vize

Fakulta s dobrým jménem

v České republice i zahraničí,

vyhledávaná studenty

a uznávaná zaměstnavateli



Oblast vzdělávání

Akreditované obory na FS: Bc. obory strojírenství do roku 2017, Bc. dopravní 

obory do roku 2023, Bc. energetika do roku 2018, Mgr. obory do roku 2021, 

Ph.D. obory do roku 2020, Habilitační a jmenovací řízení do roku 2018.

 Reakreditace bakalářských studijních oborů v roce 2017

 Rozvoj přístrojového vybavení pro experimentální činnost studentů 

a počítačových technologií pro simulace ve strojních oborech

 Zahájení výuky v oborech s rozšířenou akreditací na výuku v JA

 Příprava rozšíření akreditace na výuku v jazyce anglickém pro další 

obory Mgr. studia

 Vytvoření podmínek pro zdokonalování pedagogických 

dovedností, zejména mladých a začínajících vysokoškolských 

pedagogů

 Rozšíření odborných přednášek z výzkumu a praxe pomocí 

„konferenčních audiovizuálních zařízení“ z ČR i ze světa



Oblast vědy a výzkumu
Od roku 2012 došlo k nárůstu tzv. RIV bodů z necelých 9,5 tisíce 

na současných 17 tisíc bodů, což se také výrazně projevilo v rozpočtu fakulty.

 Důraznější podpora tvorby „tvrdých“ výstupů VaV. Finanční podpora 

uplatňování článků v prestižních časopisech a databázích

 Finanční a administrativní podpora podávání patentů a užitných vzorů

 Administrativní podpora při podávání projektů VaV do veřejných soutěží, 

dotačních titulů a výzev operačních programů

 Podpora mladých vědecko-akademických pracovníků do 35 let

 Oceňování nejlepších VaV pracovníků – motivace k lepším VaV výsledkům 

 Podpora VaV činnosti studentů všech stupňů a forem studia

 Podpora talentovaných studentů ve všech typech studijních programů, 

rozvoj tvůrčí činnosti studentů v návaznosti na řešené projekty VaV

 Podpora projektů a grantových úkolů, na kterých bude participovat více 

fakultních i univerzitních pracovišť

 Vytvoření podmínek pro podporu spolufinancování národních 

i mezinárodních projektů na Fakultě strojní VŠB-TUO



Oblast internacionalizace
Prioritní oblastí naší fakulty v období let 2016 – 2020 je internacionalizace 

všech forem studia, včetně rozšíření mezinárodní spolupráce se zahraničními 

univerzitami, výzkumnými a vývojovými centry. 

 Podpora mobilit studentů v rámci komunitárních programů

 Podpora internacionalizace pedagogického procesu – přijímání 

zahraničních pedagogů a posílení výjezdů akademických pracovníků 

Fakulty strojní VŠB-TUO na zahraniční studijní a vědecké pobyty

 Podpora výuky cizích jazyků a přípravy materiálů v angličtině s cíleným 

oceněním pracovníků za výuku v angličtině

 Příprava Double-Degree programu realizovaného se zahraničními 

univerzitami

 Podpora přijímání zahraničních studentů a jejich studia na Fakultě strojní 

VŠB-TUO

 Nabídka dalšího vzdělávání v jazyce anglickém pro akademické pracovníky

 Rozšíření zázemí pro mezinárodní spolupráci a internacionalizaci studia –

International Office – podpora na úrovni FS



Personální oblast
Personální růst pracovníků má přímý vliv na kvalitu výuky, akreditace studijních 

programů a oborů. Nelze podcenit přechod při generační obměně pracovníků, zejména 

v odborných předmětech. 

 Systémová podpora rozvoje a profesního růstu pracovníků 

(habilitační a jmenovací řízení) za účelem zkvalitňování výuky 

a garance studijních oborů a programů při akreditacích

 Zajištění stáží a praxí nejen členy Průmyslové rady Fakulty strojní 

pro pracovníky Fakulty strojní VŠB-TUO s cílem zvýšení kvality 

výuky

 Vytváření podmínek pro zdokonalování pedagogických dovedností 

zejména mladých a začínajících vysokoškolských pedagogů, 

zajištění nabídky studia Inženýrské pedagogiky

 Zapojování odborníků z praxe do výuky s možným 

profesním pedagogickým růstem

 Oceňování významných odborníků 



Oblast marketingu a propagace FS
Nárůst aktivit v posledních dvou létech ve spolupráci se studenty – reklamní 

materiály, videosekvence, účast na aktivitách univerzity a firem, apod. 

 Na základě vyhodnocení reklamních kampaní pokračovat cíleně 

v propagaci technického vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TUO

 Větší zapojení studentů do marketingových aktivit fakulty

 Oslovování a angažování bývalých absolventů Fakulty strojní  VŠB-TUO 

za účelem zvyšování kreditu o ohlasu naší ALMA-MATER 

(video absolventů)



Garance děkana Fakulty strojní VŠB-TUO
 Transparentní informace o hospodaření fakulty s jeho důslednou 

kontrolou

 Otevřená komunikace s Akademickým senátem Fakulty strojní 

VŠB-TUO

 Přímá diskuse s děkanem a vedením fakulty, podávání informací 

o chodu fakulty, posílení dialogu se studenty

 Podpora externích pracovišť Fakulty strojní VŠB-TUO (Šumperk a 

Uherský Brod) s cílem zvýšení počtu studentů v těchto spádových 

oblastech

 Pokračující užší spolupráce mezi pracovišti Fakulty strojní 

VŠB-TUO, větší informovanost a propojení pracovišť  ve VaV

 Cílená podpora při podávání národních a mezinárodních projektů

 Rozšíření činností Průmyslové rady FS (Průmyslové inženýrství)  

 Systémové vyřešení spolupráce Fakulty strojní a Centra ENET

 Vytváření příznivých pracovních podmínek na pracovištích Fakulty 

strojní VŠB-TUO s cílem zajištění spokojenosti pracovníků



Spolupráce v období 2016-2020

Obracím se na vás na všechny 

a zvu vás ke spolupráci 

při realizaci dalších cílů fakulty 

v jejíž potenciál pevně věřím
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65. výročí založení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava - 2015





Děkuji za pozornost
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www.fs.vsb.cz

www.facebook.com/fsostrava

http://www.fs.vsb.cz/
https://www.facebook.com/fsostrava


www.fs.vsb.cz


