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Představení kandidáta na děkana Fakulty strojní, VŠB-TUO

doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
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2019 – dosud VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, docent.

2017 – dosud VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, zástupce vedoucího, 

2016 – dosud VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, proděkan pro zahraniční a vnější vztahy

2006 – 2019 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, odborný asistent

2005 – 2006 Oschatz Bohemia s.r.o., vědecko-výzkumný pracovník - výpočtář

2003 – 2003 PSP Engineering a.s., vědecko-výzkumný pracovník – výpočtář

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

VZDĚLÁNÍ, VĚDECKÁ HODNOST

2018 doc., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika

2007 Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika

2003 Ing., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika

Využití numerických metod v průmyslových aplikacích, numerické modelování dynamiky soustav těles,
numerické modelování plasticity kovových materiálů, statika a dynamika ocelových konstrukcí

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

h-index dle Web of Science/Scopus 4/4

Počet článků s impakt faktorem 3+1

Počet záznamů evidovaných v databázích Web of Science/Scopus 12/16

Počet citací evidovaných v databázích Web of Science/Scopus 34/57

Patent 2

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

2019 Univerzita Gunma, Japonsko / Fakulta strojní (3 týdny)

2004 Národní univerzita Jokohama, Japonsko / Fakulta strojního inženýrství (6 měsíců)

2002 Donětská národní univerzita, Ukrajina / Výměnný pobyt (4 týdny)

2001 Technická univerzita Braunschweig, Německo / Výměnný pobyt (6 měsíců)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk C1

Německý jazyk B2

Japonský jazyk A1



4

Co činí naši Fakultu strojní jedinečnou? Její pedagogové a studenti. Jsem si jist, že jejich dobré 
pedagogické, vědecko-výzkumné či studijní výkony a nasazení přímo souvisejí s úrovní spokojenosti 

v oblasti pracovního naplnění, materiálního zabezpečení a mezilidských vztahů. 

Roli děkana, proděkanů a dalších vedoucích pracovníků chápu především jako službu zaměstnancům 
fakulty za účelem vytvoření příznivých podmínek ve výše uvedených oblastech.

V rámci svého působení budu usilovat o dosažení následujících cílů/potřeb…
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ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FAKULTY
Pilíře financování fakulty tvoří příjmy za výuku studentů, příjmy za VaV činnost, příjmy 
z projektů a příjmy za hospodářskou činnost. Budu podporovat:

Navýšení počtu zapsaných českých studentů

Jak toho docílím:

 návštěvami středních a základních škol,

 moderními reklamními kampaněmi zaměřenými na potenciální studenty a jejich

rodinné příslušníky,

 prezentováním fakulty jako instituce s jedinečnými možnostmi pro studenty.



6

ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FAKULTY
Pilíře financování fakulty tvoří příjmy za výuku studentů, příjmy za VaV činnost, příjmy 
z projektů a příjmy za hospodářskou činnost. Budu podporovat:

Další navýšení počtu zapsaných zahraničních studentů – samoplátců

Jak toho docílím:

 zlepšením využití dostupných stipendijních fondů k pokrytí nákladů zahraničních 

studentů, vč. poplatků za studium,

 uzavíráním smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami za účelem zajištění 

příchozích studentů, např. po ukončení bakalářského studia v zahraničí,

 tvorbou dobrého jména fakulty v zahraničí – poskytováním dobře organizovaného a 

zajištěného studia na FS,

 účinnou spoluprací s Oddělením mezinárodních vztahů univerzity.
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ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FAKULTY
Pilíře financování fakulty tvoří příjmy za výuku studentů, příjmy za VaV činnost, příjmy 
z projektů a příjmy za hospodářskou činnost. Budu podporovat:

Navýšení počtu vyjíždějících studentů ve všech stupních studia na jedno- až 

dvousemestrální studijní pobyty či stáže v rámci programu Erasmus+.

Jak toho docílím:

 individuální propagací možností studia v zahraničí případným zájemcům,

 posouzením možností uznání předmětů vykonaných v zahraničí před odjezdem na 

studijní pobyt,

 zapojením studentů, kteří zahraniční studium absolvovali do propagace,

 finanční podporou studentů nad rámec přiznaného stipendia,

 účinnou spoluprací s Oddělením mezinárodních vztahů univerzity.
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ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FAKULTY
Pilíře financování fakulty tvoří příjmy za výuku studentů, příjmy za VaV činnost, příjmy 
z projektů a příjmy za hospodářskou činnost. Budu podporovat:

Zvýšení počtu a kvality VaV výstupů pracovníků fakulty

Jak toho docílím:

 podporou tvorby vědeckých týmů s multidisciplinárním zaměřením,

 podporou začlenění pracovníků s menší publikační zkušeností do vědeckých týmů,

 podporou spolupráce se zahraničními odborníky,

 příspěvkem na poplatky spojené s publikováním v odborných časopisech s IF,

 podporou pracovníků při podávání a spravování VaV projektů prostřednictvím 

Oddělení projektů fakulty,

 podporou propojení firem (např. členů Průmyslové rady FS) a pracovišť fakulty za 

účelem podávání společných projektů VaV,

 stanovením pravidel využívání přístrojového vybavení pracovišť jinými pracovišti FS.
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ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FAKULTY
Pilíře financování fakulty tvoří příjmy za výuku studentů, příjmy za VaV činnost, příjmy 
z projektů a příjmy za hospodářskou činnost. Budu podporovat:

Udržení a další rozvoj hospodářské činnosti pracovišť

Jak toho docílím:

 úzkou spoluprací s Průmyslovou radou Fakulty strojní,

 otevíráním možností spolupráce návštěvami firem a prezentacemi možností FS.
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SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZKUŠENOSTÍ NA FAKULTĚ
Pro další rozvoj fakulty považuji vzájemnou komunikaci v oblasti vědecko-výzkumné, 
výukové a interpersonální za zásadní. Budu podporovat:

Informovanost zaměstnanců pracovišť o VaV aktivitách na jiných pracovištích FS

Jak toho docílím:

 pořádáním pravidelných workshopů s prezentacemi aktuálních VaV aktivit pracovníků 

a studentů doktorského studia se zastoupením všech pracovišť fakulty a s možností 

vzájemného sdílení zkušeností či nalezení styčných témat VaV.

Informovanost zaměstnanců o aktuálním přístrojovém vybavení pracovišť a možnostech 

jeho využití na jiném pracovišti FS

Jak toho docílím:

 aktualizací stávajícího seznamu vybavení pracovišť FS a stanovením podmínek jeho 

využití.
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SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZKUŠENOSTÍ NA FAKULTĚ
Pro další rozvoj fakulty považuji vzájemnou komunikaci v oblasti vědecko-výzkumné, 
výukové a interpersonální za zásadní. Budu podporovat:

Informovanost zaměstnanců o zahraničních aktivitách pracovišť FS

Jak toho docílím:

 vytvořením úložiště obsahujícím záznam z realizovaných zahraničních služebních cest 

zaměstnanců FS na partnerské univerzity za účelem informovanosti při přípravách 

dalších cest.

Další vzdělávání zaměstnanců

Jak toho docílím:

 podporou zapojení zaměstnanců do kurzů anglického jazyka,

 podporou výjezdů zaměstnanců do zahraničí v rámci projektu Erasmus+,

 podporou řízených praxí zaměstnanců ve specializovaných firmách.
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SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZKUŠENOSTÍ NA FAKULTĚ
Pro další rozvoj fakulty považuji vzájemnou komunikaci v oblasti vědecko-výzkumné, 
výukové a interpersonální za zásadní. Budu podporovat:

Zapojení zaměstnanců a studentů do běhu fakulty

Jak toho docílím:

 úzkou spoluprací vedení FS s Akademickou a Studentskou komorou Akademického 

senátu FS

 principem otevřených dveří všem zaměstnancům a studentům.
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FAKULTA STROJNÍ JAKO PRESTIŽ

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti. V posledním období jsme byli

aktivními účastníky nebývalého růstu naší Fakulty strojní. Všichni si ale musíme

uvědomit, že zvyšovat prestiž fakulty nelze ze dne na den. Pojďme se nyní všichni podílet

na jejím dalším rozvoji. Věřím, že vzájemný respekt, přátelská atmosféra, kolegialita,

odbornost pedagogů a zapálení studentů je zárukou úspěchu. Za sebe nabízím poctivost,

pracovitost a otevřenost.
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