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B-I – Charakteristika studijního programu
Název studijního programu
Typ studijního programu
Profil studijního programu
Forma studia
Standardní doba studia
Jazyk studia
Udělovaný akademický titul
Rigorózní řízení
Garant studijního programu
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání
Zaměření na přípravu odborníků
z oblasti
bezpečnosti
České
republiky
Uznávací orgán

Energetika
navazující magisterský
akademicky zaměřený
prezenční, kombinovaná
2 roky
Český
Ing.
ne
Udělovaný akademický titul
Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
ne
ne

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Energetika
Cíle studia ve studijním programu
Navazující magisterský studijní program „Energetika“ je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti
strojírenství, energetiky, zejména bakalářského studijního programu Energetika.
Sestavení studijního programu a profilu absolventů vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v
energetice, která je již zakotvena v článku 3.1 Státní energetické koncepce, vypracované MPO ČR. Obecně je
potřeba aktivizovat nové vysokoškolsky vzdělané odborníky v energetickém sektoru.
Předkládaný navazující magisterský studijní program Energetika reaguje na společenskou potřeba přípravy
vysokoškolsky vzdělaných odborníků s příslušnými teoretickými i odbornými znalostmi, kteří jsou schopni
provozovat či řídit energetické celky, jednotlivé stroje a zařízení. Absolventi by měli být schopni reagovat na
potřeby praxe, se kterou již během studia úzce spolupracují, měli by být schopni realizovat inženýrský díla v oblasti
energetiky, modelovat energetické procesy, včetně posuzování energetických a ekonomických ukazatelů. Měli by
být schopni realizovat technická měření, využívat moderní výpočetních techniku, prezentovat své výsledky a
spolupracovat na aktuálních úkolech praxe i výzkumu. Absolventi budou schopni samostatně se podílet na realizaci
a provozování energetických strojů a zařízení, zvládnou problematiku řízení provozu energetických strojů a další
činnosti na vysoké odborné úrovni. Jsou schopni se zapojit do výzkumné činnosti v dané oblasti, budou rozumět
základům konstrukční práce v oblasti energetiky.
Díky výše uvedeným skutečnostem budou mít absolventi tohoto studijního programu na trhu práce vysokou šanci
na uplatnění v oboru, včetně mezioborového přístupu a znalosti minimálně jednoho světového jazyka.
V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti v oboru energetických zařízení.
V tomto typu studia jsou zařazeny předměty, které rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti studentů, hlavní
pozornost je však věnována praktickému využití teoretický znalostí v konkrétních problémech energetické praxe.
Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby modelování a
provozu energetických strojů. Studenti budou mít možnost aktivního využití stáží v odborných firmách a rovněž
využít přednášky odborníků z praxe.
Profil absolventa studijního programu
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Energetika si v průběhu studia doplní znalosti získané
během bakalářského studia, jsou schopni samostatné práce v oblasti energetiky. Dovedou používat odbornou
terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti energetiky, orientovat se v technických výkresech,
navrhnout konstrukční řešení a na základě znalostí hlavních technických metod oboru dovedou analyzovat
praktický i výzkumný problém, realizovat jeho praktické řešení, jsou schopni následně provozovat energetické
celky nebo samostatná energetická zařízení. V rámci svých odborných znalostí jsou schopni navrhnout, realizovat,
vyhodnocovat kvalitu i provozování energetických děl, energetických systémů a hodnotit jejich efektivitu, včetně
ocenění ekonomických dopadů.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Energetika je připraven zastávat funkce na pozicích
provozních úseků energetických jednotek a vykonávat funkce s tímto spojené. Získané znalosti a dovednosti může
využít i v rámci jiných činností v průmyslových podnicích nebo na jiných úsecích v energetických firmách. Příklady
typických pracovních pozic po absolvování programu jsou: provozní technik elektro nebo údržby, operátor
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výrobních jednotek, projektant částí elektrizační soustavy, projektant částí nebo celých energetických strojů,
odborník v oblasti měření a vyhodnocení odběru tepelné a elektrické energie apod. Absolvent je připraven zastávat
pracovní technické pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, nebo jiných energetických či
technologických firmách.
Absolventi jsou výsledně schopni
- Realizovat energetická díla jako celek, nebo jeho části, projektování a rozvodu elektrických sítí.
- Sestavovat energetické bilance, modelovat energetické procesy
- Samostatně realizovat technická měření, energetické výpočty
- Vyhodnocovat efektivitu provozu energetických zařízení
- Prezentovat vytvořené výsledky své činnosti
Absolventi získají informace pro tvořivý a iniciativní přístup k práci, jsou následně schopni řídit odborné projekty,
včetně plánování jejich realizace.
Absolventi jsou schopni využívat na uživatelské úrovni informační a komunikační technologie, pracovat v týmech,
ale jsou rovněž připraveni převzít řešení samostatných úloh. Své znalosti jsou schopni interpretovat jak odborné
tak laické veřejnosti, jsou schopni komunikovat v minimálně jednom světovém jazyku. Jsou si vědomi nutnosti
potřeby dalšího trvalého odborné vzdělávání.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů jsou nastaveny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v
magisterských studijních programech UJEP (dále jen SZŘ). Na fakultě je ustanovena Rada studijního programu,
která dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, implementaci kreditního systému, dává podněty
ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů, koordinuje efektivní zapojení kateder do realizace
studijního programu a hodnotí kvalitu realizace studijního programu.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém, jehož znaky jsou:
• jeden kredit představuje zpravidla 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tj.
celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok, tj. 120 kreditů za celou dobu studia
• každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro
úspěšné ukončení daného předmětu,
• tentýž předmět má stejné kreditové ohodnocení pro všechny formy studia,
• kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
• získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
• za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.
Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. Kreditový systém UJEP je
kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce "ECTS") umožňující mobilitu studentů v rámci
evropských vzdělávacích programů.
Předměty jsou ve studijním plánu zařazeny do ročníků a semestrů. Předměty jsou vymezeny jako povinné, povinně
volitelné a volitelné. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJEP takto
- zápočtem, student musí splnit podmínky k udělení zápočtu dané vyučujícím nebo garantem předmětu
- zkouškou, před níž je obvykle vyžadován zápočet.
Studenti získávají odbornost primárně v průběhu studia povinných a povinně-volitelných základních teoretických
předmětů teoretického základu (ZT) a předmětů profilujícího základu (PZ). U každého předmětu jsou údaje o
jeho rozsahu, počtu kreditů a způsobu ukončení (zápočtem nebo zápočtem a zkouškou). Některé z předmětů mohou
mít stanoveny prerekvizity nebo korekvizity.
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu je zpracován pro každý akademický rok pro
standardní dobu studia, která je 4 semestry, tj. 2 roky. Studijní plány jsou sestaveny tak, aby počet výukových hodin
nepřesáhl v prezenční formě studia 30 hodin týdně. Rozsah výuky za přítomnosti studenta v kombinované formě
studia je nejméně 80 a nejvýše 120 hodin v semestru. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, část cvičení
probíhá s počítačovou podporou nebo přímo měřením v laboratořích. Výuka v kombinované formě probíhá formou
společných konzultací, kdy jsou studentům vysvětlovány především obtížnější partie probírané látky, konzultovány
jejich semestrální práce, atd. Jedna hodina trvá 45 minut.
Podle studijního plánu příslušného studijního programu a ročníku si student sestavuje osobní studijní plán pro
jednotlivé ročníky studia v souladu s pravidly daného studijního programu.
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Podmínky k přijetí ke studiu
Studium na fakultě se řídí „Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských studijních
programech UJEP“ a pro jeho evidenci je používán informační systém studijní agendy (STAG). Studium probíhá
podle harmonogramu FSI UJEP pro příslušný akademický rok. Samotné vytváření studijních plánů se řídí „Pravidly
vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP (čl. 21, 24, 25, 26, 27 a 26)“, která jsou vnitřním předpisem
UJEP.
Pravidla přijímání ke studiu se řídí Statutem UJEP, čl. 20 Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu.
V souladu se Statutem UJEP se každoročně vyhlašují Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do
magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství UJEP.
Do navazujícího magisterského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili kterékoliv
vysokoškolské studium stejného nebo příbuzného zaměření. Posouzení příbuznosti absolvovaného studijního
programu provede děkan, nebo jím pověřený proděkan, na základě doporučení garanta studijního programu
především porovnáním obsahu obou studijních programů s využitím kreditového hodnocení předmětů.
Návaznost na další typy studijních programů
Navrhovaný studijní program vychází z v současnosti realizovaného studijního programu N3907 Energetika, oboru
3907T008 Energetika-teplárenství (rozhodnutí MŠMT č. j. 35026/2015) a v budoucnu by měl předchozí studijní
program nahradit.
Stávající magisterský program přímo navazuje na v současnosti vyučovaný studijní obor 3907R008 Energetikateplárenství programu B3907 Energetika (rozhodnutí MŠMT č. j. 35602/2014).
Následně pak mohou absolventi magisterského studia pokračovat v doktorském studiu ve studijním programu na
jiných vysokých školách.
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B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní
programy)
Označení studijního plánu
Název předmětu

Rozsah

Přenos tepla a hmoty

39p+26c

Moderní měřicí metody

26p+26c

Elektrická měření II
Teplárenství, potrubní
rozvody, tlakové nádoby
Technické výpočty v
MATLABu II
Cizí jazyk T1
Teorie konstruování
Materiály tepelně
energetických zařízení
Úprava vod
Degradace materiálů v
energetice
Chladicí systémy
Cizí jazyk T3
Diagnostika energetických
zařízení
Energetické stroje II Optimalizace systémů v
energetice
Exkurze

13p+39c
26p+26c
13p+26c
0p+26c
26p+26c
26p+26c
13p+39c

Energetika - prezenční
Povinné předměty
způsob
počet
Vyučující
ověř.
kred.
Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

4

5
5
4
5
5

4

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

5
5

Zápočet

0

52p+13c

Zápočet a
Zkouška

5

6h/týden

Zápočet

5

Cizí jazyk T3

0p+26c

Zkouška

2

Termodynamika plynů

18p+18c

Zápočet a
Zkouška

5

Diplomový projekt

8 týdnů

Zápočet

10

Praxe II.

8h/týden

Zápočet

7

Zápočet a
4
Zkouška
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Pozn. Předmět Exkurze je určen pouze pro prezenční studium.
Student musí absolvovat všechny předměty - 103 kreditů.
Parní kotle

18p+18c

4

1./Z

ZT

1./Z

ZT

1./Z

PZ

1./Z

PZ

1./Z

PZ

1./Z
doc.
Ing.
Milan
Chalupa, CSc.
prof. Ing. Libor Beneš,
Ph.D.
Ing.
Tatjana
Brovdyová, CSc.
doc.
Ing.
Sylvia
Kuśmierczak, PhD.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.

2

1 týden

Dynamika energetických
strojů
Praxe I.

doc. Ing. Jan Novotný,
Ph.D.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.
Ing. Bc. Vladislav
Síťař, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil,
Ph.D.
Ing. Martin Kantor,
Ph.D.

2

Zápočet

Zápočet

26p+26c

5

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

26p+13c
39p+26c

5

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška
Zápočet

0p+26c

26p+26c

5

Zápočet

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška
Zápočet

26p+13c

5

dop.
profil.
roč./sem. základ

1./L

ZT

1./L

ZT

1./L

PZ

1./L

PZ

1./L

PZ

1./L
Ing. Milan Dian, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil
Ph.D.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.
Ing. Bc. Vladislav
Síťař, Ph.D.
doc. Ing. Štefan Husár,
PhD.
Ing. Bc. Vladislav
Síťař,
Ph.D.,
Ing.
Kantor, Ph.D.

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z
doc. Ing. Jan Novotný,
Ph.D.
doc. Chalupa, prof.
Juchelková
Ing. Síťař Phd. Inh.
Kantor, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Juchelková, Ph.D.

2./L

ZT

2./L

PZ

2./L

PZ

2./L

PZ

Povinně volitelné předměty – typ A
Předměty pro všechny zaměření
Ing. Bc. Vladislav
0p + 52c
Zápočet
5
1./Z
PZ
Síťař, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Spolupráce na projektech
0p + 39c
Zápočet
5
1./Z
PZ
Juchelková, Ph.D.
doc.
Ing.
Tomáš
Loučka, CSc. 50%; Ing.
Užití elektrické energie
26p + 26c
Zápočet
5
1./Z
PZ
Bc. Vladislav Síťař,
Ph.D.
Modelování energetických
Ing. Martin Kantor,
26p + 26c
Zápočet
4
1./L
PZ
toků v COMSOLu
Ph.D.
Projektování v energetice
Dr.
Ing.
Miroslav
9p + 27c
Zápočet
4
2./Z
PZ
Barák, CSc.
Předměty – Typ A1 – zaměření EE
Ekonomika a management
Zápočet a
prof. Ing. Dagmar
26p + 26c
4
1./L
PZ
v energetice
zkouška
Juchelková, Ph.D.
3D modelování
Ing. Tomáš Vysloužil
9p + 18c
Zápočet
4
2./Z
PZ
Ph.D.
Předměty – Typ A2 – zaměření SE
Energetické využívání
Zápočet a
prof. Ing. Dagmar
26p + 26c
4
1./L
PZ
odpadů a biomasy
zkouška
Juchelková, Ph.D.
Spalovací motory
doc. Ing. Jan Novotný,
18p + 18c
Zápočet
4
2./Z
PZ
Ph.D.
Předměty – Typ A3 – zaměření MES
Modelování elektrizační
Ing. Bc. Vladislav
13p + 39c
Zápočet
4
1./L
PZ
soustavy
Síťař, Ph.D.
Přenos a rozvod elektrické
Ing. Bc. Vladislav
18p + 18c
Zápočet
4
2./Z
PZ
energie
Síťař, Ph.D.
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
1. Ročník - Student musí v každém semestru absolvovat minimálně 1 z povinně volitelných předmětů
nabízených v daném semestru. Celkem za 1 ročník tedy student musí získat min. 9 kreditů
2. Ročník – za zimní semestr student musí absolvovat alespoň 1 z povinně volitelných předmětů nabízených
v daném semestru - min 4 kredity
Za oba ročníky musí student získat min. 13 kreditů
Odborná stáž ve firmě nebo
zahraničí

Ze skupin předmětů A1, A2 a A3 si student povinně vybere jednu skupinu (A1 – zaměření EE, A2 – zaměření SE,
A3 – zaměření MES).
Po jednom předmětu si student vybírá ze skupiny předmětů A a B.
Přičemž si student volí předměty/skupiny podle toho, jaký volitelný předmět bude absolvovat u SZZ.

Povinně volitelné předměty – Typ B
Řízení projektů
Přednášky odborníků
zahraničí nebo praxe
soft skills

ze

9p+18c

Zápočet

4

9p+18c

Zápočet

4

9p+18c

Zápočet

4

Ing.
Daniela
Vysloužilová, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Juchelková, Ph.D.
Ing. Martin Kantor,
Ph.D.,
prof.
Ing.
Dagmar
Juchelková,
Ph.D.

2./L
2./L
2./L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
2. Ročník/L semestr - student musí absolvovat alespoň 1 z povinně volitelných předmětů nabízených v daném
semestru - min 4 kredity.
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Součásti SZZ a jejich obsah
Ústní zkouška je založena na znalostech z odborných předmětů profilujícího základu (PZ), které ovšem pro své
řešení vyžadují znalosti z předmětů teoretického základu (ZT).
Státní závěrečná zkouška je složena
- z obhajoby závěrečné práce
- a ústní zkoušky, která prověřuje znalosti studentů ze tří odborných okruhů (2 povinné,1 povinně volitelný)
Povinné okruhy:
- Povinný okruh Zařízení v energetice - prověřuje znalosti z předmětů:
Energetické stroje II
Moderní měřicí metody
-

Povinný okruh Strojní zařízení v energetice - prověřuje znalosti z předmětů
Přenos tepla a hmoty
Parní kotle

-

Povinně volitelný okruh - prověřuje znalosti z předmětů - okruhy podle PV předmětů během studia si
student volí jednu skupinu předmětů
buď Efektivita energetiky (předměty skupiny A1 - EE)
Optimalizace systémů v energetice
Ekonomika a management v energetice
nebo Speciální energetika (předměty skupiny A2 - SE)
Spalovací motory
Energetické využívání odpadů a biomasy
nebo Modelování v elektrizačních soustavách (předměty skupiny A3 - MES)
Přenos a rozvod elektrické energie
Modelování elektrizační soustavy

Další studijní povinnosti
Nerelevantní
Návrh témat kvalifikačních prací
a témata obhájených prací
Navrhovaný studijní program vychází z vyučovaného studijního programu N3907 Energetika (rozhodnutí MŠMT
č. j. 35026/2015).
Vzhledem k tomu, že studijní obor byl realizován teprve od roku 2016, má první absolventy až v akademickém
roce 2017/2018.
V současnosti lze uvést některá témata připravená k obhajobě:
Návrh a porovnání instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů
Návrh na snížení spotřeby elektrické energie
Využití chladicí věže pro chlazení výrobních bloků
Kompenzace účiníku ve společnosti Lovochemie, a.s.
Monitorování parního cyklu kogenerační jednotky
Návrh a optimalizace tepelného čerpadla se solárním tepelným systémem
Návrh na výměnu startovacích hořáků fluidního kotle
Návrh regulační stanice plynu
Diplomové práce budou následně uloženy v digitálním depozitáři DP UJEP.
Návrh témat rigorózních prací
a témata obhájených prací
nerelevantní
Součásti SRZ a jejich obsah
nerelevantní
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B-I – Charakteristika studijního programu
Název studijního programu
Typ studijního programu
Profil studijního programu
Forma studia
Standardní doba studia
Jazyk studia
Udělovaný akademický titul
Rigorózní řízení
Garant studijního programu
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání
Zaměření na přípravu odborníků
z oblasti
bezpečnosti
České
republiky
Uznávací orgán

navazující magisterský
akademicky zaměřený
kombinovaná
2 roky
Český
Ing.
ne
Udělovaný akademický titul
Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
ne
ne

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Energetika
Cíle studia ve studijním programu
Navazující magisterský studijní program „Energetika“ je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti
strojírenství, energetiky, zejména bakalářského studijního programu Energetika.
Sestavení studijního programu a profilu absolventů vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v
energetice, která je již zakotvena v článku 3.1 Státní energetické koncepce, vypracované MPO ČR. Obecně je
potřeba aktivizovat nové vysokoškolsky vzdělané odborníky v energetickém sektoru.
Předkládaný navazující magisterský studijní program Energetika reaguje na společenskou potřeba přípravy
vysokoškolsky vzdělaných odborníků s příslušnými teoretickými i odbornými znalostmi, kteří jsou schopni
provozovat či řídit energetické celky, jednotlivé stroje a zařízení. Absolventi by měli být schopni reagovat na
potřeby praxe, se kterou již během studia úzce spolupracují, měli by být schopni realizovat inženýrský díla v oblasti
energetiky, modelovat energetické procesy, včetně posuzování energetických a ekonomických ukazatelů. Měli by
být schopni realizovat technická měření, využívat moderní výpočetních techniku, prezentovat své výsledky a
spolupracovat na aktuálních úkolech praxe i výzkumu. Absolventi budou schopni samostatně se podílet na realizaci
a provozování energetických strojů a zařízení, zvládnou problematiku řízení provozu energetických strojů a další
činnosti na vysoké odborné úrovni. Jsou schopni se zapojit do výzkumné činnosti v dané oblasti, budou rozumět
základům konstrukční práce v oblasti energetiky.
Díky výše uvedeným skutečnostem budou mít absolventi tohoto studijního programu na trhu práce vysokou šanci
na uplatnění v oboru, včetně mezioborového přístupu a znalosti minimálně jednoho světového jazyka.
V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti v oboru energetických zařízení.
V tomto typu studia jsou zařazeny předměty, které rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti studentů, hlavní
pozornost je však věnována praktickému využití teoretický znalostí v konkrétních problémech energetické praxe.
Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby modelování a
provozu energetických strojů. Studenti budou mít možnost aktivního využití stáží v odborných firmách a rovněž
využít přednášky odborníků z praxe.
Profil absolventa studijního programu
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Energetika si v průběhu studia doplní znalosti získané
během bakalářského studia, jsou schopni samostatné práce v oblasti energetiky. Dovedou používat odbornou
terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti energetiky, orientovat se v technických výkresech,
navrhnout konstrukční řešení a na základě znalostí hlavních technických metod oboru dovedou analyzovat
praktický i výzkumný problém, realizovat jeho praktické řešení, jsou schopni následně provozovat energetické
celky nebo samostatná energetická zařízení. V rámci svých odborných znalostí jsou schopni navrhnout, realizovat,
vyhodnocovat kvalitu i provozování energetických děl, energetických systémů a hodnotit jejich efektivitu, včetně
ocenění ekonomických dopadů.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Energetika je připraven zastávat funkce na pozicích
provozních úseků energetických jednotek a vykonávat funkce s tímto spojené. Získané znalosti a dovednosti může
využít i v rámci jiných činností v průmyslových podnicích nebo na jiných úsecích v energetických firmách. Příklady
typických pracovních pozic po absolvování programu jsou: provozní technik elektro nebo údržby, operátor
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výrobních jednotek, projektant částí elektrizační soustavy, projektant částí nebo celých energetických strojů,
odborník v oblasti měření a vyhodnocení odběru tepelné a elektrické energie apod. Absolvent je připraven zastávat
pracovní technické pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, nebo jiných energetických či
technologických firmách.
Absolventi jsou výsledně schopni
- Realizovat energetická díla jako celek, nebo jeho části, projektování a rozvodu elektrických sítí.
- Sestavovat energetické bilance, modelovat energetické procesy
- Samostatně realizovat technická měření, energetické výpočty
- Vyhodnocovat efektivitu provozu energetických zařízení
- Prezentovat vytvořené výsledky své činnosti
Absolventi získají informace pro tvořivý a iniciativní přístup k práci, jsou následně schopni řídit odborné projekty,
včetně plánování jejich realizace.
Absolventi jsou schopni využívat na uživatelské úrovni informační a komunikační technologie, pracovat v týmech,
ale jsou rovněž připraveni převzít řešení samostatných úloh. Své znalosti jsou schopni interpretovat jak odborné
tak laické veřejnosti, jsou schopni komunikovat v minimálně jednom světovém jazyku. Jsou si vědomi nutnosti
potřeby dalšího trvalého odborné vzdělávání.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů jsou nastaveny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v
magisterských studijních programech UJEP (dále jen SZŘ). Na fakultě je ustanovena Rada studijního programu,
která dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, implementaci kreditního systému, dává podněty
ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů, koordinuje efektivní zapojení kateder do realizace
studijního programu a hodnotí kvalitu realizace studijního programu.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém, jehož znaky jsou:
• jeden kredit představuje zpravidla 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tj.
celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok, tj. 120 kreditů za celou dobu studia
• každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro
úspěšné ukončení daného předmětu,
• tentýž předmět má stejné kreditové ohodnocení pro všechny formy studia,
• kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
• získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
• za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.
Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. Kreditový systém UJEP je
kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce "ECTS") umožňující mobilitu studentů v rámci
evropských vzdělávacích programů.
Předměty jsou ve studijním plánu zařazeny do ročníků a semestrů. Předměty jsou vymezeny jako povinné, povinně
volitelné a volitelné. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJEP takto
- zápočtem, student musí splnit podmínky k udělení zápočtu dané vyučujícím nebo garantem předmětu
- zkouškou, před níž je obvykle vyžadován zápočet.
Studenti získávají odbornost primárně v průběhu studia povinných a povinně-volitelných základních teoretických
předmětů teoretického základu (ZT) a předmětů profilujícího základu (PZ). U každého předmětu jsou údaje o
jeho rozsahu, počtu kreditů a způsobu ukončení (zápočtem nebo zápočtem a zkouškou). Některé z předmětů mohou
mít stanoveny prerekvizity nebo korekvizity.
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu je zpracován pro každý akademický rok pro
standardní dobu studia, která je 4 semestry, tj. 2 roky. Studijní plány jsou sestaveny tak, aby počet výukových hodin
nepřesáhl v prezenční formě studia 30 hodin týdně. Rozsah výuky za přítomnosti studenta v kombinované formě
studia je nejméně 80 a nejvýše 120 hodin v semestru. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, část cvičení
probíhá s počítačovou podporou nebo přímo měřením v laboratořích. Výuka v kombinované formě probíhá formou
společných konzultací, kdy jsou studentům vysvětlovány především obtížnější partie probírané látky, konzultovány
jejich semestrální práce, atd. Jedna hodina trvá 45 minut.
Podle studijního plánu příslušného studijního programu a ročníku si student sestavuje osobní studijní plán pro
jednotlivé ročníky studia v souladu s pravidly daného studijního programu.
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Podmínky k přijetí ke studiu
Studium na fakultě se řídí „Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských studijních
programech UJEP“ a pro jeho evidenci je používán informační systém studijní agendy (STAG). Studium probíhá
podle harmonogramu FSI UJEP pro příslušný akademický rok. Samotné vytváření studijních plánů se řídí „Pravidly
vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP (čl. 21, 24, 25, 26, 27 a 26)“, která jsou vnitřním předpisem
UJEP.
Pravidla přijímání ke studiu se řídí Statutem UJEP, čl. 20 Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu.
V souladu se Statutem UJEP se každoročně vyhlašují Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do
magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství UJEP.
Do navazujícího magisterského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili kterékoliv
vysokoškolské studium stejného nebo příbuzného zaměření. Posouzení příbuznosti absolvovaného studijního
programu provede děkan, nebo jím pověřený proděkan, na základě doporučení garanta studijního programu
především porovnáním obsahu obou studijních programů s využitím kreditového hodnocení předmětů.
Návaznost na další typy studijních programů
Navrhovaný studijní program vychází z v současnosti realizovaného studijního programu N3907 Energetika, oboru
3907T008 Energetika-teplárenství (rozhodnutí MŠMT č. j. 35026/2015) a v budoucnu by měl předchozí studijní
program nahradit.
Stávající magisterský program přímo navazuje na v současnosti vyučovaný studijní obor 3907R008 Energetikateplárenství programu B3907 Energetika (rozhodnutí MŠMT č. j. 35602/2014).
Následně pak mohou absolventi magisterského studia pokračovat v doktorském studiu ve studijním programu na
jiných vysokých školách.
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B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní
programy)
Označení studijního plánu
Název předmětu

Rozsah

Přenos tepla a hmoty

20 konz.

Moderní měřicí metody

16 konz.

Elektrická měření II
Teplárenství, potrubní
rozvody, tlakové nádoby
Technické výpočty v
MATLABu II
Cizí jazyk T1
Teorie konstruování
Materiály tepelně
energetických zařízení
Úprava vod
Degradace materiálu v
energetice
Chladicí systémy
Cizí jazyk T3
Diagnostika energetických
zařízení
Energetické stroje II Optimalizace systémů v
energetice
Dynamika energetických
strojů
Praxe I.

16 konz.
16 konz.
12 konz.
8 konz.
16 konz.
16 konz.
16 konz.

Energetika – kombinovaná forma
Povinné předměty
způsob
počet
Vyučující
dop.
profil.
ověř.
kred.
roč./sem. základ
Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

4

5
5
4
5
5

4

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

5
5

Zápočet a
Zkouška

5

6h/týden

Zápočet

4

Cizí jazyk T3

8 konz.

Zkouška

2

Termodynamika plynů

11 konz.

Zápočet a
Zkouška

5

Diplomový projekt

9 konz.

Zápočet

10

Praxe II.

8h/týden

Zápočet

8

Zápočet a
4
Zkouška
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Pozn. Předmět Exkurze je určen pouze pro prezenční studium.
Student musí absolvovat všechny předměty - 103 kreditů.
11 konz.
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1./Z

ZT

1./Z

ZT

1./Z

PZ

1./Z

PZ

1./Z

PZ

1./Z
doc.
Ing.
Milan
Chalupa, CSc.
prof. Ing. Libor Beneš,
Ph.D.
Ing.
Tatjana
Brovdyová, CSc.
doc.
Ing.
Sylvia
Kuśmierczak, PhD.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.

2

20 konz.

Parní kotle

doc. Ing. Jan Novotný,
Ph.D.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.
Ing. Bc. Vladislav
Síťař, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil,
Ph.D.
Ing. Martin Kantor,
Ph.D.

2

Zápočet

Zápočet

16 konz.

4

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška

12 konz.
20 konz.

4

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška
Zápočet

8 konz.

16 konz.

5

Zápočet

Zápočet a
Zkouška
Zápočet a
Zkouška
Zápočet

12 konz.

5

1./L

ZT

1./L

ZT

1./L

PZ

1./L

PZ

1./L

PZ

1./L
Ing. Milan Dian, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil
Ph.D.
doc. Ing. Ludmila
Nováková, Ph.D.
doc. Ing. Štefan Husár,
PhD.
Ing. Bc. Vladislav
Síťař,
Ph.D.,
Ing.
Kantor, Ph.D.

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z

PZ

2./Z
doc. Ing. Jan Novotný,
Ph.D.
doc. Chalupa, prof.
Juchelková
Ing. Síťař Phd. Inh.
Kantor, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Juchelková, Ph.D.

2./L

ZT

2./L

PZ

2./L

PZ

2./L

PZ

Povinně volitelné předměty - skupina 1
Předměty pro všechny zaměření
Ing. Bc. Vladislav
16 konz.
Zápočet
5
1./Z
PZ
Síťař, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Spolupráce na projektech
12 konz.
Zápočet
5
1./Z
PZ
Juchelková, Ph.D.
doc.
Ing.
Tomáš
Loučka, CSc. 50%; Ing.
Užití elektrické energie
16 konz.
Zápočet
5
1./Z
PZ
Bc. Vladislav Síťař,
Ph.D.
Modelování energetických
Ing. Martin Kantor,
16 konz.
Zápočet
4
1./L
PZ
toků v COMSOLu
Ph.D.
Projektování v energetice
Dr.
Ing.
Miroslav
11 konz.
Zápočet
4
2./Z
PZ
Barák, CSc.
Předměty zaměření EE
Ekonomika a management
Zápočet a
prof. Ing. Dagmar
16 konz.
4
1./L
PZ
v energetice
zkouška
Juchelková, Ph.D.
3D modelování
Ing. Tomáš Vysloužil
8 konz.
Zápočet
4
2./Z
PZ
Ph.D.
Předměty zaměření SE
Energetické využívání
Zápočet a
prof. Ing. Dagmar
16 konz.
4
1./L
PZ
odpadů a biomasy
zkouška
Juchelková, Ph.D.
Spalovací motory
doc. Ing. Jan Novotný,
11 konz.
Zápočet
4
2./Z
PZ
Ph.D.
Předměty zaměření MES
Modelování elektrizační
Ing. Bc. Vladislav
16 konz.
Zápočet
4
1./L
PZ
soustavy
Síťař, Ph.D.
Přenos a rozvod elektrické
Ing. Bc. Vladislav
11 konz.
Zápočet
4
2./Z
PZ
energie
Síťař, Ph.D.
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
3. Ročník - Student musí v každém semestru absolvovat minimálně 1 z povinně volitelných předmětů
nabízených v daném semestru. Celkem za 1 ročník tedy student musí získat min. 9 kreditů
4. Ročník – za zimní semestr student musí absolvovat alespoň 1 z povinně volitelných předmětů nabízených
v daném semestru - min 4 kredity
Za oba ročníky musí student získat min. 13 kreditů
Student si vybírá jednu skupinu předmětů z EE, SE nebo MES. (druhá až čtvrtá skupina typu A )
Přičemž si student volí předměty podle toho, jaký volitelný předmět bude absolvovat u SZZ.
Odborná stáž ve firmě nebo
zahraničí

Povinně volitelné předměty - skupina 2
Řízení projektů
Přednášky odborníků
zahraničí nebo praxe
soft skills

ze

8 konz.

Zápočet

4

8 konz.

Zápočet

4

8 konz.

Zápočet

4

Ing.
Daniela
Vysloužilová, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar
Juchelková, Ph.D.
Ing. Martin Kantor,
Ph.D.,
prof.
Ing.
Dagmar
Juchelková,
Ph.D.

2./L
2./L
2./L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
2. Ročník/L semestr - student musí absolvovat alespoň 1 z povinně volitelných předmětů nabízených v daném
semestru - min 4 kredity.
Součásti SZZ a jejich obsah
Ústní zkouška je založena na znalostech z odborných předmětů profilujícího základu (PZ), které ovšem pro své
řešení vyžadují znalosti z předmětů teoretického základu (ZT).
Státní závěrečná zkouška je složena
- z obhajoby závěrečné práce
- a ústní zkoušky, která prověřuje znalosti studentů ze tří odborných okruhů (2 povinné,1 povinně volitelný)
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Povinné okruhy:
- Povinný okruh Zařízení v energetice - prověřuje znalosti z předmětů:
Energetické stroje II
Moderní měřicí metody
-

Povinný okruh Strojní zařízení v energetice - prověřuje znalosti z předmětů
Přenos tepla a hmoty
Parní kotle

-

Povinně volitelný okruh - prověřuje znalosti z předmětů - okruhy podle PV předmětů během studia si
student volí jednu skupinu předmětů
buď Efektivita energetiky (předměty skupiny EE)
Optimalizace systémů v energetice
Ekonomika a management v energetice
nebo Speciální energetika (předměty skupiny SE)
Spalovací motory
Energetické využívání odpadů a biomasy
nebo Modelování v elektrizačních soustavách (předměty skupiny MES)
Přenos a rozvod elektrické energie
Modelování elektrizační soustavy

Další studijní povinnosti
Nerelevantní
Návrh témat kvalifikačních prací
a témata obhájených prací
Navrhovaný studijní program vychází z vyučovaného studijního programu N3907 Energetika (rozhodnutí MŠMT
č. j. 35026/2015).
Vzhledem k tomu, že studijní obor byl realizován teprve od roku 2016, má první absolventy až v akademickém
roce 2017/2018.
V současnosti lze uvést některá témata připravená k obhajobě:
Návrh a porovnání instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů
Návrh na snížení spotřeby elektrické energie
Využití chladicí věže pro chlazení výrobních bloků
Kompenzace účiníku ve společnosti Lovochemie, a.s.
Monitorování parního cyklu kogenerační jednotky
Návrh a optimalizace tepelného čerpadla se solárním tepelným systémem
Návrh na výměnu startovacích hořáků fluidního kotle
Návrh regulační stanice plynu
Diplomové práce budou následně uloženy v digitálním depozitáři DP UJEP.
Návrh témat rigorózních prací
a témata obhájených prací
nerelevantní
Součásti SRZ a jejich obsah
nerelevantní

12

C-I – Personální zabezpečení
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství
N 3907 - Energetika
Dagmar Juchelková
prof., Ing., Ph.D
Tituly
1966
PP
N
typ vztahu k VŠ
rozsah 40hod.
do
/ týd.
kdy
PP
N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st.
rozsah 40hod.
do
/ týd.
program
kdy
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu
rozsah
VŠB-TU Ostrava
PP
20 hod. / týd.

Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Jméno a příjmení
Rok narození

Garant magisterského studijního programu
Garant stud. programu Energetika, studijní obor Energetika-teplárenství
Údaje o vzdělání na VŠ
inženýr v roce 1989 – Fakulta strojní a elektrotechnická, VŠB-Technická univerzita Ostrava
doktor technických věd v roce 1992 - Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických
strojů a zařízení
docent v roce 1998 - Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických strojů a zařízení
profesor v roce 2006 - Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických strojů a zařízení
2000 Euroinženýr - Ing.-Paed. IGIP
1996 EIA - osoba odborně způsobilá pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA
V rámci projektů přednáškové pobyty na TU Wien, RWTH Aachen, SIU Carbondale, další výjezdy v rámci Erasmus
hostující profesor SIU Carbondale, IL, USA
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
1990 - dosud VŠB-TU Ostrava vědecký pracovník, docent, profesor
2010 - dosud VR TAČR
2016 - hostující profesor SIU Carbondale, IL, USA
Garant studijních oborů:
PhD – Energetické stroje a zařízení – 4 letý
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených bakalářských prací - 20x
Počet diplomových prací – 12x
Počet úspěšně obhájených disertačních prací - 6
Počet nyní vedených disertačních prací – 1 v ČJ, 1 v AJ
Úspěšné ukončené a obhájené doktorské práce v uvedené oblasti:
 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.: Vývoj aparatury pro síťovou kontinuální analýzu vybraných složek spalin
 Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.: Hodnocení vzájemných vztahů mezi parametry kvality venkovního ovzduší
 doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.: Metoda zvýšení efektivity termických procesů v reaktorech pro energetické
konverze
 Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.: Návrh využití plynu z pyrolyzní jednotky pro výrobu elektrické energie
 Ing. Libor Baraňák, Ph.D. : Výzkum kvalitativních parametrů vedlejších produktů po termické degradaci s
prioritou energetického využití
 Ing. Radim Kovařík, Ph.D.: Kritéria pro výběr efektivní technologie pro energetické využívání směsných
komunálních odpadů v podmínkách ČR
Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel:
 Ing. Petr Pavlík: Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu TETRA PAK (práce předložena k obhájení)
 Ing. Iva Smrčková: V přerušení (mateřská dovolená): Návrh efektivního využívání pyrolýzní kapaliny
 MSc. Maw Maw Tun: Studuje v3. ročníku: Alternativní energetické procesy
Obor habilitačního řízení
Energetické stroje a zařízení
Obor jmenovacího řízení
Energetické stroje a zařízení
verze 16.2.2017

Rok udělení hodnosti
1998
Rok udělení hodnosti
2006

Řízení konáno na VŠ
VŠB-TU Ostrava
Řízení konáno na VŠ
VŠB-TU Ostrava

Ohlasy publikací
WOS Scopus ostatní
243
178

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k garanci doktorského studijního programu
výběr publikací za posledních 5 let:
 Tun, M.M., Juchelková, D. Assessment of solid waste generation and greenhouse gas emission potential in
Yangon city, Myanmar (2018) Journal of Material Cycles and Waste Management, pp. 1-12. Article in Press.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040075856&doi=10.1007%2fs10163-017-0697y&partnerID=40&md5=6cef7b9a40eb65ec31bede8a9a7c7e28 DOI: 10.1007/s10163-017-0697-y,
DOCUMENT TYPE: Article in Press
 Raclavská, H., Corsaro, A., Hartmann-Koval, S., Juchelková, D. Enrichment and distribution of 24 elements
within the sub-sieve particle size distribution ranges of fly ash from wastes incinerator plants (2017) Journal of
Environmental Management, 203, pp. 1169-1177. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.085017192130&doi=10.1016%2fj.jenvman.2017.03.073&partnerID=40&md5=0838da7b78dd3eb899699ac4612
6fd07 DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.03.073, DOCUMENT TYPE: Article
 Kucbel, M., Corsaro, A., Švédová, B., Raclavská, H., Raclavský, K., Juchelková, D. Temporal and seasonal
variations of black carbon in a highly polluted European city: Apportionment of potential sources and the effect
of meteorological conditions (2017) Journal of Environmental Management, 203, pp. 1178-1189. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.085019370129&doi=10.1016%2fj.jenvman.2017.05.038&partnerID=40&md5=155811acffdfe9d96d634b04e336
6723 DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.05.038 DOCUMENT TYPE: Article
 Kucbel, M., Svedova, B., Raclavska, H., Raclavsky, K., Ruzickova, J., Juchelkova, D. The influence of the
inverse character of the weather on concentrations of black carbon (2017) IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science, 92 (1), art. no. 012033, .
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85034766274&doi=10.1088%2f17551315%2f92%2f1%2f012033&partnerID=40&md5=2260c1b47d42d025d4bdaab5cfe1c3cc DOI: 10.1088/17551315/92/1/012033 DOCUMENT TYPE: Conference Paper
 Corsaro, A., Raclavská, H., Hlavsová, A., Frydrych, J., Juchelková, D. Perennial grasses as prospective energy
sources (2016) Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 38 (9), pp. 12061211.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084975217552&doi=10.1080%2f15567036.2014.886000&partnerID=40&md5=9bd1e9531aa36420b9c0b9db2b
0ee3d3 DOI: 10.1080/15567036.2014.886000 DOCUMENT TYPE: Article
 Hlavsová, A., Corsaro, A., Raclavská, H., Vallová, S., Juchelková, D. The effect of feedstock composition and
taxonomy on the products distribution from pyrolysis of nine herbaceous plants (2016) Fuel Processing
Technology, 144, pp. 27-36. Cited 3 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084950991245&doi=10.1016%2fj.fuproc.2015.11.022&partnerID=40&md5=451dc024fe076602b7532ba68cfd2
0f1 DOI: 10.1016/j.fuproc.2015.11.022 DOCUMENT TYPE: Article
 Juchelková, D., Corsaro, A., Hlavsová, A., Raclavská, H. Effect of composting on the production of syngas
during pyrolysis of perennial grasses (2015) Fuel, 154, pp. 380-390. Cited 7 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084937764006&doi=10.1016%2fj.fuel.2015.03.061&partnerID=40&md5=9c8170620bdb7ce2d13e135d0ed5ab8
d DOI: 10.1016/j.fuel.2015.03.061 DOCUMENT TYPE: Article
 Raclavská, H., Corsaro, A., Hlavsová, A., Juchelková, D., Zajonc, O. The effect of moisture on the release and
enrichment of heavy metals during pyrolysis of municipal solid waste (2015) Waste Management and Research,
33 (3), pp. 267-274. Cited 4 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084925299500&doi=10.1177%2f0734242X14568609&partnerID=40&md5=33b24d79c8faa176acecd6b54cb648
81 DOI: 10.1177/0734242X14568609 DOCUMENT TYPE: Article
 Visconti, A., Miccio, M., Juchelková, D. An aspen plus® tool for simulation of lignocellulosic biomass
pyrolysis via equilibrium and ranking of the main process variables (2015) International Journal of
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 9, pp. 71-86. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084926459466&partnerID=40&md5=5558248e6ce1c733e934df9a651184f0 DOCUMENT TYPE: Article
 Raclavská, H., Corsaro, A., Juchelková, D., Sassmanová, V., Frantík, J. Effect of temperature on the enrichment
and volatility of 18 elements during pyrolysis of biomass, coal, and tires (2015) Fuel Processing Technology,
131, pp. 330-337. Cited 10 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084923344316&doi=10.1016%2fj.fuproc.2014.12.001&partnerID=40&md5=164b4172a11552d0ec0c7297cc72a
3d0 DOI: 10.1016/j.fuproc.2014.12.001 DOCUMENT TYPE: Article
 Corsaro, A., Wiltowski, T., Juchelová, D. The conversion of syngas to liquid fuels in a dual-bed single reactor
2




















proces (2014) Petroleum Science and Technology, 32 (22), pp. 2722-2729. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084910681364&doi=10.1080%2f10916466.2014.901350&partnerID=40&md5=0be21692f7f19bbf277b28b400e
62ffb DOI: 10.1080/10916466.2014.901350 DOCUMENT TYPE: Article
Corsaro, A., Wiltowski, T., Juchelkova, D., Honus, S. Conversion of syngas to LPG and aromatics over
commercial Fischer-Tropsch catalyst and HZSM-5 in a dual bed reactor (2014) Petroleum Science and
Technology, 32 (20), pp. 2497-2505. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084940321559&doi=10.1080%2f10916466.2013.845574&partnerID=40&md5=f6894c88f01026b8999f1193357
526d6 DOI: 10.1080/10916466.2013.845574 DOCUMENT TYPE: Article
Honus, S., Juchelkova, D., Campen, A., Wiltowski, T. Gaseous components from pyrolysis - Characteristics,
production and potential for energy utilization (2014) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 106, pp. 1-8.
Cited 9 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084896731086&doi=10.1016%2fj.jaap.2013.11.023&partnerID=40&md5=23edf9d581e3995241a9c0b2bc0b5c5
6 DOI: 10.1016/j.jaap.2013.11.023 DOCUMENT TYPE: Article
Honus, S., Juchelková, D. Mathematical models of combustion, convection and heat transfer in experimental
thermic device and verification [Matematički modeli izgaranja, konvekcije i prijenosa topline u
eksperimentalnom toplinkom ured{stroke}aju i verifikacija] (2014) Tehnicki Vjesnik, 21 (1), pp. 115-122.
Cited 5 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084894424471&partnerID=40&md5=e7f4d0a29c6b53732553480b93b2de0c DOCUMENT TYPE: Article
Hlavsová, A., Corsaro, A., Raclavská, H., Juchelková, D. The effects of varying CaO content and rehydration
treatment on the composition, yield, and evolution of gaseous products from the pyrolysis of sewage sludge
(2014) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 108, pp. 160-169. Cited 8 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084903376223&doi=10.1016%2fj.jaap.2014.05.004&partnerID=40&md5=22c383f1d05f221b7c902091bb46b19
4 DOI: 10.1016/j.jaap.2014.05.004 DOCUMENT TYPE: Article
Honus, S., Sassmanová, V., Frantík, J., Bukowski, P., Juchelková, D. Energy balance sheet of a semi
operational thermic systém (2014) Chemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa, 35
(3), pp. 317-329.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84916215779&doi=10.2478%2fcpe-20140024&partnerID=40&md5=4fe624e11096330c0b99d9f62ddc028e DOI: 10.2478/cpe-2014-0024 DOCUMENT
TYPE: Article
Hlavsová, A., Corsaro, A., Raclavská, H., Juchelková, D., Škrobánková, H., Frydrych, J. Syngas production
from pyrolysis of nine composts obtained from nonhybrid and hybrid perennial grasses (2014) Scientific World
Journal, 2014, art. no. 723092, . Cited 2 times.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084904686443&doi=10.1155%2f2014%2f723092&partnerID=40&md5=31e62727cdbae81ab48b6c776cf5e2ea
DOI: 10.1155/2014/723092 DOCUMENT TYPE: Article
Raclavska, H., Hlavsova, A., Juchelkova, D., Zajonc, O. The geochemical properties of carbon black from
pyrolysis of municipal waste [Geochemiczne właściwości sadzy z pirolizy odpadów komunalnych] (2013)
Inzynieria Mineralna, 14 (1), pp. 19-27. Cited 1 time.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.084884314180&partnerID=40&md5=b924e8705b272d8af98895ded653e8c1 DOCUMENT TYPE: Article

Granty řešené – vybrané (celkově v částkách téměř 500 MKč)
hlavní řešitel za ČR
CA15115 Evropská antroposféra jako zdroj surovin, Cost
CZ.1.07/ 2.4.00/17.0077 Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní
prostředí
CZ.1.07/2.3.00/35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu
technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public
and private sector

spoluřešitel - vedoucí samostatné části
 MSM 6198910019 Minimalizace emisí CO2 - Výzkumný záměr zodpovědný řešitel prof. Ing. V. Roubíček, CSc.
 ME09054 Vliv technologií na životní prostředí - přeskontinentální spolupráce v oblasti syntézy plynů
 2B06068 Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
 CZ.1.05/2.1.00/03.0069 ENET OP VaVpI
3

Užitné vzory, patenty:
 UV
2017-34395
31326 Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku
ze spalovacího zařízení
 UV
2015-31497
28738 Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a
podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření
parametrů vyjadřujících barvu
 UV
2015-31496
28737 Záchytný systém pro matrice do skenovacích mikroskopů
 UV
2015-31490
28715 Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku
 UV
2015-30888
28348 Validační řetězový dopravník s unášeči
 UV
2014-29456
27421 Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot
 UV
2013-27845
26154 Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů
 UV
2011-24580
22844 Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky
 UV
2010-22396
20824 Palivo s garantovanými vlastnostmi pro minimalizaci emisí oxidu siřičitého
SO2 na základě využití odpadního materiálu s obsahem biosložky
 UV
2007-18521
17392 Zařízení pro využití geotermální energie nuceně vyčerpávané důlní tekutiny
 UV
2007-18520
17611 Zařízení systému pro využití geotermální energie hlubinných dolů a
podzemních prostor
 P
2015-239
306123 Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu
 P
2013-1015
305136 Validační řetězový dopravník s unášeči a způsob modelování mechanických
procesů s jeho pomocí
 P
2013-944
305194 Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k
provádění tohoto způsobu
 P
2013-312
304329 Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a
způsob modelování mechanických procesů
 P
2010-962
302938 Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky
 P
2007-92 301756 Zařízení pro využití geotermální energie nuceně vyčerpávané důlní tekutiny
Působení v zahraničí
1992 - 1992 Rakousko - TU Wien výzkumná činnost
1995 až 2008 Německo - TU Dresden, RWTH Aachen výzkumná činnost
1995 - 1995 Švýcarsko - ETH Zürich výzkumná činnost
Spolupráce s SIU Carbondale,
Zastupování ČR u Mezinárodní energetické agentury v rámci pracovní skupiny pro Fosilní paliva a Fluidní konverze
Podpis

datum
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C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu
a u magisterského a doktorského studijního programu
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou,
Řešitel/spoluřešitel
Zdroj
Období
uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání
prof. Libor Beneš
"POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v
A
2017 - 2019
produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace digital"
doc. Martin Novák
Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita
A
2017 - 2022
(U21)
doc. Martin Novák
Univerzita 21. století – Kvalitní infrastruktura (U21-KI)
A
2017 - 2022
doc. Martin Novák
Univerzita 21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceA
2017 - 2022
schopnost (U21-KVAK)
doc. Martin Novák
Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání
A
2017 - 2022
(U21-MOPR)
prof. Štefan Michna
OP PIK – SamplexFX-Optical – Univerzální měřící stanice na
A
2018-2019
bezkontaktní kontrolu autoskel
prof. Štefan Michna
„EDIMARE - Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na
B
2014 - 2015
FVTM“.
doc. Ing. Jaroslav Šípal,
Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických
A
2013
Ph.D.
systémech v Rakousku a České republice. Program: AKTION
doc. Ing. Jaroslav Šípal,
Energetika – teplárenství institucionální projekt pro implementaci
2014
Ph.D
nově akreditovaných studijních programů
prof. Mádl, prof.
Škola doktorských studií (v poly-technických vědách)
B
2016 - 2018
Čapková (PřF), prof.
Janoš (FŽP)
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského
a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe
Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí
Období

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním
programem
V současné době jsou podány nebo připravovány projekty VaV s mezinárodním přesahem. Již v současné době jsou podány
projektové záměny na TAČR, MPO, aj. Záměrem pracoviště je zapojit se do projektů H2020, V4, aj.
V minulosti řešení projekty jsou uvedeny v předchozí části.
FSI pořádá pravidelně řadu mezinárodních vědeckých konferencí, jedná se zejména o konference
- Dynamika tuhých a deformovatelných těles (DTDT), v r. 2017 proběhl 15. ročník (pořádá se každý rok)
- Experimentální a výpočtové metody v inženýrství (EVM), konference pro mladé pracovníky, v r. 2017 proběhl
4. ročník
- Aluminium a neželezné kovy (10. ročník) - Nové poznatky v technologiích a technologické informace (ICTKI)
- Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálu (4. ročník)
- EAN (Experimentální analýza napětí v r. 2013),
- Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky (2014), atd.
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Spolupráce FSI s praxí probíhá na několika úrovních.
Na fakultě zajišťuje spolupráci s aplikační sférou Vědeckotechnický park fakulty (VTP), který připravuje smlouvy,
koordinuje činnost ve výzkumu a ve smluvních zakázkách, eviduje objem výzkumu a sleduje plnění harmonogramu
zakázek.
Do práce VTP je podle svých odborností zapojována větší část akademických pracovníků a studenti doktorského studijního
programu. Veškerá spolupráce probíhá na smluvním základě (jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé smlouvy) s
předběžnou kalkulací prací a v rámci voucherů. Smluvní výzkum dosáhl např. v roce 2015 výše 1,35 mil. Kč, k tomu lze
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ještě přičíst investiční dotaci ve výši 0,5 mil. Kč od Vršanské Uhelné a.s. V této oblasti patří fakultě první místo mezi všemi
ostatními fakultami univerzity.
V oblasti aplikační (spolupráce s průmyslovou sférou) vykazuje fakulta poměrně značné počty výstupů, přehled spoluprací
a podniků (za posledních 5 let jmenovitě), dle roku a dle četnosti (kolikrát za rok fakultu/VTP daný podnik oslovil s
realizovanou zakázkou; žlutě podbarvená jsou realizovaná školení pro firmy:
Část tvoří smluvní výzkumná činnost, další kategorií je spolupráce na malých projektech a pak také spolupráce na velkých
projektech v rámci grantů ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Níže jsou uvedeny příklady některých dalších aktivit v rámci této spolupráce 2013 – 2017, firmy rovněž potvrdily zálem o
rozvoj oboru:
AL INVEST Břidličná a. s
Black & Decker (Czech),s.r.o.
Constellium Extrusions Děčín s.r.o
Electric Powersteering Components Europe s.r.o
FUJIKOKI CZECH s. r. o.
Greif Czech Republic a.s
Chart Ferox a.s
IDEAL-Trade Service
Jansen Display s.r.o.
KONE Industrial - koncern s.r.o
KS Kolbenschmidt CR, a.s
KS Motor Servis Van s.r.o.
KSK-BELT, a.s
Mature, s. r. o
Měď Povrly a.s.
OGB s.r.o.
Pierburg s.r.o
PNEUFORM Hulín a.s
Renogum a.s.
RONAL CR s.r.o
RUBENA a.s
SHAPE CORP. CZECH REPUBLIC s. r. o.
Schiedel, s.r.o
STAPOX, s.r.o
ŠKODA AUTO a.s
Teplická strojírna, s.r.o
TOS VARNSDORF a.s
Vršanská uhelná a. s
Wavin Ekoplastik s.r.o.
Pro další období je připraveno využití rozsáhlé spolupráci s českými i zahraničními univerzitami a další spolupráce s praxí
i v rámci zahraničních partnerů.
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C-III – Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
UJEP používá informační systém STAG, který dává ucelený přehled o jednotlivých předmětech, rozvrhu, studentech i
vyučujících. Do systému mají přístup akademičtí pracovníci i studenti a v omezeném rozsahu i uchazeči o studium a
absolventi. Informace jsou průběžně aktualizovány.
IS je strukturován následovně
- pracoviště (pracovníci, vypisování termínů a zadávání známek, vyučované předměty, počty studentů
zapsaných na předmět, atd.
- vyučující (rozvrh, vyučované předměty, vedené práce, vypisování termínů, atd.)
- zkouškové termíny (informace o termínu, seznam zapsaných studentů, společně zkoušené předměty)
- studenti (rozvrh, aktuálně zapsané předměty)
- kvalifikační práce (anotace, posudky, plný text práce)
- programy a obory (studijní programy, obory, plány, jejich segmenty, bloky, předměty)
- předměty (sylaby, literatura, rozvrh, studenti zapsaní na předmětu, vypsané termíny)
- rozvrhové akce (seznam studentů, průnik volných časů)
- místnosti (rozvrh, celoroční rozvrh, vyhledávání dle zadaných parametrů, využití místností).
Součástí IS je modul pro hodnocení kvality výuky studenty (anketa) a systém na kontrolu plagiátorství.
Studenti jsou neustále vyzýváni k aktivnímu využívání systému STAG a jejich výuka je úzce se systémem provázána.
Přístup ke studijní literatuře
K jednotlivým předmětům je zabezpečena studijní literatura a to buď formou skript, nebo odborných knih a také v systému
e-learningu. Publikace jsou k dispozici v dostatečném počtu v knihovně UJEP.
Od ledna 2013 je zprovozněna nová budova Vědecké knihovny UJEP (v areálu kampusu), do které byly soustředěny
informační fondy, zdroje a služby ze všech fakult univerzity, což umožňuje jejich zpřístupnění na kvalitativně vyšší úrovni.
Knihovní fond má rozsah více než 334 tisíc svazků (r. 2016), roční přírůstek (2016) činil 12291 svazků, více než 350
odebíraných titulů periodik.
Je zavedena moderní technologie radiofrekvenční identifikace dokumentů včetně samoobslužných zařízení pro půjčování
a vracení. Většina uváděné studijní literatury je ve fondu této knihovny.
V knihovně je instalován komplexní vyhledávací nástroj EBSCO Discovery Service. Provozní doba Vědecké knihovny
činí 61 hodin týdně (Po - So), pro studenty je zde dostupných 29 PC, další jsou v počítačových studovnách, na katedrách.
V knihovně i v jednotlivých budovách vysoké školy jsou nainstalovány sítě WiFi.
Mimo to mají studenti k dispozici knihovní fond ve Státní vědecké knihovně v Ústí n. L. Tato knihovna, stejně jako
knihovna UJEP zajišťuje i meziknihovní výpůjční službu, včetně mezinárodní.
Informační zabezpečení studijního programu je zajištěno jednak přístupem studentů k PC (na počítačových učebnách
fakulty a univerzity) nebo studenti mohou studenti získat přístup z vlastních zařízení připojených do sítě bezdrátově
pomocí Wi-Fi v prostorách univerzity nebo dálkově prostřednictvím sítě Internet.
Studenti i zaměstnanci mohou dále využít služby poskytované Ústřední knihovnou.
Velmi důležitým zdrojem informací jsou i předchozí realizované kvalifikační práce (diplomové, bakalářské, doktorské).
Další odborná literatura je dostupná přímo na Ústavech zajišťujících výuku.
Přehled zpřístupněných databází
Pro akademické pracovníky i studenty je zajištěn přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům
(bibliografickým, plnotextovým), díky zapojení do projektů z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, výzva
4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a programu MŠMT LR Informace – základ výzkumu: Web of
Science, Scopus, Academic Search Complete, Science Direct, Springer Link, Wiley Interscience, Proquest Central,
JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, EnviroNetBase, IoPscience, Nursing @ Ovid, Environment complete,
EconLit with full text, Literature Online, Literature resource center, Art Source, Business Source complete.
Univerzita má přístup k 38 databázím.
FSI zejména využívá přístup k následujícím databázím
- Oxford Journals, Cambridge Journals, Academic Search Complete, Proquest, Springer Link, Wiley online
Library, Science Direct Knovel, Econlit with Full Text, SCOPUS, Web of Knowledge, atd.
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Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
Na UJEP je využíván antiplagiátorský systém www.Theses.cz, který je součástí IS STAG.
Studenti zadávají své kvalifikační práce do tohoto systému elektronicky, vyhodnocení provádí školitel (vedoucí práce).
Kvalifikační práce (bakalářské, diplomové i doktorské) jsou hodnoceny vždy, k obhajobě je práce připuštěna až po kontrole
v uvedeném systému a vypracování posudků.
K dalšímu řízení nejsou připuštěny kvalifikační práce, které vykazují větší shodu, míru originality garantuje vedoucí práce
(shoda obvykle méně než 25%).

4

C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu
studijního Budovy UJEP v Ústí n. L. FSI využívá zejména budovy
- „H“ – Pasteurova 7,
- Na Okraji,
- laboratoře v budově Za Válcovnou
- MFC UJEP, Pasteur
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Místo uskutečňování
programu

FSI sídlí v areálu kampusu UJEP v Ústí n. L. V areálu je umístěno 5 fakult z osmi. Další fakulty mají vlastní
budovy ve městě (FSE, FŽP, FZS).
Fakulta strojního inženýrství využívá učebny pro teoretickou výuku
- v budově „H“ v kampusu, kde je umístěno 5 učeben s kapacitou 16 – 55 studentů,
- v budově Na Okraji jsou situovány 4 učebny s kapacitou 24 – 56 studentů,
- v budově Za Válcovnou je umístěna učebna s kapacitou 56 míst.
FSI využívá i přednáškové sály situované v MFC v areálu kampusu s kapacitou 2 × 90, 1 × 190 a 1 × 315 míst,
zejména pro studenty nižších ročníků (společné přednášky).
Z toho kapacita v prostorách
v nájmu
Kapacita a popis odborné učebny

0

Doba platnosti nájmu

-

Odborné učebny se nacházejí ve všech objektech, kde má FSI sídlo – v budově „H“ v areálu Kampusu, v budově
Na Okraji a v budově Za Válcovnou, kde jsou umístěny hlavně laboratoře.
Jedná se zejména o
- 3 × počítačová učebna s celkovou kapacitou 42 studentů (16 – budova „H“, 15 – budova Na Okraji, 11 –
budova Za Válcovnou). Učebny jsou vybaveny stolními počítači s monitory, programy jsou uloženy na
serveru (SW CAD, Inventor, CATIA, MSC ADAMS, NASTRAN, PATRAN, ANSYS)
- 2 × laboratoř elektrotechniky s kapacitou 30 studentů, laboratoř je vybavena zařízením pro elektrická měření
- 11 × laboratoř technologie a materiálů s kapacitou 8 – 12 studentů. Laboratoře jsou vybaveny zařízením pro
metrologii, korozní zkoušky, materiálové rozbory (optické mikroskopy, elektronový mikroskop), zkoušení
materiálů, trhačka, tavící pece, atd.
- 1 × laboratoř virtuálních prototypů a aditivních technologií (spojená), vybavená 15 PC, SW MSC
(ADAMS, MARC, PATRAN, NASTRAN), ANSYS, CAD, Inventor, 2 × 3D tiskárna (Dimension sst
768, Průša)
- 4 × velkoplošná laboratoř v objektu Za Válcovnou (laboratoře mechaniky, částí strojů, termomechanika,
proudění, automatizace), vybavené měřícími standy pro měření kmitání, tlakových ztrát, teplot,
výměníků tepla, osvětlení, proudění vzduchu, měřící systémy DEWETRON, NI, termokamera Flir, atd.
Laboratoř je vybavena svařovacím robotem a 6-ti osým robotem ABB. V laboratoři jsou umístěny i
obráběcí stroje (2 × soustruh, 2× frézka, 1 × vrtačka), kovárna, pneumatický lis, vyřezávačka plastů,
demonstrační jednotka pro tekutinové mechanismy, atd. Kapacita 45 studentů
- 1 × laboratoř diagnostiky (tribometr, kombinovaný přístroj k měření velikosti částic, tvaru, morfologie a
viskozity olejů SPECTRO LNF Q200, spektrometr NICOLET iS5, diagnostika ADASH), kapacita 8
studentů
- 1 ×laboratoř šíření vln a měření hluku (Pulse – 6-ti kanálový, 2 × hlukoměr, laserový vibrometr Polytec,
osciloskop Tectronic, atd.), kapacita 8 studentů
- 1 × laboratoř pro přesná měření v hydromechanice a termomechanice (3 × viskozimetr, termočlánky, Pt
teploměry, kapacita 8 studentů
- 1 × laboratoř mechaniky
- 1 × laboratoř automatizace a robotiky.
- 1 × laboratoř pro předmět Elektrická měření II
- 1 × laboratoř měření proudění
Laboratoře Za Válcovnou byly nově upraveny.
Dle potřeby jsou zajištěny spolupráce s dalšími laboratořemi ostatních pracovišť UJEP, případně ve spolupráci
s praxí přímo jsou realizována měření na reálných jednotkách.
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Z toho kapacita v prostorách
0
Doba platnosti nájmu
v nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne
Ve využívaných prostorách probíhá výuka dlouhodobě a jsou pro výuku schváleny.

-

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
Studenti UJEP mají možnost prostřednictvím studijních oddělení jednotlivých fakult získat informace určené pro
studenty a uchazeče o studium se specifickými potřebami. Může se jednat o jedince se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním, resp. jedinci se specifickými poruchami učení a chování, studenti s psychologickými a
psychiatrickými poruchami, s chronickými a jinými zdravotními potížemi a také poruchami řeči.
Spolupráce se studijním oddělením a odděleními rektorátu má napomoci odstraňování a překonávání bariér se
kterými se studenti mohou v prostředí univerzity setkat.
Podpora těchto studentů je realizována prostřednictvím Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými
potřebami, které poskytuje např. individuální poradenství a podobné služby, technickými opatřeními ke zpřístupnění
studijních prostor a pomůcek (bezbariérový přístup, čtecí pomůcky, přístup k informačním zdrojům, apod.).
Další formou je finanční podpora sociálně znevýhodněných studentů přiznáváním sociálních stipendií podle § 91,
odst. 3 zákona a mimořádných stipendií podle § 91, odst. 2, písm. b) zákona a zohlednění potřeb těchto studentů
individuálním přístupem k odvolání proti rozhodnutí o vyměření oplatku spojeného se studiem.
Ke všem těmto studentům je přistupováno individuálně se snahou umožnit jim řádné plnění jejich studijních
povinností bez snižování úrovně na ně kladených studijních nároků.
Příslušní vyučující jsou informováni o znevýhodnění studenta a zohledňují svou pedagogickou činnost při práci
s tímto studentem/tkou.
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C-V – Finanční zabezpečení studijního programu
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze
ano
státního rozpočtu
Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
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D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Výuka energetiky nemá na UJEP dlouholetou tradici, přesto do daného regionu patří. Ústav strojů a energetiky,
která tuto výuku zajišťuje, je moderní dynamický ústav, který se postupně vyprofiloval z pracovníků fakulty s užším
zaměřením na konstrukce strojů a energetické procesy.
Energie provází všechny obyvatele, potřeba energie a zvyšování její spotřeby, požadavky na zlepšování fungování
energetických a technologických systémů nutně vede k rozvoji technologií zvyšujících účinnost její transformace,
k metodám modernizace provozu, v centru pozornosti je rovněž využívání alternativních zdrojů energie.
Požadavkům na udržitelný rozvoj energetiky byl podřízen i obsah studijního programu, reflektující tyto změny a
také měnící se požadavky na dovednosti a znalosti absolventů.
Studijní program bude proto do budoucna rozvíjen s ohledem na výše uvedené skutečnosti a bude rovněž
zohledňována specifická potřeba regionu.
Předkládaný studijní program nemá žádný vztah k dalším studijním programům stejného typu a stejného nebo
obdobného zaměření uskutečňovaným vysokou školou UJEP, kromě oborů a programů uvedených v části B-I:
Charakteristika studijního programu - Návaznost na další typy studijních programů.
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
V daném studijním programu je předpoklad přijímání pro
Prezenční studium max. 40 studentů, kombinované studium max. 40 studentů.
Vzhledem k tomu, že výuka studijního programu resp. oboru byla zahájena teprve xxx – je počet přijatých a
zapsaných uchazečů uveden:
šk. rok
2016/2017
2017/2018

Prezenční forma
7
4

Kombinovaná forma
13
11

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Společenské potřeby, jako například Státní energetická koncepce, které byly na počátku tvorby daného studijního
programu, vychází ze společenských potřeb vysokoškolsky vzdělaných odborníků v energetice.
Cíle studijního programu korespondují s poptávkou trhu práce nejen v dotčeném regionu, ale celostátně, a vycházejí
z předpokládaného uplatnění absolventů jako provozovatelů energetických zařízení, projektantů, konstruktérů nebo
operátorů energetických systémů a zařízení se znalostí technických, ekonomických a environmentálních dopadů.
O absolventy fakulty je velký zájem a jejich nezaměstnanost je minimální.
Absolvent se může v praxi uplatnit jako:
 pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a
zkušebnictví,
 energetický specialista, samostatný pracovník pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
s možností realizace energetických auditů
 provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech
průmyslových podniků i v nevýrobní sféře,
 revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným
zpracováním odpadu,
 pracovník při investiční výstavbě v energetice,
 pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se
energetikou, pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech,

verze 16.2.2017

