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Úvod žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního programu 
Energetika  

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně je jednou z osmi fakult této univerzity. 
Poskytuje studentům vysokoškolské vzdělání v technických oborech se základním zaměřením na 
strojírenství.  

Žádostí o udělení akreditace bakalářského studijního programu Energetika v prezenční a kombinované 
formě studia reagujeme na poptávku Ústeckého kraje a průmyslových podniků, které se dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem odborných pracovníků v oblasti energetiky. Žádost reaguje rovněž na Státní 
energetickou koncepci (vydanou v prosinci 2014), podle níž nutné aktivizovat nové vysokoškolsky 
vzdělané odborníky v energetickém sektoru. 

Předkládaný program Energetika je znovu akreditovaný bakalářský studijní program, který je na 
Fakultě strojního inženýrství FSI (dříve FVTM – Fakultě výrobních technologií a managementu) 
realizován od roku 2010, tedy 9 let. Vychovává absolventy se znalostmi technologických celků a 
jejich provozu pro výrobu elektrické a tepelné energie, stavbou a provozem energetických a 
elektrických strojů a zařízení, a dále měřením fyzikálních veličin v energetice.   

Zaměření předkládaného studijního programu je oproti stávajícímu studijnímu programu mírně 
upravené. Předkládané zaměření je v oblasti provozu výroben elektrické a tepelné energie, stavby, 
údržby a provozu energetických a elektrických strojů a zařízení, měření elektrických a energetických 
veličin, a dále výpočty, modelování a simulací v oblasti aplikované mechaniky s převážným 
zaměřením na oblast termodynamiky a mechaniky tekutin. Absolventi tohoto programu se uplatní 
především jako techničtí pracovníci v průmyslových a energetických podnicích, projektanti 
energetických strojů nebo jejich částí, výpočtáři nebo jako pracovníci ve firmách v úsecích měření 
elektrických a energetických veličin.  

Studijní program je akademicky zaměřený a praktické dovednosti studenti získají díky rozšířené dotaci 
předmětu Praxe, kdy jim je v nově akreditovaném programu tento předmět rozšířen z původních tří 
týdnů na týdnů šest (celkem 240 hodin), přičemž praxi studenti absolvují v rámci dvou předmětů 
s polovičním rozsahem hodin. Praxi budou studenti absolvovat v energetických a průmyslových 
podnicích ve druhém a třetím ročníku studia.  

V posledních dvou letech byly rekonstruovány a rozšířeny laboratoře nejen pro aplikovanou 
mechaniku, techniku prostředí a diagnostiku, ale také pro oblast výzkumu materiálů a technologií. FSI 
bude v nejbližší době v rámci svého zapojení do projektů OP VVV vybavována dalšími zařízeními a 
sofistikovaným softwarem, které umožní zvýšit praktické zkušenosti studentů s jejich použitím, což 
může významným způsobem přispět k jejich uplatnitelnosti na trhu práce.  

Studijní program je připraven také v dílčí spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou na UJEP, kdy 
touto fakultou bude zajišťován jeden povinně volitelný předmět z oblasti Managementu, a 
Přírodovědeckou fakultou UJEP, kdy s její pomocí budou zajišťovány některé předměty z matematiky. 
S oběma fakultami je uzavřena smlouva o spolupráci na předměty uvedených oblastí. V rámci výuky 
odborných předmětů studijního programu je možné využívat laboratoře elektrotechniky Střední 
průmyslové školy v Ústí nad Labem, případně Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy 
v Chomutově. S oběma školami je uzavřena smlouva o spolupráci a možnosti využití jejich laboratoří. 

Oblast energetiky a jejích dílčích podoblastí je součástí vědecké činnosti fakulty, zvláště v kolektivu, 
který zabezpečuje prezentovaný studijní program. Projevuje se to v oblasti smluvního výzkumu, ve 
spolupráci s výrobními podniky i v oblasti grantové činnosti.  

Garantem předkládaného studijního oboru je Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D., který je členem Ústavu 
strojů a energetiky na FSI a zároveň vedoucím pracovníkem oddělení Energetiky. Na FSI (a dříve 
FVTM) působí již od roku 2012. Výsledky své vědecké práce prezentuje na mezinárodních vědeckých 
konferencích a publikuje v recenzovaných časopisech. Spolupracuje s kolegy z jiných VŠ (zejména 
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FEL ZČU v Plzni), a také s lidmi z energetických a průmyslových podniků (např. ABB, ČEZ 
Distribuce, ŠKO-ENERGO). Je řešitelem, spoluřešitelem či členem řešitelského týmu projektů IP 
UJEP a OP VVV realizovaných na UJEP a FSI.  

Všichni akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na novém studijním programu, vědecky pracují a 
podílejí se na výzkumných a rozvojových projektech. Jejich tvůrčí činnost, jak je zřejmé z jejich C-I 
listů, je adekvátní a odpovídající příslušným požadavkům. U některých pracovníků je publikační 
činnost slabší, ale předpokládá se její rozsahové i kvalitativní zvýšení. Týká se to zejména pracovníků, 
kteří před příchodem na FSI působili dlouhodobě v průmyslové praxi (Dr. Barák).    

Všichni akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na novém studijním programu, mají uzavřené pracovní 
smlouvy na UJEP. U pracovníků, jejichž úvazek je nižší, než je stanoveno předpisy pro výuku 
profilových předmětů teoretického základu, případně jejich úvazek má délku trvání nižší, než je 
předpokládaná doba platnosti akreditace, bude v případě akreditace zvýšen úvazek na požadovanou 
hodnotu nebo jim bude prodloužen na dobu platnosti akreditace.  

U jednoho pracovníka s inženýrským titulem (Ing. Kobrle), vyučujícího v profilových předmětech 
teoretického základu, se předpokládá postupné nahrazení pracovníky s postgraduálním vzděláním. 
Výuka tohoto pracovníka je proto v kombinaci s dalšími vyučující, kteří předměty postupně 
převezmou.     

Během roku 2018 nastoupili na FSI UJEP dva docenti (doc. Novotný, doc. Nováková) a jedna 
profesorka (prof. Juchelková). V podávané akreditaci je předpokládáno jejich zařazení do několika 
předmětů v příslušném podílovém zastoupení s ohledem na zvýšení úrovně vyučované odborné 
oblasti.  

Předkládaný studijní program je plně v souladu se Strategickými dokumenty Fakulty strojního 
inženýrství i Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v nichž je tento program obsažen a 
propagován. Je součástí záměru rozvoje fakulty vyjádřeném v dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje 
pro roky 2016 – 2020 a jeho aktualizacích, v dokumentu Strategický záměr rozvoje FSI na roky 2016 
– 2020 a v dokumentech, které z nich vycházejí.  

Akreditační materiály jsou zpracovány v souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb. ze dne 24. srpna 
2016 pro akreditaci ve vysokém školství a s dalšími dokumenty UJEP v Ústí nad Labem. 

Zdůvodnění kódu ISCED F  

Studijní program nabízí celkem 33 povinných předmětů, z toho 4 jsou z teoretického profilového 
základu a 13 je ze skupiny profilového základu. Předměty teoretického profilového základu (ZT): 
Mechanika tekutin, Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, Termodynamika a Energetické stroje I, 
poskytují teoretické znalosti nutné ke studiu profilových předmětů. Předměty profilového základu 
(PZ) jsou zaměřeny na prohloubení znalostí a praktických dovedností z oboru vzdělání, tj. z 
energetiky. Jedná se zejména o předměty Energetické hospodářství a životní prostředí, Materiály 
v energetice, Koroze a ochrana materiálu v energetice, Rozvod a užití tepelné energie, Měření 
energetických veličin, Elektrická měření I, a další povinné a povinně volitelné předměty. Předměty ZT 
a PZ představují 45% přednášek a 46% cvičení. Ostatní předměty jsou věnovány předmětům 
matematického, fyzikálního a ekonomického základu, výuce jazyků a dalším, na strojní inženýrství 
zaměřené předměty. Vzhledem k podílu profilových předmět z oblasti energetiky byl zvolen kód 
ISCD F 0713 - Elektrotechnika a energetika, který je plně v souladu se zaměřením studijního 
programu.  
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A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci  
 
Název vysoké školy: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název součásti vysoké školy:  

Fakulta strojního inženýrství 

Název spolupracující instituce: 

nerelevantní 

Název studijního programu:  

Energetika 

Typ žádosti o akreditaci:  

udělení akreditace 

Schvalující orgán: 

Rada pro vnitřní hodnocení UJEP 

Datum schválení žádosti: 

xx. yy. 2019 

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: 

Žádost o akreditaci: 
Adresa webových stránek:    http://akreditace.fsi.ujep.cz 
Heslo:     fsiakreditace 
Opory: 
Adresa webových stránek:   http://opory.fsi.ujep.cz 
Heslo:     student-opora 

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: 

Podklady pro studium jsou na FSI dostupné na 
stránkách: 
(Jedná se zejména o Studijní a zkušební řád UJEP, 
Disciplinární řád FSI)  

http://www.fsi.ujep.cz/view.php?cisloaktuality=2010
111502&mn=14&sub=14 

Další podklady jsou uvedeny v sekci - Vnitřní předpisy a 
normy 

http://www.fsi.ujep.cz/view.php?cisloaktuality=2008
092904 

Statut UJEP ze dne 16. června 2017 https://www.ujep.cz/wp-
content/uploads/2017/06/StatutUJEP_1606172.pdf  

Statut Fakulty strojního inženýrství ze dne 20. 12. 2017 http://www.fsi.ujep.cz/files/20180226082143.pdf  
Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních 
programů UJEP ze dne 11. 12. 2017 

https://www.ujep.cz/wp-
content/uploads/2017/12/Pravidla_SP_1112171.pdf 
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Pravidla systému kvality UJEP ze dne 17. 7. 2019 https://www.ujep.cz/wp-
content/uploads/2017/07/Pravidla_kvalita_170717.p
df  

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UJEP ze dne 10. 
2. 2017 
 

https://rvh.ujep.cz/ 
(jméno: test; heslo: test) – odkaz Vnitřní normy 
UJEP 

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programech UJEP 
ze dne 17. 7. 2017 

https://www.ujep.cz/wp-
content/uploads/2017/08/SZRUJEP_1707171.pdf  

 
ISCED F: 

0713 Elektrotechnika a energetika 
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B-I – Charakteristika studijního programu 
Název studijního programu Energetika 
Typ studijního programu bakalářský 
Profil studijního programu akademicky zaměřený 
Forma studia prezenční, kombinovaná  
Standardní doba studia 3 roky 
Jazyk studia český 
Udělovaný akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) 
Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  
Garant studijního programu Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti České 
republiky  

ne 

Uznávací orgán  

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 
7 Energetika – 100% 
podíly vyučovaných oblastí: 20% Elektrotechnika v energetice; 30% Aplikovaná mechanika; 20% Energetické 
stroje a měření v energetice; 10% Neobnovitelné a obnovitelné zdroje; 20% Materiály v energetice 

Cíle studia ve studijním programu 
Bakalářský studijní program „Energetika“ je určen absolventům středních škol, kteří zakončili středoškolské 
studium maturitní zkouškou. Jedná se zejména o absolventy středních odborných a průmyslových škol strojního, 
nebo silnoproudého elektrotechnického zaměření, případně absolventy gymnázií.  
 
Sestavení studijního programu a profilu absolventů vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v 
energetice, která je zakotvena ve článku 3.1 Státní energetické koncepce (prosinec 2014), vypracované 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Obecně je potřeba aktivizovat nové vysokoškolsky vzdělané odborníky v 
energetickém sektoru. 
 
Předkládaný bakalářský studijní program Energetika zároveň reaguje na potřeby průmyslových a energetických 
podniků s cílem přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků s patřičnými teoretickými i odbornými znalostmi, 
kteří se budou schopni po absolvování studia zařadit do odborných pracovních pozic, jež budou z oblasti provozu 
a řízení energetických jednotek, strojů a zařízení, projektování energetických zařízení a jejich částí, měření a 
vyhodnocení energetických veličin apod.     
 
Během studia absolvují studenti odbornou praxi v průmyslových a energetických firmách, která jim umožní 
snazší přechod do praxe a zajistí tak rychlejší a kvalitnější adaptaci ve vykonávaných pracovních činnostech 
v oblasti provozu a realizace inženýrských děl, modelování a realizace měření, a to vše s využitím moderních 
technických zařízení a výpočetní techniky. Zároveň budou studenti schopni prezentovat své výsledky a 
spolupracovat na dalších aktuálních úkolech praxe.  
 
Díky výše uvedeným skutečnostem budou mít absolventi tohoto studijního programu na trhu práce vysokou šanci 
na uplatnění v oboru, včetně mezioborového přístupu a znalosti anglického světového jazyka. 
 
Studenti bakalářského studijního programu Energetika získají v průběhu studia základní znalosti z oblasti 
exaktních předmětů a zároveň načerpají hluboké teoretické znalosti z předmětů fyzikálního základu. Dále získají 
široké teoretické i dostatečné praktické znalosti z oblasti energetiky, které jim umožní vykonávat samostatně 
pracovní činnosti v tomto oboru.  
 
Teoretická oblast je směrována do základních fyzikálních principů a zákonů z oblasti aplikované mechaniky, 
jmenovitě mechaniky tekutin a termomechaniky, praktická část je směrována zejména do oblasti obnovitelných i 
neobnovitelných energetických zdrojů a jejich využití, materiálů používaných v energetice, energetických a 
elektrických strojů a zařízení, a dále měření energetických veličin, modelování fyzikálních procesů z oblasti 
termomechaniky a mechaniky tekutin, a zároveň směrována do silnoproudé elektrotechniky v energetice.  
 
Oblast studia je doplněna základními předměty technického vzdělávání z oblasti matematiky a fyziky. Ve 
studijním plánu jsou také zařazeny předměty strojního zaměření z oblasti klasické mechaniky, materiálových věd 
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a strojírenských technologií, konstrukce a částí strojů a zařízení, a zároveň předměty z oblasti životního prostředí. 
Studijní program je také doplněn předměty zaměřenými na ekonomiku, projektování, elektrotechniku a 
programování, a to jak v oblasti povinných předmětů, tak i povinně volitelných.  
 
Absolventi během studia získají informace pro tvořivý a iniciativní přístup k práci, jsou následně schopni podílet 
se na řešení odborných projektů. Absolventi následně dokážou využívat na uživatelské úrovni informační a 
komunikační technologie, pracovat v týmech, jsou rovněž připraveni převzít řešení samostatných úloh. Své 
znalosti jsou schopni interpretovat jak odborné tak laické veřejnosti, jsou schopni komunikovat v anglickém 
jazyku. Jsou si zároveň vědomi nutnosti potřeby dalšího trvalého odborné vzdělávání. 
 
Vzhledem k obsahu studijního plánu jsou také absolventi dostatečně připraveni pro studium v navazujícím 
magisterském studijním programu Energetika nebo jemu příbuzném oboru.  
Profil absolventa studijního programu 
Absolventi budou umět používat odbornou terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti 
energetiky, orientovat se v technických výkresech, navrhovat konstrukční řešení energetických strojů, zařízení a 
jejich celků a na základě znalostí hlavních technických metod oboru zvládnou analyzovat praktický problém, 
realizovat jeho řešení, realizovat technická měření a budou schopni následně provozovat energetické celky nebo 
samostatná energetická zařízení. V rámci svých odborných znalostí budou schopni navrhnout, realizovat, 
vyhodnocovat kvalitu i provozování energetických děl, energetických systémů a hodnotit jejich efektivitu, včetně 
ocenění ekonomických dopadů. 
 
Absolvent bakalářského 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. Zároveň umí 
stanovovat požadavky na technická energetická zařízení nebo provádět energetická měření a výpočty s patřičnou 
prezentací odborných zpráv.    
 
Absolventi jsou výsledně schopni: 
- realizovat energetická díla jako celek, nebo jejich části,  
- projektovat zařízení energetických sítí a energetických strojů, 
- sestavovat energetické bilance, modelovat energetické procesy, 
- samostatně realizovat technická měření, energetické výpočty, 
- vyhodnocovat efektivitu provozu energetických zařízení, 
- prezentovat vytvořené výsledky své činnosti. 

 
Příklady typických pracovních pozic po absolvování programu jsou: operátor výrobních jednotek, provozní 
technik nebo technik údržby, projektant energetických strojů a zařízení nebo jejich částí, projektant silnoproudých 
elektrických rozvodů, odborník v oblasti měření a vyhodnocení odběru tepelné a elektrické energie, výpočtář 
termodynamických a hydrodynamických procesů, apod. Absolvent je připraven zastávat pracovní technické 
pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, společnostech zabývajících se dopravou a měřením 
energetických médií a elektřiny, nebo také modelováním a výpočty tekutinových a tepelných procesů či 
projektováním strojních nebo silnoproudých elektrotechnických zařízení.  
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 
Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů jsou nastaveny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium 
v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP (dále jen SZŘ), viz odkaz v listu A. Na fakultě je 
ustanovena Rada garantů studijních programů, která dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, 
implementaci kreditního systému, dává podněty ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů, 
koordinuje efektivní zapojení ústavů do realizace studijních programů a hodnotí kvalitu realizace studijních 
programů. 
 
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditní 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. 180 kreditů za celou dobu studia 
• každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro 

úspěšné ukončení daného předmětu, 
• jeden 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. 
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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. To činí nejméně 180 
kreditů. Kreditní systém UJEP je kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce "ECTS", 
umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů), tj. při průměrné studijní zátěži 1 500 – 
1 800 hodin (jedná se o individuální hodnotu) a za akademický rok to činí asi 25 až 30 hodin na získání 1 kreditu. 
 
Předměty jsou ve studijním plánu zařazeny do ročníků a semestrů. Předměty jsou vymezeny jako povinné a 
povinně 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 vyžadován zápočet. 
 
Studenti získávají odbornost primárně v průběhu studia povinných a povinně-volitelných základních teoretických 
předmětů teoretického základu (ZT) a předmětů profilujícího základu (PZ).  
 
Během studia musí absolvovat všechny povinné předměty, což činí v součtu 150 kreditů (83,3%), povinně 
volitelné předměty typu A v celkovém součtu 14 kreditů (tvořící zaměření studentů převážně s ohledem na téma 
závěrečné práce a vlastní směrování), a dále povinně volitelné předměty typu B v celkovém součtu 16 kreditů 
(rozšiřující znalosti studentů do dalších odborných směrů). Absolvované povinné a povinně volitelné předměty 
typu A v minimálním počtu tvoří v součtu 91,1% získaných kreditů. 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 bakalářského studijního programu je zpracován pro každý akademický rok pro standardní dobu 
studia, která je 6 semestrů, tj. 3 roky. Studijní plány jsou sestaveny tak, aby počet výukových hodin (vyjma praxe) 
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 vyjma posledního semestru studia (zkrácený). 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. 
 Podmínky k přijetí ke studiu 
Podmínky pro přijímání ke studiu jsou v souladu § 48 a § 49 zákona 111/1998.   
 
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 
bakalářského studia na Fakultě strojního inženýrství UJEP. 
 
Do bakalářského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání 
s maturitou a splňují všechny další podmínky přijetí v souladu s Podmínkami přijetí ke studiu na Fakultě strojního 
inženýrství J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro daný akademický rok. 
 
Předpokládaný počet přijímaných studentů je 40 do prezenční formy a 40 do kombinované formy. 
Návaznost na další typy studijních programů 
Navrhovaný studijní program vychází z v současnosti realizovaného studijního programu B3907 Energetika, 
oboru 3907R008 Energetika-teplárenství (rozhodnutí MŠMT č. j. 35602/2014) a v budoucnu by měl předchozí 
studijní program nahradit. 
 
Po absolvování bakalářského studijního programu Energetika mohou studenti pokračovat v navazujícím 
magisterském studijním programu Energetika, jenž je v současné době uskutečňován na FSI UJEP a zároveň již 
byl podstoupen k akreditaci podle nových pravidel. Zároveň mohou studenti pokračovat i v jiných studijních 
programech uskutečňovaných Fakultou strojního inženýrství UJEP, případně mohou pokračovat v jakémkoliv 
jiném příbuzném studijním programu uskutečňovaném na jiné vysoké škole. 
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B-IIa – Studijní plán a návrh témat bakalářských prací  
Označení studijního plánu Bakalářský – Energetika – prezenční forma 

Povinné předměty 
Název předmětu rozsah způsob 

ověř. 
počet 
kred. 

vyučující dop. 
roč./sem. 

profil. 
základ 

Matematika I 52p+39c z, zk 6 doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 1./Z  
Fyzika I 26p+26c z 5 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 1./Z  
Energetické hospodářství 
a životního prostředí 

39p+13c z, zk 5 prof. Ing. Dagmar Juchelková, 
Ph.D. (20%), Dr. Ing. Miroslav 
Barák, CSc., IWE (80%) 

1./Z PZ 

Úvod do strojnictví 39p+13c z, zk 5 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 1./Z  
Metrologie a měření 26p+26c z 5 Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. 1./Z PZ 
Úvod do konstruování 26p+26c z, zk 4 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1./Z  
Matematika II 52p+39c z, zk 6 doc. PaedDr. Petr Eisenmann, 

CSc. 
1./L  

Fyzika II 26p+39c z, zk 5 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 1./L  
Mechanika I 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 1./L PZ 
Materiály v energetice 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, 

PhD. 
1./L PZ 

Chemie v energetickém 
průmyslu 

26p+26c z, zk 5 Ing. Taťjana Brovdyová, CSc. 1./L PZ 

Technické výpočty 
v Matlabu I 

13p+39c z 4 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 1./L  

Pružnost a pevnost 39p+26c z, zk 6 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 2./Z  
Mechanika tekutin 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Ludmila Nováková, 

Ph.D. 
2./Z ZT 

Strojírenská technologie  39p+13c z, zk 4 prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 2./Z  
Podniková ekonomika 26p+26c z, zk 4 Ing. & Ing. Daniela 

Vysloužilová, Ph.D. 
2./Z  

Konstruování - CAD 26p+39c z 5 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 2./Z  
Cizí jazyk I 0p+26c z 2 Mgr. Pavla Čechalová 2./Z  
Mechanika II 39p+26c z, zk 6 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 2./L PZ 
Termodynamika 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 2./L ZT 
Elektrotechnika 26p+26c z, zk 4 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 2./L PZ 
Úvod do matematického 
modelování 

13p+39c z 4 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 2./L PZ 

Praxe I 120 hod z 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 2./L  
Cizí jazyk II 0p+26c z 2 Mgr. Pavla Čechalová 2./L  
Rozvod a užití tepelné 
energie 

26p+26c z, zk 4 Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc., 
IWE 

3./Z PZ 

Energetické stroje I 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 
(50%), Ing. Tomáš Vysloužil, 
Ph.D. (50%) 

3./Z ZT 

Koroze a ochrana 
materiálu v energetice 

26p+13c z 4 doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, 
PhD. 

3./Z PZ 

Matematické modelování 
tepelných procesů 

13p+26c z, zk 3 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 3./Z PZ 

Praxe II 120 hod z 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z  
Elektrická měření I 9p+18c z 3 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./L PZ 
Měření energetických 
veličin 

18p+9c z, zk 3 doc. Ing. Ludmila Nováková, 
Ph.D. (50%), Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D. (50%) 

3./L PZ 

Vybrané kapitoly 
z mechaniky tekutin 

9p+9c z 3 doc. Ing. Ludmila Nováková, 
Ph.D. 

3./L ZT 

Závěrečný projekt 0p+18c z 10 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./L  
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:  
Student musí absolvovat všechny povinné předměty - 150 kreditů. 
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. 
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Povinně volitelné předměty - skupina 1 (typ A) 
Řízení jakosti  26p+26c z, zk 4 Ing. Elena Střihavková, Ph.D. 3./Z PZ 
Elektrické stroje 26p+26c z, zk 4 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. (50%), 

Ing. Pavel Kobrle (50%) 
3./Z PZ 

Rozvod elektrické 
energie  

26p+26c z, zk 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z PZ 

Neobnovitelné zdroje 
energie 

26p+26c z, zk 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z PZ 

Provoz a údržba 
energetických strojů 

18p+9c z 3 Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA 3./L PZ 

Elektrické pohony a 
výkonová elektronika 

18p+9c z 3 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 3./L PZ 

Elektrické přístroje 18p+9c z 3 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 
(50%), Ing. Pavel Kobrle (50%) 

3./L PZ 

Obnovitelné zdroje a 
akumulace energie 

18p+9c z 3 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 3./L PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Student musí absolvovat dva předměty ze zimního semestru třetího ročníku a dva předměty z letního 
semestru třetího ročníku. Student musí splnit předměty v součtu minimálně 14 kreditů. 
Doporučené absolvování předmětů je blíže upřesněno okruhy SZZ, viz níže.  

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (typ B) 
Předměty matematické – skupina B1 

Matematika III  26p+26c z 4 doc. PaedDr. Petr Eisenmann, 
CSc. 

2./Z  

Diferenciální rovnice 26p+26c z 4 doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 2./Z  
Předměty odborné – skupina B2 

Základy průmyslové 
automatizace 

26p+26c z 4 Ing. Jan Štěrba, Ph.D. 2./L  

Výrobní zařízení a 
nástroje 

26p+13c z 4 doc. Ing. Nataša Náprstková, 
Ph.D. 

2./L  

Úvod do managementu 26p+13c z 3 doc. Ing. Kateřina Kovářová, 
Ph.D. 

2./L  

Obrábění 26p+26c z, zk 5 doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 2./L  
Části strojů 39p+26c z, zk 5 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 2./L  
Nauka o materiálech II 26p+26c z, zk 5 prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 3./Z  
Svařování, pájení a lepení 
materiálů 

26p+13c z 4 prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 3./Z  

Konstruování strojů - 
převody 

26p+13c z, zk 4 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 3./Z  

Operační a systémová 
analýza 

13p+13c z 3 Ing. & Ing. Daniela 
Vysloužilová, Ph.D. 

3./Z  

Předměty odborné – skupina B3 
Výrobní procesy a 
projektování 

18p+18c z 3 doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 3./L  

Bezpečnost práce 
v průmyslu 

18p+9c  z 3 Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc., 
IWE 

3./L  

Technika prostředí 18p+9c z 3 Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 3./L  
Ekologie průmyslových 
podniků 

18p+9c z 3 prof. Ing. Dagmar Juchelková, 
Ph.D. 

3./L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Student musí absolvovat jeden předmět ze skupiny B1, jeden předmět ze skupiny B3. Ze skupiny B2 musí 
absolvovat předměty v celkovém součtu 9 kreditů. Student musí splnit předměty v celkovém součtu minimálně 
16 kreditů. 
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B-IIa – Studijní plán a návrh témat bakalářských prací 
Označení studijního plánu Bakalářský – Energetika – kombinovaná forma 

Povinné předměty 
Název předmětu rozsah 

 
způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

vyučující dop. 
roč./sem. 

profil. 
základ 

Matematika I 18k z, zk 6 doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 1./Z  
Fyzika I 12k z 5 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 1./Z  
Energetické hospodářství 
a životního prostředí 

18k z, zk 5 prof. Ing. Dagmar Juchelková, 
Ph.D. (30%), Dr. Ing. Miroslav 
Barák, CSc., IWE (70%) 

1./Z PZ 

Úvod do strojnictví 10k z, zk 5 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 1./Z  
Metrologie a měření 14k z 5 Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. 1./Z PZ 
Úvod do konstruování 10k z, zk 4 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 1./Z  
Matematika II 18k z, zk 6 doc. PaedDr. Petr Eisenmann, 

CSc. 
1./L  

Fyzika II 16k z, zk 5 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 1./L  
Mechanika I 16k z, zk 5 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 1./L PZ 
Materiály v energetice 15k z, zk 5 doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, 

PhD. 
1./L PZ 

Chemie v energetickém 
průmyslu 

12k z, zk 5 Ing. Taťjana Brovdyová, CSc. 1./L PZ 

Technické výpočty 
v Matlabu I 

12k z 4 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 1./L  

Pružnost a pevnost 15k z, zk 6 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 2./Z  
Mechanika tekutin 14k z, zk 5 doc. Ing. Ludmila Nováková, 

Ph.D. 
2./Z ZT 

Strojírenská technologie  14k z, zk 4 prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 2./Z  
Podniková ekonomika 12k z, zk 4 Ing. & Ing. Daniela 

Vysloužilová, Ph.D. 
2./Z  

Konstruování - CAD 12k z 5 Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 2./Z  
Cizí jazyk I 8k z 2 Mgr. Pavla Čechalová 2./Z  
Mechanika II 16k z, zk 6 doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 2./L PZ 
Termodynamika 14k z, zk 5 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 2./L ZT 
Elektrotechnika 12k z, zk 4 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 2./L PZ 
Úvod do matematického 
modelování 

15k z 4 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 2./L PZ 

Praxe I 120 hod z 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 2./L  
Cizí jazyk II 8k z 2 Mgr. Pavla Čechalová 2./L  
Rozvod a užití tepelné 
energie 

15k z, zk 4 Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc., 
IWE 

3./Z PZ 

Energetické stroje I 18k z, zk 5 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 
(50%), Ing. Tomáš Vysloužil, 
Ph.D. (50%) 

3./Z ZT 

Koroze a ochrana 
materiálu v energetice 

12k z 4 doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, 
PhD. 

3./Z PZ 

Matematické modelování 
tepelných procesů 

12k z, zk 3 doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. 3./Z PZ 

Praxe II 120 hod z 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z  
Elektrická měření I 12k z 3 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./L PZ 
Měření energetických 
veličin 

12k z, zk 3 doc. Ing. Ludmila Nováková, 
Ph.D. (50%), Ing. Tomáš 
Vysloužil, Ph.D. (50%) 

3./L PZ 

Vybrané kapitoly 
z mechaniky tekutin 

10k z 3 doc. Ing. Ludmila Nováková, 
Ph.D. 

3./L ZT 

Závěrečný projekt 10k z 10 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./L  
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:  
Student musí absolvovat všechny povinné předměty - 150 kreditů. 
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. 
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Povinně volitelné předměty - skupina 1 (typ A) 
Řízení jakosti  12k z, zk 4 Ing. Elena Střihavková, Ph.D. 3./Z PZ 
Elektrické stroje 15k z, zk 4 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. (50%), 

Ing. Pavel Kobrle (50%) 
3./Z PZ 

Rozvod elektrické 
energie  

15k z, zk 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z PZ 

Neobnovitelné zdroje 
energie 

15k z, zk 4 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 3./Z PZ 

Provoz a údržba 
energetických strojů 

10k z 3 Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA 3./L PZ 

Elektrické pohony a 
výkonová elektronika 

10k z 3 Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 3./L PZ 

Elektrické přístroje 10k z 3 Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 
(50%), Ing. Pavel Kobrle (50%) 

3./L PZ 

Obnovitelné zdroje a 
akumulace energie 

10k z 3 Ing. Martin Kantor, Ph.D. 3./L PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Student musí absolvovat dva předměty ze zimního semestru třetího ročníku a dva předměty z letního 
semestru třetího ročníku. Student musí splnit předměty v součtu minimálně 14 kreditů. 
Doporučené absolvování předmětů je blíže upřesněno okruhy SZZ, viz níže.  

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (typ B) 
Předměty matematické – skupina B1 

Matematika III 12k z 4 doc. PaedDr. Petr Eisenmann, 
CSc. 

2./Z  

Diferenciální rovnice 12k z 4 doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 2./Z  
Předměty odborné – skupina B2 

Základy průmyslové 
automatizace 

12k z 4 Ing. Jan Štěrba, Ph.D. 2./L  

Výrobní zařízení a 
nástroje 

12k z 4 doc. Ing. Nataša Náprstková, 
Ph.D. 

2./L  

Úvod do managementu 12k z 3 doc. Ing. Kateřina Kovářová, 
Ph.D. 

2./L  

Obrábění 12k z, zk 5 doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 2./L  
Části strojů 12k z, zk 5 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 2./L  
Nauka o materiálech II 12k z, zk 5 prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 3./Z  
Svařování, pájení a lepení 
materiálů 

12k z 4 prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 3./Z  

Konstruování strojů - 
převody 

10k z, zk 4 doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 3./Z  

Operační a systémová 
analýza 

8k z 3 Ing. & Ing. Daniela 
Vysloužilová, Ph.D. 

3./Z  

Předměty odborné – skupina B3 
Výrobní procesy a 
projektování 

13k z 3 doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 3./L  

Bezpečnost práce 
v průmyslu 

8k  z 3 Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc., 
IWE 

3./L  

Technika prostředí 8k z 3 Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 3./L  
Ekologie průmyslových 
podniků 

8k z 3 prof. Ing. Dagmar Juchelková, 
Ph.D. 

3./L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Student musí absolvovat jeden předmět ze skupiny B1, jeden předmět ze skupiny B3. Ze skupiny B2 musí 
absolvovat předměty v celkovém součtu 9 kreditů. Student musí splnit předměty v celkovém součtu minimálně 
16 kreditů. 
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Součásti SZZ a jejich obsah  
Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky před komisí. Při obhajobě 
závěrečné práce se hodnotí úroveň práce a její prezentace. Ústní zkouška ověřuje úroveň znalostí posluchače ze 
studovaného programu a je zaměřena na ověření znalostí z témat odborných předmětů profilujícího základu (PZ) 
a předmětů teoretického základu (ZT).  
 
Ústní zkoušení probíhá ze tří okruhů, přičemž dva jsou povinné a jeden povinně volitelný. Jeden povinný okruh je 
zaměřen na ověření znalostí z vybraných předmětů teoretického základu, a další povinný okruh je zaměřen na 
ověření znalostí z vybraných povinných předmětů profilujícího základu. Povinně volitelný okruh je zaměřen 
na ověření znalostí z vybraných povinně volitelných předmětů typu A profilujícího základu. 
 
povinný okruh – Teoretický základ: Aplikovaná mechanika a energetické stroje 
     Mechanika tekutin  
     Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin 
     Termodynamika 
     Energetické stroje I 
      
povinný okruh – Profilující základ: Materiály v energetice, rozvod a měření tepelné energie  
     Materiály v energetice 
     Koroze a ochrana materiálu v energetice 
     Rozvod a užití tepelné energie 
     Měření energetických veličin 
 
povinně volitelný okruh – Profilující základ povinně volitelných předmětů typu A: 
zaměření A1 – Jakost, provoz a údržba strojů, neobnovitelné a obnovitelné zdroje 

     Řízení jakosti 
     Provoz a údržba strojů 
     Neobnovitelné zdroje energie 
     Obnovitelné zdroje a akumulace energie 
zaměření A2 – Elektrické stroje a pohony, rozvod elektrické energie a příslušenství 

     Elektrické stroje 
     Elektrické pohony a výkonová elektronika 
     Rozvod elektrické energie 
     Elektrické přístroje     
 
Další studijní povinnosti  
Nejsou na studenty kladeny. 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Vybrané obhájené bakalářské práce za poslední tři roky:  
     Napájení vlastní spotřeby elektrárny 
     Zpracování technologického postupu pracovních činností pro generální opravu TG 10 
     Příprava na přelopatkování turbíny v teplárně Trmice 
     Využití odpadního tepla ve firmě Glazura s.r.o. 
     Návrh elektrického rozvaděče stroje 
     Návrh kompenzace účiníku průmyslového podniku 
     Návrh tepelného čerpadla pro rodinný dům 
     Vyhodnocování kvality izolace teplovodů 
     Využití FVE v aplikacích pro rodinné domy 
     Porovnání výrob kogenerační jednotky při použití bioplynu a zemního plynu 
     Výpočet tepelných ztrát potrubí s využitím termokamery 
     Náhrada chladičů generátoru 
     Návrh rekonstrukce odpopílkování ve výtopně Kocanda v Litoměřicích 
     Návrh rozvodu elektrické energie pro halu výrobního podniku 
     Návrh náhrady pasových dopravníků T6 A,B 
     Návrh pohonu pro odstředivé čerpadlo 
     Návrh rekonstrukce předávací stanice pára - voda POS 3 Svojsíkova 2701/50 Ústí nad Labem 
     Návrh na využití odpadního tepla z lokální Bioplynové stanice v obci Lkáň 
     Analýza dodávek tepla z elektrárny Opatovice 
     Náhrada hnací soupravy pasového dopravníku na uhlí 
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Návrh vybraných témat bakalářských prací na obhajoby v akademickém roce 2018/2019: 

     Nastavení parametrů spalování parního kotle EMĚ I pro dodržení limitů NOx  
     Návrh a realizace experimentálního stanoviště pro měření přestupu tepla na výměníku 
     Návrh a výroba modelu Stirlingova motoru 
     Návrh řídicího systému vodní mikroturbíny 
     Nastavení parametrů filtru a absorbéru EMĚ I pro dodržení limitů TZL a SOx 
     Úprava provozu čerpací stanice chladící vody  
 
Bakalářské práce, posudky vedoucího i oponenta práce, jsou v elektronické verzi umístěny v systému STAG 
(prohlížení/kvalifikační práce) https://portal.ujep.cz/portal/  
Přístupné jsou pouze přihlášeným uživatelům.  
Zároveň je možné do nich nahlížet ve Vědecké knihovně UJEP. 
Návrh témat rigorózních prací 
a témata obhájených prací 

 

nerelevantní 

 Součásti SRZ a jejich obsah  
nerelevantní 
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B-III – Charakteristika studijních předmětů 
Seznam předmětů: 
Matematika I – povinný 
Fyzika I – povinný 
Energetické hospodářství a životní prostředí – povinný PZ 
Úvod do strojnictví – povinný  
Metrologie a měření – povinný PZ 
Úvod do konstruování – povinný 
Matematika II – povinný 
Fyzika II – povinný 
Mechanika I – povinný PZ 
Materiály v energetice – povinný PZ 
Chemie v energetickém průmyslu – povinný PZ 
Technické výpočty v Matlabu I – povinný 
Pružnost a pevnost – povinný  
Mechanika tekutin – povinný ZT 
Strojírenská technologie – povinný 
Podniková ekonomika – povinný 
Konstruování – CAD – povinný 
Cizí jazyk A I – povinný 
Mechanika II – povinný PZ 
Termodynamika – povinný ZT 
Elektrotechnika – povinný PZ 
Úvod do matematického modelování – povinný PZ 
Praxe I – povinný 
Cizí jazyk A II – povinný 
Rozvod a užití tepelné energie – povinný PZ 
Energetické stroje I – povinný ZT 
Koroze a ochrana materiálu v energetice – povinný PZ 
Matematické modelování tepelných procesů – povinný PZ 
Praxe II – povinný 
Elektrická měření I – povinný PZ 
Měření energetických veličin – povinný PZ 
Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin – povinný ZT 
Závěrečný projekt – povinný 
Řízení jakosti – povinně volitelný 1 PZ 
Elektrické stroje – povinně volitelný 1 PZ 
Rozvod elektrické energie – povinně volitelný 1 PZ 
Neobnovitelné zdroje energie – povinně volitelný 1 PZ 
Provoz a údržba energetických strojů – povinně volitelný 1 PZ 
Elektrické pohony a výkonová elektronika – povinně volitelný 1 PZ 
Elektrické přístroje – povinně volitelný 1 PZ 
Obnovitelné zdroje a akumulace energie – povinně volitelný 1 PZ 
Statistika – povinně volitelný 2  
Matematika III – povinně volitelný 2  
Diferenciální rovnice – povinně volitelný 2 
Základy průmyslové automatizace – povinně volitelný 2 
Výrobní zařízení a nástroje – povinně volitelný 2 
Obrábění – povinně volitelný 2 
Části strojů – povinně volitelný 2 
Úvod do managementu – povinně volitelný 2 
Nauka o materiálech II – povinně volitelný 2 
Svařování, pájení a lepení materiálů – povinně volitelný 2 
Konstruování strojů - převody – povinně volitelný 2 
Operační a systémová analýza – povinně volitelný 2 
Výrobní procesy a projektování – povinně volitelný 2 
Bezpečnost práce v průmyslu – povinně volitelný 2 
Technika prostředí – povinně volitelný 2 
Ekologie průmyslových podniků – povinně volitelný 2 
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B-IV – Údaje o odborné praxi  
Charakteristika povinné odborné praxe 
Studenti musí během druhého ročníku letního semestru absolvovat 120 hodin praxe. Ta může být absolvovaná během 
výukové části semestru a během letního zkouškového období tak, aby v každém týdnu student absolvoval 8 hodin praxe 
na zvoleném pracovišti. To činí celkem 15 týdnů, v každém po 8 hodinách. Praxi může rovněž absolvovat během 
letního zkouškového období a letních prázdnin, případně jen během letních prázdnin (v tomto případě soustavně).  
 
Studenti musí během třetího ročníku zimního semestru absolvovat 120 hodin praxe. Ta musí být absolvovaná během 
výukové části semestru a během zimního zkouškového období tak, aby v každém týdnu student absolvoval 8 hodin 
praxe na zvoleném pracovišti. To činí celkem 15 týdnů, v každém po 8 hodinách. 
 
Vykonávaná praxe v průběhu studia nemusí být uskutečňována na jednom pracovišti, resp. v jedné firmě. Každou praxi 
(Praxe I a Praxe II) je možné absolvovat u jiné společnosti. Před vykonáním praxe sepisuje fakulta smlouvu se 
společností o vykonání odborné praxe studenta. Ta je uzavírána v těch případech, pokud nemá daná společnost 
uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci s fakultou. Pokud má společnost uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci 
s FSI, nesjednává se již smlouva o vykonání praxe.  
 
V rámci odborné praxe se studenti pod dozorem odborného pracovníka účastní vybraných pracovních a provozních 
činností ve firmách, a to jako přihlížející osoby, případně mohou vykonávat po domluvě vybrané jednoduché činnosti. 
Předmětem je načerpání zkušeností s průmyslovou sférou a energetickými společnosti.     
 
Další praxi studenti získávají při činnostech v rámci laboratorních měření. Ta činí v rámci povinných předmětů cca 136 
hodin, v rámci povinně volitelných skupiny 1 dalších minimálně 39 hodin. Celkové absolvují studenti v laboratořích cca 
175 hodin.    
 
Dále absolvují studenti exkurze do elektráren, rozvoden a výrobních podniků, které jsou pořádány v rámci vyučovaných 
předmětů. Předpokládá se absolvování minimálně 4 exkurzí s dobou cca 5 hodin. To činí dohromady cca 20 hodin 
exkurzí během studia.  
Rozsah Praxe (240 hodin) + laboratoře (175 

hodin) + exkurze (20 hodin) 
týdnů 30 hodin 240 

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 
ČEZ, a.s. a její dceřiné společnosti ano 
ČEZ, a.s., elektrárny Počerady, Ledvice, Tušimice ano 
ČEZ Teplárenská, a.s., Teplárna Trmice ano 
ČEZ Distribuce, a.s. ano 
Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník ano 
United Energy, a.s., Most-Komořany ano 
Unipetrol R.P.A, s.r.o., Záluží u Litvínova ano 
Saltek, s.r.o., Ústí nad Labem ano 
Teplárna Varnsdorf, a.s. ano 
Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., Lovosice ano 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem ano 
Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 
nerelevantní 
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C-I – Personální zabezpečení 
 
Bakalářský studijní program Energetika 
 
Garant studijního programu 
Síťař Vladislav, Ph.D., Ing., Bc. 
 
Vyučující 
Barák Miroslav, CSc., Dr., Ing., IWE 4) 
Beneš Libor, prof., Dr., Ing., IWE 
Brovdyová Taťjana, CSc., Ing. 8) 
Čechalová Pavla, Mgr. 9) 
Dian Milan, Ph.D., Ing., MBA 6) 
Eisenmann Petr, doc., CSc., PaedDr.  
Husár Štefan, doc., PhD., Ing. 
Chalupa Milan, doc., CSc., Ing. 
Juchelková Dagmar, prof., Ph.D., Ing.  
Kantor Martin, Ph.D., Ing. 
Kobrle Pavel, Ph.D., Ing. 1) 
Kobrle Pavel, Ing. 
Kovářová Kateřina, doc., Ph.D., Ing. 
Kuśmierczak Sylvia, doc., PhD., Ing.  
Michna Štefan, prof., PhD., Ing.  
Náprstková Nataša, doc., Ph.D., Ing.  
Novák Martin, doc., Ph.D., Ing.  
Nováková Ludmila, doc., Ph.D., Ing.  
Novotný Jan, doc., Ph.D., Ing.  
Novotný Jan, Ph.D., PhDr. 
Síťař Vladislav, Ph.D., Ing., Bc. 2) 
Skočilasová Blanka, Ph.D., Ing. 
Střihavková Elena, Ph.D., Ing. 
Svoboda Martin, Ph.D., Ing. 
Svobodová Jaroslava, Ph.D., Ing. 
Štěrba Jan, Ph.D., Ing. 7) 
Vysloužil Tomáš, Ph.D., Ing. 3) 
Vysloužilová Daniela, Ph.D., Ing. & Ing. 5) 
Zdráhal Tomáš, doc., CSc., RNDr. 
 
1) U zaměstnance bude od 9/2020 navýšen úvazek na 0,5, tj. 20 hodin/týden. Dále se předpokládá, že postupně převezme 
výuku předmětů, která jsou v podané žádosti o akreditaci společné s Ing. Pavlem Kobrlem. 
2) Předpokládá se postupné převzetí výuky předmětu, který je v podané žádosti o akreditaci společný s Ing. Pavlem 
Kobrlem. 
3) Předpokládá se postupné převzetí výuky předmětů, které jsou v podané žádosti o akreditaci společné s doc. Ing. Janem 
Novotným, Ph.D. a doc. Ing. Ludmilou Novákovou, Ph.D., po splnění dostatečné publikační činnosti v oblasti jejich 
zaměření.  
4) Předpokládá se postupné převzetí výuky předmětu, které je v podané žádosti o akreditaci společný s prof. Ing. Dagmar 
Juchelkovou, Ph.D., po splnění dostatečné publikační činnosti v oblasti jeho zaměření. 
5) U zaměstnankyně dojde k prodloužení úvazku nejpozději v 6/2019. V případě akreditace studijního programu bude její 
úvazek prodloužen na dobu platnosti akreditace. 
6) U zaměstnance bude v případě akreditace studijního programu prodloužen úvazek na dobu platnosti akreditace.  
7) U zaměstnance dojde k prodloužení úvazku nejpozději v 11/2021. V případě akreditace studijního programu bude jeho 
úvazek prodloužen na dobu platnosti akreditace. 
8) U zaměstnankyně dojde k prodloužení úvazku nejpozději v 11/2021 na dobu platnosti akreditace. 
9) U zaměstnankyně dojde ke zvýšení úvazku na 1,0 a jeho prodloužení nejpozději v 1/2020, a to nejméně na dobu 
platnosti akreditace. 
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C-I – Personální zabezpečení – garant studijního programu 
Vysoká škola Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Součást vysoké školy Fakulta strojního inženýrství 
Název studijního programu Energetika 
Jméno a příjmení Vladislav Síťař Tituly Ing., Bc., Ph.D. 
Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 40 do kdy N 
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
nepůsobí   
Garant bakalářského studijního programu 
Energetika 
Údaje o vzdělání na VŠ  
2016 - Ph.D.; ZČU v Plzni, FEL, doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektroenergetika  
2012 - Bc.; ZČU v Plzni, FST, bakalářský studijní program Strojírenství, zaměření Energetické zdroje a zařízení  
2008 - Ing.; ZČU v Plzni, FEL, navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor  
                   Elektroenergetika  
2006 - Bc.; ZČU v Plzni, FEL, bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektroenergetika  
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
9/2017-dosud FSI UJEP v Ústí nad Labem; odborný asistent; (1) 
11/2015-8/2017 FVTM UJEP v Ústí nad Labem; odborný asistent; (1)  
2/2013-10/2015 FVTM UJEP v Ústí nad Labem; odborný asistent; jpp (0,5) 
9/2012-1/2013 FVTM UJEP v Ústí nad Labem; externí pracovník; DPP 
9/2009-6/2014 FEL ZČU v Plzni; interní doktorand 
 
další činnost: 
11/2015-12/2017 FSI/FVTM UJEP; tajemník Katedry energetiky a elektrotechniky 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
Počet obhájených bakalářských prací – 8 (FEL ZČU) 
Počet obhájených bakalářských prací – 6/10 (FVTM/FSI UJEP) 
Počet obhájených diplomových prací – 6 (FSI UJEP) 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
   WOS Scopus ostatní 
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 

3 5 Není 
evidováno    

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
Samostatné kapitoly v knize: 
[1] SÍŤAŘ V. Example of Use of Dynast Program - Simulation of Electrical Lines with Distributed Parameters.  In: 
Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts III. BEN Praha 2012. ISBN 978-80-7300-460-6 
[2] SÍŤAŘ V., VELEBA J., NOHÁČ K. Application of Approximation Function Method for Modeling of Double-circuit 
Power Lines in Unconventional Simulation Tools. In: Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts VI. BEN 
Praha 2014. Elektronická kniha na CD: ISBN 978-80-7300-516-0. Tištěná verze (2017): ISBN 978-80-7300-515-3 
 
Skripta a učebnice: 
[1] SÍŤAŘ, V. Elektrická měření II – návody na cvičení. Skriptum - 1.vyd. FVTM, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad 
Labem, 2019. v tisku 
[2] SÍŤAŘ, V. Zdroje elektrické a tepelné energie. Skriptum - 1.vyd. FVTM, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 
2017. 201 str. ISBN 978-80-7561-071-3 
[3] SÍŤAŘ, V. Úvod do energetického hospodářství. Skriptum - 1.vyd. FVTM, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 
2014. 131 str. ISBN 978-80-7414-705-0 
 
Studijní opory: 
[1] SÍŤAŘ V. Elektrická měření I. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2019.  
[2] SÍŤAŘ V. Neobnovitelné zdroje energie. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2019.  
[3] SÍŤAŘ V. Rozvod elektrické energie. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2019.  
[4] SÍŤAŘ V., KOBRLE P. Elektrické přístroje. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2019.  
[5] SÍŤAŘ V. Přenos a rozvod elektrické energie. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2018. 126 str.  
[6] SÍŤAŘ V. Elektrická měření II. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2018. 71str.  
[7] SÍŤAŘ V. Modelování elektrizační soustavy. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2018. 99 str.  
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[8] LOUČKA T., SÍŤAŘ V. Užití elektrické energie. FSI, Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem, 2018. 99 str.  
 
Výzkumné zprávy: 
[1] TESAŘOVÁ M., NOHÁČ K., SÍŤAŘ V. Analýza napěťové a frekvenční stability ostrovního provozu části 
distribuční sítě NN. Výzkumná zpráva pro firmu E-ON Česká republika, s.r.o. Katedra elektroenergetiky a ekologie. 
Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2013, člen řešitelského týmu 
[2] NOHÁČOVÁ L., TESAŘOVÁ M., FRANK L., SÍŤAŘ V., ŠAFAŘÍK M., ŠVUGER D. Problematika zemního 
spojení a jeho kompenzace. Studie/výzkumná zpráva pro firmu E-ON Česká republika, s.r.o. Katedra elektroenergetiky a 
ekologie. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2011, člen řešitelského týmu  
 
Články v časopisech: 
[1] SÍŤAŘ V., VELEBA J. Modelling of Metal Oxide Surge Arresters in Simulation Software DYNAST. In: 
Transactions on Electrical Engineering. ERGO NOMEN, FEE CTU in Prague, 2017. Vol.6, No.1, pp.21-27. ISSN 
1805-3386 
[2] SÍŤAŘ V., NOHÁČ K., VELEBA J. Statické modely zátěže a jejich modelování v netradičním softwaru pro 
elektroenergetiku. In: ElectroScope. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2015. č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-4564 
 
Příspěvky ve sbornících z konferencí: (nejvýznamnější příspěvky) 
[1] SÍŤAŘ V., VELEBA J., NOHÁČ K. Load Flow Analysis Using Transformer Models in Alternative Simulation 
Tools. In: Proceedings of the 18th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2017. Kouty nad 
Desnou 2017. ISBN 978-1-5090-6405-2  
[2] NOHÁČ K., SÍŤAŘ V., VELEBA J. Load Flow Analysis in Alternative Tools Using Equations, Physical and Block 
Diagrams. In: Proceedings of the 17th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2016. Praha 
2016. ISBN 978-1-5090-0907-7 
[3] SÍŤAŘ V., NOHÁČ K. Approximation Function Method Reliability for Modelling of Power Lines in Power System. 
In: Proceedings of the 16th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2015. Kouty nad Desnou 
2015. ISBN 978-1-4673-6787-5  
[4] SÍŤAŘ V., VELEBA J., NOHÁČ K. Modelling of Power Lines with Covered Conductors in Simulation Software 
DYNAST. In: Proceedings of the 15th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2014. Brno 
2014. ISBN 978-1-4799-3806-3  
[5] SÍŤAŘ V., VELEBA J., NOHÁČ K., SCHMIDT U. Modeling of Surge Arresters During Temporary Overvoltage 
Conditions in Alternative Simulation Tools. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Control of 

Power Systems 2014. Tatranské Matliare 2014. ISBN 978-80-89402-72-4 
[6] NOHÁČOVÁ L., SÍŤAŘ V. Přechodné jevy v elektroenergetice - porovnání řešení využitím modelovacích nástrojů 
EMTP-ATP a DYNAST. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 

2013. Kouty nad Desnou 2013. ISBN 978-80-248-2988-3  
[7] VELEBA J., SÍŤAŘ V., NOHÁČ K. Application of Alternative Tools for Basic Load Flow Analysis. In: Proceedings 

of the 14th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou 2013. ISBN 978-
80-248-2988-3 
[8] VELEBA J., SÍŤAŘ V. Possibilities of Voltage Control in Islanded Distribution Systems with Photovoltaic Power 
Sources. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2012. Brno 2012. 
ISBN 978-80-214-4514-7  
 
Projekty: 
[1] "Modelování specifických prvků, zdrojů a zátěží v distribučních sítích s ohledem na kvalitu a přenos elektrické 
energie" – Interní grant, 2019-2020, číslo projektu: UJEP-IGA-TC-2019-48-03-2, hlavní řešitel 

[2] "U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech" - U21 - REPROREG, číslo projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, člen řešitelského týmu 
[3] "Přepětí v sítích VN" - Projekt v rámci PPP programu SRN - ČR 2013 – 2014, číslo projektu: 7AMB13DE002. (ZČU 
Plzeň, TU Dresden, TU Chemnitz), člen řešitelského týmu 
[4] 7/2012-9/2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie – 
vědecko-pedagogický pracovník, Západočeská univerzita v Plzni, člen řešitelského týmu 

 
Hospodářská spolupráce/smluvní výzkum: 
[1] "Vyhodnocení tepelných ztrát horkovodů" – ČEZ Teplárenská, 2018, číslo zakázky: 79/VTP/2018, hlavní řešitel 
Působení v zahraničí 
 

Podpis   datum 3. 5. 2019 
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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   
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání 
Zdroj Období 

 
prof. Dr. Ing. Libor 
Beneš, IWE  

"POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v 
produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace 
digital", MŠMT  

A 2017 - 2019 

prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD. 

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce 
(U21), MŠMT  

A 2017 - 2022 

prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD. 

Univerzita 21. století – Kvalitní infrastruktura (U21-KI), EU  A 2017 - 2022 

doc. Ing. Martin Novák, 
Ph.D./ Ing. Michal 
Lattner, Ph.D. 

Univerzita 21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurence-
schopnost (U21-KVAK), EU  

A 2018 - 2021 

doc. Ing. Martin Novák, 
Ph.D. 

Univerzita 21. století – Kvalitní lidské zdroje pro posílení 
mezinárodního prostředí (U21-KLIP), EU  

A 2018 - 2020 

Ing. Petr Majrich, Ph.D.  Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání 
(U21-MOPR), EU  

A 2017 - 2019 

prof. Dr. Ing. František 
Holešovský/ Ing. Michal 
Lattner, Ph.D. 

Výzkum a vývoj nové technologie pro bezdotykové měření a 
kontrolu autoskel „TRIO“, MČR 

C 2018 - 2019 

prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD  

„EDIMARE - Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na 
FVTM“, EU 

B 2013 - 2015 

Ing. Martin Kantor, Ph.D. TAČR – Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy 
mikro-turbíny 

B 2019 - 2021 

prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD. 

OP VVV U21 – REPROREG – Výstavba a vybavení výukových 
prostor FSI UJEP  

A 2019 - 2022 

prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD. 

Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných 
kovových materiálů – NANOTECH ITI II, EU 

A 2019 - 2022 

    
prof. Ing. Dagmar 
Juchelková, Ph.D. 

Virtuální národní centrum kompetence pro chytrý a efektivní 
mezioborový výzkum procesů antroposféry - Mezioborové 
souvislosti technologického rozvoje a globálních změn 
„CLEVER“  

A 2019 - 2022 

doc. Ing. Ludmila 
Nováková, Ph.D. 

Modelová strategie pro řízení "výhledu" obce s využitím lokálních 
energetických zdrojů s ohledem na ekologickou stabilitu regionu 
„TOP RURES“ 

A 2019 - 2023 

doc. Ing. Ludmila 
Nováková, Ph.D. 

Mobilizace výzkumného potenciálu v oblasti energetiky a 
životního prostředí ve 2 Re:Start regionech, podprogram Inter-
Inform 

A 2019 - 2022 

doc. Ing. Ludmila 
Nováková, Ph.D. 

Vysoce účinná a čistá technologie spalování biomasy s vysokým 
obsahem alkálií ve fluidním loži, podprogram Inter-Action Čína 

A 2019 - 2021 

 Podané a ještě bez odsouhlasení/zamítnutí   
    
    
    
Přehled vybraných řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u akademicky zaměřeného 
bakalářského a magisterského studijního programu 
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 
Škoda Auto, a.s.  Vývoj odtokového segmentu (doc. Novotný)  2018 
ČEZ Teplárenská, a.s. Vyhodnocení tepelných ztrát horkovodů (Ph.D. Síťař) 2018 
KS Kolbenschmidt CR, 
a.s  

Řešení proudění v nové výrobní hale (doc. Soukup)  2017 

PIERBURG s. r. o.  Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem (doc. 
Soukup)  

2017 

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 
programem 
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V současné době jsou řešeny i podány nebo připravovány projekty VaV s mezinárodním přesahem. Nyní je řešen jeden 
projekt TAČR a zároveň jsou podány další projektové záměry na TAČR, MPO, aj. Záměrem pracoviště je zapojit se do 
projektů H2020, V4, aj. 
 
V minulosti řešené projekty a v současné době řešené 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. 2018 proběhl 16. ročník (pořádá se každý rok)  
- Experimentální a výpočtové metody v inženýrství (EVM), konference pro mladé pracovníky, v r. 2018 proběhl 

5. ročník  
- Aluminium a neželezné kovy (11. ročník) - Nové poznatky v technologiích a technologické informace (ICTKI)  
- Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálu (5. 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 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 6 let jmenovitě), dle roku a dle četnosti (kolikrát za rok fakultu/VTP daný podnik 
oslovil s realizovanou zakázkou. 
 
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 je uveden výčet vybraných firem, se kterým FSI (FVTM) UJEP spolupracovala v letech 2013 – 2018., firmy rovněž 
potvrdily zájem o rozvoj oboru: 

Constellium Extrusions Děčín s.r.o 
Electric Powersteering Components Europe s.r.o 
Chart Ferox a.s 
KONE Industrial - koncern s.r.o 
KS Kolbenschmidt CR, a.s 
Měď Povrly a.s. 
Pierburg 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. 
ČEZ Teplárenská, a.s. 

 
Přílohou akreditačního spisu jsou i podpůrné dopisy firem akreditace studijního programu. 
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C-III – Informační zabezpečení studijního programu 
Název a stručný popis studijního informačního systému  
UJEP, resp. FSI, 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 studijních opor, 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 342 tisíc svazků (r. 2017), více než 350 odebíraných titulů periodik. 
https://knihovna.ujep.cz/  
Je zavedena moderní technologie radiofrekvenční identifikace dokumentů včetně samoobslužných zařízení pro půjčování 
a vracení. Značná část uváděné povinné a doporučené 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 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L. Tato knihovna, stejně 
jako knihovna UJEP zajišťuje i meziknihovní výpůjční službu, včetně mezinárodní. V Severočeské vědecké knihovně je 
dostupná prakticky veškerá jak doporučená, tak i povinná odborná studijní literatura. Knihovna umožňuje z vnitřní sítě 
přístup do databází ANOPRESS, EBSCO, PressReader, dále z PC v oddělení studoven do ČSN online, ASPI a 
CODEXIS. Je zde možný přístup do dalších elektronických informačních zdrojů https://www.svkul.cz/katalogy-a-
databaze/databaze/.   
 
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 Národní technickou knihovnou v Praze v rámci 
meziknihovních výpůjček, případně služeb jiných univerzitních knihoven v ČR. https://www.techlib.cz/cs/  
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.  
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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. 
 
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 (překračující 25%). Míru originality 
garantuje vedoucí práce (shoda obvykle méně než 5%).  

 

C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 
Místo uskutečňování studijního 
programu 

Budovy UJEP v Ústí n. L.  
FSI využívá zejména budovy: „H“ – Pasteurova 3334/7, Na Okraji 1001/7, 
laboratoře v budově Za Válcovnou 1000/8, MFC UJEP – Pasteurova 
3544/1 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 
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 pro teoretickou výuku i přednáškové sály situované v MFC (Mutifunkční centrum) v areálu kampusu s 
kapacitou 2 × 90, 1 × 190 a 1 × 315 míst, a to zejména pro studenty nižších ročníků (společné přednášky).  
 
Všechny učebny jsou vybaveny PC s dataprojektory, v některých učebnách a ve všech posluchárnách MFC jsou 
umístěna Smart Podia.   
Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

0 Doba platnosti nájmu - 

Kapacita a popis odborné učebny 
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, MATLAB, 
COMSOL Multiphysics, DYNAST)  

 
Laboratoře v budově „H“: 

- 11 × laboratoř technologií a materiálů s kapacitou 8 – 12 studentů. Laboratoře jsou vybaveny zařízením 
pro měření a metrologii, korozní zkoušky, tepelné procesy (tavící pece), materiálové rozbory a přípravu 
vzorků (optické mikroskopy, elektronový mikroskop), zařízení pro destruktivní zkoušení materiálů (trhací 
stroj, Charpyho kladivo, zařízení pro technologické zkoušky, aj.), zařízení pro nedestruktivní zkoušení 
materiálů (ultrazvuk, vířivoproudový defektoskop, vysokoychlostní kamera, termokamera, měření 
tlouštěk vrstev), obráběcí procesy, fyziku kovů, metalografii a elektronovou mikroskopii (světelnými 
mikroskopy pro makro a mikropozorování, laserovým 3D mikroskopem, elektronovým rastrovacím 
mikroskopem s EDS analýzou, mikrotvrdoměry), analytické metody (jiskrový spektrometr kovů, 
Ramanův spektrometr, přenosný spektrometr kovů, plynový chromatograf, titrátor), atd.  

 
Laboratoře v budově Za Válcovnou:  
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- 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 (kmitání a odpružení vozidel) 
- 1 × laboratoř automatizace a robotiky 
- 1 × laboratoř měření tepelných procesů proudění – stand s tepelným výměníkem, vzduchový tunel 
- 1x laboratoř pro přesná měření v hydromechanice a termomechanice (3x viskozimetr, termočlánky, Pt 

teploměry)  
 
Laboratoře Za Válcovnou byly nově rekonstruovány a upraveny a v současné době jsou dovybavovány dalšími 
pokročilými zařízení vhodnými pro výuku.  
 
Laboratoře v budově Na Okraji:  

- 1 × laboratoř základní elektrotechniky (10×DC stabilizovaný zdroj, 2×1f AC zdroj, 12 × analogový 
osciloskop, sada přípravků a multimetrů, 20 × generátor funkcí METEX), kapacita 20 studentů 

- 1 × laboratoř pokročilé elektrotechniky (5 × laboratorní stůl s panelovým napájením DIAMETRAL: 
3×1f  AC zdroj, 1×3f AC zdroj, 1×1f AC zdroj se skokovou regulací, 1×DC stabilizovaný zdroj, 
vestavěný digitální osciloskop), 6×1f regulační AC zdroj DIAMETRAL, 1x3f regulační AC zdroj 
DIAMETRAL, ASM, SMPM, DC motor, 3×1f Transformátor, PTP, PTN, 2 × otáčkoměr PROVA RM-
1561, 2×3f digitální analyzátor výkonu LUTRON DW-6092, měřič izolačního stavu C.A 6524 Chauvin 
Arnoux, 1f analyzátor sítě C.A 8230 Chauvin Arnoux, sada přípravků 1f jističů, luxmetr UNITEST, 
pyrometr CEM DT-8819, hlukoměr CENTER 322 aj., kapacita 10 studentů   
 

FSI má dále uzavřenou smlouvu se středními školami o využívání jejich laboratoří. Jedná se o laboratoře 
elektrotechniky na SPŠ Ústí nad Labem a laboratoře elektrotechniky a strojírenství na SPŠ a VOŠ v Chomutově. 
V těchto laboratoří probíhá (v rámci současného oboru) či může probíhat výuka pro vícero předmětů. Zároveň je 
možné využívat tyto laboratoře pro měření v rámci zpracování závěrečných prací. Smlouvy a jejich přílohy jsou 
v příloze akreditačního spisu.    
 
Zároveň jsou dle potřeby zajišťovány spolupráce s ostatními Fakultami UJEP v podobě měření v jejich 
laboratořích, případně ve spolupráci s praxí přímo realizována měření na reálných jednotkách. 

 
 

Z toho kapacita v prostorách 
v nájmu 

0 Doba platnosti 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 



25 

 

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. 
 
 

C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 
státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 
 

 

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. Bakalářský studijní program 
Energetika je uskutečňován na fakultě od akademického roku 2010/2011. Ústav strojů a energetiky, který tuto 
výuku zajišťuje, je moderní dynamický ústav, který se postupně vyprofiloval z pracovníků fakulty s užším 
zaměřením na mechaniku, konstrukce strojů a zařízení, energetické zdroje, energetické procesy a jejich 
modelování. 
 
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 budou rovněž 
zohledňovány specifické potřeby regionu, ve kterém je v současné době akutní nedostatek vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků v dané oblasti. 
 
Předkládaný bakalářský studijní program Energetika nemá žádný vztah k dalším studijním programům stejného 
typu a stejného nebo obdobného zaměření uskutečňovaných vysokou školou UJEP, kromě oborů a programů 
uvedených v části B-I: Charakteristika studijního programu - Návaznost na další typy studijních programů. 
 
Za poslední dobu byla podpora daného studijního programu rovněž vyjádřena navýšením počtu kmenových 
zaměstnanců na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, např. doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., doc. Ing. Jan 
Novotný, Ph.D., Ing. Martin Kantor, Ph.D., případně na zkrácený úvazek prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. aj. 
Předpokládá se nástup dalších pracovníků s akademickým titulem nebo po úspěšném habilitačním řízení, kteří 
vhodně doplní pedagogický sbor po akreditaci tohoto oboru, jež budou dále rozvíjet studijní program a podílet se 
na výuce odborných předmětů.  
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 
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V daném studijním programu je předpoklad přijímání pro prezenční studium max. 150 studentů, kombinované 
studium max. 150 studentů. Reálný předpoklad je 30 až 40 studentů do každé formy studia. Předpokládaný počet 
zapsaných studentů je 25 až 35 pro každou formu studia. 
 
V tabulce níže jsou uveden počty zapsaných a přijímaných studentů za posledních 5 let.  
 

akademický rok 
Prezenční forma Kombinovaná forma 

přijatí zapsaní přijatí zapsaní 
2014/2015 52 43 38 35 
2015/2016 48 33 44 36 
2016/2017 37 31 27 25 
2017/2018 31 20 31 27 
2018/2019 26 22 23 20 

 
 
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, resp. v současné době nulová. 
 
Absolvent se může v praxi uplatnit jako: 

 pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a 
zkušebnictví, 

 provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech 
průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, 

 pracovník při investiční výstavbě v energetice,  
 technik pro měření energetických veličin 
 pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích, 
 technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech, 
 provozní technik, projektant nebo výpočtář elektrických sítí v průmyslových podnicích a provozovatelů 

distribučních soustav 
 
 

 


