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ÚVOD 
 

Vážená studentko, vážený studente, 

publikaci Informace o studiu v akademickém roce 2018 - 2019 připravil kolektiv pracovníků 
FSI pro studenty studijních programů, které fakulta realizuje v tomto akademickém roce. Účelem 
je informovat o organizaci studia, jeho náplni a poskytnout průvodce studiem, včetně 
studentského života, jehož součástí je i kulturní a sportovní vyžití. 

V úvodu naleznete základní informace o struktuře univerzity a fakulty, harmonogram 
akademického roku, následuje Studijní a zkušební řád UJEP, který doporučujeme pečlivě 
prostudovat, neboť je základním dokumentem upravujícím práva a povinnosti studentů. 

Hlavní částí publikace jsou studijní plány. Studijní plány vymezují povinné a povinně 
volitelné kurzy, jejich hodinovou dotaci, způsoby kontroly a dotaci kreditními body. Uvedené 
studijní plány  jsou doporučené. Zaručují vypsání kurzů, které se v rozvrhu daného semestru 
nepřekrývají a dodržují jejich návaznosti. Student si výběrem kurzů může volit individuální studijní 
plán z předmětů svého studijního plánu. Kritériem postoupení do vyššího roku studia je dosažení 
stanoveného počtu bodů, což upravuje studijní a zkušební řád UJEP.  

Během studia Vás bude provázet informační systém STAG, který poskytuje komplexní  
informace nejen o studijních plánech, ale umožňuje i elektronický zápis kurzů pro daný 
akademický rok, zprostředkovává přihlašování na zkoušky, eviduje studijní výsledky atd.  

Pro studenty, kteří se chystají studium dokončit jsou v publikaci zařazeny závazné pokyny 
pro vypracování bakalářských a diplomových prací a okruhy státních závěrečných zkoušek. 

Užitečné informace o univerzitě, fakultě, kolejích, menzách a o možnostech kulturního a 
sportovního vyžití jsou uvedeny na konci brožury. 

 

Věříme, že následující řádky budou pro vás přínosem a přejeme vám příjemný a úspěšný 
akademický rok 2018/2019. 

 
 
 

Kolektiv pracovníků FSI UJEP 
 
 
 

Pozn.: Uvedené informace jsou platné ke dni 31. 8. 2018. Změny jsou proto v průběhu 
akademického roku vyhrazeny.  
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1 Univerzita J. E. Purkyně 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena po společenských 
změnách, vyvolaných rokem 1989, 28. září 1991. Nese jméno rodáka z Libochovic, českého 
vědce Jana Evangelisty Purkyně (1787-1869). Prvním českým vysokoškolským ústavem v Ústí 
nad Labem byla Vyšší pedagogická škola, založená roku 1954. Roku 1959 se transformovala na 
Pedagogický institut. V roce 1964 vznikla Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. 

Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně tvoří Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně 
ekonomická, Filozofická fakulta, Fakulta životního prostředí, Fakulta umění a designu, 
Přírodovědecká fakulta, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta zdravotnických studií. 

 
Rektor 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

Prorektorka pro studium, statutární zástupce rektora 

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 

Prorektor pro vědu a další tvůrčí činnost 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.  

Prorektor pro vnější vztahy 

doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.  

Prorektor pro rozvoj a kvalitu 

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 

Kvestor 

Ing. Leoš Nergl 

Rektorát 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 1 

400 96  Ústí nad Labem 

Tel.: 475 282 115 

E-mail: rektor@ujep.cz 

Internet: www.ujep.cz 
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2 Fakulta Strojního inženýrství 
 

Původní název fakulty strojního inženýrství (FSI) byl Fakulta výrobních technologií 
a managementu (FVTM). Fakulta vznikla dne 1.9.2006 z Ústavu techniky a řízení výroby, který 
vznikl roku 1998 z katedry Technické výchovy Pedagogické fakulty. Vše je vyvrcholením snah o 
otevření technicky orientovaných studií na univerzitě a podporuje tak snahu garantovat technické 
vzdělání celého regionu, včetně oblasti průmyslové výroby a jejího řízení.  

Fakulta připravuje v současné době technicko-ekonomické pracovníky v bakalářských, 
navazujících magisterských a doktorském studijním programu. Dále se podílí na realizaci 
bakalářských dvouoborových studií společně s Přírodovědeckou fakultou. Náplní fakulty je také 
vědecká a výzkumná činnost. 

Od 1. 9. 2017 bude název fakulty změněn na Fakultu strojního inženýrství. 
 
Děkan      Sekretariát děkana 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.   Bc. Šárka Fockeová  

Proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost  Referent vědy 

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc.    Mgr. Jana Bejdlová 

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání Studijní oddělení 

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.    Soňa Olivová, Bc. Lucie Skrčená 

Proděkan pro rozvoj a kvalitu Servisní technik 

Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE    Bc. Martin Bárta 

Proděkan pro vnější vztahy Koordinátor ERASMUS 

Doc. Ing. Štefan Husár, PhD.  Ing. Martin Svoboda, Ph.D 
    

PR oddělení děkana 

      Ing. Lucie Melničáková 

 

Tajemník fakulty     Sekretariát ústavů  

Ing. Petr Majrich, Ph.D.    Zuzana Albrechtová 

      Dana Šmejkalová 

 

 

 

   

Jednotlivé ústavy Fakulty a jejich vedoucí 

Ústav strojů a energetiky (USE):   doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 

Ústav technologií a materiálů (UTM):   doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 

 

http://cz.fvtm.ujep.cz/karta.php?zobraz=karta&idprac=28
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Zástupci v Akademickém senátu UJEP 

Ing. Jaromír Cais     Ing. Pavel Kraus 

Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.   Sofie Žárská 

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 

 

Zástupci v Akademickém senátu FSI UJEP 

Ing. Jaromír Cais     Ing. Pavel Kraus 

Ing. František Klimenda     Ing. Iryna Hren 

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.     Sofie Žárská 

Ph.Dr. Jan Novotný, Ph.D. 

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 

   

Adresa 

Fakulta strojního inženýrství    Tel.: 475 285 538 

Univerzita J. E. Purkyně    Fax: 475 285 566 

Pasteurova 3334/7     E-mail: kontakt.fsi@ujep.cz 

400 96  Ústí nad Labem     Internet: www.fsi.ujep.cz 
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Pracovníci Fakulty strojního inženýrství v Ústí nad Labem 

Ústav strojů a energetiky (ÚSE) 

Profesoři 
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. 

Docenti 
doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 
doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 

Odborní asistenti 
Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc. 
Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA 
Ing. Petr Hejma 
Ing. Martin Kantor, Ph. D. 
Ing. František Klimenda 
Ing. Pavel Kobrle 
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. 
Dr. Ing. Pavel Polach 
Ing. Lenka Rychlíková 
Ing. Ivana Řasová 
Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D. 
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 
Ing. Veronika Sochrová 
Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
Mgr. Květuše Sýkorová 
Ing. Jan Štěrba, Ph.D. 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
 
Asistenti 
Mgr. Pavla Čechalová 
 

Externí pracovníci 

Ing. Vít Černohlávek 
Mgr. Simona Marčíková 
PaedDr. Soňa Místecká 
PaedDr. Stanislav Pohl 
 
Interní doktorandi 
Ing. Jan Kampo 
Ing. Antonín Svoboda 
 
Sekretářka ústavu 
Dana Šmejkalová 
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Ústav technologií a materiálů (ÚTM) 

Profesoři: 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
prof. Dr. Ing. František Holešovský 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 
 
Docenti  
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. 
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
doc. Ing. Karel Sellner, CSc. 

Odborní asistenti: 
Ing. Tatjana Brovdyová, CSc. 
Ing. Jaromír Cais, Ph.D. 
Ing. Radek Honzátko, Ph.D. 
Ing. Petr Majrich, Ph.D. 
Ing. Lenka Michnová 
Ph.Dr. Jan Novotný, Ph.D. 
Ing. Elena Střihavková, Ph.D. 
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. 
Ing. et Ing. Daniela Vysloužilová, Ph.D. 

Interní doktorandi: 
Ing. Lubomír Hodinář 
Mgr. Iryna Hren 
Ing. Bc. Martin Jaskevič 
Mgr. Klára Jirounková 
Ing. Pavel Kraus 
Ing. Irena Lysoňková 
Ing. Martin Marek 
Ing. Michal Martinovský 
Ing. Lenka Michnová 
Ing. Karel Šramhauser 
 
Vědečtí pracovníci: 
Ing. Pavel Kraus 
 
Externí pracovníci: 
Ing. Katarína Kurajdová 
 
THP: 
Jan Janočko 
 
Sekretářka ústavu: 
Zuzana Albrechtová 
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Věděckotechnický park (VTP) 

Ředitel 

Ing. Michal Lattner, Ph.D. 

 

 

 

Konzultační středisko při SPŠ & VOŠ Chomutov 

Fakulta strojního inženýrství    Tel.: 474 628 992 

Univerzita J. E. Purkyně    Fax: 474 627 497 

Školní 50      E-mail: reditel@spscv.cz 

430 11  Chomutov     Internet: www.spscv.cz 
 

Ředitel SPŠ & VOŠ Chomutov 

Ing. Jan Lacina 

Na výuce pro FSI UJEP se podílejí další pracovníci SPŠ & VOŠ v Chomutově.   
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3 Vědecká rada FSI 
 

Předseda: 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  

děkan FSI 

 

Místopředseda: 

doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 

proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost 

 
INTERNÍ ČLENOVÉ: 

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE, proděkan pro rozvoj a kvalitu 

prof. Dr. Ing. František Holešovský 

doc. Ing. Štefan Husár, PhD. proděkan pro vnější vztahy 

doc. Ing. Milan Chalupa, SCs., vedoucí ústavu 

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP  

prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., vedoucí ústavu 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu UJEP 

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.  

doc. Ing. Karel Sellner, CSc. 

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. 

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ: 

Ing. Matúš Bajcura, PhD., Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. 
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan, Fakulta strojní, ZČU v Plzni 
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc., Fakulta strojní, VŠB TU v Ostravě 
prof. Ing. Tomáš Jirout, CSc., Fakulta strojní, ČVUT v Praze 
Prof. DSc. Stanislaw Legutko, PhD., Instytut technologii mechanicznej, Polytechnika 
Poznańska 
prof. Ing. Ivan Lukáč, CSc., Hutnícka Fakulta, TU v Košiciach 
prof. Ing. Iva Nová, CSc., Fakulta strojní, TU v Liberci 
prof. Ing. Milan Okrouhlík, CSc. 
Dr. Ing. Pavel Polach, Škoda výzkum, s. r. o. 
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., Strojnícka fakulta, TU v Košiciach  
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. vedoucí Katedry materiálů a technologií pro automobily 
výkonný ředitel Laboratoře materiálů a technologií pro automobilový průmysl  
FMMI VŠB-TU Ostrava  
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT 
v Praze 
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., Strojnícka fakulta, ŽU v Žilině 
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4 FSI - harmonogram akademického roku 2018/2019 
 
 
Akademický rok 2018/2019 trvá od 17. 9. 2018 do 15. 9. 2019. 
 

Zimní semestr: výuka od 24. 9. do 22. 12. 2018, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 23. 12. 
2018 do 1. 1. 2019 a zkouškové období od 2. 1. do 9. 2. 2019. 

Letní semestr: výuka od 11. 2. do 11. 5. 2019, tj. 13 výukových týdnů, 1. část zkouškového 
období od 13. 5. do 4. 7. 2019, prázdniny od 5. 7. do 26. 8. 2019, 2. část zkouškového období od 
26. 8. do 15. 9. 2019. 

 
 

srpen 2018 

20. 8. FSI – zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 15. 9. 2018) 

27. 8. FSI – termín podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení 

 
 

září 2018 

10. 9. FSI – II. kolo přijímacího řízení 

11. 9. FSI – zápisy do 1. ročníku Bc. a NMgr. studia – I. kolo přijímacího řízení 

15. 9. UJEP – ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 

16. 9. UJEP – konec akademického roku 2017/2018 

17. 9. FSI – III. kolo přijímacího řízení 

17. 9. UJEP – začátek akademického roku 2018/2019 

18. 9. FSI – zápisy do 1. ročníku Bc. a NMgr. studia – II. kolo přijímacího řízení 

18. 9. FSI – zápisy do 1. ročníku Bc. a NMgr. studia – II. kolo přijímacího řízení 

20. 9. FSI – Vědecká rada 

21. 9. FSI – zápisy do 1. ročníku Bc. a NMgr. studia – III. kolo přijímacího řízení 

21. 9. 
UJEP – konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 
2017/2018 do IS/STAG 

24. 9. FSI – zahájení výuky zimního semestru (do 22. 12. 2018) 

27. 9. 
UJEP – konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro 
absolvování předmětů zimního semestru 2018/2019 v IS/STAG 

 
 

říjen 2018 

26. 10. 
UJEP – konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí 
nad Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města 
Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP 
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listopad 2018 

13. 11. FSI – Den kariéry FSI 

15. 11. UJEP – konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora 

30. 11. FSI – uzávěrka návrhů skript a publikací pro rok 2018 

 
prosinec 2018 

10. 12. 
UJEP – zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019 v 
IS/STAG (do 10. 2. 2018) 

22. 12. FSI – konec výuky zimního semestru 

23. 12. UJEP – zimní prázdniny (od 23. 12. 2018 do 1. 1. 2018) 

31. 12. FSI – uzávěrka podání přihlášek studentské grantové soutěže 

 
leden 2019 

2. 1. FSI – zahájení zkouškového období zimního semestru (do 9. 2. 2019) 

7. 1. FSI – elektronický zápis předmětů pro letní semestr (do 27. 1. 2019) 

31. 1. 
FSI – zveřejnění zadaných témat Bc. a Dp. prací pro obhajoby v letním semestru 
2018/2019 

 
 

únor 2019 

9. 2. UJEP – konec zkouškového období zimního semestru 

11. 2. FSI – zahájení výuky letního semestru (do 12. 5. 2019) 

 
 

březen 2019 

31. 3. FSI – konečný termín pro podávání přihlášek ke studiu v Bc. a NMgr. programech 

 
 

duben 2019 

13. 4. FSI – konec výuky studentů posledního roku Bc. a NMgr. studia 

15. 4. FSI – diplomové semináře (15. – 19. 4. 2019) 

 
 

květen 2019 

11. 5. FSI – konec výuky letního semestru 

13. 5. FSI – zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7. 2019) 

17. 5. 
FSI – odevzdání indexů a podání přihlášek ke SZZ Bc. a NMgr. studia studentů 
prezenčního studia 

17. 5. FSI – odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací 

20. 5. 
FSI – odevzdání indexů a podání přihlášek ke SZZ Bc. a NMgr. studia studentů 
kombinovaného studia 
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červen 2019 

12. 6. FSI – SZZ bakalářského a magisterského studia (do 21. 6. 2019) 

 
 

červenec 2019 

4. 7. FSI – konec 1. části zkouškového období letního semestru 

5. 7. UJEP – letní prázdniny (do 25. 8. 2019) 

 
srpen 2019 

26. 8. FSI – zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 14. 9. 2019) 

 
 

září 2019 

14. 9. FSI – ukončení 2. části zkouškového období letního semestru 

15. 9. UJEP – konec akademického roku 2018/2019 

16. 9. UJEP – začátek akademického roku 2019/2020 

 
 
 
Případné změny v harmonogramu jsou vyhrazeny. 
 
 
 
V Ústí nad Labem 13. 7. 2019 
 
 
 
 

 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 

proděkan pro studium a pedagogickou činnost 
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5 Studijní a zkušební řád UJEP 
 

https://www.ujep.cz/cs/dokumenty 

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech UJEP (platnost od 

16. 5. 2018; účinnost od 16. 5. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/05/SZRUJEP_160518.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/05/SZRUJEP_160518.pdf
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6 Zahraniční pobyty 
Program LLP ERASMUS 

Studenti a akademičtí pracovníci FSI mají v rámci programu Erasmus+ možnost využít 
studijního a výukového pobytu na několika evropských univerzitách a vysokých školách, se 
kterými fakulta uzavřela bilaterální smlouvu: 
 
 
Rakousko Montanuniversität Leoben 
Belgie  College of Telecommunications and Post 
Německo  Technische Universität Clausthal 
  Technische Universität Chemnitz 
  Universität Koblenz-Landau 
  Fachhochschule Schmalkalden 
Španělsko Universidad de Jaén 
  Universidad del País Vasco 
Francie  Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 
  Université D´Evry Val D´Essonne 
  Universite Pierre et Marie Curie 
  École Nationale d´Ingénierus de Tarbes 
Řecko  Technological Educational Institute of Crete 
  Ethniko Metsobio Polytechneio 
Chorvatsko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Itálie  University of L´Aquila 
Litva  Kaunas University of Technology 
  Siauliai University 
Lotyšsko  Latvia University of Agriculture  
Portugalsko Universidade do Minho 
  Universidade de Coimbra 
Polsko  Politechnika Czestochowska 
  Koszalin University of Technology 
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
  Politechnika Lubelska 
  Politechnika Poznańska 
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierz Pulaski  
  Uniwersytet Rzeszowski 
  Warsaw University of Technology 
Švédsko  Högskolan Kristianstad 
Slovinsko  Faculty of Industrial Engineering Novo Město 
Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
  Slovak University of Technology in Bratislava 
  Technická univerzita v Košiciach - pracoviště Prešov 
  Technická univerzita v Košiciach - Strojnícká fakulta 
  Technická univerzita v Košiciach - Fakulta metalurgie 
  Žilinská univerzita v Žiline 
  Technical University in Zvolen 
Turecko  Beyazit University 
  Balıkesir Üniversitesi 
  Bartin Üniversitesi 
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  Mehmet Akif Ersoy University 
  Trakya Üniversitesi, Edirne 
  Firat University, Vocational High school 
  Suleyman Demirel University 
  Nisantasi University 
  Toros University 
 
       
Účastníci programu LLP ERASMUS mají možnost studovat až dva semestry na zahraniční 
partnerské univerzitě. Získávají finanční podporu, jejíž výše se odvíjí od výběru partnerské 
univerzity. Předpokladem studia v zahraničí je znalost jazyka hostitelské země nebo anglického 
jazyka do té míry, že student může navštěvovat přednášky, semináře, zpracovávat seminární 
práce a skládat zkoušky během studia v zahraničí. Zájemci mohou v programu Erasmus+ 
vycestovat od 3 do 12 měsíců jak v rámci studia, tak i pracovních stáží v zahraniční  firmě. 
Výběrová řízení probíhají na FSI vždy v průběhu února na zimní semestr následujícího 
akademického roku a v průběhu října na letní semestr stávajícího akademického roku.  

 

Kontaktní osoby a adresy 
Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
Fakultní koordinátor programu Erasmus+ 
FSI UJEP 
Na Okraji 1001 
400 01  Ústí nad Labem 
tel.: 475 285 544 
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz 
 

Ing. Gabriela Krečová 
Institucionální koordinátorka programu 
Erasmus+ UJEP 
Odd. pro vnější vztahy 
Pasteurova 1 
400 96  Ústí nad Labem 
tel.: 475 286 277 
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz 
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7 Bakalářské studijní programy 

7.1 Strojírenská technologie – Řízení výroby 
 
 
Profil absolventa studijního programu Strojírenská technologie oboru Řízení výroby 
         Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro střední a vyšší management, s 
přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností. 
Absolventi bakalářského studia uvedeného odboru jsou připravováni tak aby mohli zastávat 
funkce výrobního managementu zejména ve středních a menších firmách. Jejich příprava jim 
umožňuje pracovat také na pozicích techniků, v technické přípravě výroby a obchodním oddělení. 
 
Cíle studia 
         Získat znalosti technického charakteru v oblasti strojů a částí strojů, oblasti mechaniky, 
strojních součástí, elektrotechniky, výrobních strojů a zařízení, základech konstrukcí, znalosti 
technologií, slévárenství, tváření, obrábění, svařování, montáží, schopnost orientace ve 
strojírenských materiálech, znát základy programování výrobních strojů a využívání výpočetní 
techniky v technické praxi, umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení pracovních týmů, 
umět komunikovat v technické oblasti v jednom světovém jazyce a běžnou komunikaci ve 
druhém cizím jazyce. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. 
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: B 2303  Strojírenská technologie 
Studijní obor:   2303R008  Řízení výroby 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
 

Bakalářské studium - program Strojírenská technologie,  
obor Řízení výroby, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PX201 USE Matematika I 7 4/3 1 z zk 

1 PX202 UTM Fyzika I 5 2/2 1 z z 

1 PX203 USE Technické kreslení I 4 2/0 1 z zk 

1 PZAEK KEK Základy ekonomie 4 2/0 1 z z 

1 PX205 USE Úvod do strojnictví 5 3 /1 1 z zk 

1 PX207 UTM Strojírenská technologie 4 3/1 1 z zk 

celkem 29 16/7   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 PX209 USE Matematika II 7 4/3 2 l zk 

1 PX210 UTM Fyzika II 5 2/2 2 l zk 

1 PX079 UTM Nauka o materiálech I 5 3/2 2 l zk 

1 PX012 USE Mechanika 7 5/3 2 l zk 

1 PX013 UTM Chemie 4 2/2 2 l zk 

1 PX214 USE Technické kreslení II 3 0/4 2 l z 

celkem 31 16/16   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX027 USE Matematika III 3 2/2 3 z z 

2 PX017 USE Strojní součásti I 3 2/2 3 z z 

2 PX018 USE Pružnost a pevnost 6 3/2 3 z zk 

2 PX019 USE Technická měření 3 1/2 3 z z 

2 PX020 USE Hydromechanika 3 2/1 3 z zk 

2 PX281 UTM Nauka o materiálech II 5 2/2 3 z zk 
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2 PX022 USE CAD 2 0/2 3 z z 

2 YPEKP KMG Podniková ekonomika 3 2/2 3 z zk 

2 PX161 USE Cizí jazyk A I 2 0/2 3 z z 

celkem 30 14/17   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX224 USE Elektrotechnika a elektronika 4 2/2 4 l zk 

2 PX028 USE Termomechanika 4 2/1 4 l zk 

2 PX029 USE Strojní součásti II 5 3/2 4 l zk 

2 PX030 UTM Obrábění a montáže 5 3/3 4 l zk 

2 PX162 USE Cizí jazyk A II 2 0/2 4 l zk 

2 YMAGP KMG Úvod do managementu 3 2/1 4 l z 

2 PX151 USE Využití počítačů v technice 3 2/0 4 l z 

2 PX234 UTM Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

celkem povinné kurzy 28 16/11   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

2 PX077 USE Technické výpočty v Matlabu 3 0/4 4 l z 

2 PX259 USE Výrobní linky 2 2/1 4 l z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 2 2/1   0 zk 

celkem 30 18/12   5 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX038 UTM Tvářecí technologie 5 3/2 5 z zk 

3 YLOGP KMG Logistika 3 1/1 5 z z 

3 PX245 UTM Optimalizace obráběcích procesů 5 2/1 5 z zk 

3 PX042 UTM Řízení jakosti 4 2/2 5 z z 

3 PX243 UTM Programování NC strojů 4 1/3 5 z zk 

3 PX282 UTM 
Svařování, pájení a lepení 
materiálů 

4 2/1 5 z zk 

3 PX246 UTM Operační a systémová analýza 3 1/1 5 z z 

3 PX044 USE Cizí jazyk B I 2 0/2 5 z z 

celkem 30 12/13   4 zk 
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Povinné  kurzy 

3 PX048 UTM Výrobní procesy a projektování 3 2/2 6 l z 

3 PX049 UTM Řízení lidských zdrojů 4 2/2 6 l zk 

3 PX275 USE Výrobní stroje a zařízení 4 3/1 6 l zk 

3 PX053 UTM CAM, CAPP 3 1/2 6 l z 

3 PX255 USE Technika prostředí 4 2/1 6 l z 

3 PX054 USE Cizí jazyk B II 2 0/2 6 l zk 

3 PXZP1    Závěrečný projekt 8 0/2 6 l z 

celkem povinné kurzy 28 10/12   3 zk 

Povinně volitelné kurzy 

3 PX050 USE Provoz a údržba strojů 2 2/2 6 l z 

3 PX135 USE Elektrická měření 2 0/2 6 l z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 2 0/2   0 zk 

celkem 30 10/14   3 zk 

Předměty SZZ 

  PX500 UTM Strojírenská technologie       SZZ 

  PX501 USE Stroje a části strojů       SZZ 

  PX502 UTM Ekonomika a řízení výroby       SZZ 
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Studijní program: B 2303  Strojírenská technologie 
Studijní obor:   2303R008  Řízení výroby 
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
 

Bakalářské studium - program Strojírenská technologie,  
obor Řízení výroby, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 KX201 USE Matematika I 7 18 1 z zk 

1 KX202 UTM Fyzika I 5 12 1 z z 

1 KX203 USE Technické kreslení I 4 12 1 z zk 

1 KZAEK KEK Základy ekonomie 4 8 1 z z 

1 KX205 USE Úvod do strojnictví 5 10 1 z zk 

1 KX207 UTM Strojírenská technologie 4 12 1 z zk 

celkem 29 88   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 KX209 USE Matematika II 7 18 2 l zk 

1 KX210 UTM Fyzika II 5 16 2 l zk 

1 KX079 UTM Nauka o materiálech I 5 13 2 l zk 

1 KX012 USE Mechanika 7 16 2 l zk 

1 KX013 UTM Chemie 4 11 2 l zk 

1 KX214 USE Technické kreslení II 3 12 2 l z 

celkem 31 86   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX027 USE Matematika III 3 12 3 z z 

2 KX017 USE Strojní součásti I 3 10 3 z z 

2 KX018 USE Pružnost a pevnost 6 15 3 z zk 

2 KX019 USE Technická měření 3 12 3 z z 

2 KX020 USE Hydromechanika 3 10 3 z zk 

2 KX281 UTM Nauka o materiálech II 5 12 3 z zk 

2 KX022 USE CAD 2 12 3 z z 



21

 
 

 

 

2 YPEKK KMG Podniková ekonomika 3 12 3 z zk 

2 KX161 USE Cizí jazyk A I 2 8 3 z z 

celkem 30 103   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX224 USE Elektrotechnika a elektronika 4 13 4 l zk 

2 KX028 USE Termomechanika 4 12 4 l zk 

2 KX029 USE Strojní součásti II 5 12 4 l zk 

2 KX030 UTM Obrábění a montáže 5 15 4 l zk 

2 KX162 USE Cizí jazyk A II 2 8 4 l zk 

2 YMAGK KMG Úvod do managementu 3 12 4 l z 

2 KX151 USE Využití počítačů v technice 3 8 4 l z 

2 KX234 UTM Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

celkem povinné kurzy 28 80   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

2 KX077 USE Technické výpočty v Matlabu 3 12 4 l z 

2 KX259 USE Výrobní linky 2 8 4 l z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 2 8   0 zk 

celkem 30 88   5 zk 

Povinné  kurzy 

3 KX038 UTM Tvářecí technologie 5 14 5 z zk 

3 YLOGK KMG Logistika 3 9 5 z z 

3 KX245 UTM Optimalizace obráběcích procesů 5 10 5 z zk 

3 KX042 UTM Řízení jakosti 4 11 5 z z 

3 KX243 UTM Programování NC strojů 4 14 5 z zk 

3 KX282 UTM 
Svařování, pájení a lepení 
materiálů 

4 10 5 z zk 

3 KX246 UTM Operační a systémová analýza 3 8 5 z z 

3 KX044 USE Cizí jazyk B I 2 6 5 z z 

celkem 30 82   4 zk 

Povinné  kurzy 
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3 KX048 UTM Výrobní procesy a projektování 3 13 6 l z 

3 KX049 UTM Řízení lidských zdrojů 4 12 6 l zk 

3 KX275 USE Výrobní stroje a zařízení 4 12 6 l zk 

3 KX053 UTM CAM, CAPP 3 10 6 l z 

3 KX255 USE Technika prostředí 4 8 6 l z 

3 KX054 USE Cizí jazyk B II 2 8 6 l zk 

3 KXZP1    Závěrečný projekt 8 6 6 l z 

celkem povinné kurzy 28 69   3 zk 

Povinně volitelné kurzy 

3 KX050 USE Provoz a údržba strojů 2 10 6 l z 

3 KX135 USE Elektrická měření 2 9 6 l z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 2 9   0 zk 

celkem 30 78   3 zk 

Předměty SZZ 

  KX500 UTM Strojírenská technologie       SZZ 

  KX501 USE Stroje a části strojů       SZZ 

  KX502 UTM Ekonomika a řízení výroby       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. katedra, která kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení/konzultace 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V bakalářském studijním programu „Strojírenská technologie“ studijní obor „Řízení 
výroby“ si student vybírá z nabídky povinně volitelných kurzů dle aktuální nabídky a z této 
nabídky musí vybrat ve 4. a 6. semestru vždy jeden povinně volitelný kurz, který je zařazený 
v doporučeném studijním plánu pro příslušný semestr. Během studia má student dále 
možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů vypsaných na daný akademický 
rok. 

 V bakalářském studijním programu „Strojírenská technologie“ studijní obor „Řízení 
výroby“ je Cizí jazyk A jazykem, u něhož student dosáhne vyšší stupeň znalostí. Cizí jazyk B 
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je jazykem s nižším stupněm znalostí. Jedním z jazyků A nebo B je povinně anglický jazyk. 
Jazyky si student přednostně vybírá z aktuální nabídky kurzů vyučovaných FSI, dále 
z nabídky Centra jazykové přípravy PF. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Závěrečný projekt“ na katedře UTM 
nebo USE, kde zpracovává svou závěrečnou práci. 

 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 

Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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7.2 Stojírenství – Materiály a technologie v dopravě 
 
Profil absolventa studijního programu Materiály a technologie v dopravě 
         Absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností 
podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, má dostatek znalostí a 
dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a 
technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního 
průmyslu. 
 
Cíle studia 
         Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí zejména ve 
výrobně technologických, technických a materiálových předmětech. Tyto znalosti jsou zaměřeny 
na schopnost využití získaných kompetencí při rozhodování a řízení strojírenské výroby zejména 
v automobilovém a dopravním průmyslu ale také pro obdobné technicky orientované výroby. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. 
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: B 2341  Strojírenství 
Studijní obor:   2341R004  Materiály a technologie v dopravě 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 

 
 

Bakalářské studium - program Strojírenství,  
obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PX201 USE Matematika I 7 4/3 1 z zk 

1 PX202 UTM Fyzika I 5 2/2 1 z z 

1 PX203 USE Technické kreslení I 4 2/0 1 z zk 

1 PZAEK KEK Základy ekonomie 4 2/0 1 z z 

1 PX205 USE Úvod do strojnictví 5 3 /1 1 z zk 

1 PX678 UTM Metrologie a měření 4 2/2 1 z z 

celkem 29 15/8   3 zk 

Povinné  kurzy 

1 PX209 USE Matematika II 7 4/3 2 l zk 

1 PX210 UTM Fyzika II 5 2/2 2 l zk 

1 PX079 UTM Nauka o materiálech I 5 3/2 2 l zk 

1 PX012 USE Mechanika 7 5/3 2 l zk 

1 PX013 UTM Chemie 4 2/2 2 l zk 

1 PX214 USE Technické kreslení II 3 0/4 2 l z 

celkem 31 16/16   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX080 UTM 
Strojírenská technologie pro 
dopravu 

5 2/2 3 z zk 

2 PX281 UTM Nauka o materiálech II 5 2/2 3 z zk 

2 PX018 USE Pružnost a pevnost 6 3/2 3 z zk 

2 PX020 USE Hydromechanika 3 2/1 3 z zk 

2 PX083 UTM CAD - 3D modelování 2 0/2 3 z z 

2 PX027 USE Matematika III 3 2/2 3 z z 
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2 PX161 USE Cizí jazyk A I 2 0/2 3 z z 

2 YPEKP KMG Podniková ekonomika 3 2/2 3 z zk 

celkem 29 13/15   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX293 UTM Výrobní zařízení a nástroje 5 2/1 4 l zk 

2 PX285 UTM Teorie a metodika obrábění 5 3/2 4 l zk 

2 PX286 UTM CATIA I 3 0/4 4 l z 

2 PX028 USE Termomechanika 4 2/1 4 l zk 

2 PX290 UTM Technologie skla a keramiky 4 2/2 4 l zk 

2 PX162 USE Cizí jazyk A II 2 0/2 4 l zk 

2 PX234 UTM Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

2 YMAGP KMG Úvod do managementu 3 2/1 4 l z 

2 PX151 USE Využití počítačů v technice 3 2/0 4 l z 

celkem 31 13/13   5 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX038 UTM Tvářecí technologie 5 3/2 5 z zk 

3 PX243 UTM Programování NC strojů 4 1/3 5 z zk 

3 PX091 UTM Optimalizace výrobních procesů 4 2/1 5 z zk 

3 PX282 UTM Svařování, pájení a lepení materiálů 4 2/1 5 z zk 

3 PX256 USE Dopravní a manipulační zařízení 3 2/1 5 z z 

3 PX042 UTM Řízení jakosti 4 2/2 5 z z 

3 PX044 USE Cizí jazyk B I 2 0/2 5 z z 

3 YLOGP KMG Logistika 3 1/1 5 z z 

celkem 29 13/13   4 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX292 UTM CATIA II 3 0/3 6 l z 

3 PX096 UTM Kompozitní materiály 5 3/1 6 l zk 

3 PX048 UTM Výrobní procesy a projektování 3 2/2 6 l z 

3 PX053 UTM CAM, CAPP 3 1/2 6 l z 
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3 PX098 UTM Tepelné zpracování kovů 6 2/2 6 l zk 

3 PX054 USE Cizí jazyk B II 2 0/2 6 l zk 

3 PXZP2 UTM Závěrečný projekt 9 0/2 6 l z 

celkem 31 8/14   3 zk 

Předměty SZZ 

  PX508 UTM Materiály pro dopravní prostředky       SZZ 

  PX509 UTM 
Technologie pro dopravní 
prostředky 

      SZZ 

  PX510 UTM Ekonomika a řízení jakosti       SZZ 
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Studijní program: B 2341  Strojírenství 
Studijní obor:   2341R004  Materiály a technologie v dopravě 
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 

 
 

Bakalářské studium - program Strojírenství,  
obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 KX201 USE Matematika I 7 18 1 z zk 

1 KX202 UTM Fyzika I 5 12 1 z z 

1 KX203 USE Technické kreslení I 4 12 1 z zk 

1 KZAEK KEK Základy ekonomie 4 8 1 z z 

1 KX205 USE Úvod do strojnictví 5 10 1 z zk 

1 KX678 UTM Metrologie a měření 4 12 1 z z 

celkem 29 72   3 zk 

Povinné  kurzy 

1 KX209 USE Matematika II 7 18 2 l zk 

1 KX210 UTM Fyzika II 5 16 2 l zk 

1 KX079 UTM Nauka o materiálech I 5 13 2 l zk 

1 KX012 USE Mechanika 7 16 2 l zk 

1 KX013 UTM Chemie 4 11 2 l zk 

1 KX214 USE Technické kreslení II 3 12 2 l z 

celkem 31 86   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX080 UTM 
Strojírenská technologie pro 
dopravu 

5 12 3 z zk 

2 KX281 UTM Nauka o materiálech II 5 12 3 z zk 

2 KX018 USE Pružnost a pevnost 6 15 3 z zk 

2 KX020 USE Hydromechanika 3 10 3 z zk 

2 KX083 UTM CAD - 3D modelování 2 10 3 z z 

2 KX027 USE Matematika III 3 12 3 z z 
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2 KX161 USE Cizí jazyk A I 2 8 3 z z 

2 YPEKK KMG Podniková ekonomika 3 12 3 z zk 

celkem 29 91   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX293 UTM Výrobní zařízení a nástroje 5 12 4 l zk 

2 KX285 UTM Teorie a metodika obrábění 5 12 4 l zk 

2 KX286 UTM CATIA I 3 12 4 l z 

2 KX028 USE Termomechanika 4 12 4 l zk 

2 KX290 UTM Technologie skla a keramiky 4 10 4 l zk 

2 KX162 USE Cizí jazyk A II 2 8 4 l zk 

2 KX234 UTM Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

2 YMAGK KMG Úvod do managementu 3 12 4 l z 

2 KX151 USE Využití počítačů v technice 3 8 4 l z 

celkem 31 86   5 zk 

Povinné  kurzy 

3 KX038 UTM Tvářecí technologie 5 14 5 z zk 

3 KX243 UTM Programování NC strojů 4 14 5 z zk 

3 KX091 UTM Optimalizace výrobních procesů 4 10 5 z zk 

3 KX282 UTM Svařování, pájení a lepení materiálů 4 10 5 z zk 

3 KX256 USE Dopravní a manipulační zařízení 3 8 5 z z 

3 KX042 UTM Řízení jakosti 4 11 5 z z 

3 KX044 USE Cizí jazyk B I 2 6 5 z z 

3 YLOGK KMG Logistika 3 9 5 z z 

celkem 29 82   4 zk 

Povinné  kurzy 

3 KX292 UTM CATIA II 3 12 6 l z 

3 KX096 UTM Kompozitní materiály 5 10 6 l zk 

3 KX048 UTM Výrobní procesy a projektování 3 13 6 l z 

3 KX053 UTM CAM, CAPP 3 10 6 l z 
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3 KX098 UTM Tepelné zpracování kovů 6 14 6 l zk 

3 KX054 USE Cizí jazyk B II 2 8 6 l zk 

3 KXZP2 UTM Závěrečný projekt 9 6 6 l z 

celkem 31 73   3 zk 

Předměty SZZ 

  KX508 UTM Materiály pro dopravní prostředky       SZZ 

  KX509 UTM 
Technologie pro dopravní 
prostředky 

      SZZ 

  KX510 UTM Ekonomika a řízení jakosti       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení/konzultace 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V bakalářském studijním programu „Strojírenství“ studijní obor „Materiály a technologie 
v dopravě“ má student možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů vypsaných 
na daný akademický rok. 

 Cizí jazyk A jazykem, u něhož student dosáhne vyšší stupeň znalostí. Cizí jazyk B je 
jazykem s nižším stupněm znalostí. Jedním z jazyků A nebo B je povinně anglický jazyk. 
Jazyky si student přednostně vybírá z aktuální nabídky kurzů vyučovaných FSI, dále 
z nabídky Centra jazykové přípravy PF. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Závěrečný projekt“ na katedře, kde 
zpracovává svou závěrečnou práci. 

 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 

Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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7.3 Energetika – Energetika - teplárenství 
 
 
Profil absolventa studijního programu Energetika oboru Energetika - teplárenství 
         Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, 
základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden 
aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v 
teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie. 
 
Cíle studia 
         Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických 
podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, 
technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. 
Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, 
z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, 
především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. 
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: B 3907  Energetika 
Studijní obor:   3907R008  Energetika - teplárenství 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
 

Bakalářské studium - program Energetika,  
obor Energetika - teplárenství, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PX201 USE Matematika I 7 4/3 1 z zk 

1 PX202 UTM Fyzika I 5 2/2 1 z z 

1 PX099 USE Úvod do energetického hospodářství 5 2/1 1 z zk 

1 PX300 USE Energetika a životní prostředí 4 2/1 1 z zk 

1 PX101 UTM Materiály v energetice 5 2/1 1 z zk 

1 PZAEK KEK Základy ekonomie 4 2/0 1 z z 

celkem 30 14/8   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 PX209 USE Matematika II 7 4/3 2 l zk 

1 PX210 UTM Fyzika II 5 2/2 2 l zk 

1 PX012 USE Mechanika 7 5/3 2 l zk 

1 PX214 USE Technické kreslení II 3 0/4 2 l z 

1 PX702 UTM Chemie v energetickém průmyslu 6 2/2 2 l zk 

1 PX303 USE Bezpečnost práce v energetice 2 0/1 2 l z 

celkem 30 13/15   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX027 USE Matematika III 3 2/2 3 z z 

2 PX018 USE Pružnost a pevnost 6 3/2 3 z zk 

2 PX020 USE Hydromechanika 3 2/1 3 z zk 

2 PX304 USE Teoretická elektrotechnika 5 2/2 3 z zk 

2 PX017 USE Strojní součásti I 3 2/2 3 z z 

2 PX105 UTM Obrábění a strojní údržba v energetice 3 2/1 3 z z 

2 PX022 USE CAD 2 0/2 3 z z 
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2 YPEKP KMG Podniková ekonomika 3 2/2 3 z zk 

2 PX161 USE Cizí jazyk A I 2 0/2 3 z z 

celkem 30 15/16   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX028 USE Termomechanika 4 2/1 4 l zk 

2 PX029 USE Strojní součásti II 5 3/2 4 l zk 

2 PX306 USE Zdroje elektrické a tepelné energie 5 2/1 4 l zk 

2 PX107 USE Elektrické stroje 5 2/2 4 l zk 

2 PX108 USE 
Rozvod elektrické energie a 
příslušenství 

4 2/2 4 l zk 

2 PX077 USE Technické výpočty v Matlabu 3 0/4 4 l z 

2 PX234 USE Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

2 PX162 USE Cizí jazyk A II 2 0/2 4 l zk 

celkem 30 11/14   6 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX041 USE Automatizace 3 2/2 5 z zk 

3 PX109 USE Měření energetických veličin 6 2/2 5 z zk 

3 PX110 USE Energetické stroje I 6 3/2 5 z zk 

3 PX047 USE Elektrická měření I 4 0/3 5 z Z 

3 YEE1P KMG Ekonomika energetiky I 4 2/1 5 z zk 

3 PX044 USE Cizí jazyk B I 2 0/2 5 z z 

celkem povinné kurzy 25 9/12   4 zk 

Povinně volitelné kurzy 

3 PX112 UTM Koroze a ochrana materiálu v energetice 3 2/1 5 z z 

3 PX152 UTM Volba a použití materiálu v energetice 3 2/1 5 z z 

3 PX246 UTM Operační a systémová analýza 3 1/1 5 z z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 5 3/1   0 zk 

celkem 30 12/13   4 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX113 USE Rozvod a užití tepelné energie 4 2/1 6 l zk 
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3 PX116 USE Elektrické přístroje 6 2/2 6 l zk 

3 PX049 UTM Řízení lidských zdrojů 4 2/2 6 l zk 

3 PX054 USE Cizí jazyk B II 2 0/2 6 l zk 

3 PX134 USE Úvod do matematického modelování 6 0/4 6 l z 

3 PXZP3 USE Závěrečný projekt 8 0/2 6 l z 

celkem 30 6/13   4 zk 

Předměty SZZ 

  PX511 USE Materiály a technologie       SZZ 

  PX512 USE Elektroenergetika       SZZ 

  PX513 USE Tepelná technika       SZZ 
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Studijní program: B 3907  Energetika 
Studijní obor:   3907R008  Energetika - teplárenství 
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
 

Bakalářské studium - program Energetika,  
obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 KX201 USE Matematika I 7 18 1 z zk 

1 KX202 UTM Fyzika I 5 12 1 z z 

1 KX099 USE Úvod do energetického hospodářství 5 15 1 z zk 

1 KX300 USE Energetika a životní prostředí 4 12 1 z zk 

1 KX101 UTM Materiály v energetice 5 12 1 z zk 

1 KZAEK KEK Základy ekonomie 4 8 1 z z 

celkem 30 77   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 KX209 USE Matematika II 7 18 2 l zk 

1 KX210 UTM Fyzika II 5 16 2 l zk 

1 KX012 USE Mechanika 7 16 2 l zk 

1 KX214 USE Technické kreslení II 3 12 2 l z 

1 KX302 UTM Chemie v energetickém průmyslu 6 9 2 l zk 

1 KX303 USE Bezpečnost práce v energetice 2 6 2 l z 

celkem 30 77   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX027 USE Matematika III 3 12 3 z z 

2 KX018 USE Pružnost a pevnost 6 15 3 z zk 

2 KX020 USE Hydromechanika 3 10 3 z zk 

2 KX304 USE Teoretická elektrotechnika 5 15 3 z zk 

2 KX017 USE Strojní součásti I 3 10 3 z z 

2 KX105 UTM Obrábění a strojní údržba v energetice 3 15 3 z z 

2 KX022 USE CAD 2 12 3 z z 
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2 YPEKK KMG Podniková ekonomika 3 12 3 z zk 

2 KX161 USE Cizí jazyk A I 2 8 3 z z 

celkem 30 109   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 KX028 USE Termomechanika 4 12 4 l zk 

2 KX029 USE Strojní součásti II 5 12 4 l zk 

2 KX306 USE Zdroje elektrické a tepelné energie 5 9 4 l zk 

2 KX107 USE Elektrické stroje 5 15 4 l zk 

2 KX108 USE 
Rozvod elektrické energie a 
příslušenství 

4 15 4 l zk 

2 KX077 USE Technické výpočty v Matlabu 3 12 4 l z 

2 KX234 USE Praxe 2 
21 
dnů 

4 l z 

2 KX162 USE Cizí jazyk A II 2 8 4 l zk 

celkem 30 83   6 zk 

Povinné  kurzy 

3 KX041 USE Automatizace 3 10 5 z zk 

3 KX109 USE Měření energetických veličin 6 15 5 z zk 

3 KX110 USE Energetické stroje I 6 18 5 z zk 

3 KX047 USE Elektrická měření I 4 15 5 z Z 

3 YEE1K KMG Ekonomika energetiky I 4 12 5 z zk 

3 KX044 USE Cizí jazyk B I 2 6 5 z z 

celkem povinné kurzy 25 76   4 zk 

Povinně volitelné kurzy 

3 KX112 UTM Koroze a ochrana materiálu v energetice 3 15 5 z z 

3 KX152 UTM Volba a použití materiálu v energetice 3 12 5 z z 

3 KX246 UTM Operační a systémová analýza 3 8 5 z z 

celkem minimálně povinně volitelné kurzy 5 20   0 zk 

celkem 30 96   4 zk 

Povinné  kurzy 

3 KX113 USE Rozvod a užití tepelné energie 4 12 6 l zk 
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3 KX116 USE Elektrické přístroje 6 15 6 l zk 

3 KX049 UTM Řízení lidských zdrojů 4 12 6 l zk 

3 KX054 USE Cizí jazyk B II 2 8 6 l zk 

3 KX134 USE Úvod do matematického modelování 6 18 6 l z 

3 KXZP3 USE Závěrečný projekt 8 6 6 l z 

celkem 30 71   4 zk 

Předměty SZZ 

  KX511 USE Materiály a technologie       SZZ 

  KX512 USE Elektroenergetika       SZZ 

  KX513 USE Tepelná technika       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V bakalářském studijním programu „Energetika“ studijní obor „Energetika - teplárenství“ 
si student v 5. semestru musí vybrat dva povinně volitelné kurzy z nabídky povinně 
volitelných kurzů dle aktuální nabídky. Během studia má student dále možnost vybírat si 
kurzy z nabídky nepovinných volitelných kurzů vypsaných na daný akademický rok. 

 V bakalářském studijním programu „Energetika“ studijní obor „Energetika - teplárenství“ 
je Cizí jazyk A jazykem, u něhož student dosáhne vyšší stupeň znalostí. Cizí jazyk B je 
jazykem s nižším stupněm znalostí. Jedním z jazyků A nebo B je povinně anglický jazyk. 
Jazyky si student přednostně vybírá z aktuální nabídky kurzů vyučovaných FSI, dále z 
nabídky Centra jazykové přípravy PF. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Závěrečný projekt“ na Katedře 
energetiky a elektrotechniky. 

 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 

 
Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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7.4 Materiálové vědy – Materiály 
 
Profil absolventa studijního programu Materiálové vědy oboru Materiály 
 
Absolvent získá: 
• poznatky z oblasti vývoje a výroby technických materiálů, jejich technologické zpracování na 

polotovary, součástky a výrobky, 
• základy z oblasti nauky o materiálech, dokáže nacházet souvislosti mezi technologií – 

materiálem – strukturou, 
• dovednosti charakterizovat požadavky na materiál a postupy pro výběr materiálu, 
• možnosti hledat optimální materiály pro jejich aplikace, 
• získá znalosti a přehled z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových 

technologii, jako jsou např. nanotechnologie a speciální materiály, 
• schopnosti specifikovat a navrhovat materiálová řešení, provádět výběr materiálů, 
• poznatky pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti 

materiálů,  
• možnosti analyzovat a řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a 

materiálové procesy,  
• přehled o zkušebních metodách a možnostech jejich využití při zkoumání vlastností a kvality 

výroby, 
• možnost širšího uplatnění v oblasti materiálového inženýrství, přípravě výroby, provozních 

technologů a výrobních řídících pracovníků, pro oblast řízení jakosti a zkušeben, v oblasti 
přípravy výroby a testování výrobků, ve výzkumné části podniků, jako metalurg a metalograf, 

• základní dovednosti z oblasti zkoušení vlastností (fyzikální, mechanické, chemické a 
technologické) materiálů, 

• znalosti o podstatě hlavních technologií zpracování materiálů, a to zejména sléváním, 
tvářením, obráběním, svařováním, tepelným zpracováním. 

 
Cíle studia 
         Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky 
o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů 
technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže 
nacházet souvislosti mezi technologií - materiálem - strukturou a hledat optimální materiály pro 
jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních 
výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální 
materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat 
materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na 
strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a 
optimalizovat technologické a materiálové procesy. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. 
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
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Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: B 3911  Materiálové vědy 
Studijní obor:   3911R038  Materiály 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 

 

Bakalářské studium - program Materiálové vědy,  
obor Materiály, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PX201 USE Matematika I 7 4/3 1 z zk 

1 PX202 UTM Fyzika I 5 2/2 1 z z 

1 PX203 USE Technické kreslení I 4 2/0 1 z zk 

1 PX205 USE Úvod do strojnictví 5 3 /1 1 z zk 

1 PX207 UTM Strojírenská technologie 4 3/1 1 z zk 

1 PX678 UTM Metrologie a měření 4 2/2 1 z z 

celkem 29 16/9   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 PX013 UTM Chemie 4 2/2 2 l zk 

1 PX209 USE Matematika II 7 4/3 2 l zk 

1 PX210 UTM Fyzika II 5 2/2 2 l zk 

1 PX012 USE Mechanika 7 5/3 2 l zk 

1 PX079 UTM Nauka o materiálech I 5 3/2 2 l zk 

1 PX214 USE Technické kreslení II 3 0/4 2 l z 

celkem 31 16/16   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX281 UTM Nauka o materiálech II 5 2/2 3 z zk 

2 PX018 USE Pružnost a pevnost 6 3/2 3 z zk 

2 PX027 USE Matematika III 3 2/2 3 z z 

2 PX121 UTM Anorganická chemie kovů 6 2/2 3 z zk 

2 PX323 UTM Charakterizace materiálů 4 3/0 3 z z 

2 PX282 UTM Svařování, pájení a lepení materiálů 4 2/1 3 z zk 

2 PX161 USE Cizí jazyk A I 2 0/2 3 z z 
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celkem 30 14/11   4 zk 

Povinné  kurzy 

2 PX275 USE Výrobní stroje a zařízení 4 3/1 4 l zk 

2 PX030 UTM Obrábění a montáže 5 3/3 4 l zk 

2 PX322 UTM Chemická metalurgie 7 3/2 4 l zk 

2 PX131 UTM Fyzika povrchu 4 2/0 4 l z 

2 PX162 USE Cizí jazyk A II 2 0/2 4 l zk 

2 PX319 USE Tepelné výpočty 5 2/1 4 l z 

2 PX151 USE Využití počítačů v technice 3 2/0 4 l z 

celkem 30 15/9   4 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX089 UTM Tvářecí technologie 5 3/2 5 z zk 

3 PX325 UTM Volba a použití materiálů 4 2/1 5 z zk 

3 PX126 UTM Chemické vlivy tekutin na materiály 5 2/2 5 z zk 

3 PX724 UTM Nanomateriálové inženýrství 5 2/2 5 z zk 

3 PX044 USE Cizí jazyk B I 2 0/2 5 z z 

3 PX328 UTM Fyzika kovů 5 3/1 5 z zk 

celkem povinné kurzy 26 12/10   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

3 PX129 UTM 
Environmentální aspekty výrobních 
procesů 

4 2/1 5 z zk 

3 PX130 USE Bezpečnost a spolehlivost ve výrobě 4 2/1 5 z zk 

celkem povinně volitelné kurzy 4 2/1   1 zk 

celkem 30 14/11   6 zk 

Povinné  kurzy 

3 PX096 UTM Kompozitní materiály 5 3/1 6 l zk 

3 PX127 UTM Optické a bezdotykové měření 2 0/2 6 l z 

3 PX098 UTM Tepelné zpracování kovů 6 2/2 6 l zk 

3 PX132 UTM Progresivní technologie 3 3/1 6 l zk 

3 PX133 UTM Měření a zpracování experimentálních dat 4 2/1 6 l z 



42

 
 

 

 

3 PX054 USE Cizí jazyk B II 2 0/2 6 l zk 

3 PXZP4 UTM Závěrečný projekt 8 0/2 6 l z 

celkem 30 10/11   4 zk 

Předměty SZZ 

  PX514 UTM Technologie zpracování materiálů       SZZ 

  PX515 UTM Nauka o materiálech       SZZ 

  PX516 UTM Výroba a vlastnosti materiálů       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení/konzultace 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V bakalářském studijním programu „Materiálové vědy“ studijní obor „Materiály“ si 
student vybírá v 5. semestru jeden z povinně volitelných kurzů dle aktuální nabídky. Během 
studia má student dále možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů 
vypsaných na daný akademický rok. 

 V bakalářském studijním programu „Materiálové vědy“, studijní obor „Materiály“, je Cizí 
jazyk A jazykem, u něhož student dosáhne odborný stupeň znalostí. Tento jazyk je povinně 
anglický. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Závěrečný projekt“ na UTM. 

 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 

Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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8 Navazující magisterské studijní programy 
8.1 Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby 
 
 
Profil absolventa navazujícího studijního programu Strojírenské technologie oboru 
Příprava a řízení výroby 

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického  
a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského 
studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je 
doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří 
vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností 
a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích 
výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních. 

 Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí v technických, 
výrobně technologických a ekonomických předmětech. Tyto znalosti jsou zaměřeny na schopnost 
rozhodování a řízení strojírenské nebo obdobné technicky orientované výroby (např. 
potravinářské, chemické). 

 
Cíle studia 
         Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a 
ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského 
studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je 
doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří 
vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností a 
zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích 
výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.  
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: N 2303  Strojírenská technologie 

Studijní obor:   2303 T011 Příprava a řízení výroby – navazující  
                                      magisterský studijní program 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
 

Navazující magisterské studium - program Strojírenská technologie,  
obor Příprava a řízení výroby, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PY001 USE Měření a technická diagnostika 4 2/2 1 z zk 

1 PY202 USE Tepelná technika 4 2/2 1 z zk 

1 PY003 USE Mechanismy strojů 4 2/2 1 z zk 

1 PY204 UTM Konstrukční materiály a mezní stavy 4 3/2 1 z zk 

1 YMAEP KMG Řízení podniku 4 2/2 1 z zk 

1 PY012 UTM Přípravky a nástroje 4 2/2 1 z zk 

1 PY008 UTM Obchodní politika 3 1/2 1 z z 

1 PY209 USE Technický cizí jazyk I 2 0/2 1 z z 

celkem 29 14/16   6 zk 

Povinné kurzy 

1 PY044 UTM Technologičnost výroby konstrukcí 6 3/2 2 l zk 

1 PY211 UTM Zprac. kovů a plastů - modelování 5 2/2 2 l zk 

1 PY242 UTM Degradace materiálu 5 2/1 2 l zk 

1 YROPP KMG Rozhodovací procesy 4 2/1 2 l zk 

1 PY007 USE Inženýrská statistika 5 3/1 2 l zk 

1 PY217 USE Technický cizí jazyk II 2 0/2 2 l z 

celkem povinné  kurzy 27 12/9   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

1 PY216 USE Mechatronika 4 2/1 2 l z 

1 PY120 UTM Řízení projektů 4 1/2 2 l zk 

1 PY264 UTM Tepelné zpracovaní kovů 4 2/2 2 l z 

celkem povinně volitelné kurzy 4       
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celkem 31       

Povinné  kurzy 

2 YLOPP KMG Logistika podniku 5 2/2 3 z zk 

2 PY219 UTM Koroze a ochrana materiálu 5 2/1 3 z zk 

2 PY030 UTM Projektový management 3 1/2 3 z zk 

2 PY021 UTM CAE 3 1/3 3 z z 

2 PY265 USE Dopravní a manipulační zařízení 4 2/1 3 z z 

2 PY023 USE Bezpečnost a spolehlivost ve výrobě 4 2/1 3 z zk 

2 PY222 USE Automatizace výrobních systémů 4 2/1 3 z zk 

2 PY026 USE Obchodní cizí jazyk 2 0/2 3 z z 

celkem 30 12/13   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PY027 USE Průmyslové procesy 3 3/2 4 l z 

2 PY228 UTM Technologické projektování 4 3/2 4 l zk 

2 PY229 UTM Progresivní technologie 6 3/1 4 l zk 

2 PY060 USE Stavba a využití robotů 2 2/1 4 l z 

2 PYZP1    Diplomový projekt 15 8 týdnů 4 l z 

celkem 30 11/6   2 zk 

Předměty SZZ 

  PY500 UTM Strojírenská technologie       SZZ 

  PY501 USE Provoz strojů a zařízení       SZZ 

  PY502 UTM Ekonomika a řízení výroby       SZZ 
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Studijní program: N 2303  Strojírenská technologie 

Studijní obor:   2303 T011 Příprava a řízení výroby – navazující  
                                      magisterský studijní program 
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 

 

Navazující magisterské studium - program Strojírenská technologie,  
obor Příprava a řízení výroby, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 KY001 USE Měření a technická diagnostika 4 12 1 z zk 

1 KY202 USE Tepelná technika 4 10 1 z zk 

1 KY003 USE Mechanismy strojů 4 12 1 z zk 

1 KY204 UTM Konstrukční materiály a mezní stavy 4 14 1 z zk 

1 YMAEK KMG Řízení podniku 4 14 1 z zk 

1 KY012 UTM Přípravky a nástroje 4 12 1 z zk 

1 KY008 UTM Obchodní politika 3 10 1 z z 

1 KY209 USE Technický cizí jazyk I 2 7 1 z z 

celkem 29 91   6 zk 

Povinné kurzy 

1 KY044 UTM Technologičnost výroby konstrukcí 6 14 2 l zk 

1 KY211 UTM Zprac. kovů a plastů - modelování 5 12 2 l zk 

1 KY242 UTM Degradace materiálu 5 12 2 l zk 

1 YROPK KMG Rozhodovací procesy 4 10 2 l zk 

1 KY007 USE Inženýrská statistika 5 12 2 l zk 

1 KY217 USE Technický cizí jazyk II 2 7 2 l z 

celkem povinné  kurzy 27 67   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

1 KY216 USE Mechatronika 4 10 2 l z 

1 KY120 UTM Řízení projektů 4 14 2 l zk 

1 KY264 UTM Tepelné zpracovaní kovů 4 13 2 l z 

celkem povinně volitelné kurzy 4       
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celkem 31       

Povinné  kurzy 

2 YLOPK KMG Logistika podniku 5 12 3 z zk 

2 KY219 UTM Koroze a ochrana materiálu 5 14 3 z zk 

2 KY030 UTM Projektový management 3 10 3 z zk 

2 KY021 UTM CAE 3 10 3 z z 

2 KY265 USE Dopravní a manipulační zařízení 4 8 3 z z 

2 KY023 USE Bezpečnost a spolehlivost ve výrobě 4 9 3 z zk 

2 KY222 USE Automatizace výrobních systémů 4 10 3 z zk 

2 KY026 USE Obchodní cizí jazyk 2 7 3 z z 

celkem 30 80   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 KY027 USE Průmyslové procesy 3 12 4 l z 

2 KY228 UTM Technologické projektování 4 12 4 l zk 

2 KY229 UTM Progresivní technologie 6 15 4 l zk 

2 KY060 USE Stavba a využití robotů 2 14 4 l z 

2 KYZP1    Diplomový projekt 15 8 týdnů 4 l z 

celkem 30 53   2 zk 

Předměty SZZ 

  KY500 UTM Strojírenská technologie       SZZ 

  KY501 USE Provoz strojů a zařízení       SZZ 

  KY502 UTM Ekonomika a řízení výroby       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 
rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 



48

 
 

 

 

 V navazujícím magisterském studiu „Strojírenská technologie“ si student v 2. semestru 
vybírá jeden povinně volitelný kurz z aktuální nabídky.  

 Během studia má student dále možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů 
vypsaných na daný akademický rok. 

 V posledním semestru navazujícího studijního programu „Strojírenská technologie“ si 
student zapisuje kurz „Diplomový projekt“ na katedře, kde zpracovává svou závěrečnou 
práci. 

 V předmětech „Technický cizí jazyk I,II“ a „Obchodní cizí jazyk si studenti volí anglický nebo 
německý jazyk. 

 Návaznost na předchozí předměty, která je udána v sylabech, je návazností doporučenou. 
Udává, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do daného předmětu. 

 
Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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8.2 Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě  
 
 
Profil absolventa studijního programu Materiály a technologie v dopravě navazujícího 
magisterského studia  
 
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu je připravován pro řízení a rozvoj 
technologických a organizačních činností podniku, má dostatek znalostí a dovedností, které mu 
umožní pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných 
podnikových útvarů 
 

Získané znalosti, dovednosti a kompetence 

Absolvent získá: 

 široký přehled o zkušebních metodách a možnostech jejich využití při zkoumání 
vlastností a kvality výroby, 

 poznání souvislostí mezi strukturou materiálu, vlastnostmi a technologickými aspekty 
výroby, 

 možnost širšího uplatnění v oblasti materiálového inženýrství, přípravě výroby, 
provozních technologů a výrobních řídících pracovníků, 

 poznání základních principů a získání základních dovedností z oblasti zkoušení  
a vyhodnocování zkoušek, degradace vlastností materiálu, znalostí zásad vylepšování 
vlastnosti materiálu, 

 možnost uplatnění jako výzkumný pracovník při řešení různých materiálových, 
technologických a výrobních problémů na základě znalosti technologií, vlastností a 
struktury materiálů a zkušebních experimentálních metod  

 možnost se uplatnit i jako řídící pracovník ve výrobě nebo v řízení jakosti 
v automobilovém průmyslu, 

 znalosti o podstatě hlavních technologií zpracování materiálů a to zejména sléváním, 
tvářením, obráběním, svařováním, tepelným zpracováním  

 znalosti volit vhodné kombinace materiálů a technologií. 
 
Cíle studia 
         Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a 
ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl. Magisterský studijní 
program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu Strojírenství. Studium 
povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně 
volitelných kurzů. Z nich si budoucí absolvent vybírá dle vlastního uvážení a zájmu. Dle 
schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa ve funkcích zejména výrobního 
managementu. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem 
doktorského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
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Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: N 2341  Strojírenství 
Studijní obor:  2303 T004 Materiály a technologie v dopravě – 

navazující magisterský studijní program 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 

 
 

Navazující magisterské studium - program Strojírenství,  
obor Materiály a technologie v dopravě, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PY036 UTM Výroba dopravních dílů a zařízení 5 3/1 1 z zk 

1 PY037 USE Automatizace výrobních strojů 3 2/1 1 z z 

1 PY038 UTM CATIA - technologie 3 0/3 1 z z 

1 PY039 UTM Progresivní technologie pro slévárenství 4 2/1 1 z zk 

1 PY040 UTM Fyzika kovů 5 3/1 1 z zk 

1 PY001 USE Měření a technická diagnostika 4 2/2 1 z zk 

1 PY241 UTM Polymerní materiály 4 2/1 1 z zk 

1 PY209 USE Technický cizí jazyk I 2 0/2 1 z z 

celkem 30 14/12   5 zk 

Povinné kurzy 

1 PY242 UTM Degradace materiálu 5 2/1 2 l zk 

1 PY243 UTM Speciální výrobní technologie 5 3/1 2 l zk 

1 PY044 UTM Technologičnost výroby konstrukcí 6 3/2 2 l zk 

1 PY245 UTM 
Technologie polymerů pro dopravní 
prostředky 

4 2/2 2 l zk 

1 PY246 UTM Výrobní praxe 2 3 týdny 2 l z 

1 PY217 USE Technický cizí jazyk II 2 0/2 2 l z 

1 PY047 UTM Metalografie a fraktografie 4 2/1 2 l zk 

celkem povinné kurzy 28 12/9   5 zk 

Povinně volitelné  kurzy 

1 PY048 UTM Matematické modelování 2 2/1 2 l z 

1 PY249 UTM Kolejová doprava 2 2/1 2 l z 
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celkem povinně volitelné kurzy 2       

celkem 30       

Povinné kurzy 

2 PY050 UTM Vlastnosti a zkoušení materiálů 5 2/3 3 z zk 

2 PY219 UTM Koroze a ochrana materiálu 5 2/1 3 z zk 

2 YLOPP KMG Logistika podniku 5 2/2 3 z zk 

2 PY253 USE Prostředky pro silniční dopravu 4 2/1 3 z zk 

2 PY054 UTM Metoda konečných prvků 3 2/1 3 z z 

2 PY256 UTM Analytické metody 4 2/1 3 z z 

2 PY057 UTM Praktická řešení výrobních problémů 2 0/3 3 z z 

2 PY055 UTM Exkurze 2 2 dny 3 z z 

celkem 30 12/11   4 zk 

Povinné kurzy 

2 PY228 UTM Technologické projektování 4 3/2 4 l zk 

2 PY058 UTM Materiálové a technické trendy v dopravě 3 3/1 4 l zk 

2 PY059 USE Diagnostika a zkoušení vozidel 2 2/2 4 l zk 

2 PY061 USE Doprava a životní prostředí 2 2/1 4 l z 

2 PY060 USE Stavba a využití robotů 2 2/1 4 l z 

2 PY251 UTM 
Inženýrské modelování v automobilovém 
průmyslu 

5 3/1 4 l zk 

2 PYZP2 UTM Diplomový projekt 12 8 týdnů 4 l z 

celkem 30 15/8   4 zk 

Předměty SZZ 

  PY503 UTM Materiály, jejich vlastnosti a struktura       SZZ 

  PY504 UTM Technologie pro dopravní prostředky       SZZ 

  PY505 UTM Modelování a diagnostika       SZZ 
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Studijní program: N 2341  Strojírenství 
Studijní obor:  2303 T004 Materiály a technologie v dopravě – 

navazující magisterský studijní program  
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
 
 

Navazující magisterské studium - program Strojírenství,  
obor Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné kurzy 

1 KY036 UTM Výroba dopravních dílů a zařízení 5 12 1 z zk 

1 KY037 USE Automatizace výrobních strojů 3 10 1 z z 

1 KY038 UTM CATIA - technologie 3 12 1 z z 

1 KY039 UTM Progresivní technologie pro slévárenství 4 10 1 z zk 

1 KY040 UTM Fyzika kovů 5 12 1 z zk 

1 KY001 USE Měření a technická diagnostika 4 12 1 z zk 

1 KY241 UTM Polymerní materiály 4 10 1 z zk 

1 KY209 USE Technický cizí jazyk I 2 7 1 z z 

celkem 30 101   5 zk 

Povinné kurzy 

1 KY242 UTM Degradace materiálu 5 12 2 l zk 

1 KY243 UTM Speciální výrobní technologie 5 12 2 l zk 

1 KY044 UTM Technologičnost výroby konstrukcí 6 14 2 l zk 

1 KY245 UTM 
Technologie polymerů pro dopravní 
prostředky 

4 10 2 l zk 

1 KY246 UTM Výrobní praxe 2 3 týdny 2 l z 

1 KY217 USE Technický cizí jazyk II 2 7 2 l z 

1 KY047 UTM Metalografie a fraktografie 4 12 2 l zk 

celkem povinné kurzy 28 19   5 zk 

Povinně volitelné kurzy 

1 KY048 UTM Matematické modelování 2 12 2 l z 
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1 KY249 UTM Kolejová doprava 2 8 2 l z 

celkem povinně volitelné kurzy 2       

celkem 30       

Povinné kurzy 

2 KY050 UTM Vlastnosti a zkoušení materiálů 5 14 3 z zk 

2 KY219 UTM Koroze a ochrana materiálu 5 14 3 z zk 

2 YLOPK KMG Logistika podniku 5 12 3 z zk 

2 KY253 USE Prostředky pro silniční dopravu 4 10 3 z zk 

2 KY054 UTM Metoda konečných prvků 3 10 3 z z 

2 KY256 UTM Analytické metody 4 10 3 z z 

2 KY057 UTM Praktická řešení výrobních problémů 2 12 3 z z 

2 KY055 UTM Exkurze 2 2 dny 3 z z 

celkem 30 82   4 zk 

Povinné kurzy 

2 KY228 UTM Technologické projektování 4 12 4 l zk 

2 KY058 UTM Materiálové a technické trendy v dopravě 3 14 4 l zk 

2 KY059 USE Diagnostika a zkoušení vozidel 2 12 4 l zk 

2 KY061 USE Doprava a životní prostředí 2 10 4 l z 

2 KY060 USE Stavba a využití robotů 2 14 4 l z 

2 KY251 UTM 
Inženýrské modelování v automobilovém 
průmyslu 

5 10 4 l zk 

2 KYZP2 UTM Diplomový projekt 12 8 týdnů 4 l z 

celkem 30 72   4 zk 

Předměty SZZ 

  KY503 UTM Materiály, jejich vlastnosti a struktura       SZZ 

  KY504 UTM Technologie pro dopravní prostředky       SZZ 

  KY505 UTM Modelování a diagnostika       SZZ 
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 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V navazujícím magisterském studiu „Strojírenství“ si student v 2. semestru vybírá jeden 
povinně volitelný kurz z aktuální nabídky.  

 Během studia má student dále možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů 
vypsaných na daný akademický rok. 

 V posledním semestru navazujícího studijního programu „Strojírenská technologie“ si 
student zapisuje kurz „Diplomový projekt“ na katedře UTM nebo USE, kde zpracovává svou 
závěrečnou práci. 

 V předmětech „Technický cizí jazyk I,II“ si studenti volí anglický nebo německý jazyk. 

 Návaznost na předchozí předměty, která je udána v sylabech, je návazností doporučenou. 
Udává, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do daného předmětu. 

 
Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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8.3 Energetika – Energetika - teplárenství 
 
 
 
 
Profil absolventa studijního programu Energetika oboru Energetika – teplárenství 
Absolvent je připravován na pozice odborných pracovníků na střední a vyšší úrovni v podnicích 
zaměřených na energetické hospodářství. Hlavním cílem jsou teoretické a praktické znalosti 
z oblasti energetiky. Absolvent bude znát alespoň dva cizí jazyky. Jeho cílové znalosti budou 
zaměřeny pro práci v průmyslu, především v energetice a to jak ve výrobě, tak i distribuci 
elektrické i tepelné energie. 
 

Získané znalosti, dovednosti a kompetence 

Absolvent získá teoretické znalosti v oblasti matematiky, fyziky, elektřiny a tepla. Tyto znalosti 
dokáže uplatnit v praxi. Absolvent se orientuje v oborech teoretické i praktické energetiky, zvládá 
problematiku výroby, distribuce a spotřeby elektrické a tepelné energie. Absolvent je schopen 
vykonávat rozhodovací procesy v oblasti své odbornosti. Absolvent má jazykové kompetence v 
oblasti zaměření oboru. 

 
Cíle studia 
         Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických 
podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, 
technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. 
Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, 
z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, 
především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem 
doktorského studijního programu. 
 
Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: N 3907  Energetika 
Studijní obor:   3907T008  Energetika - teplárenství 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 
 
 

Navazující magisterské studium - program Energetika,  
obor Energetika - teplárenství, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PY067 USE Matematika IV 5 2/2 1 z zk 

1 PY069 USE Užití elektrické energie 4 2/2 1 z zk 

1 PY073 USE Elektrická měření II 4 0/4 1 z z 

1 PY074 USE Základy kvantové fyziky 4 2/2 1 z zk 

1 PY070 USE Potrubní rozvody a tlakové nádoby 3 2/2 1 z zk 

1 PY071 USE Technické výpočty v MATLABu II 3 1/2 1 z z 

1 PY072 USE Síťové komunikace 3 0/3 1 z z 

1 PY117 USE Technický a obchodní cizí jazyk I 4 0/4 1 z z 

celkem 30 9/21   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 PY068 USE Teoretická elektroenergetika 4 3/2 2 l zk 

1 YEE2P KMG Ekonomika energetiky II 3 3/2 2 l zk 

1 YROPP KMG Rozhodovací procesy 4 2/1 2 l zk 

1 PY047 UTM Metalografie a fraktografie 4 2/1 2 l zk 

1 PY242 UTM Degradace materiálu 5 2/1 2 l zk 

1 PY285 USE Jaderné reaktory 3 2/1 2 l zk 

1 PY077 USE Diagnostika energetických zařízení 3 2/1 2 l z 

1 PY118 USE Technický a obchodní cizí jazyk II 4 0/4 2 l z 

celkem 30 16/13   6 zk 

Povinné  kurzy 

2 PY078 USE Energetické stroje II 5 3/2 3 z zk 

2 PY079 USE Dynamika energetických strojů 4 4/1 3 z zk 
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2 PY080 USE Chladicí systémy 4 2/1 3 z zk 

2 PY081 USE Elektrické pohony a výkonová elektronika 4 2/1 3 z zk 

2 PY082 USE Modelování elektrizační soustavy 3 0/4 3 z z 

2 PY083 USE Projektování v energetice 3 0/4 3 z z 

2 PY084 USE Úprava vod 3 1/1 3 z zk 

2 PY119 USE Technický a obchodní cizí jazyk III 4 0/4 3 z z 

celkem 30 12/18   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PY086 USE Parní kotle 4 2/1 4 l zk 

2 PY087 UTM Řízení projektů 4 1/2 4 l zk 

2 PY288 USE Modelování energetických toků v COMSOLu 5 0/4 4 l z 

2 PY089 USE Zneškodňování odpadů 2 2/1 4 l z 

2 PY290 USE 3D modelování 5 0/3 4 l z 

2 PYZP3 USE Diplomový projekt 10 
8 

týdnů 
4 l z 

celkem 30 5/11   2 zk 

Předměty SZZ 

  PY506 USE Elektrická zařízení v energetice       SZZ 

  PY507 USE Strojní zařízení v energetice       SZZ 

  PY508 USE Ekonomika energetiky       SZZ 
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Studijní program: N 3907  Energetika 
Studijní obor:   3907T008  Energetika - teplárenství 
Forma studia:  kombinovaná (standardní plán studia) 
 

Navazující magisterské studium - program Energetika,  
obor Energetika - teplárenství, kombinovaná forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 KY067 USE Matematika IV 5 14 1 z zk 

1 KY069 USE Užití elektrické energie 4 12 1 z zk 

1 KY073 USE Elektrická měření II 4 14 1 z z 

1 KY074 USE Základy kvantové fyziky 4 14 1 z zk 

1 KY070 USE Potrubní rozvody a tlakové nádoby 3 12 1 z zk 

1 KY071 USE Technické výpočty v MATLABu II 3 10 1 z z 

1 KY072 USE Síťové komunikace 3 10 1 z z 

1 KY117 USE Technický a obchodní cizí jazyk I 4 16 1 z z 

celkem 30 118   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 KY068 USE Teoretická elektroenergetika 4 14 2 l zk 

1 YEE2K KMG Ekonomika energetiky II 3 14 2 l zk 

1 YROPK KMG Rozhodovací procesy 4 10 2 l zk 

1 KY047 UTM Metalografie a fraktografie 4 12 2 l zk 

1 KY242 UTM Degradace materiálu 5 12 2 l zk 

1 KY285 USE Jaderné reaktory 3 12 2 l zk 

1 KY077 USE Diagnostika energetických zařízení 3 11 2 l z 

1 KY118 USE Technický a obchodní cizí jazyk II 4 16 2 l z 

celkem 30 101   6 zk 

Povinné  kurzy 

2 KY078 USE Energetické stroje II 5 15 3 z zk 

2 KY079 USE Dynamika energetických strojů 4 14 3 z zk 
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2 KY080 USE Chladicí systémy 4 10 3 z zk 

2 KY081 USE Elektrické pohony a výkonová elektronika 4 10 3 z zk 

2 KY082 USE Modelování elektrizační soustavy 3 10 3 z z 

2 KY083 USE Projektování v energetice 3 10 3 z z 

2 KY084 USE Úprava vod 3 10 3 z zk 

2 KY119 USE Technický a obchodní cizí jazyk III 4 16 3 z z 

celkem 30 95   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 KY086 USE Parní kotle 4 11 4 l zk 

2 KY087 UTM Řízení projektů 4 14 4 l zk 

2 KY288 USE Modelování energetických toků v COMSOLu 5 11 4 l z 

2 KY089 USE Zneškodňování odpadů 2 8 4 l z 

2 KY290 USE 3D modelování 5 12 4 l z 

2 KYZP3 USE Diplomový projekt 10 0 4 l z 

celkem 30 56   2 zk 

Předměty SZZ 

  KY506 USE Elektrická zařízení v energetice       SZZ 

  KY507 USE Strojní zařízení v energetice       SZZ 

  KY508 USE Ekonomika energetiky       SZZ 

 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V navazujícím magisterském studijním programu „Energetika“ studijní obor „Energetika 
- teplárenství“ studia má student možnost vybírat si z nabídky nepovinných volitelných kurzů 
vypsaných na daný akademický rok. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Diplomový projekt“ na katedře 
Energetiky a elektrotechniky. 
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 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 
 
Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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8.4 Materiálové vědy – Materiálové vědy a analýza 
materiálů 

 
 
Profil absolventa studijního programu Materiálové vědy oboru Materiálové vědy a analýza 
materiálů 
 
Absolvent získá:  

 poznatky z oblasti vývoje a výroby technických materiálů, jejich technologické zpracování na 
polotovary, součástky a výrobky,  

 široký přehled o zkušebních metodách a možnostech jejich využití při zkoumání vlastností a 
kvality výroby,  

 poznání souvislostí mezi strukturou materiálu, vlastnostmi a technologickými aspekty 
výroby,  

 možnost širšího uplatnění v oblasti materiálového inženýrství, přípravě výroby, v práci 
provozních a výrobních řídících pracovníků, pro oblast řízení jakosti a zkušeben, v oblasti 
přípravy výroby a testování výrobků, ve výzkumné části podniků, jako metalurg a metalograf,  

 komplexní dovednosti z oblasti zkoušení všech druhů vlastností (fyzikální, mechanické, 
chemické a technologické) materiálů,  

 dovednosti vyhodnocování zkoušek, degradace vlastností materiálu, znalostí zásad 
vylepšování vlastnosti materiálu, nové cesty k získání lepších užitných vlastnosti materiálů,  

 schopnost řešit úlohy inženýrské praxe a provádět forenzní analýzu materiálu z hlediska 
jeho předčasného selhání v rámci použití,  

 znalosti z oblasti nových progresivních materiálů a technologií (nanomateriály a 
nanotechnologie, kompozity, prášková metalurgie atd.),  

 možnost uplatnění jako výzkumný pracovník při řešení různých materiálových, 
technologických a výrobních problémů na základě znalosti technologií, vlastností a struktury 
materiálů a zkušebních experimentálních metod,  

 znalosti o podstatě hlavních technologií zpracování materiálů, a to zejména sléváním, 
tvářením, obráběním, svařováním a tepelným zpracováním. 

 
Cíle studia 
         Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky 
o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů 
technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže 
nacházet souvislosti mezi technologií - materiálem - strukturou a hledat optimální materiály pro 
jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních 
výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální 
materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat 
materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na 
strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a 
optimalizovat technologické a materiálové procesy. 
 
Návaznost na další typy studijních programů 
         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem 
doktorského studijního programu. 
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Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 
         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty 
předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány 
souborem studijních předpisů. 
 
Státní závěrečná zkouška 
         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí 
odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje 
úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s 
tématem závěrečné práce. 
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Studijní program: N 3911  Materiálové vědy 
Studijní obor:   3911T039  Materiálové vědy a analýza materiálů 
Forma studia:  prezenční (standardní plán studia) 

 
 

Navazující magisterské studium - program Materiálové vědy,  
obor Materiálové vědy a analýza materiálů, prezenční forma 

rs. kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

Povinné  kurzy 

1 PY091 UTM Destruktivní zkoušení materiálu 7 2/3 1 z zk 

1 PY092 UTM Vybrané kapitoly z fyzikální koloidní chemie 6 2/2 1 z zk 

1 PY093 UTM Spektrometrické a chemické analýzy kovů 6 1/2 1 z zk 

1 PY094 UTM Úvod do teorie měření 3 1/1 1 z z 

1 PY095 UTM 
Struktura látek a difrakční analýza 
v materiálovém výzkumu 

4 2/0 1 z zk 

1 PY096 UTM 
Praktika z difrakčních metod v materiálovém 
výzkumu 

4 0/2 1 z z 

celkem 30 8/10   4 zk 

Povinné  kurzy 

1 PY242 UTM Degradace materiálu 5 2/1 2 l zk 

1 PY044 UTM Technologičnost výroby konstrukcí 6 3/2 2 l zk 

1 PY097 UTM Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev 3 2/1 2 l z 

1 PY098 UTM Nové konstrukční materiály 4 2/1 2 l zk 

1 PY099 UTM Projektování laboratorních provozů 2 2/0 2 l z 

1 PY100 UTM Metalografie 6 2/3 2 l zk 

1 PY101 UTM Měření fyzikálních vlastnosti kovů 4 2/2 2 l zk 

celkem 30 15/10   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PY102 UTM Nedestruktivní zkoušení materiálu 5 2/3 3 z zk 

2 PY219 UTM Koroze a ochrana materiálu 5 2/1 3 z zk 

2 PY103 UTM Plánování a vyhodnocování experimentu 4 2/2 3 z z 

2 PY104 UTM Fraktografie 5 2/2 3 z zk 
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2 PY105 UTM Organická chemie 4 4/0 3 z zk 

2 PY106 UTM Praktika z organické chemie 3 1 týden 3 z z 

2 PY001 USE Měření a technická diagnostika 4 2/2 3 z zk 

celkem 30 14/10   5 zk 

Povinné  kurzy 

2 PY107 UTM 
Organická chemie významných skupin 
toxických látek 

3 2/0 4 l zk 

2 PY108 UTM Moderní elektroanalytické metody 3 20/sem 4 l z 

2 PY228 UTM Technologické projektování 4 3/2 4 l zk 

2 PY059 USE Diagnostika a zkoušení vozidel 2 2/2 4 l zk 

2 PY109 UTM Materiálově-technické trendy 3 3/1 4 l zk 

2 PYZP4 UTM Diplomový projekt 15 8 týdnů 4 l z 

celkem 30 10/5   4 zk 

Předměty SZZ 

  PY509 UTM Zkoušení a zkoušky materiálů       SZZ 

  PY510 UTM Metalografie a fraktografie       SZZ 

  PY511 UTM Degradační procesy v materiálech       SZZ 

 
 
 

 Použité zkratky 

rs. rok studia 
úst. ústav, který kurz zajišťuje 
kr. počet kreditních bodů daného kurzu 
dot. hodinová dotace kurzu – přednášky/cvičení/konzultace 
sem. semestr, v němž je kurz vypsán (z – zimní, l – letní) 
zk/z způsob kontroly studia – zkouška/zápočet 
SZZ státní závěrečná zkouška 

 

 V navazujícím magisterském studijním programu „Materiálové vědy“ studijní obor 
„Materiálové vědy a analýza materiálů“ má student možnost vybírat si z nabídky nepovinných 
volitelných kurzů vypsaných na daný akademický rok. 

 V posledním roce studia si student zapisuje kurz „Diplomový projekt“ na UTM. 

 Návaznost na předchozí předměty (označení římskými číslicemi) je návazností 
doporučenou. Udává však, které předměty by měl student absolvovat před zapsáním se do 
daného předmětu. 
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Podmínky kontrol kurzů určuje vyučující bezprostředně po zahájení kurzu a jsou zveřejněny na 
úřední desce a www stránkách kateder. V případě kurzu zakončeného zkouškou může vyučující 
vyžadovat splnění podmínek zápočtu. 
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9 Seznam volitelných předmětů FSI 
 

kód úst. kurz kr. dot. sem. zk/z 

S001P USE Obnovitelné zdroje energie 4 2/1 l zk 

S002P USE Technika prostředí 4 2/1 l z 

S003P USE Úvod do strojnictví a elektrotechniky 5 3/1 z zk 

S004P UTM Výrobní technologie I 3 2/1 l zk 

S005P UTM Výrobní technologie II 3 2/1 l zk 

S006P UTM Technické materiály 3 2/1 l zk 

S001K USE Obnovitelné zdroje energie 4 8 l zk 

S002K USE Technika prostředí 4 8 l z 

S003K USE Úvod do strojnictví a elektrotechniky 5 10 z zk 

S004K UTM Výrobní technologie I 3 10 l zk 

S005K UTM Výrobní technologie II 3 10 l zk 

S006K UTM Technické materiály 3 10 l zk 
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10 Doktorský studijní program 
 

Studijní program: Strojírenská technologie 
Předměty teoretického základu 
Student si vybírá dva předměty z nabídky. 
 

Kód  Katedra Název předmětu Přednášející  

PD101 
USE Aplikovaná matematika doc. Zdráhal 

KD101 

PD102 
USE Měření fyzikálních veličin doc. Soukup 

KD102 

PD103 
USE Statistika doc. Zdráhal 

KD103 

PD104 

USE 
Modelování a simulace 
v aplikované mechanice 

prof. Segľa 

KD104 prof. Žmindák 

  doc. Soukup 

PD105 
UTM Teorie obrábění a broušení 

prof. Holešovský 

KD105 prof. Mádl 

PD106 
UTM Teorie slévání prof. Michna 

KD106 

PD107 
UTM Vybrané kapitoly z fyziky kovů prof. Michna 

KD107 

PD108 
USE Vybrané statě z mechatroniky prof. Segľa 

KD108 

 
 
Oborové předměty 
Student si vybírá dva předměty z nabídky. 
 

Kód Katedra Název předmětu Přednášející 

PD201 
USE 

Aplikace Matlabu a Simulinku 
v aplikované mechanice 

prof. Okrouhlík 

KD201 prof. Segľa 

PD203 
UTM Brousící nástroje a materiály prof. Holešovský 

KD203 

PD204 
UTM 

Experimentální metody 
v obrábění 

prof. Mádl 
KD204 

PD205 
UTM Koroze a povrchové úpravy prof. Michna 

KD205 

PD206 
USE Kryogenní technika doc. Soukup 

KD206 
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PD207 
UTM 

Kvalita a hodnocení integrity 
povrchu 

prof. Holešovský 
KD207 

DP208 
UTM Lehké kovy prof. Michna 

DK208 

PD209 
USE 

Mechanika výrobních strojů 
a manipulátorů 

prof. Apetaur 
KD209 

PD210 
USE 

Optimalizace řezných 
podmínek 

prof. Mádl 
KD210 

PD211 
USE Přenos tepla a hmoty doc. Soukup  

KD211 

PD212 
UTM 

Teorie tepelného zpracování 
kovů 

prof. Michna 
KD212 

PD213 
USE 

Vybrané statě z mechaniky 
kontinua  

doc. Soukup 
KD213 

PD214 
UTM Výrobkové inovace a investice doc. Sellner 

KD214 

PD215 
UTM 

Teoretické aspekty 
technologičnosti konstrukce 

prof. Mádl 
KD215 

PD216 
UTM 

Perspektivní technické 
materiály 

prof. Beneš 

KD216 prof. Michna 

 
 
Cizí jazyk 
Student si vybírá jeden cizí jazyk z nabídky. 

Kód Katedra Název předmětu Přednášející 

PD301 
USE Anglický jazyk Mgr. Filatová 

KD301 

PD302 
USE Německý jazyk PaedDr. Místecká 

KD302 

PD303 
USE Ruský jazyk Mgr. Filatová 

KD303 

PD304 
USE Francouzský jazyk Ing. Skočilasová 

KD304 

 
 
Profil absolventa doktorského studijního programu Strojírenská technologie 

Absolvent bude schopen vědecké práce v oblasti strojírenské technologie, bude mít hluboké 
znalosti vybrané technologie nebo materiálové oblasti včetně znalostí souvisejících vědních 
disciplín. Bude schopen vytvářet nové poznatky, připravit jejich zjištění, následně analýzu  a 
odpovídající závěry. 
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Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi 
daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.  
 

Oborová rada pro doktorské studium 
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
prof. Dr. Ing. František Holešovský 
doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 
prof. Ing. Iva Nová, CSc. 
doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch 
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. 
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11 Celoživotní vzdělávání 
 
Vzdělávací kurzy 

Fakulta strojního inženýrství zajišťuje prostřednictvím svého Vědeckotechnického parku 
v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách vzdělávací kurzy, 
které spadají do oblasti celoživotního vzdělávání. Tyto kurzy jsou určeny pro podniky i odbornou 
veřejnost 

Kurzy jsou uskutečňovány za úplatu. Aktuální seznam kurzů vč. náplně a rozsahů lze nalézt 
na www.fsi.ujep.cz. Každý účastník kurzu získá na základě účasti a absolvování závěrečného 
testu doklad o absolvování kurzu ve formě osvědčení. 
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12 Neúspěšní studenti 
 

Studenti, kteří ukončí studium, mají nárok na potvrzení o vykonaných zkouškách. Toto 
osvědčení je úředním dokladem, vydávaným studijním oddělením FSI. Studenti bez absolutoria 
tak mohou lépe hledat uplatnění na trhu práce. 
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13 IS STAG UJEP 
 
Studijní systém STAG je informační systém pro evidenci studijní agendy na univerzitě (STAG = 
STudijní AGenda). Každý student má do systému automaticky založen přístup, po zápisu do 
studia je tento přístup aktivován obvykle do 5 pracovních dní. Přistup do STAGu je funkční přes 
tzv. portálové rozhraní (portál STAGu). Vstup do studijni agendy naleznete na adrese 
http://stag.ujep.cz, případně odkazem STAG na www stránkách fakulty. Po kliknutí na odkaz 
Vstup do systému umístěný v levém sloupci menu se zobrazí stránka s aplikací portálového 
rozhraní IS STAG. V této aplikaci jsou dostupné dvě základní funkce systému:  

Prohlížení a vyhledávání údajů (studijni plány, sylaby předmětů, garanti předmětů, 
přednášející...)  
Přihlášení do systému (autorizovaný vstup do systému):  
 

Po kliknutí na odkaz Přihlášení do systému a po zadání uživatelského jména a hesla je vám 
dále k dispozici modul Moje studium s odkazy:  

 Průběh studia (pro vyhledáváni vašich výsledků studia)  

 Vizualizace studia (přehled všech předmětů studijního programu s vyznačením již 
splněných předmětů) 

 Zbývající povinnosti (seznam povinností, které je nutné splnit pro úspěšné 
absolvování studia) 

 Zápis na termíny (pro přihlašování na zápočtové a zkouškové terminy)  

 Moje údaje (pro aktualizaci vašich osobních údajů, doplnění čísla bankovního učtu a 
uvedení kontaktní e-mailové neuniverzitní adresy, seznam stipendií a poplatků, 
seznam předchozích studií studenta, které se započítávají pro výpočet poplatků za 
studium) 

 Kvalifikační práce (pro vyplňováni údajů o bakalářské nebo diplomové práci) 
Předzápis (pro úpravu osobního rozvrhu z kroužkového předzápisu – výběr jazyků, 
zápis nesplněných předmětů z předešlého ročníku)  

 Grafický předzápis (pro zobrazeni vašeho osobního studijního planu) 

 Kroužkový předzápis (osobní rozvrh - výběr vašeho studijního kroužku) 

 Kvalifikační práce (vyplnění podkladů a vložení kvalifikační práce) 

 Změna hesla. 
 
V modulu Moje studium odkazu Moje údaje jsou pak dostupné další klíčové formuláře a údaje: 

 Elektronická žádost o ubytovací stipendium (v akademickém roce 2015/2016 se 
podavají v listopadu) 

 Informace o stipendiích, která vám jsou přiznávána (sociální, ubytovací) Informace o 
vaší případné povinnosti platit poplatky spojené se studiem (poplatky za delší nebo 
další studium) 

 Informace k platbám těchto poplatků (termíny a výše plateb) aj.  
 
Další studijní informace jsou zpřístupněny v modulu Prohlížení. 
 
Časté otázky: 
Kde naleznete uživatelské jméno a heslo?  
Na adrese http://stag.ujep.cz, po kliknutí na odkaz Vstup do systému umístěný v levém sloupci 
menu a následném kliknutí na odkaz Autorizovaný přístup v aplikaci portálového rozhraní IS 
STAG. Po otevřeni stránky Přístupové údaje zadáte do nabízeného vyhledavače příjmení nebo 
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jméno (bez diakritických znamének) a vyhledáte své osobní číslo studenta. Toto osobni číslo je 
vaším uživatelským jménem pro přistup do systému STAG, výchozím heslem je xrodné číslo 
(bez lomítek, pomlček, mezer či jiných oddělovacích znamének, tj. např. x0123456789). 
 
Kde se zapisují předměty? 
Na adrese http://stag.ujep.cz, po kliknutí na odkaz Vstup do systému umístěný v levém sloupci 
menu a následném kliknutí na odkaz Přihlášení do systému v aplikaci portálového rozhraní IS 
STAG. Po zadání uživatelského jména a hesla vstoupíte do modulu Moje studium a přejdete na 
odkaz Kroužkový předzápis. Vyberete si kroužek dle Vašeho oboru a ročníku. V odkazu 
Předzápis můžete Váš výběr doplnit o jazyky a nesplněné předměty. 
 
Kdy se zapisují předměty? 
Zápis předmětů (elektronický předzápis) probíhá v termínu stanoveném harmonogramem 
fakulty. Tento termín naleznete v záhlaví webové stránky, na které si předměty zapisujete. 
Nepřehlédněte, že začátek a konec předzápisu je stanoven s přesností na minuty! Během doby 
určené pro předzápis se můžete k provedenému zápisu kdykoli vrátit, změnit jej a opravit. Mimo 
stanovený termín však již nelze zápis předmětů provádět, měnit či opravovat. Po vypršení 
termínu předzápisu je vámi provedený zápis předmětů závazný. 
 
Jak zapsat předměty mimo studijní plán (např. z jiné fakulty)? 
Pro zápis těchto předmětů stačí znát jejich kódy. Pokud je neznáte, vyhledáte je na stránkách 
předzápisu v odkazu Vyhledat předmět. Zde do vyhledavače zadáte název předmětu nebo 
jakýkoli úryvek z názvu předmětu ve tvaru %úryvek% a potřebný kód (resp. hledaný předmět) již 
dohledáte. Při zápisu předmětů mimo studijní plán si vždy ověřte, zda splňujete všechny 
podmínky pro jejich zápis (tj. ověřte si návaznosti předmětů, čím je absolvováni předmětů 
podmíněno atd.). Nezapomeňte také, že takto zapsané předměty budete mít ve svém studijním 
plánu zapsány se statutem „C“, tedy pouze jako výběrové. 
 
Kolik kreditů (předmětů) je nutné zapsat? 
Samozřejmě minimálně tolik, aby bylo možné splnit podmínky pro postup do vyššího roku studia. 
Tyto podmínky jsou na FSI stanoveny tak, že pro postup do druhého roku studia musíte splnit 
minimálně 30 kreditů, pro postup do třetího roku studia 70 kreditů a pro postup do čtvrtého roku 
studia pak 110 kreditů.  

Pro jednotlivé studijní obory jsou v této informační brožuře uvedeny doporučené studijní 
plány, při jejichž respektování je zaručen optimální průchod studiem s dostatečným počtem 
kreditů pro postup do vyšších roků studia. V souladu s těmito studijními plány je sestaven rozvrh. 
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14 Stipendijní řád UJEP 
 
Úplné znění StipendijnÍho řádu  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je na 
webových stránkách v sekci dokumenty https://www.ujep.cz/cs/dokumenty  
 
 

 

https://www.ujep.cz/cs/dokumenty
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15 Informační zdroje 
 
Knihovny v Ústí nad Labem 

 Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP 
(shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního 
fondu). Nachází se v budově Pasteurova 5, 3. patro (v areálu bývalé Masarykovy nemocnice 
- budoucí kampus univerzity). Zde je možné si po zřízení čtenářské průkazky půjčovat i 
odbornou literaturu potřebnou ke studiu a využívat služeb všeobecné studovny. 

 Otevírací doba Vědecké knihovny UJEP se studovnou: 

  PO – ČT 8:00 – 20:00, PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00-12:00 

 Další informace najdete na knihovna.ujep.cz, nebo tel.: 475 286 024-5 (výpůjční pult). 

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – vědecká část sídlí v ulici Velká Hradební 
49. V ní se nachází mj. půjčovna odborné literatury, všeobecná studovna a oddělení 
časopisů. 

 Otevírací doba Vědecké části SVK UL: 

  PO, ÚT, ČT, PÁ 9:00 – 18:00, ST 13:00 – 18:00, SO 9:00 – 13:00 

 Další informace naleznete na www.svkul.cz, tel.: 475 220 811 nebo e-mailu 
knihovna@svkul.cz. 

 Elektronické informační zdroje (bibliografické a plnotextové databáze) jsou přístupné 
z počítačové sítě UJEP na www.ujep.cz, v sekci Vědecká knihovna > Informační zdroje. 

 
Knihkupectví v Ústí nad Labem 

 Univerzitní knihkupectví se nachází v areálu kampusu, ulici Pasteruova 5, tel.: 475 286 044 
nebo e-mail knihkupectvi@rek.ujep.cz. K dostání je mj. i odborná a naučná literatura. 

 Odborná literatura s možností objednávky: Knihkupectví Pod Věží v Bílinské ulici, č. 3 (naproti 
„šikmému“ kostelu), tel.: 475 211 485, 777 014 897, knihkupectvi@podvezi.cz. 
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16 Studijní oddělení FSI 
 

Studijní oddělení FSI vede studijní agendu studentů – evidence studentů, zápis do STAGu 
(program studijní agendy), kontrola indexů, vydávání potvrzení o studiu, příjem a vyřizování 
žádostí studentů. Zajišťuje administrativní agendu přijímacích řízení, zápisů studia, odevzdávání 
a obhajob bakalářských prací, státních závěrečných zkoušek, imatrikulací a promocí studentů. 
Zajišťuje komunikaci mezi FSI a studenty (úřední deska, Internet) a mezi FSI a ostatními 
složkami univerzity. 

Studijní oddělení se nachází v přízemí objektu budova H, Pasteurova 7. Studijní referentky 
pí. Soňa Olivová, Bc. Lucie Skrčená, tel.: 475 285 514, e-mail: sona.olivova@ujep.cz, 
lucie.skrcena@ujep.cz. 

 
Úřední hodiny: PO  13:00 – 14:00 
 ÚT  07:00 – 11:00 
 ST  13:00 – 14:00 
 ČT  09:00 – 11:00 
 PÁ  07:30 – 09:30 
 
 

17  Koleje a menzy UJEP 
 

Studenti s trvalým bydlištěm ve vzdálenějších místech republiky mají možnost požádat o 
ubytování na vysokoškolských kolejích. Koleje se nacházejí v městských čtvrtích Klíše (kolej 
s označením K1, K2, K3) a Severní Terasa (K6).  

Další informace ohledně ubytování (vč. formuláře žádosti o ubytování) naleznete na 
Internetu skm.ujep.cz nebo na níže uvedených kontaktech. 

Studenti mohou ke stravování využít vysokoškolské menzy v areálu kampusu.  

 
Kontakty: 
Správa kolejí a menz 

Ubytovací kancelář, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem 

objednávky ubytování:   ubytovani@ujep.cz tel: 475 287 241 

 



78

 
 

 

 

18 Výukové prostory FSI UJEP 
 

Výukové prostory FSI jsou umístěny ve třech objektech univerzity v městských čtvrtích Klíše 
a Předlice. V budově Na Okraji 1001 se nacházejí posluchárny, učebny, počítačová učebna a 
kancláře Ústavu strojů a energetiky, v objektu Za Válcovnou laboratoře a počítačová učebna. 
V areálu KAMPUS se nachází učebny, laboratoře, počítačová učebna a kanceláře Ústavu 
technologií a materiálů. 

Objekt NO Na Okraji  

 A1 elektrolaboratoř 

 A2 elektrolaboratoř 

 A3 zasedací místnost 

 A4 posluchárna 

 A5 počítačová učebna 

 A6 posluchárna 

 A7 posluchárna 

Objekt ZD Za Válcovnou  

 D1 laboratoř  

 D4 učebna 

 D6 laboratoř 

 D7  laboratoř  

 D8  laboratoř 

 D9  laboratoř  

 D10  laboratoř 

 D11 laboratoř 

 D12 počítačová učebna 
 
Budova KH v areálu KAMPUS  

 H1 posluchárna 

 H2 posluchárna 

 H3 počítačová učebna 

 H4 openspace – doktorandi 

 H5 učebna 

 L1 Laboratoř fyziky 

 L2 Laboratoř měření a metrologie 

 L3 Laboratoř tepelných procesů 

 L4 Laboratoř koroze 

 L5 Dílna obráběcích procesů 

 L6 Laboratoř chemie 

 L7 Laboratoř destruktivního zkoušení 

 L8 Laboratoř nedestruktivního zkoušen 

 L9 Laboratoř přípravy vzorků 

 L10 Laboratoř analytických metod 

 L11 Laboratoř fyziky kovů 

 L12 Laboratoř elektronové mikroskopie 
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 L13 Laboratoř metalografie 

 L14 Laboratoř přesných měření  
Budova KH je umístěna vlevo od hlavního vjezdu do univerzitního kampusu. 
 
Přístup k Internetu 
 V budovách FSI (Na Okraji, Za Válcovnou, budova H kampus) se mohou studenti připojit na 
Internet pomocí sítě EDUROAM. Jedná se o veřejnou bezdrátovou síť vysílající na frekvencích 
2.4GHz a 5GHz. Do sítě je nutné se přihlásit vlastním uživatelským jménem a heslem, které 
student získá při nástupu do studia.  Přehled přípojných bodů a informací o možnostech připojení 
najdete na adrese http://eduroam.ujep.cz/. 
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19 Okruhy státních závěrečných zkoušek – 
bakalářské studium 

 

19.1 B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby 
 

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ VÝROBY 

 

1. Základní pojmy - mikroekonomie a makroekonomie, koloběh statků a peněz v ekonomice, 

dělba práce, trh, průměrné a mezní veličiny, cena, užitek, externality. 

2. Trh a konkurence - ekonomický statek, veřejný statek, charakteristika jednotlivých typů 

konkurence, poptávka, nabídka, tržní rovnováha, elasticity nabídky a poptávky, vývoj nabídky 

a poptávky v čase, trh výrobních faktorů. 

3. Výkonnost ekonomiky a technický pokrok jako faktor dlouhodobého růstu - produkční 

schopnosti ekonomiky, HNP, HDP, hospodářský růst, spotřeba a úspory, sklon ke spotřebě 

a k úsporám, produktivita, intenzivní a extenzivní rozvoj. 

4. Hospodářská politika a hospodářský cyklus – subjekty hospodářské politiky, úloha vlády 

v ekonomice, cíle a nástroje hospodářské politiky, fáze hospodářského cyklu, teorie 

ekonomického růstu, mezinárodní obchod, otevřenost ekonomiky. 

5. Monetární a fiskální politika – funkce a vlastnosti peněz, peněžní trh, státní rozpočet a jeho 

struktura, transferové platby, daňová politika 

6. Základy marketingu - marketing a jeho role v podniku, marketing jako nástroj konkurenčního 

boje, marketingová koncepce, marketingové strategické plánování cenové politiky a strategie, 

studie vhodných segmentů trhu. 

7. Marketingový mix - definice 4P, životní cyklus, zavádění výrobku, zavádění značky, řízení 

výrobkového portfolia, distribuční cesty, komunikační mix. 

8. Vymezení podniku - podnik jako systém, cíle podnikání, podnik jako součást národního 

hospodářství, členění a struktura podniků, základní majetková a kapitálová struktura podniku, 

likvidnost. 

9. Vztah finančních a hmotných toků v podnikání - výnosy, náklady, zisk, příjmy, výdaje, cash 

flow, analýza peněžních toků. 

10. Provozně – ekonomické hodnocení podniku - hlavní činnost podniku a ostatní činnosti, 

výrobkové portfolio, kalkulace nákladů, varianty, základy srovnávání, výrobní kapacita. 

11. Finanční řízení podniku, finanční plánování - úkoly finančního managementu, zdroje 

financování, řízení oběžného majetku, likvidita a ukazatele likvidity, zadluženost, trendová 

a pyramidová analýza, tržní hodnota podniku, mezipodnikové srovnávání, hodnocení rizik. 

12. Řízení zásob - řízení optimální výrobní kapacity, zásobování, just in time, diferencované 

řízení zásob (ABC), kapacita skladu, dodávkový cyklus, doby obratu zásob a meziproduktů. 

13. Hmotné investice - hmotné investice v podniku, projektování a realizace investiční činnosti, 

rekonstrukce, modernizace, investiční náklady, hodnocení efektivnosti investic. 

14. Strategie podniku - analýza silných a slabých stránek podniku, možnosti zaměření podniku, 

strategické cíle, realizační opatření. 
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15. Základní principy řízení podniku, strategické, taktické a operativní řízení. Kontrolní činnost, 

metody, vyhodnocování, opatření. 

16. Manažerské činnosti - vymezení managementu, úloha manažera v podniku, úrovně 

managementu, rozhodování, systémy pro podporu rozhodování, párové porovnávání, 

kontrola, controlling. 

17. Organizace podniku - typy organizačních struktur, útvarové, procesní, maticové organizace, 

zásady tvorby organizačního uspořádání. 

18. Lidské zdroje - personalistika, získávání a výběr pracovníků, vnitropodnikové vzdělávání, 

péče o pracovníky, hodnocení, motivace, odměňování, formy a složky mzdy, kariéra, kariérní 

růst.  

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

 

1. Slévárenství – podstata a cíl slévárenství, rozdělení slévárenských technologií, vtoková 

soustava, model, forma, jádra, nálitkování, chladítka, organizace slévárenských provozů, 

výroba tekutého kovu – vsádka, rafinace, filtrace, licí zařízení, apretace, vady odlitků, tepelné 

zpracování a chladnutí odlitků. 

2. Podstata tváření a rozdělení tvářecích pochodů (z hlediska teploty, použité technologie, 

podstaty tváření atd.). Porovnání rozdílů a vlastností tváření za tepla a za studena. 

3. Tváření kovů za studena – podstata a technologie. Zpevňování materiálů trvalou deformací 

za studena a odpevňování za tepla (zotavení a rekrystalizace). 

4. Tváření kovů za tepla – podstata procesu a technologie tváření za tepla (průtlačné lisování, 

kování, speciální tvářecí procesy atd.). 

5. Plasty – Plasty a technologie jejich zpracování, nejdůležitější druhy plastů, jejich vlastnosti 

a použití, technologie zpracování termoplastů a reaktoplastů, spojování plastů. 

6. Teorie obrábění kovů – vznik třísky, dynamika procesu řezání, opotřebení a trvanlivost 

nástroje, stanovení řezných podmínek, integrita povrchové vrstvy, její složky a působící vlivy, 

volba obráběcího stroje. 

7. Svařování – dělení, typy svarů, svařitelnost, napětí a deformace, tepelné zpracování, zkoušky 

svařovaných spojů. Metody svařování: obalenou elektrodou, MIG, MAG, WIG (TIG), 

elektrostruskové svařování, ZPT, svařování plamenem – principy, charakteristiky, přídavné 

materiály, rozsah použití.  

8. Tlakové odporové svařování – princip, parametry. Bodové, švové, výstupkové, stykové 

svařování – princip a rozsah použití. Speciální způsoby svařování – třením, plazmou, 

laserem. Pájení. 

9. Obrábění rotačních ploch – konvenční, nekonvenční. Podmínky, podstata procesu, stroje 

a zařízení, upínání, kvalitativní parametry, dokončovací metody. 

10. Obrábění rovinných ploch a skříní – podmínky, stroje a zařízení, upínání, kvalitativní 

parametry. 

11. Obrábění tvarových ploch – závity, ozubení, tvarové plochy. Podmínky, stroje a zařízení, 

upínání. 

12. Nekonvenční metody obrábění – obrábění elektroerozivní, ultrazvukem, elektrochemické, 

laserem, elektronovým paprskem, vodním paprskem, progresivní metody obrábění. 
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13. Integrita povrchu obráběných ploch – stanovení jakosti povrchu, integrita povrchu, vliv 

nástroje, řezných podmínek, prostředí a tuhosti soustavy. 

14. Technologičnost a montáže – montáže, montážní řetězec, organizace montáží, ekonomika, 

technologičnost konstrukce, technologičnost odlitků, výkovků, výlisků a obrobků, výrobní 

postupy. 

15. Technické materiály I – rozdělení kovových materiálů podle různých hledisek (teplota, 

hustota, podle způsobu zpracování, podle základního prvku atd.), dělení slitin železa dle 

ČSN, ČSN EN.  

16. Struktura tuhých látek, poruchy krystalové struktury – rozdělení a podstata, hustota dislokací, 

Frank – Readův zdroj dislokaci, Orowanův ohyb ukotvených dislokaci.  

17. Fyzikální, chemické, mechanické a technologické vlastnosti kovů a slitin a jejich zkoušení. 

Vliv doprovodných a legujících prvků na vlastnosti kovových materiálů.  

18. Krystalizace kovů a jejich slitin – podstata a etapy krystalizace. Výsledná struktura po 

krystalizaci a její ovlivňování. 

19. Rovnovážné binární diagramy. Metastabilní soustava Fe-Fe3C, stabilní soustava Fe-C, 

krystalizace litin (bílé, grafitické a legované litiny). Diagramy IRA, ARA, austenitizace, 

perlitická, bainitická, martenzitická přeměna. 

20. Tepelné zpracování kovových materiálů: žíhání, kalení a popouštění. Tepelně mechanické 

zpracování. Chemicko tepelné zpracování kovových materiálů: cementování, nitridování 

a další způsoby. 

21. Neželezné kovy – neželezné kovy, jejich rozdělení a vlastnosti, možnosti ovlivnění vlastností 

slitin, nejdůležitější neželezné kovy (slitiny) a jejich použití. 

22. Kompozitní materiály – definice, rozdělení, vlastnosti, použití.  

23. Volba materiálu – postup při stanovení materiálu, vstupní podklady, příklad volby materiálu. 

24. Výrobní proces – výrobní proces a jeho struktura, inovace výrobního systému, technická 

příprava výroby, počítačová podpora, etapy technologického projektování. 

25. Organizace výroby – kapacitní propočty, ekonomické faktory výběru optimální varianty, 

standardizace, třídění času ve výrobě, normování výroby. 

26. Projektování výroby – prostorová studie výroby, materiálový tok, projektování 

technologických míst, základy projektování provozů. 

  

STROJE A ČÁSTI STROJŮ 

 

1. Statika a kinematika. Skládání sil - rovnováha, statický moment síly, těžiště těles a soustavy 

bodů. Prutové soustavy (základní pojmy, metody řešení). Pohyb bodu (dráha, rychlost, 

zrychlení). Základní druhy přímočarého a rotačního pohybu, skládání a rozkládání pohybů 

(unášivý a rotační pohyb).  

2. Dynamika bodu a těles. Základní zákony dynamiky. Hybnost a impuls síly. Kinetická 

a potenciální energie, mechanická práce. Pohybové rovnice, postup při psaní pohybových 

rovnic bodu. Dynamika těles, moment setrvačnosti tělesa, pohybové rovnice tělesa (pohyb 

posuvný, rotační a obecný). Metoda uvolňování. Centrální ráz těles. 
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3. Pružnost a pevnost. Základní druhy namáhání (tah, tlak, střih, krut, ohyb). Moment 

setrvačnosti průřezu, přímé nosníky, staticky určité (reakce, posouvající síly, ohybový 

moment – průběh). Dynamické zatěžování 

4. Základy hydrostatiky. Tlak v kapalině, tlak na dno a na šikmou stěnu. Rovnice hydrostatiky 

relativní rovnováha kapalin, nádoba s posuvným a rotačním pohybem. 

5. Základy hydrodynamiky. Proudění tekutin, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice se ztrátami 

(druhy ztrát). Viskozita, druhy proudění – Reynoldsovo číslo, výtok z nádob. Průtok rotujícím 

kanálem – princip lopatkování. Účinek proudu na desku. 

6. Termomechanika. Stavové veličiny, teplotní roztažnost. Stavová rovnice ideálního plynu – 

vratné děje (p-v a T-s diagramy), vnitřní energie, entalpie, entropie, práce. Pára – základní 

pojmy (sytá kapalina, sytá a přehřátá pára, přivedené teplo, entalpie, entropie, vnitřní energie, 

kritický bod diagramy p-v, T-s, i-s vlhkost a suchost páry), parní oběhy, karnotizace. 

7. Tepelné oběhy. Carnotův oběh, oběhy tepelných strojů - spalovací motor (výbušný, 

rovnotlaký, skutečný motor), pístový kompresor, spalovací turbína (Braytonova, Humpreova), 

chladicí oběh. 

8. Sdílení tepla. Přenos tepla vedením a prouděním – základní vztahy (rovinné i válcové stěny, 

jednoduché a složené), prostup tepla. Součinitel přestupu a prostupu tepla. Sálání. Výměníky 

tepla, rozdělení, tepelná bilance a výkon výměníku. Souproudý a protiproudý výměník, 

střední logaritmický teplotní spád.  

9. Tolerování rozměrů. Lícování rotačních součástí, základní pojmy, soustava uložení ISO, pře-

depisování tolerancí délek a úhlů, tolerance netolerovaných rozměrů, geometrické tolerance, 

lícování závitů, drsnost povrchu (základní pojmy, označování na výkresech, vztah drsnosti 

a stupně přesnosti rozměru při lícování, typické drsnosti při různých způsobech obrábění). 

Lineární rozměrové řetězce. 

10. Dimenzování strojních součástí. Tahový diagram. Dimenzování pomocí součinitele 

bezpečnosti (tah/tlak, ohyb, krut, střih). Statické a dynamické namáhání součástí, únosnost 

při dynamickém zatěžování (Smithův diagram, Wöhlerova křivka, součinitel bezpečnosti). 

11. Svary. Základní druhy svarů, jejich použití a dimenzování (např. koutový svar, tupý svar 

tlakového potrubí), označování svarů na výkresech. 

12. Šroubové spoje. Postup pevnostní kontroly šroubu, utahovací moment, předepjaté šroubové 

spoje – princip, použití, nástin výpočtu. Svěrné spoje (spoje obemknutím). 

13. Spojení hřídele a náboje. Postup při dimenzování spojení hřídele a náboje perem, drážkové 

hřídele s nábojem při předepsaném kroutícím momentu. Profily drážkových hřídelí, 

centrování náboje na drážkový hřídel. Spojení hřídele a náboje klínem - princip (podélný 

a příčný). 

14. Statická pevnostní kontrola hřídele. Postup při zatížení plného hřídele kroutícím momentem 

a při kombinovaném zatížení (krut/ohyb, krut/tah). Rozdíly při použití dutého hřídele 

s průměry D/d. Statické a dynamické vyvažování rotorů (hřídelí, kotoučů, atd.). Postup při 

statickém a dynamickém vyvažování, proč vyvažujeme? 

15. Ložiska. Základní rozdělení. Provedení, vlastnosti a použití kluzných ložisek. Ložiskové 

materiály, zachycení axiálních sil, dimenzování kluzných ložisek, mazání. Samomazná 

ložiska. Valivá ložiska, základní druhy a vlastnosti valivých ložisek, únosnost a trvanlivost 
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ložisek (L10, L5, Lh - vysvětlit), příklady volby ložisek podle přesnosti uložení hřídele 

a velikosti axiální síly. 

16. Ozubená kola. Tvar boku zubu, výroba ozubení. Čelní ozubení s přímými a šikmými zuby, 

porovnání kol s přímými a šikmými zuby při stejné šířce ozubení, modulu m, a počtu zubů z1, 

z2 z hlediska únosnosti. Základní rozměry soukolí, převodový poměr. Délka záběru kol. Je 

možný záběr pastorku s přímými zuby s kolem se šikmými zuby? 

17. Ozubená kola pro převod mezi dvěma mimoběžnými hřídeli. Šroubová kola, šneková soukolí, 

provedení, použití, vlastnosti (skluz), mezní velikost převodu. 

18. Silové poměry u ozubených kol. Délka záběru u čelního soukolí s evolventním ozubením, 

silové poměry čelního ozubení u přímých a šikmých zubů. 

19. Pohony ohebnými prvky. Kloubové řetězy, ploché a klínové řemeny, vícedrážkové klínové 

řemeny, ozubené řemeny. Specifika jednotlivých druhů pohonu ohebnými prvky, 

rovnoměrnost chodu, skluz, omezení. Kloubové hřídele – druhy kloubů, podmínky minimální 

nerovnoměrnosti chodu, použití. 

20. Výrobní stroje. Základní rozdělení výrobních strojů, princip základních strojů (stroje obráběcí, 

tvářecí, licí, pro nekonvenční způsoby obrábění), požadavky na přesnost, použití. 

21. Dopravní stroje a manipulační zařízení. Skladovací systémy, dopravní a manipulační vozíky, 

jeřáby (rozdělení, základní konstrukční celky, použití), dopravníky (rozdělení, základní 

konstrukční celky, použití) výtahy a eskalátory (rozdělení, použití, konstrukce). Stroje pro 

vnější dopravu – automobily (rozdělení, základní konstrukční celky, jízdní odpory 

a vlastnosti). Spalovací motory (oběhy, hlavní části a jejich funkce, doprava a ochrana 

prostředí).  

22. Měření. Měření neelektrických veličin, měření teplot, tlaku, průtoku, sil, výkonu, momentu, 

otáček a zrychlení. Vyhodnocování měření, nejistoty typu A a B, kombinovaná nejistota. 

Snímače neelektrických veličin. 
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19.2 B2341 Strojírenství, obor Materiály a technologie 

v dopravě 
 

A. MATERIÁLY PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

 

(v rozsahu předmětů studia: Nauka o materiálech I, II, Kompozitní materiály, Polymerní 

materiály, Tepelné zpracování kovů)  

 

1.  Vlastnosti materiálů – rozdělení z různých hledisek. Zkoušení materiálů – destruktivní 

a nedestruktivní metody zkoušení. 

2. Struktura tuhých látek, poruchy krystalové struktury – rozdělení a podstata, difuse. Vlastnosti 

kovů a slitin a jejich zkoušení. Vliv prvků na vlastnosti kovových materiálů.  

3. Krystalizace kovů a jejich slitin – podstata a etapy krystalizace. Výsledná struktura po 

krystalizaci, způsoby ovlivňování krystalizace.  

4. Rovnovážné binární diagramy. Metastabilní soustava Fe-Fe3C, stabilní soustava Fe-C, 

krystalizace litin (bílé, grafitické a legované litiny). Diagramy IRA, ARA, austenitizace, 

perlitická, bainitická, martenzitická přeměna. 

5. Tepelné zpracování kovových materiálů: žíhání, kalení a popouštění. Tepelně mechanické 

zpracování. Chemicko tepelné zpracování kovových materiálů: cementování, nitridování 

a další způsoby. 

6. Definice, rozdělení a základní přehled kompozitních materiálů, princip synergického chování 

u kompozitů. Rozdělení kompozitů podle povahy výztuže a podle povahy matrice. Typy 

matric a výztuží, prášky, rozdělení, definice. 

7. Základní definice kompozitních materiálů. Klasifikace kompozitních materiálů podle materiálu 

matrice, výztuže, geometrického tvaru výztuže, rozměru výztuže a použití.  

8. Proměnné definující vlastnosti kompozitů a další vlivy působící na vlastnosti kompozitních 

materiálů. Synergizmus, synergické působení vláken. Směšovací pravidlo 

9. Výroba vláknových kompozitů s hliníkovou matricí. Výroba reaktoplastických prepregů. Hlavní 

technologie výroby termoplastických prepregů. Ruční kladení prepregů. Pultruze, 

Technologie RTM. Povrchová a mezilamelární infuze a využití kompozitů. 

10. Částicové kompozity, charakteristika částice. Vláknové kompozity, typy vláken. Výroba 

skleněných vláken, grafitových a uhlíkových vláken, přírodní vlákna, kevlarová vlákna, 

keramická vlákna, whiskery.  

11. Kompozity s kovovými matricemi. Kompozity s polymerními matricemi (reaktoplastické 

a termoplastické materice). Kompozity s keramickými matricemi. Nové typy moderních 

kompozitů.  

12. Rozdělení Al slitin do skupin. Označování Al slitin.  

13. Slitiny typu Al – Si (siluminy) – rozdělení, diagram Al-Si, modifikace a očkování - popis 

struktury. 

14. Vlastnosti hliníku a jeho slitin. Vzájemné porovnání vlastnosti Al, Mg, Ti a Fe  

15. Slitiny tepelně zpracovatelné (vytvrditelné) – princip tepelného zpracování Al slitin (žíhání, 

vytvrzování). 
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16. Rekrystalizační žíhání – princip, podstata a etapy.  

17. Princip homogenizace jako tepelného zpracování u Al slitin.  

18. Měď – vlastnosti, použití a jeho základní slitiny. 

19. Použití hořčíku a jeho slitin. 

20. Prášková metalurgie – princip, podstata, výhody a omezení technologie, jednotlivé etapy 

výroby (od prášku k hotovému výroku).  

21. Účel a základní rozdělení tepelného zpracování. Ohřev, výdrž, ochlazování. Vliv rychlosti 

ochlazování na segregaci. Vliv rychlosti ochlazování na rozpad austenitu. Izotermický rozpad 

austenitu. Anizotermický rozpad austenitu. 

22. Způsob tepelného zpracování ocelí žíhání. Žíhání bez překrystalizace (ke snížení pnutí, 

rekrystalizační, na měkko, k stabilizaci rozměrů) a žíhání s překrystalizací (homogenizační, 

rozpouštěcí, normalizační, stabilizační, izotermické).  

23. Kalení – podstata, kalící teplota, prokalitelnost a její zkoušení, přerušované kalení. Kalení 

martenzitické, kalení bainitické. Popouštění nástrojových a konstrukčních ocelí. 

Zušlechťování.  

24. Procesy při chemicko – tepelném zpracování. Cementování, nitrocementování, nitridování, 

sulfonitridace, boridování, alitovaní apod. Nové trendy a technologie chemicko – tepelného 

zpracování kovů. 

25. Tepelné zpracování Al – slitin – homogenizační žíhání, žíhání na měkko, odstranění vnitřních 

pnutí, rekrystalizační žíhání. Podstata a princip vytvrzování u Al – slitin – cil vytvrzování, 

postup, přirozené a umělé vytvrzování atd. 

26. Praxe tepelného zpracování – ocele pro pružiny a valivá ložiska, konstrukční ocele, 

korozivzdorné a austenitické ocele, nástrojové ocele. 

 

B. TECHNOLOGIE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

 

(v rozsahu předmětů studia: Strojírenská technologie pro dopravu, Technologie skla a keramiky, 

Tvářecí technologie, Teorie a metodika obrábění, Výrobní zařízení a nástroje) 

1. Základní principy rozdělení kovových materiálu. Definujte co je slitina a jak byste popsal 

přísadu, příměs a nečistotu ve slitině? 

2. Základní kriteria pro volbu materiálu pro výrobu součásti a způsobu výroby. Celkové schéma 

rozdělení výrobních procesů. Co je to polotovar, součást a hotový výrobek? 

3. Účel a popis vtokové soustavy – jednotlivé části.   

4. Cíl rafinace a odplynění taveniny. Jednotlivé rafinační způsoby a jejích účinnost. Definujte 

podstatu exogenních a endogenních vměstků.  

5. Progresivní technologie výroby forem - výroba forem vytavitelným modelem, výroba 

skořepinových forem – metoda C - Croning, vakuová výroba forem - ,,V,, proces, výroba 

forem zmrazováním (metoda EFF-SET). 

6. Progresivní technologie odlévání - odlévání do kovových kokil – gravitační, odstředivé 

odlévání, nízkotlaké lití, vysokotlaké lití, metody polotuhého stavu – tixo lití, plynulé 

(kontinuální) a poloplynulé odlévání. 

7. Zařízení k tavení a lití kovu – vysoké pece, kuplovna, elektrické obloukové pece, elektrické 

pece indukční kelímkové, elektrické pece odporové nístějové, palivové pece nístějové.  
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8. Podstata tváření a rozdělení tvářecích pochodů. Hlavní činitele ovlivňující tvářitelnost. 

9. Vliv metalurgických činitelů na tvářitelnost oceli. Rozdělení ocelí ke tváření. 

10. Válcovaní oceli v kalibrech. Základní typy stolice podle počtu a uspořádaní válců  

11. Účinky tváření za tepla. Anizotropie (směrové závislosti) mechanických vlastnosti ve směru 

tváření a anizotropie mechanických vlastnosti v průřezu materiálu.  

12. Zpevňování trvalou deformací za studena. Zotavení a rekrystalizace. 

13. Průtlačné lisování hliníku a jeho slitin za tepla – přímé a nepřímé (výhody a nevýhody 

technologie). 

14. Mechanika tvoření třísky – utváření třísek, oblast primární plastické deformace a její změny 

s pracovními podmínkami, charakteristiky primární plastické reformace, oblast sekundární 

plastické deformace, tvorba nárůstku, zbytková napětí a změna tvrdosti v povrchové vrstvě 

plochy řezu. Toto vše se zřetelem na praktické dopady na průběh a výsledek obráběcího 

procesu. Měření tvrdosti a zbytkových napětí v povrchové vrstvě, měření tvorby nárůstku. 

15. Síly při obrábění – složky síly řezání a jejich význam, měrná řezná síla a její změna 

s pracovními podmínkami, výpočet složek síly řezání, chvění při obrábění a vliv pracovních 

podmínek na intenzitu chvění. Měření sil při obrábění. 

16. Tepelné jevy při obrábění – tepelná bilance, teplota řezání a její závislost na pracovních 

podmínkách, teplotní pole a jejich souvislost s formami opotřebení břitu, měření teplot při 

obrábění. 

17. Opotřebení obráběcího nástroje – příčiny opotřebení, formy opotřebení a jejich závislost na 

čase obrábění. Měření forem opotřebení. 

18. Trvanlivost a životnost nástroje, závislost trvanlivosti na řezných podmínkách, komplexní 

Taylorův vztah, jednoduchý Taylorův vztah a jeho experimentální určení. 

19. Obrobitelnost a řezivost, charakteristiky obrobitelnosti a řezivosti, index obrobitelnosti a jeho 

experimentální učení. 

20. Řezné prostředí, druhy, účinky a ekologie při aplikaci procesních kapalin.   

21. Popište výrobu a zpracování skla – zakládání, tavení, teorie, technologie, pece, atd. 

22. Popište jednotlivé druhy skla, a jak se od sebe odlišují. 

23. Tvarování skla, chlazení skla, zušlechťování skla. 

24. Suroviny pro výrobu keramiky, příprava keramických směsí. 

25. Tvarování keramiky, sušení keramiky, povrchové úpravy keramiky.   

 

C. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ JAKOSTI 

 

(v rozsahu předmětů studia: Ekonomika podniku, Řízení jakosti, Metrologie a měření) 

 

1. Podnik jako součást hospodářství, struktura hmotného investičního majetku, hlavní druhy 

oběžného majetku, přehled hlavních druhů kapitálu. 

2. Strategie podniku, analýza silných a slabých stránek, cíle, rozvoj a inovace. Organizace 

podniku, charakteristika hlavních typů organizační struktury jeho útvarů. 

3. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, příjmy a výdaje. Vazba mezi hospodářským 

výsledkem a cash flow, princip nepřímého výpočtu cash flow.  
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4. Zásoby, zásobování, řízení zásob, optimální zásoba. Kalkulace nákladu a návrh odbytové 

ceny.  

5. Hmotné investice, jejích druhy, skladba investičních nákladů.  

6. Kvalita a její význam, základní koncepce řízení jakosti (standardy, ISO, TQM), úloha 

vrcholového vedení, politika kvality, příručka jakosti, benchmarking.  

7. Ekonomika kvality, podstata a význam, monitorování nákladů, sledování efektivnosti 

zlepšování kvality. 

8. Metody a nástroje managementu kvality, SPC, QFD, FMEA, FTA, hodnocení způsobilosti 

procesů, analýza měření, vývojový diagram, Ishikawův diagram, Paretova analýza, 

histogramy, bodový a regulační diagram. 

9. Zlepšování kvality, podstata procesů zlepšování, Kaizen, Global 8D, metoda Six Sigma. 

Audity, zkušebnictví, certifikace. 

10. Kvalita v předvýrobních etapách, ve výrobě a povýrobních etapách. Koncepce a návrh, 

plánování kvality, požadavky na kvalitu dodávek, posuzování a výběr dodavatelů, motivace 

a hodnocení způsobilosti dodavatelů, ověřování shody dodávek, operativní management 

kvality, formy a metody ověřování shody ve výrobě, řízení neshod, nápravná a preventivní 

opatření, uvedení do provozu, monitorování spokojenosti a loajality zákazníka, servis 

a odpovědnost za výrobek. 

11. Význam metrologie v systému řízení kvality, mezinárodní metrologický systém, metrologický 

systém v ČR. 

12. Zákon o metrologii ve znění zákona č.119/200Sb, účel, rozdělení měřidel, používání měřidel, 

úkoly subjektů. Uspořádání a zajištění primární etalonáže v ČR, etalonové zabezpečení 

základních veličin.  

13. Státní metrologická kontrola měřidel, schvalování typů měřidel, ověřování a kalibrace měřidel, 

certifikace referenčních materiálů. Stanovení nekalibračního intervalu, požadavky ČSN EN 

ISO/IEC 17025, stanovení doby platnosti kalibrace, faktory ovlivňující kalibrační interval 

a metody stanovení. 

14. Metrologická návaznost, schémata návaznosti, její podstata a využití.  

15. Chyby měření, hrubé chyby, systematické chyby a jejích určení, náhodné chyby. 
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19.3 B3907 Energetika, obor Energetika - teplárenství 
 

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 

 

1. Struktura tuhých látek, stavba atomu (obal, jádro), stavba hmoty, vazby mezi atomy 

a molekuly, základy krystalografie (vysvětlit pojmy elementární buňka, krystalová mřížka).   

2. Krystalizace kovů a jejich slitin, termodynamická soustava, pojmy intermetalická fáze, 

eutektikum, tuhý roztok (substituční tuhý roztok, intersticiální tuhý roztok). Fázové 

dvousložkové (binární) rovnovážné diagramy (co zobrazují, co z nich můžeme vyčíst). 

Nakreslit a popsat diagram Fe-Fe3C. 

3. Tepelné zpracování (co to je tepelné zpracování, ohřev, výdrž, ochlazování), rozdělení 

(žíhání, kalení, popouštění, chemické tepelné zpracování - cementování, nitridování) 

4. Fe slitiny, ocele a litiny - vlastnosti a použití v energetice. Způsoby úprav Fe slitin. 

5. Binární diagram - Fázové dvousložkové (binární) rovnovážné diagramy (co zobrazují, co 

z nich můžeme vyčíst). Nakreslit a popsat diagram Fe-Fe3C. 

6. Hliník a jeho slitiny - charakteristika, typy fází v Al-slitinách, tepelné zpracování Al-slitin 

(žíhání, vytvrzování, mechanizmus stárnutí), slitiny hliníku (rozdělení, slévárenské, pro 

tváření, vlastnosti a použití v energetice). 

7. Měď a její slitiny - charakteristika, použití v energetice, vliv příměsí na vlastnosti mědi, 

tepelné zpracování (žíhání, vytvrzování, kalení), rozdělení slitin mědi (mosaze, bronzy).  

8. Slitiny zinku - charakteristika zinku, použití v energetice, rozdělení slitin zinku (na odlitky, na 

tváření) tepelné zpracování (žíhání, kalení).  

9. Vzácné kovy (stříbro, zlato a platina - vlastnosti a použití v energetice) 

10. Obrábění - Materiály řezných nástrojů, tvoření třísky, dynamika řezného procesu, technologie 

obrábění 

11. Reakční a slučovací teplo, termochemické zákony, výpočet reakčních a spalných tepel, 

paliva a jejich zdroje, vlastnosti, spalování paliv.  

12. Chemické procesy tvorby a likvidace emisí SO2, NOx a dalších škodlivin, technologiích 

čištění spalin, odsiřování a denitrifikace. 

13. Voda v energetice, základní chemické procesy při úpravě vody, způsoby úpravy vody jako 

pracovního média pro energetické stroje a zařízení a její čištění, chemický a fyzikální rozbor 

průmyslové odpadní vody 

14. Výroba porcelánových izolátorů. Použité suroviny, příprava a zpracování keramické směsi, 

tvarování, sušení, povrchová úprava. 

15. Slída. Výskyt, těžba, zpracování. Její využití ve strojírenství, v elektrotechnice atd. Vlastnosti 

slídy.  (Použití: např. ochranné povlaky, slídové kondenzátory, odolnost proti ohni, elektricky 

nevodivá, odolnost proti chemikáliím, atd.)  

16. Problematika svařitelnosti ocelí pro energetiku (volba základního a přídavného materiálu, 

volba technologie svařování, předehřevy a dohřevy). 

17. Problematika svařování neželezných kovů pro aplikace v teplárenství (slitiny hliníku a mědi, 

specifika, postupy). 

18. Vliv provozní teploty na procesy v teplem ovlivněné oblasti svarových spojů (oceli, slitiny Al 

a Cu). 
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ELEKTROENERGETIKA 

 

1. Elektrické obvody I (časové průběhy veličin; zobrazení periodických průběhů v časové  

a komplexní rovině; elektrické obvody a jejich prvky, idealizované a reálné; různá zapojení prvků). 

2. Elektrické obvody II (harmonicky ustálený stav; rezonance v elektrických obvodech; 

přechodové děje v RL, RC, LC a RLC zapojení při napájení stejnosměrným, střídavým 

napětím a pulzem). 

3. Elektrické obvody III (vícefázové soustavy, třífázová soustava; způsob zapojení nuly, 

napěťové hladiny, souměrný zdroj a nesouměrná zátěž, poruchy v trojfázové soustavě). 

4. Teorie elektromagnetického pole I - Elektrostatické pole (teoretický základ a použití v praxi). 

5. Teorie elektromagnetického pole II - Stacionární proudové a magnetické pole (teoretický 

základ a použití v praxi). 

6. Teorie elektromagnetického pole III - Nestacionární elektromagnetické pole (teoretický základ 

a použití v praxi). 

7. Elektrické stroje I - Elektrické stroje netočivé (transformátory, tlumivky). 

8. Elektrické stroje II -Elektrické stroje točivé (střídavé a stejnosměrné točivé stroje, synchronní, 

asynchronní a stejnosměrné). 

9. Elektrické stroje III - Speciální elektrické pohony (elektrické stroje lineární, krokové motory, 

reluktanční motory). 

10. Rozvod elektrické energie I - Elektrické stanice (rozvodny, rozvaděče). 

11. Rozvod elektrické energie II – Přenosové prvky rozvodu elektrické energie a ostatní 

příslušenství. 

12. Měření elektrické energie – Princip funkce, základy konstrukce a použití měřících přístrojů. 

13. Výroba elektrické energie I - Konstrukce a uspořádání tepelné elektrárny. 

14. Výroba elektrické energie II - Konstrukce a uspořádání elektrárny využívající obnovitelné 

zdroje energie. 

 

TEPELNÁ TECHNIKA 

 

1. Hydromechanika. Základní pojmy, rozdělení tekutin, viskozita, tlak, druhy proudění, rovnice 

kontinuity, Bernoulliova rovnice, ztráty při proudění tekutin. Eulerova rovnice hydrodynamiky, 

lopatkování strojů.  

2. Termomechanika a termomechanika par. Základní pojmy, stavové veličiny, rovnice stavu 

ideálního plynu, proudění stlačitelných tekutin, stanovení tlakové diference. Adiabatický výtok 

plynu z nádob (ideální), kritický poměr tlaků. Výtok plynu tryskou, kritické parametry, 

dimenzování trysky. Energetické veličiny syté kapaliny, syté páry, přehřáté páry, p-v, T-s a i-s 

diagram, mokrá pára. Oběh parostrojního zařízení, karnotizace. Vlhký vzduch. 

3. Vodní motory. Rozdělení čerpadel dle principu a jejich použití. Čerpadla rychlostní 

a objemová, pracovní charakteristika čerpadel. Spolupráce čerpadla a potrubní sítě, 

spolupráce dvou a více čerpadel. Rozdělení vodních turbín, turbíny rovnotlaké a přetlakové, 

Eulerova rovnice hydrodynamiky. Účinnost vodních turbín (Kaplanova a Francisova). Vodní 

dílo, rozsah využití jednotlivých druhů vodních turbín. 
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4. Kompresory a ventilátory. Rozdělení dle tlaku a konstrukce, použití kompresorů. Oběh 

ideálního pístového kompresoru a kompresoru se škodlivým prostorem, práce kompresoru, 

odchylky oběhu skutečného kompresoru, vícestupňové kompresory. 

5. Spalování paliv. Druhy paliv. Spalovací rovnice pro tuhá (kapalná) a plynná paliva. 

Výhřevnost a spalné teplo. Množství spalin. 

6. Výroba tepla. Kotle, rozdělení kotlů dle tlaku a konstrukce, typy kotlů, topeniště kotlů, 

příprava paliva, úprava vody pro kotle, schéma moderního kotle pro výrobu páry. Jaderné 

reaktory - základní rozdělení, princip reaktoru, reaktory na tepelné a rychlé neutrony, 

vysokoteplotní reaktory, palivový cyklus, vysokoteplotní a termojaderné reaktory. Účinnost 

využití paliva. 

7. Oběhy tepelných strojů. Jednoduchý parní oběh – p-v a T-s diagramy, karnotizace. 

Jednoduchý oběh plynové turbíny (spalovací) – p-v a T-s diagramy. Účinnost oběhu. 

Teoretický oběh spalovacího motoru s přívodem tepla při stálém tlaku a při stálém objemu, 

účinnost oběhu. Oběh skutečného spalovacího motoru s atmosférickým sáním, význam 

přeplňování. 

8. Parní turbíny. Rozdělení parních turbín (dle tlaku, dle konstrukce – jedno a vícestupňové, 

odběrové, protitlaké, kondenzační) – rozdíly, ztráty parních turbín. Konstrukce parních turbín. 

9. Spalovací turbíny. Konstrukce spalovacích turbín, rozdíly oproti parním turbínám, využití 

v energetice, dopravě a ostatních odvětvích.  

10. Spalovací motory. Využití spalovacích motorů v energetice, kogenerace a trigenerace – 

principy. 

11. Obnovitelné zdroje energie. Rozdělení obnovitelných zdrojů energie. Využití (sluneční 

energie, vodní energie, biomasa, atd.). Ekonomika využití OZE.  

12. Sdílení tepla. Základní způsoby sdílení tepla, vedení tepla – Fourierův zákon. Vedení tepla 

jednoduchou a složenou rovinnou a válcovou stěnou. Přestup tepla prouděním – Newtonův 

zákon. Stanovení součinitele přestupu tepla pomocí kriteriálních rovnic, nucená a přirozená 

konvekce. Prostup tepla. Sdílení tepla zářením, záření černého tělesa, vyzařovací zákon. 

Stefan-Boltzmanův zákon. Výměna tepla mezi 2 rovnoběžnými stěnami. 

13. Výměníky tepla. Základní rozdělení výměníků tepla. Konstrukce a provedení výměníků, 

trubkové a deskové výměníky. Výměníky tepla s kondenzací, odlišnosti. Návrhový a kontrolní 

výpočet – postup. Základní tepelná bilance.  

14. Chlazení v energetice. Chladicí věže s přirozeným tahem a ventilátorové. Chladicí věže 

vzduchové. Chlazení, chladiva. Princip a schéma kompresorového a absorpčního chlazení, 

účinnost. Tepelné čerpadlo, schéma. Chladicí a topný faktor. 
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19.4 B3907 Materiálové vědy, obor Materiály 
 

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
 

(v rozsahu předmětů studia: Strojírenská technologie, Obrábění a montáže, Tvářecí technologie) 
 

1. Charakteristika, přehled a rozdělení slévárenských výrob, schéma výroby odlitků s oběhem 
materiálu při klasickém odlévání materiálu, slévárenství jako výrobní proces, výhody 
a nevýhody odlitků, výroba netrvalých forem a jader, vtoková soustava, modely, formovací 
látky a materiály, formy, jádra atd. 

2. Výroba tekutého kovu, ošetřování a rafinace taveniny, filtrace, modifikování, očkování, 
zařízení k tavení a lití kovu, atd., počítačové simulační programy pro odlévání materiálu jako 
moderní nástroj pro získávání kvalitních odlitků. 

3. Progresivní technologie výroby forem, vytavitelný a vypařitelný model, metoda C-Croning, 
V–proces, výroba forem zmrazováním, výroba odlitků v sádrových a kompaktních 
keramických formách atd. 

4. Rozdělení technologie, výrobní proces, podmínky uplatňování tvářecích technologií, 
podstata tváření a rozdělení tvářecích pochodů, klasifikace tvářecích pochodů, rozdělení 
podle působení vnějších sil, tváření za tepla, tváření za studena, tváření za poloohřevu, 
rozdělení podle tepelného efektu. 

5. Fyzikální podstata a podmínky vzniku plastické deformace, struktura pevných látek, látky 
krystalické a amorfní, krystalografické mřížky, Millerovy indexy, poruchy mřížky, dislokace, 
stanovení kritického napětí, hustota dislokací, Frank-Readův zdroj dislokaci, Orowanův ohyb 
ukotvených dislokaci apod. 

6. Zpevňování kovů trvalou deformaci za studena, zotavení a rekrystalizace, základní zákony 
plastické deformace, zákon stálosti objemu, zákon nejmenšího odporu, zákon přídavných 
napětí, účinky tváření za tepla, anizotropie mechanických vlastnosti. 

7. Chemické složení oceli a rozdělení ocelí ke tváření, vliv metalurgických činitelů na 
tvařitelnost oceli. Tváření oceli - rozdělení a popis jednotlivých technologií, válcování oceli, 
výroba bezešvých trubek, základy technologie svařování trubek 

8. Tváření hliníku a jeho slitin - metody průtlačného lisování, válcování hliníku a jeho slitin, 
způsoby kování, tažení za studena,ohybání tyčí, profilů a trubek, sily při ohybu, pružení při 
ohýbání atd. 

9. Základní pojmy obrábění, obráběcí nástroje a technologie. Nástrojové diagramy. Tvorba 
třísky, deformační oblasti, oblast primární plastické deformace. Tvorba třísky, oblast 
sekundární plastické deformace, oblast styku hřbetu nástroje a obrobené plochy. Integrita 
obrobeného povrchu. 

10. Dynamika řezného procesu, stanovení velikosti řezné síly. Stabilita procesu řezání. Teplo 
a tepelná bilance. Teplotní pole. Vliv řezných podmínek a parametrů procesu, řezné 
prostředí. Obrobitelnost a řezivost. 

11. Opotřebení nástroje, otupování břitu, trvanlivost břitu, materiál řezných nástrojů. Optimální 
trvanlivost břitu nástroje. 

12. Dělení materiálu a obrábění kovů. Rozdělení a značení obráběcích strojů, třídění, volba 
obráběcího stroje. Volba použité technologie. 

13. Dokončovací metody obrábění. Broušení kovů, honování, lapování, superfiniš, ostatní 
dokončovací metody. 

14. Nekonvenční metody obrábění a nové metody. Obrábění erozivní, elektrochemické, 
chemické, laser, ultrazvuk, rychlostní obrábění, obrábění vysokými úběry atd. 
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NAUKA O MATERIÁLECH 

 
(v rozsahu předmětů studia: Nauka o materiálech I, Nauka o materiálech II,  Fyzika kovů) 
 
1. Struktura tuhých látek, stavba atomu, stavba hmoty, vazba mezi atomy, základy 

krystalografie, poruchy krystalové struktury, difúze. Fyzikální a chemické vlastnosti kovů 
a slitin, elektrické, magnetické, termoelektrické, elektrochemické a korozní vlastnosti. 

2. Krystalizace kovů a jejich slitin, fáze a termodynamická rovnováha, obecné znaky 
krystalizace.  

3. Rovnovážný diagram železo - uhlík, metastabilní soustava Fe-Fe3C, stabilní soustava Fe-C, 
krystalizace litin (bílé, grafitické a legované litiny), diagramy IRA, ARA, austenitizace, 
perlitická, bainitická, martenzitická přeměna. 

4. Tepelné zpracování: žíhání bez překrystalizace, žíhání s překrystalizací, kalení, popouštění, 
zušlechťování. Tepelně mechanické zpracování - nízkoteplotní, vysokoteplotní. Chemicko 
tepelné zpracování: cementování, nitridování a další způsoby. 

5. Dislokace -  vznik, pohyb dislokaci, dislokace u litého materiálu, vztah mezi dislokacemi 
a vlastnostmi materiálu. Souvislost mezi dislokacemi a plastickou deformaci při tváření 

6. Metody a mechanismus možného zpevnění  kovů.  
7. Difúze v pevných látkách. Chemicko – tepelné zpracování povrchů kovů a difúzní procesy  

v rámci tepelného zpracování kovů (nitridování, cementování, boridování). 
8. Mechanismus a princip precipitace. Precipitačně vytvrzované slitiny. 
9. Metalografie - cíl a podstata, metody metalografického zkoumání atd. 
10. Podstata fraktografie a její využití. Lomové porušení. Mechanizmus vzniku lomu, typy lomu 

a jejích původ.  
11. Slitiny na bázi Al pro lití - vlastnosti, rozdělení, označování, význam, modifikace Al - Si slitin, 

možnosti zpracování, použití. Tepelné zpracování Al slitin - vytvrzování, homogenizační 
a rekrystalizační žíhaní.  

12. Slitiny na bázi Cu, Mg a Ti- rozdělení, označování, význam, použití, vlastnosti a jednotlivé 
skupiny  slitin. 

13. Nanomateriály - podstata a definice, fullereny jako základní stavební kámen 
nanotechnologie,  uhlikové nanotrubice - vlastnosti a možnosti použití. 

 
VÝROBA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

 
(v rozsahu předmětů studia: Kompozitní materiály, Chemická metalurgie,  Tepelné zpracování 
kovů) 

 
1. Vývoj kompozitních materiálů, základní definice. Rozdělení kompozitních materiálů a jejich 

definice. 
2. Proměnné definující vlastnosti kompozitů. Výroba a využití kompozitů. 
3. Částicové kompozity. Vláknové kompozity, vlákna. 
4. Typy matric a výztuží, materiály matric a výztuží, prášky, rozdělení, definice. 
5. Kompozity s kovovými matricemi. Kompozity s polymerními matricemi. Kompozity 

s keramickými matricemi. Kompozity s více než dvěma složkami. Deskové kompozity. Nové 
typy moderních kompozitů.  

6. Úprava a koncentrace primárních surovin. Aglomerace, peletizace a briketování.  
7. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady. Redukce oxidů a halogenidů. 
8. Tavná elektrolýza, složení a struktura kovohutnicích strusek. Pyrometalurgické rafinační 

pochody. 
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9. Principy hydrometalurgické výroby kovů, toužící činidla.Kinetika loužení, elektrochemické 
reakce při loužení. 

10. Rafinace výluhů, sorpční metody, sražení 
11. Cementace, rafinační elektrolýza 
12. Podstata a účel tepelného zpracování. Způsoby tepelného zpracování oceli- žíhání, 

homogenizační (difúzní) žíhání, normalizační žíhání, žíhání na měkko, izotermické žíhání, 
žíhání na odstranění pnutí, žíhání rekrystalizační atd. 

13. Kalení - podstata, kalicí teplota, prokalitelnost a její zkoušení, přerušované kalení. 
14. Popuštění nástrojových a konstrukčních ocelí. 
15. Terminologie tepelného zpracování neželezných kovů.  
16. Praxe tepelného zpracování - ocele pro pružiny a valivá ložiska, konstrukční ocele, 

korozivzdorné a austenitické ocele, nástrojové ocele. 
17. Vliv tepelného zpracování na superplasticitu Zn -slitiny. 
18. Podstata a cíl tepelného zpracování u lisovaných práškových kovů 
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20 Okruhy státních závěrečných zkoušek – 
navazující magisterské studium 

 

20.1 N2303 Strojírenská technologie, obor Příprava a řízení 

výroby 
 

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ VÝROBY 

 

1. Definice podniku, druhy a právní formy podnikání, podnikatelský plán, cíle a funkce podniku, 

podnik jako součást národního hospodářství v podmínkách EU. 

2. Základní majetková a kapitálová struktura podniků, likvidnost, kapitálová náročnost. Strategie 

a plány podniku. SWOT analýza podniku, možnosti zaměření podniku, strategické cíle 

realizační opatření. 

3. Finanční analýza – příklady ukazatelů. Úkoly finančního řízení podniku. Vztah finančních 

a hmotných toků v podnikání - výnosy, náklady, zisk, příjmy, výdaje, cash flow, analýza 

peněžních toků, hospodářský výsledek. 

4. Fáze života podniku. Provozně – ekonomické hodnocení podniku - hlavní činnost podniku 

a ostatní činnosti, inovace, sanace, reinženýring. 

5. Investiční činnost podniku, rozhodování o investicích v podniku, projektování a realizace 

investiční činnosti, rekonstrukce, modernizace, investiční náklady a jejich zdroje, hodnocení 

efektivnosti investic. 

6. Organizace podniku - typy a tvorba organizačních struktur, kontrolní a rozborová činnost, 

vyhodnocování a opatření. 

7. Struktura daní, daňová politika státu a EU ve vztahu k podniku, význam a druhy cel. 

8. Lidské zdroje - personalistika, získávání a výběr pracovníků, vnitropodnikové vzdělávání, 

péče o pracovníky, hodnocení, motivace, odměňování, formy a složky mzdy, kariéra, kariérní 

růst. 

9. Charakteristika možného členění nákladů z různých hledisek, tzn. Ekonomická teorie, 

účetnictví, kalkulace. Informační systémy a kalkulační metody využívané 

v podnikohospodářské praxi. 

10. Proces strategického plánování obchodu - základní kroky (definování obchodního poslání, 

analýza okolí, analýza vnitřního prostředí, atd.). Využití síťových grafů v plánování včetně 

zdrojové analýzy (metoda CPM, Pert). 

11. Význam marketingového výzkumu, analýza celkového trhu, konečného spotřebitele, 

konkurence, atd. Druhy segmentace trhu, hlavní kritéria pro segmentaci podnikatelských trhů, 

demografická, provozu, nákupní přístupy, atd. Komunikace se zákazníkem – hlavní zásady 

při efektivním prodeji. 

12. Podnikatelské subjekty, jejich způsobilost k právům a způsobilost k právním úkonům. Formy 

úpravy obchodněprávních vztahů v České republice jako součásti Evropské unie 
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13. Obchodní závazkové vztahy, jejich podstata, vznik, obsah, změny a zánik. Průběh 

kontraktačního procesu. Řešení obchodních sporů a insolvence. Odpovědnost za 

podnikatelskou činnost. Obchodní soutěž a ochrana proti nekalostem. 

14. Řízení jakosti výrobního procesu - způsoby měření jakosti, stanovení a využití regulačních 

mezí. Zdokonalování procesů metodologií Six Sigma, princip této metodologie. Aplikace 

kontroly jakosti při přejímce zboží a regulaci výrobního procesu. 

15. Podstata koncepce štíhlé výroby, metody štíhlé výroby a jejich aplikace ve výrobní praxi, 

výhody pro podnik plynoucí z aplikace metody štíhlé výroby. 

16. Základní princip Teorie omezení, aplikace teorie omezení ve výrobní praxi.  

17. Operativní plánování a operativní řízení výroby, vstupní údaje potřebné pro sestavení 

operativního plánu, zásady tvorby operativního plánu výroby, zásady dílenského řízení 

výroby. 

18. Podnikové informační systémy, princip, podmínky úspěšné implementace a úspěšného 

provozu, výhody pro podnik. 

19. Logistické procesy ve výrobním podniku, jejich charakteristika, jejich význam a efekty pro 

podnik. 

20. Logistický přístup k zásobování podniku materiálem, logistické hodnocení zásob materiálu, 

logistické řešení expedice výrobků, logistické operace ve výrobním procesu. 

21. Projekty v praxi výrobního podniku, charakteristika, typy úloh, řešených jako projekt, základní 

rozměry projektu, etapy projektu a jejich charakteristika. 

 

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 

  

1. Definice rozdělení a systémový přístup k mezním stavům, mezní stavy deformace a porušení, 

mezní stavy poškozování povrchů, mezní stavy abrazivního a erozivního opotřebení, mezní 

stavy vibračního a únavového opotřebení, mezní stavy adhezivního opotřebení ablace, mezní 

stavy korozního opotřebení, mezní stavy kavitačního opotřebení.  

2. Mezní stavy deformace, porušováni a poškozování povrchů, teoretický přístup k lomové 

mechanice, zkušební vzorky pro zkoušky lomové mechaniky.  

3. Prášková metalurgie, popis a podstata práškové metalurgie, její výhody, nevýhody 

a omezení, jednotlivé etapy při výrobě kovových prášků a součástek, vlastnosti materiálů 

práškové metalurgie, spékané karbidy.  

4. Rozdělení a využití plastů (plasty pro konstrukci, plasty využité pro kompozitní materiály, 

termoplasty a reaktoplasty).  

5. Kompozitní materiály, postata a definice, vlastnosti a synergické chování u kompozitů, 

rozdělení kompozitů (z hlediska matrice a výztuže).  

6. Povrchové úpravy kovových materiálů - cíle a funkce povrchu povrchové úpravy kovových 

materiálů a jejich rozdělení, kovové elektrolytické chemické pokovování, žárové stříkání kovů 

a nekovové povlaky (oxidací - eloxováním).  

7. Přehled obecných zásad technologičnosti konstrukce (integrovaný přístup k návrhu 

a realizaci výrobku, výrobní náklady, pracnost výroby, materiál součásti, polotovar 

a minimalizace obrábění, sériovost výroby a konstrukčně technologická standardizace, tvary 

součástí z hlediska vkládání do pracovního prostoru, pohyb nástroje a obrobku, počet upnutí, 



97

 
 

 

 

způsob kótování, technologické základny, rozměry, tolerance, délka součásti, souslednost 

poloměrů, spolehlivost výroby, nároky na údržbu, patenty, licence, tvary dle technologií 

apod.).  

8. Technologičnost konstrukce z hlediska konvenčního a NC obrábění (konvenční obrábění - 

počet upnutí, úpravy hran, počet obrobků na jedno upnutí, technologičnost na strojích 

s nepružnou automatizací, přechody ploch, díry z hlediska nástroje a třísek, osazené hřídele, 

tvar a ustavení nože, technologičnost z hlediska velikosti obráběných ploch apod., NC 

obrábění – volba materiálu, polotovaru, přesnost a drsnost povrchů, technicko-organizační 

činitelé, koncepční pojetí, technologičnost z hlediska tvorby programu apod.). 

9. Technologičnost konstrukce odlitků, výkovků a svařenců, (obecné zásady konstrukce, 

namáhání, tuhost, lehké a přesné odlitky, kvalitativní požadavky, cena, zásady pro usnadnění 

výroby modelového zařízení, forem a jader, zásady se zřetelem na plnění formy, stahování 

při tuhnutí, nároky na obrábění).  

10. Technologický projekt, etapy, podklady, metodika zpracování, ekonomické hodnocení 

projektů, časové plánování realizace, vstupní údaje a rozbory.  

11. Zásady tvorby projektů, hodnocení variant, výpočty parametrů, využití a propustnost 

pracovišť, návaznost operací, výrobní a dopravní vztahy, vliv rozmístění na organizaci 

a řízení, hodnocení variant řešení.  

12. Projektování jednotlivých typů provozů, odlišnosti, požadavky, dispoziční řešení, projekty 

výrobních, finálních a pomocných provozů, sledování jakosti. Projektování výroby součástí, 

technologická standardizace, analýza výrobního programu, analýza součástkové základny, 

projektování výroby rotačních a nerotačních součástí.  

13. Progresivní metody obrábění nástrojem s definovanou geometrií břitu, současné trendy 

v technologii obrábění (obrábění s minimálními výrobními náklady, tvrdé obrábění, přesné 

obrábění, obrábění vysokými rychlostmi, trendy ve vývoji obráběcích strojů, ekologie 

obrábění, vývoj řezných materiálů, požadavky na integritu povrchu – průběhy zbytkových 

napětí, průběhy zpevnění povrchu, strukturní změny vlivem deformací a teplot apod.).  

14. Progresivní metody broušení, broušení při vysokém úběru, HSG, broušení při redukci 

množství procesní kapaliny, vliv průběhu procesu, význam integrity povrchu, broušení 

keramiky, nové progresivní materiály a systémy.  

15. Progresivní metody odlévání a progresivní metody výroby forem ve slévárenství – společná 

podstata technologií a jejich rozdělení, využití při výrobě odlitků, technologie gravitačního 

odlévání, nízkotlakové a tlakové lití, lití s krystalizací pod tlakem, metody polotuhého stavu, 

kontinuální a polokontinuálního odlévání atd., vytavitelný model, metoda C-croning 

(skořepina), V- proces, výroba forem zmrazováním, odlévání do keramických a sádrových 

forem, skořepinové odlévání, a odstředivé odlévání. 

16. Progresivní metody tváření a nové trendy v této oblasti – nepřímé průtlačné tváření, 

nekonečné tažení za studena, tváření výbuchem a superplastické tváření, výroba polotovarů 

a výrobků v uzavřených linkách atd. 

17. Nástroje pro objemové a plošné tváření – dělení technologie tváření, zásady konstrukce 

nástrojů pro plošné tváření, stavební prvky, použití, vedení, zásady konstrukce zápustek, 

stavební prvky, druhy zápustek, druhy dutin,jejich použití, vedení, kovací soubor atd. 
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18. Přípravky – zásady konstrukce, stavební prvky přípravků, ložné plochy, přesnost upnutí, 

druhy přípravků 

19. Nástroje pro obrábění – členění, charakteristický konstrukční prvek, materiály, druhy nástrojů 

pro jednotlivé technologie obrábění 

 

PROVOZ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

  

1. Měření a technická diagnostika. Základní principy snímačů neelektrických veličin, aktivní 

a pasivní snímače, druhy signálů. Základní diagnostické postupy (jednoduché, větvené; 

preventivní, před a po opravě, atd.), efektivnost diagnostiky. 

2. Technická diagnostika. Metody diagnostiky, objektivní (vibrodiagnostika, akustické metody, 

tribodiagnostika) a subjektivní (vizuální, stetoskopie, endoskopie, atd.) metody. (metody, 

použití). 

3. Tepelná technika. Výroba tepla, spalovací rovnice, druhy paliv. Kotle, rozdělení dle tlaku, 

konstrukce. Základní schéma kotle na výrobu páry pro energetiku. Jaderné reaktory, typy, 

princip, popis. Ekologické aspekty spalování paliv. 

4. Tepelné stroje. Tepelné turbíny, rozdělení parních turbín (dle tlaku, dle konstrukce – jedno a 

vícestupňové, odběrové, protitlaké, kondenzační). Oběh parních tuPlynové a spalovací 

turbíny – princip, využití. 

5. Tepelné stroje. Spalovací motory, členění, paliva, oběhy spalovacích motorů, tepelná 

účinnost. Využití spalovacích motorů v energetice - princip kogenerace.  

6. Tepelné stroje. Pístové kompresory, oběh ideálního kompresoru a komresoru se škodlivým 

prostorem, práce kompresoru. Rozdělení kompresorů, vícestupňové kompresory. 

7. Tepelné stroje. Chlazení, chladiva. Princip a schéma kompresorového a absorpčního 

chlazení, účinnost. Tepelné čerpadlo, schéma. Chladicí a topný faktor. 

8. Obnovitelné zdroje energie. Rozdělení obnovitelných zdrojů energie. Využití (sluneční 

energie, vodní energie, biomasa, atd.). Ekonomika využití OZE.  

9. Bezpečnost a spolehlivost. Metody hodnocení rizik. Rozdělení, příklady metod a jejich 

charakteristika. Vyhrazená zařízení. Nakládání s chemickými látkami (klasifikace, vlastnosti, 

nakládání). 

10. Mechanismy strojů. Základní rozdělení. Stupeň volnosti mechanismu (rovinný, prostorový), 

kinematické dvojice.  

11. Mechanismy strojů. Mechanismy pro přerušovaný pohyb. Klikový mechanismus (silové 

a kinematické poměry v mechanismu, vyvažování), příklady použití. 

12. Mechanismy strojů. Čtyřčlenný mechanismus (kinematické a silové poměry), vačkové 

mechanismy. Použití mechanismů.  

13. Metody řešení mechanismů. Metoda uvolňování. Kinetická a polohová energie článků. 

Zobecněné souřadnice, Lagrangeova funkce, Lagrangeova rovnice II. druhu – použití. 

14. Přenosové jevy. Přenos hybnosti, tepla a hmoty, bilance obecné fyzikální veličiny, 

konstitutivní rovnice (hustota tepelného toku, hustota hmotového toku, hustota vazkého toku 

hybnosti). 

15. Přenosové jevy. Přenos tepla (vedení, přestup, prostup tepla jednoduchou a složenou stěnou 

rovinnou a válcovou). Vedení tepla sáláním – princip. Výměníky tepla, základní rozdělení 
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(souproudé, protiproudé křížové, podle konstrukce). Použití výměníků, základní tepelná 

bilance výměníků tepla.  

16. Čerpání tekutin. Základní rovnice hydrodynamiky (kontinuity, Bernoulliova rovnice), rozdělení 

čerpadel a jejich použití. Potrubí a potrubní sítě. Pracovní bod čerpadel (spolupráce 

s hydraulickou sítí). 

17. Zkapalňování plynů. Lindeův a Claudiův způsob, schéma popis postupu. Uchovávání 

zkapalněných plynů a jejich použití. 

18. Průmyslové procesy. Sušení (princip sušení, používané metody, základní druhy sušáren). 

Odparky, základní druhy odparek, použití. 

19. Průmyslové procesy. Dělení fází. Oddělování kapalných fází (odstředivky), oddělování tuhé 

a kapalné nebo plynné a tuhé fáze, usazování, odstřeďování). 

20. Průmyslové procesy. Reaktory. Postup výroby lihu, methylesteru, piva, úpravy a využití mléka 

apod. 
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20.2 N2341 Strojírenství, obor Materiály a technologie 

v dopravě 
 

MATERIÁLY, JEJICH VLASTNOSTI A STRUKTURA 

 

1. Vnitřní stavba kovů a slitin  - základy krystalografie, poruchy krystalové struktury, dislokace - 

vznik, pohyb dislokací, dislokace u litého materiálu, vztah mezi dislokacemi a vlastnostmi 

materiálu, souvislost mezi dislokacemi a plastickou deformaci při tváření, dvojčatění. 

2. Možné metody a mechanismy zpevnění  kovů -  legováním základního kovu jiným prvkem, 

plastickou deformací za studená, precipitačním vytvrzováním, martenzitickou nebo 

bainitickou přeměnou. 

3. Krystalizace kovu a jejich slitin – etapy krystalizace, homogenní a heterogenní  nukleace, 

vznik nehomogenit  (segregací) a jejích eliminace. 

4. Difúze v pevných látkách – mechanizmus, faktory ovlivňující difuzi, vyžití procesu difuze 

v pevných látkách, chemicko – tepelné zpracování povrchů kovů a difuzní procesy v rámci 

tepelného zpracování kovů (nitridování, cementování, boridování). 

5. Podstata fraktografie a její využití. Mechanizmus vzniku lomu, typy lomů a jejích původ, 

kritéria hodnocení lomové plochy, proces vzniku únavového lomu, charakteristika creepového 

lomu. 

6. Degradace materiálů - definice, klasifikace degradačních procesů. 

7. Deformace materiálů – elastická, plastická, mechanizmy, faktory ovlivňující Re, Hall-Petchův 

vztah. Lomy materiálů: teoretická pevnost, vliv defektů, lineární lomová mechanika, faktory 

ovlivňující lomové chování.  

8. Únava materiálů, tečení materiálů – princip a podmínky vzniku, mechanizmus vzniku, 

ovlivňující faktory. 

9. Opotřebení materiálů - definice, důsledky opotřebení. Opotřebení abrazivní, adhezní, 

erozivní, kavitační, únavové, vibrační, kombinované – princip a podmínky vzniku, 

mechanizmus vzniku, ovlivňující faktory, důsledky. 

10. Vlastnosti kovů a jejich rozdělení - charakteristika vlastností materiálu, účel zkoušek 

materiálu, norma, pevnost. 

11. Zkoušky tvrdosti - kritéria rozdělení zkoušek tvrdosti, zkoušky tvrdosti vnikací a jejich 

charakteristika, mikrotvrdost. 

12. Zkoušení materiálu z hlediska únavy - únava materiálu a její vliv na užité vlastnosti materiálu, 

diagramy. 

13. Nedestruktivní zkoušení materiálu - kapilární zkoušky, elektromagnetické zkoušky, 

ultrazvukové zkoušky, zkoušky prozařováním RTG zářením. 

14. Studium struktury materiálu - makroskopie, mikroskopie, příprava výbrusů, leptání, 

rovnovážné diagramy. 

15. Metalografie – podstata a účel. Metalografické metody zkoušení – podstata přípravy vzorků, 

leptání a jeho rozdělení, použití. 

16. Základní členění metalografických metod. Optická makroskopie, optická mikroskopie, 

laserová mikroskopie, barevná metalografie. 
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17. Obrazová analýza a kvantitativní metalografie. 

18. Elektronová mikroskopie a její použití, REM a TEM mikroskopie. 

19. Podstata a účel fraktografie. Fraktografické analýzy lomů a lomových ploch.  Kritéria 

hodnocení lomových ploch, lomy – rozdělení podle různých kriterií. Makrofraktografické 

a mikrofraktografické metody hodnocení, kvantitativní fraktografie. 

20. Koroze - podstata a mechanizmus koroze, korozní prostředí, druhy koroze. Atmosférická 

koroze, koroze ve vodě a půdní koroze.  

21. Koroze u Fe slitin, koroze u Al a jeho slitin. 

22. Způsoby ochrany proti korozi, úprava korozního prostředí, volba materiálu, konstrukční 

a technologické řešení, elektrochemické ochrany, povrchové úpravy. 

23. Povrchové úpravy - kovové povlaky, elektrolytické pokovování, chemické pokovování, žárové 

pokovování, chemické povlakování, laserové vytváření povlaků, iontová implantace. 

Nekovové anorganické povlaky - konverzní povlaky a vrstvy. Anorganické a organické nátěry. 

 

TECHNOLOGIE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

 

1. Slévárenství jako výrobní proces, tok materiálu, výhody a nevýhody odlitků, technologie 

výroby odlitků, obecné zásady konstrukce odlitků a volby slévárenské technologie. Postup 

výroby netrvalých forem a jader – vtoková soustava, modely, formovací látky, formovací 

materiály I. – IV. generace, formy, jádra, nálitky atd. 

2. Progresivní technologie odlévání – lití do kovových kokil gravitační, nízkotlakové lití, tlakové 

lití, lití s krystalizací pod tlakem, odstředivé lití, polokontinuální a kontinuální odlévání atd. 

3. Progresivní technologie výroby forem - vytavitelný a vypařitelný model, V- proces, metoda C-

Croning, metoda Shaw atd. 

4. Počítačové simulační programy pro odlévání materiálu – jako moderní nástroj pro získání 

kvalitních odlitků a optimalizaci využití kovu a tvaru forem. 

5. Zařízení k tavení a lití kovu – vysoká pec, kuplovna, elektrická oblouková pec, elektrická 

indukční pec atd. 

6. Abrazivní metody dokončování dílů, broušení při vysokém úběru, HSG, broušení při redukci 

množství procesní kapaliny, vliv průběhu procesu, význam integrity povrchu, broušení 

keramiky, nové progresivní materiály a systémy.  

7. Obrábění přírubových součástí – konvenční, nekonvenční. Podmínky, podstata procesu, 

stroje a zařízení, upínání, kvalitativní parametry, dokončovací metody.  

8. Obrábění součástí typu hřídele – konvenční, nekonvenční. Podmínky, podstata procesu, 

stroje a zařízení, upínání, kvalitativní parametry, dokončovací metody.  

9. Obrábění rovinných a skříňových  součástí  – podmínky, stroje a zařízení, upínání, kvalitativní 

parametry.  

10. Obrábění tvarových prvků – závity, ozubení, tvarové plochy. Podmínky, stroje a zařízení, 

upínání.  

11. Nekonvenční metody obrábění – obrábění elektroerozívní, ultrazvukem, elektrochemické, 

laserem, elektronovým paprskem, vodním paprskem, progresivní metody obrábění.  

12. Výrobní postup - zásady, technologická základna, řezné podmínky. Montáže - metody, 

metodika a rozměrové řetězce. 
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13. Integrovaný přístup k návrhu a realizaci výrobku. 

14. Obecné zásady technologičnosti konstrukce z hlediska obrábění - výrobní náklady, pracnost 

výroby, materiál součástí, polotovar a minimalizace obrábění, sériovost a konstrukčně-

technologická standardizace, tvary součástí z hlediska vkládání do pracovního prostoru, 

pohybu nástroje, resp. obrobku, pružné deformace nástroje a obrobku, počet upnutí, 

technologičnost konstrukce rámů a skříní, technologické základny, způsob kótování, rozměry 

a tolerance, délka součásti, souslednost poloměrů, patenty a licence, spolehlivost výrobku, 

nároky na údržbu a recyklovatelnost. 

15. Technologičnost konstrukce součástí při obrábění na konvenčních strojích. 

16. Technologičnost konstrukce součástí pří obrábění na CNC strojích. 

17. Technologičnost konstrukce odlitků, výkovků a svařenců. 

 

MODELOVÁNÍ A DIAGNOSTIKA 

 

1. Základy programování v jazyce C/C++. 

2. Užití komerčního software pro výpočty úloh z oblastí mechaniky a CFD – preprocessing, 

síťování, 2D a D modely, postprocessing. 

3. Základy metody konečných prvků - slabá formulace okrajových úloh, souvislost mezi 

klasickým a slabým řešením, variační metody (Galerkinova a Ritzova metoda), konstrukce 

prostoru konečných prvků – volba báze, triangulace, typy elementů, ekvivalence prvků 

(referenční prvek), sestavení matice tuhosti prvku a globální matice tuhosti, řešení diskrétních 

úloh – soustavy lineárních rovnic (přímé, iterační, gradientní metody). 

4. Druhy a podmínky zkoušek, měření a vyhodnocování dat (základní principy snímačů, měřící 

řetězec, druhy signálu), chyby měření, diagnostika a diagnostické postupy. 

5. Měření základních parametrů vozidel - hmotnostní parametry (těžiště, momenty setrvačnosti), 

výkonové parametry (otáčky, výkon, spotřeba, rychlostí charakteristika motoru, úplná 

charakteristika – mapa), hnací charakteristika vozidla (vozidlová zkušebna), silniční zkoušky. 

6. Zkoušení brzd a brzdných vlastností vozidla (jízdní zkoušky), diagnostika brzdové soustavy 

(válcové zkušebny brzd, plošinové zkušebny brzd).  

7. Řídící ústrojí a geometrie kol – měření, pružiny a tlumiče – vlastnosti, měření ovladatelnosti 

vozidla, diagnostika pneumatik, vyvažování kol. 

8. Automobilová diagnostika, diagnostika motoru, zapalovací soustavy, měření emisí motorů. 

Evropská palubní diagnostika (EOBD) – řešení, přípojka, přenos dat, chyby. 
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20.3 N3907 Energetika, obor Energetika - teplárenství 
 

 
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ V ENERGETICE 

 
1. Měření elektrických veličin: napětí, proud, výkon, odpor, kapacita, izolační odpor, 

indukčnost, impedance; měřicí přístroje, přístrojové transformátory, základní konstrukce, 

základy statistiky. 

2. Elektrické parametry vedení: činný odpor, kapacita, indukčnost, konduktance, proud zemí, 

vlnová impedance, přenosová schopnost vedení, náhrada vedení články. 

3. Třífázová vedení: zapojení, používané napěťové hladiny, provozní stavy, poruchové stavy 

4. Elektrické stroje: střídavé, stejnosměrné, generátory, motory, transformátory a tlumivky, 

princip činnosti, konstrukce, provoz 

5. Spínací elektrické přístroje: vypínače, odpínače, odpojovače, konstrukce a základní zásady 

pro provoz 

6. Elektrické přístroje ochranné: pojistky, jističe, ochrany, svodiče přepětí, konstrukce a 

základní zásady pro provoz 

7. Elektrické dráhy: používané trakční soustavy střídavé, stejnosměrné, v ČR i ve světě 

8. Energetika železniční dopravy: napájení elektrické trakce, zásady konstrukce, používané 

přístroje, zásady zapojení 

9. Polovodičové prvky: dioda, tyristor, tranzistor, diak, triak, princip činnosti, konstrukce a 

použití 

10. Přístroje výkonové elektroniky: usměrňovač, střídač, měniče napětí, frekvence, základní 

zapojení, provoz při různých typech zátěží, ovlivnění napájecí soustavy 

11. Průmyslová energetika: zajištění dodávky elektrické energie, kvalita elektrické energie, 

kompenzace účiníku, topologie průmyslových sítí a dimenzování 

12. Užití elektrické energie: elektrotepelná zařízení, světlo, elektrolýza. 

 
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V ENERGETICE 

 
1. Hydromechanika: Základní pojmy, rozdělení tekutin, viskozita, tlak, druhy proudění, rovnice 

kontinuity, Bernoulliova rovnice, ztráty při proudění tekutin. Eulerova rovnice hydrodynamiky 

2. Tepelné oběhy: stavové veličiny, popis a vysvětlení diagramů (T-s;h-s;p-V apod.); Carnotův 

cyklus, Rankinův cyklus, Braytonův cyklus, Dieselův oběh, Sabatův oběh, Ottův oběh 

3. Parní kotle: rozdělení, konstrukční uspořádání spalovacího zařízení a tepelných výměníků, 

zásady pro provoz, používaná paliva 

4. Jaderné reaktory: rozdělení, konstrukční uspořádání, zásady pro provoz, používaná paliva a 

moderátory 

5. Parní a spalovací turbíny: rozdělení, konstrukční uspořádání, zásady pro provoz,  

6. Spalovací motory: Využití spalovacích motorů v energetice, kogenerace a trigenerace – 

principy. 

7. Obnovitelné zdroje energie: rozdělení obnovitelných zdrojů energie, využití v teplárenství, 

využívání biopaliv 
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8. Úprava vody pro energetiku: filtrace, chemické úpravy vod, tepelné úpravy vod, čištění 

odpadních vod 

9. Energetické stroje pro dopravu tekutin: čerpadla, kompresory, ventilátory, ejektory, 

vývěvy, rozdělení, použití a konstrukce, pracovní diagramy 

10. Rozvody tekutin: potrubní trasy, navrhování, konstrukce, armatury, tlakové nádoby, 

konstrukční uspořádání a provoz 

11. Likvidace odpadů energetické výrobny: likvidace pevných látek, odsíření, čištění spalin. 

12. Chlazení: chlazení strojů, chladící věže, výroba a rozvod chladu, kondenzátory 

 
EKONOMIKA ENERGETIKY 

1. Projekt a projektový management, jaké úlohy lze v podniku řešit s využitím metodologie 

projektového managementu, zadání projektu, studie proveditelnosti, etapy projektu a jejich 

charakteristika, projektový tým a management projektu. 

2. Plánování projektu, strukturní dekompozice projektového cíle, metody plánování projektu, 

časový implementační plán, plán zdrojů, plán nákladů, plán rizik, princip metody kritického 

řetězu, výhody aplikace metody kritického řetězu. 

3. Řízení etapy realizace projektu, organizace a řízení projektu, vedení v týmovém 

managementu projektu, komunikace, motivace a konflikty při vedení projektového týmu, 

metoda EVA 

4. Základní principy snímačů neelektrických veličin, měřící řetězec, signály a jejich zpracování. 

Diagnostické postupy, efektivnost diagnostiky a stanovení intervalu pro obnovu. 

5. Technická diagnostika v rámci komplexní péče o stroje a zařízení. Metody technické 

diagnostiky a jejich použití (vizuální kontrola, stetoskopie, endoskopie, vibrodiagnostika, 

termodiagnostika, tribodiagnostika, akustické metody) 

6. Energetika, její současný stav, historický vývoj a trendy 

7. Energetický trh a tržní mechanizmy, subjekty trhu a jejich role, cenotvorba 

8. Právní rámec ovlivňující energetiku (důležité úpravy, směřování legislativy, dohledové 

a regulační orgány) 

9. Cost-benefit analýza v energetice, hodnocení projektů a nástroje investiční rozhodování 

10. Výkaznictví energetických podniků (rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow, výroční zprávy) 

a vnitroodborové srovnání ukazatelů 

11. Specifika zdrojů v energetice, jejich porovnání a hodnocení 

12. Energetický audit a jeho význam pro energetické podniky 
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20.4 N3907 Materiálové vědy, obor Materiálové vědy a 
analýza materiálů 

 
ZKOUŠENÍ A ZKOUŠKY MATERIÁLŮ 

(v rozsahu předmětů studia: Destruktivní zkoušení materiálu, Nedestruktivní zkoušení materiálu, 
Struktura látek a difrakční analýza v materiálovém výzkumu)  
 
1. Úvod - rozdělení metod DT, vady materiálu a výrobků. Normy ISO, EN, ČSN 

2. Zkouška tahem. Zkouška tlakem , ohybem, krutem a smykem. 

3. Zkoušky tvrdosti. 

4. Zkouška rázem v ohybu, tranzitní teploty. Zkoušky lomové houževnatosti. 

5. Zkoušky únavy – vysokocyklová únava I. Zkoušky únavy – vysokocyklová únava II. Zkoušky 

únavy – nízkocyklová únava. 

6. Úvod - rozdělení metod NDT, vady materiálu a výrobků. Nekonvenční metody a trendy 

v NDT. 

7. Vizuální metody – úvod, provedení vizuální kontroly, hodnocení vad, 

8. Magnetické a elektromagnetické metody – úvod, principy, provedení, hodnocení  

9. Kapilární metody – úvod, princip, rozdělení, prostředky, postupy, zařízení 

10. Zkoušky ultrazvukem – úvod, princip, metody, postupy, zařízení 

11. Prozařování - úvod, princip, metody, postupy, zařízení 

12. Metoda rozptylových toků - úvod, princip, metody, postupy, zařízení 

13. Metoda vířivých proudů - úvod, princip, metody, postupy, zařízení 

14. Metoda akustické emise úvod, princip, metody, postupy, zařízení 

15. Úvodní partie se bude zabývat popisem struktury a vazeb v pevných látkách a vztahem 

struktury a vlastností  

16. Braggova difrakční podmínka a základní difrakční experimenty na monokrystalech a 

polykrystalech 

17. Fyzikální povaha rtg difrakce, intenzita difraktovaného záření, strukturní faktor, fázový 

problém strukturní analýzy a nástin řešení, difrakční projevy symetrie struktury, vliv teploty na 

difrakční obraz. 

18. Využití difrakčních metod při studiu struktury látek a při řešení specifických úloh 

v materiálovém výzkumu: 

19. (a)Stanovení mřížových parametrů; (b) identifikace neznámé krystalické látky; (c) kvantitativní 

fázová analýza; (d) studium textury;   (e)  studium pnutí; (f) difrakce na amorfních látkách – 

radiální distribuční funkce, stupeň krystalinity; (g) difrakce na tenkých vrstvách  

20. Srovnání difrakce rtg záření, elektronů, neutronů a synchrotronového záření a jejich 

specifické využití v materiálovém výzkumu. 

 

METALOGRAFIE A FRAKTOGRAFIE 
 (v rozsahu předmětů studia: Metalografie, Fraktografie) 
 
1. Metalografie – podstata a účel, členění metalografie. 

2. Metalografické metody zkoušení – podstata přípravy vzorků, zařízení pro přípravu vzorků. 
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3. Princip a využití elektrolytického leštění. 

4. Postupy odběrů vzorků – dělení materiálu, preparace, broušení, leštění a leptání.  

5. Základní členění metalografických metod. 

6. Optická makroskopie, optická mikroskopie, barevná metalografie a její použití. Optické 

metody zvýraznění barevného kontrastu – polarizované světlo a diferenciální interferenční 

kontrast.  

7. Obrazová analýza a kvantitativní metalografie. 

8. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení struktur podle norem. 

9. Laserová mikroskopie a její využití. 

10. Elektronová mikroskopie a EDS analýzy. 

11. Podstata a účel fraktografie, zásady fraktografie. Základní poznatky z teorie porušování 

kovových materiálů. Fraktografické analýzy lomů a lomových ploch. 

12. Vybrané poznatky z teorie křehkého porušení-štěpný lom. 

13. Vybrané poznatky z teorie únavových lomů. 

14. Vybrané poznatky z teorie houževnatého porušení – tvárný lom. 

15. Etapy mikromechanismu creepového lomu. 

16. Kritéria hodnocení lomových ploch, lomy – rozdělení podle různých kriterií. 

17. Makrofraktografické a mikrofraktografické metody hodnocení, kvantitativní fraktografie, EDS 

analýzy lomů. 

 
DEGRADAČNÍ PROCESY V MATERIÁLECH 

(v rozsahu předmětů studia: Degradace materiálu, Koroze a ochrana materiálů ) 
 
1. Klasifikace degradačních procesů 

2. Trvalá deformace materiálů,  

3. Únava materiálů: únava statická, únava dynamická 

4. Tečení materiálů  

5. Opotřebení materiálů: abraze, adheze, eroze, kavitace  

6. Degradace náhlými změnami teplot, chemický rozklad za zvýšených teplot. 

7. Degradace zářením: degradace UV zářením, radiační poškození 

8. Materiály odolné některým druhům degradace. 

9. Koroze, druhy koroze, chemická a elektrochemická koroze podstata a mechanizmus. 

10. Rovnoměrná a nerovnoměrná koroze, mezikrystalová a transkrystalová koroze, koroze za 

napětí, selektivní a extrakční koroze, selektivní koroze, korozní únava, korozní praskání, 

zkoušky koroze. 

11. Atmosférická koroze, koroze ve vodě a půdní koroze. Vibrační koroze a kavitace. 

12. Termodynamická stálost a korozní ušlechtilost kovů. Pasivní stav. Diagramy E - pH .  

13. Koroze u Fe slitin, korozivzdorné oceli, jednofázové, dvojfázové. 

14. Koroze u Al a jeho slitin, nikl a slitiny, měď a slitiny, olovo, titan. 

15. Povrch a povrchová vrstva materiálu, korozní a heterogenní reakce na povrchu kovů, 

termodynamika koroze, kinetika koroze, pasivita a podmínky pasivity. 
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16. Povrchové úpravy, směry rozvoje technologií povrchových úprav, ovlivnění výběru úprav. 

Způsoby ochrany proti korozi, úprava korozního prostředí, volba materiálu, konstrukční a 

technologické řešení, elektrochemické ochrany, povrchové úpravy. 

17. Povrchové inženýrství, předběžná úprava povrchu, mechanická úprava, chemická úprava, 

chemicko-tepelné zpracování. 

18. Kovové povlaky, elektrolytické pokovování, chemické pokovování, žárové pokovování, 

chemické povlakování. 

19. Plátování, navařování, laserové vytváření povlaků, iontová implantace. Nekovové 

anorganické povlaky - konverzní povlaky a vrstvy. 

20. Anorganické nátěry a obklady. Organické povlaky - povlaky z nátěrových hmot. 
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21  Orientační plán města 
 

 
 
1 Budova NO, Na Okraji 1001 
2 Sídlo - budova KH v prostorách univerzitního kampusu, Pasteurova 7 
3 Dílensko - laboratorní areál fakulty - budova ZD, Za Válcovnou 8 
4 Areál kolejí UJEP, Klíšská 
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K budově FSI v ulici Na Okraji je možné dojet z Mírového nebo Lidického náměstí 
autobusem nebo trolejbusem MHD. Mírové náměstí je vzdáleno cca 100 m od vlakového 
Hlavního nádraží. Lidické náměstí je vzdáleno cca 75 m od autobusového nádraží a cca 400 m 
od vlakového nádraží Ústí n. L. – západ. K dopravě lze využít trolejbus č. 52, 58 či 59 (směr Klíše 
lázně). Výstupem je v obou případech stanice Klíše lázně. Odtud je sídlo FSI vzdáleno cca 150 
m. V případě příjezdu na nádraží Ústí n. L. – Střekov je nejvhodnější využít přímo autobusu č. 17 
nebo č 9 jedoucího z asi 100 m vzdálené zastávky nebo jiný spoj jedoucí na Mírové nebo Lidické 
náměstí a zde přestoupit na č. 52, 58 a 59. 

K budově KH v univerzitním kampusu v ulici Pasteurova je možné rovněž využít spoje č. 17 
(výstupní stanice Solvayova) nebo výše zmíněné spoje č. 52, 58, 59 (výstupní stanice Kampus). 
Stanice jsou vzdáleny cca 50 m od univerzitního kampusu. 

K dílnám a laboratořím FSI v ulici Za Válcovnou jede tatáž linka autobusu č. 9. Výstupní 
stanicí je zastávka Za Válcovnou. Objekt dílen je odtud vzdálen cca 100 m směrem do svahu. 
Vedle se v jednom areálu nachází objekt Katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP. 

Přestupní jízdenka v MHD na 45 minut, kterou je třeba si zakoupit v automatu nebo trafice, 
stojí 18 Kč, přestupní 60-ti minutová 21 Kč, přestupní 24hodinová 80 Kč. Další informace o MHD 
v Ústí n. L. naleznete na www.dpmul.cz. Ceny jízdného i trasy MHD se mohou v průběhu 
akademického roku měnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


