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Úvod 
Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně je jednou z osmi fakult této univerzity. Poskytuje 

studentům vysokoškolské vzdělání v technických oborech, zaměřených na strojírenství. 

Žádostí o udělení akreditace bakalářského studijního programu Řízení výroby v prezenční a kombinované 

formě studia reagujeme na poptávku Ústeckého kraje a průmyslových podniků, které se dlouhodobě potýkají s 

nedostatkem odborných pracovníků v oblasti strojírenství a řízení výroby. 

Předkládaný program Řízení výroby je znovu akreditovaný bakalářský studijní program, který na FSI (potažmo 

FVTM, ÚTŘV) je realizován od začátku technického vzdělávání na UJEP, tedy již 23 let (1996 - 2019). 

Vychovává absolventy se znalostmi základů průmyslových technologií, konstrukce strojů a managementu, 

potažmo řízení a organizace výroby. 

Zaměření předkládaného studijního programu je oblast řízení podniku z pohledu výrobních technologií, 

konstrukce výrobních zařízení, řízení atp. Absolventi tohoto programu se uplatní především jako nižší a střední 

technický management výrobního podniku, nebo v zapojení do řešení projektů v rámci výroby, případně jako 

zaměstnanci obchodních či nákupních oddělení těchto podniků. 

Předkládaný studijní program je zaměřen na přípravu studentů se znalostmi z oblasti výrobních technologií, 

konstrukce a managementu podniku. Program je akademicky zaměřen a praktické dovednosti studenti získají díky 

rozšířené dotaci v předmětu Výrobní praxe, kdy jim je v nově akreditovaném programu tento předmět rozšířen 

z původních tří týdnů na týdnů šest (celkem 240 hodin). Tento předmět studenti budou absolvovat v průmyslových 

podnicích. 

V posledních dvou letech byly rekonstruovány a rozšířeny laboratoře nejen pro aplikovanou mechaniku, 

techniku prostředí a diagnostiku, ale také pro oblast výzkumu materiálů a technologií. FSI bude v nejbližší době 

v rámci svého zapojení do projektů OP VVV dovybavována dalšími zařízeními a software, které umožní zvýšit 

praktické zkušenosti studentů s jejich použitím, což může významným způsobem přispět k jejich uplatnitelnosti 

na trhu práce. 

Studijní program je připraven také v dílčí spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou na UJEP, kdy touto 

fakultou jsou zajišťovány tři předměty z oblasti Ekonomie a managementu, a Přírodovědeckou fakultou UJEP, 

kdy s její pomocí je zajišťována velká část matematiky. S oběma fakultami je uzavřena smlouva o spolupráci na 

uvedené předměty. 

Oblast výrobních technologií a výroby samotné je součástí vědecké činnosti fakulty, zvláště v kolektivu, který 

zabezpečuje prezentovaný studijní program. Projevuje se to v oblasti bohatého smluvního výzkumu a ve spolupráci 

s výrobními podniky i v oblasti grantové činnosti. 

Garantem předkládaného studijního oboru je doc. Ing. Nataša Náprstková., Ph.D., která je členkou a zároveň 

vedoucí Ústavu technologií a materiálů Fakulty strojního inženýrství. Na FSI (a jejích předchůdcích) působí již od 

roku 1997. Před nástupem na UJEP působila v oblasti konstrukce ve výrobním podniku (několik let). Výsledky 

své vědecké práce pravidelně prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích a publikuje v recenzovaných 

časopisech. Spolupracuje s kolegy i z jiných VŠ (i zahraničních). Podílí se na organizování konferencí 

organizovaných ÚTM (Aluminium a neželezné kovy, Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů, ICTKI). 

Je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů SGS UJEP, IP UJEP a OP VVV realizovaných na UJEP a FSI. 

Všichni akademičtí pracovníci, kteří se podílejí na novém studijním programu, vědecky pracují a podílejí se 

na výzkumných a rozvojových projektech. Jejich tvůrčí činnost, jak je zřejmé z jejich C-I listů, je adekvátní a 

odpovídající příslušným požadavků. 

Předkládaný studijní program je plně v souladu se Strategickými dokumenty Fakulty strojního inženýrství i 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., v nichž je tento program obsažen a propagován. Je součástí záměru rozvoje 

fakulty vyjádřeném v dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje pro roky 2016 – 2020 a jeho aktualizacích, v 

dokumentu Strategický záměr rozvoje FVTM (FSI) na roky 2016 – 2020 a dokumentech, které z nich vycházejí. 

Akreditační materiály jsou zpracovány v souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb. ze dne 24. srpna 2016 pro 

akreditaci ve vysokém školství a s dalšími dokumenty UJEP v Ústí nad Labem. 
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A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci 

Název vysoké školy:  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem 

Název součásti vysoké školy: Fakulta strojního inženýrství 

Název spolupracující instituce: / 

Název studijního programu:  Řízení výroby 

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace 

Schvalující orgán:  Akademický senát FSI UJEP 

Vědecká rada FSI UJEP 

 Rada pro vnitřní hodnocení UJEP 

Datum schválení žádosti:  

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: http://akreditace.fsi.ujep.cz; heslo: fsiakreditace 

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: Pravidla vzniku, schvalování a změn 

studijních programů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Statut UJEP ve znění účinném od 1.9.2017 https://www.ujep.cz/wp-

content/uploads/2017/06/StatutUJEP_1606172.pdf 

Statut Fakulty strojního inženýrství UJEP ve znění 

účinném od 27.6.2017 

http://www.fsi.ujep.cz/files/20170908140511.pdf 

Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních 

programů UJEP ve znění účinném od 11.12.2017 

https://www.ujep.cz/wp-

content/uploads/2017/12/Pravidla_SP_1112171.pdf 

Pravidla systému kvality UJEP ve znění účinném od 

10.2.2017 

https://www.ujep.cz/wp-

content/uploads/2017/07/Pravidla_kvalita_170717.pdf 

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UJEP ve 

znění účinném od 10.2.2017 

https://rvh.ujep.cz/ 

(jméno: test, heslo: test¨), odkaz Vnitřní normy UJEP 

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech UJEP ve znění 

účinném od 1.9.2017 

https://www.ujep.cz/wpcontent/ 

uploads/2017/08/SZRUJEP_1707171.pdf 

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

FSI: http://fsi.ujep.cz/view.php?cisloaktuality=2008092904 

ISCED F: 071 Inženýrství a strojírenství 

  

http://akreditace.fsi.ujep.cz/
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/06/StatutUJEP_1606172.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/06/StatutUJEP_1606172.pdf
http://www.fsi.ujep.cz/files/20170908140511.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/12/Pravidla_SP_1112171.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/12/Pravidla_SP_1112171.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/Pravidla_kvalita_170717.pdf
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/Pravidla_kvalita_170717.pdf
https://rvh.ujep.cz/


5 

B-I – Charakteristika studijního programu 
Název studijního programu Řízení výroby 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční a kombinovaná 

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia český 

Udělovaný akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.) 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul / 

Garant studijního programu doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti České 

republiky  

ne 

Uznávací orgán  

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

27 Strojírenství, technologie a materiály (Strojírenská technologie, Konstrukce strojů a zařízení, Materiálové 

inženýrství) – 100 %, z toho: 

 strojírenské technologie – 30 % 

 materiálové inženýrství – 30 % 

 konstrukce strojů a zařízení – 25 % 

 řízení průmyslových systémů – 15 % 

Vše v souladu s nařízením vlády č. 275 / 2016 Sb 

Cíle studia ve studijním programu 

Studijní program „Řízení výroby“ je vysokoškolské studium bakalářského typu a bude realizován v prezenční i 

kombinované formě. 

Program je určen absolventům středních škol s maturitou se zájmem o strojírenství obecně a pro osoby 

s maturitou, kteří jsou již zaměstnáni.  

Bakalářské studium si klade za cíl vychovat pracovníky pro průmysl zejména v oblasti nižšího a středního 

technického managementu, kteří mají znalosti technického charakteru zejména v oblasti výrobních technologií, 

řízení a organizace výroby a konstrukce strojů. 

Cílem studia je získání teoretických i odborných znalostí Technického charakteru v oblasti výrobních 

technologií, zpracování kovů, konstrukce strojů, řízení výroby a managementu. Studenti se seznámí se základními 

teoretickými předměty, nutnými ke zvládnutí základní problematiky výroby a zpracování materiálů 

v průmyslových podnicích, základů řízení výroby a podniku a částí strojů. Z teoretických předmětů se jedná 

zejména o získání potřebných znalostí z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, mechaniky tekutin, nauku o 

materiálech, management atd. Tyto znalosti budou v průběhu studia rozšířeny o znalosti potřebné pro organizaci a 

řízení výroby, tvorbu technologických postupů, použití a zpracování kovových materiálů, řízení podniku atp. 

Nebude pominuta ani oblast CAx. 

I když se jedná o akademicky zaměřený program, je pro studenty předepsána povinná výrobní praxe ve 

výrobním podniku. 

Studenti programu získají schopnosti orientace v technických materiálech, využívání základů programování 

výrobních strojů a výpočetní techniky v technické praxi, měli by umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení 

pracovních týmů. 

Profil absolventa studijního programu 

Studijní plán studijního programu je koncipován tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických 

znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických 

zkušeností. 

S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobností znalosti 

strojírenské technologie, aplikace materiálů a jejich technologie a struktury, znalosti z oblasti konstrukce strojního 

zařízení, znalosti podnikatelské ekonomiky a managementu. 

S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobností zajišťovat a 

organizovat technologickou přípravu výroby, číst technické výkresy, ověřovat nové postupy výroby, provádět 

technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů, aplikovat nástroje z oblasti 

ekonomického a finančního řízení podniku a uplatňovat metody manažerského rozhodování. Zároveň má znalosti 

ze základů konstrukce strojů. 

S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní např. jako technolog, řídící pracovník (nižší a střední 

management), projektový manažer, zaměstnanec nákupního či obchodního oddělení průmyslového podniku, atp. 
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Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního 

programu. 

Obsah studia odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení stanoveného studijního profilu absolventa tohoto 

studijního programu, program má stanovenou a zdůvodněnou strukturu studijních předmětů, jejich rozsah a 

charakteristiku. 

Program je koncipován také tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím 

magisterském studiu ve SP Produktové inženýrství. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Systém studia spočívá v úspěšném absolvování povinných a povinně volitelných předmětů dle studijního plánu, 

přičemž standardní doba studia je 3 roky.  

Celkový počet kreditů za celou dobu studia je min. 180, kde 127 kreditů musí student získat absolvováním 

povinných předmětů a 53 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů. Plnění studijního plánu určuje 

kreditní systém, který je založen na zásadách Evropského systému převodu kreditů (ECTS). Počet kreditů 

přiřazených každému předmětu vyjadřuje průměrnou míru studijní zátěže, která je nutná pro jeho úspěšné 

absolvování v souladu s ECTS. Dodržení doporučeného studijního plánu studia umožňuje studentovi dokončit 

studium ve standardní době studia. 

Z navrženého studijního plánu plyne, že první 3 semestry jsou orientovány především na teoretické základy 

oboru, dále jsou již hlavě předměty, které studenta profilují. Tedy jsou zde předměty zaměřené na výrobní 

technologie, předměty z oblasti řízení výroby a předměty rozšiřující znalosti studenta i o jiné oblasti. 

Svou závěrečnou (bakalářskou) práci mohou zpracovat na témata vypsaná na ústavech fakulty, kdy se jedná ve 

většině témata řešená pro výrobní podniky, v menší míře témata řešící výzkum na ústavech fakulty.  

Ve studijním plánu jsou předměty rozděleny do 3 skupin: 

 povinné předměty – student musí absolvovat všechny povinné předměty (celkem 130 kreditů), 

 povinně volitelné předměty skupiny 1 – student musí získat předepsaný počet kreditů (min. 29 kreditů), 

 povinně volitelné předměty skupiny 2 – student musí získat předepsaný počet kreditů (min. 21 kreditů). 

Počet kreditů je stanoven s přihlédnutím k obtížnosti předmětu a časové náročnosti. Během studia musí student, 

jak již bylo výše zmíněno, získat nejméně 180 kreditů, tj. při průměrné studijní zátěži 1 500 – 1 800 hodin (jedná 

se o individuální hodnotu), za akademický rok to je asi 25 hodin na získání 1 kreditu. Student musí absolvovat 

všechny základní teoretické studijní předměty profilujícího základu (ZT) i předměty profilujícího základu (PZ). 

Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v souladu se Studijním a zkušebním řádem UJEP takto: 

 zápočtem, student musí splnit podmínky k udělení zápočtu dané vyučujícím nebo garantem předmětu, 

 zkouškou, student musí splnit podmínky k udělení zkoušky dané vyučujícím nebo garantem předmětu, před 

zkouškou musí student získat zápočet. 

Studijní plány jsou sestaveny tak, aby studenti byli po absolvování studia schopni podílet se samostatně nebo v 

pracovním týmu na řešení relevantních úkolů ve výrobním podniku. 

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, část cvičení probíhá s počítačovou podporou. Jedna vyučující 

hodina trvá 45 minut. Výuka v kombinované formě probíhá formou přednášek, kdy jsou studentům vysvětlovány 

především obtížnější partie probírané látky, konzultovány jejich semestrální práce, atd. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li tato prominuta děkanem. 

Podmínky jsou v souladu s § 49, odst. 1 zákona 111/1998 bez specifických podmínek. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Bakalářský studijní program Řízení podniku vhodně doplňuje stávající studijní programy Fakulty strojního 

inženýrství, jako jsou dále Materiály a technologie v dopravě, Materiály, Konstrukce strojů a Energetika - 

teplárenství. 

Stejně jako v ostatních studijních programech na fakultě budou studenti moci pokračovat ve studiu v 

navazujícím magisterském studijním programu, konkrétně primárně nejvhodnější je „Příprava a řízení výroby“, 

který je v současnosti na FSI realizován a připravuje se jeho nová akreditace (s názvem Produktové inženýrství), 

případně v jiných navazujících magisterských studijních programech na FSI (Materiály a technologie v dopravě – 

navazující program nebo Energetika), či na jiných fakultách technického směru. 
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B-IIa – Studijní plán a návrh témat diplomových prací 
Označení studijního plánu Řízení výroby – prezenční forma studia 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
Způsob 

ověření 

Počet 

kreditů 
Vyučující 

Dop. 

roč./sem. 

Profil. 

základ 

Matematika I 52p+39c z, zk 6 doc. Zdráhal 1/Z  

Fyzika I 26p+26c z 4 Novotný, Ph.D. 1/Z  

Strojírenská technologie 39p+13c z, zk 6 prof. Beneš 1/Z ZT 

Úvod do konstruování 26p+26c z  4 Svoboda, Ph.D. 1/Z  

Metrologie a měření 26p+26c z 5 Svobodová, Ph.D. 1/Z PZ 

Nauka o materiálech I 39p+13c z, zk 6 doc. Kuśmierczak 1/L ZT 

Konstruování 13p+26c z 3 Svoboda, Ph.D. 1/L  

Matematika II 52p+39c z, zk 6 doc. Eisenmann 1/L  

Fyzika II 26p+26c z, zk 5 Novotný, Ph.D. 1/L  

Mechanika I 26p+26c z, zk 5 doc. Husár 1/L PZ 

Chemie 26p+26c z 3 Brovdyová, CSc. 1/L  

Úvod do managementu 26p+13c z 5 doc. Kovářová 1/L ZT 

Základy ekonomie 26p+0c z 3 Rybáček, Ph.D. 2/Z PZ 

Pružnost pevnost 39p+26c z, zk 5 doc. Husár 2/Z  

Nauka o materiálech II 26p+26c z, zk 5 prof. Michna 2/Z PZ 

Mechanika tekutin 26p+26c z, zk 4 doc. Nováková 2/Z PZ 

Podniková ekonomika  26p+26c z, zk 5 Vysloužilová, Ph.D. 2/Z PZ 

Části strojů 39p+26c z, zk 4 doc. Chalupa 2/L PZ 

Mechanika II 39p+26c z, zk 5 doc. Husár 2/L PZ 

Obrábění 26p+26c z, zk 5 doc. Novák 2/L PZ 

Cizí jazyk II 0p+26c z, zk 3  2/L  

Výrobní praxe 240h z 5  2/L  

Tváření 39p+26c z, zk 5 prof. Michna 3/Z PZ 

Programování NC strojů 26p+26c z, zk 5 doc. Náprstková 3/Z PZ 

Výrobní procesy a projektování 18p+18c z, zk 4 doc. Novák 3/L PZ 

Podnikové finance 18p+18c z, zk 4 Vysloužilová, Ph.D. 3/L PZ 

Závěrečný projekt 0p+18c z 10  3/L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Celkem kreditů: 130 

Student musí absolvovat všechny předměty – 130 kreditů. 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Úvod do strojnictví 39p+13c z, zk 4 doc. Chalupa 1/Z PZ 

Slévárenské technologie 26p+26c z, zk 5 doc. Michna 2/Z PZ 

Termodynamika 26p+26c z, zk 5 doc. Novotný 2/L PZ 

Řízení jakosti 26p+26c z, zk 4 Střihavková, Ph.D. 3/Z PZ 

Optimalizace výrobních procesů 26p+13c z 3 doc. Náprstková 3/Z PZ 

Svařování, pájení a lepení 

materiálů 

26p+13c z 4 prof. Beneš 3/Z PZ 

Řízení lidských zdrojů 18p+18c z, zk 4 Svobodová, Ph.D. 3/L PZ 

CAM 9p+18c z 3 doc. Náprstková 3/L PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Celkem kreditů: 32 

Student musí získat za absolvování předmětů ve skupině min. 29 kreditů. 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

Vybrané kapitoly z úvodu do 

konstruování 

0p+26c z  3 Svoboda, Ph.D. 1/Z  

Statistika 26p+26c z 3 doc. Eisenmann 2/Z  

Operační a systémová analýza 13p+13c z 3 Vysloužilová, Ph.D. 2/Z  

CAD 0p+26c z 3 Svoboda, Ph.D. 2/Z  

Cizí jazyk I 0p+26c z 3  2/Z  

Výrobní linky  26p+13c z 3 Štěrba, Ph.D. 2/L  

Úvod do numerické simulace 13p+39c z 3 doc. Novotný 2/L  

Využití počítačů v technice 23p+0c z 3 Klimenda, Ph.D. 2/L  

Logistika 13p+13c z 3 Střihavková, Ph.D. 3/Z  
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Základy průmyslové 

automatizace 

18p+18c z 3 Štěrba, Ph.D. 3/L  

Ekologie průmyslových podniků 18p+9c z 3 prof. Juchelková 3/L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Celkem kreditů: 33 

Student musí získat za absolvování předmětů ve skupině min. 21 kreditů. 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Státní závěrečná zkouška je složena: 

 z obhajoby závěrečné (bakalářské) práce, 

 z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti studentů ze 3 odborných okruhů. 

Při obhajobě se hodnotí úroveň předložené práce a její prezentace. 

Ústní zkouška je založena na znalostech z odborných předmětů profilujícího základu (PZ), které ovšem pro své 

řešení vyžadují znalosti z předmětů teoretického základu (ZT). 

Okruhy SZZ jsou: 

 Technologie a materiály (prověřuje znalosti z předmětů Nauka o materiálech I a II, Strojírenská technologie, 

Obrábění, Tváření, Slévárenské technologie, Svařování, pájení a lepení materiálů, Programování NC strojů) 

 Stroje a části strojů (prověřuje znalosti z předmětů, Mechanika I a II, Termodynamika, Mechanika tekutin, 

Části strojů) 

 Řízení výroby (prověřuje znalosti z předmětů Úvod do managementu, Podniková ekonomika, Podnikové 

finance, Výrobní procesy a projektování, Řízení lidských zdrojů) 

Další studijní povinnosti  

/ 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata 

obhájených prací 

 

Témata kvalifikačních prací vycházejí zejména z řešení úkolů zadaných výrobními podniky. Další důležitou 

oblastí pro řešení kvalifikačních prací je řešení úkolů vyplývajících z výzkumných úkolů řešených přímo na FSI 

UJEP.  

Příklady témat závěrečných prací v minulosti řešených 

 Inovace výroby na zadaném výrobku 

 Úprava chladícího zařízení pro zkušební stolice 

 Analýza třísek při soustružení slitiny AlSi7Mg0,3 

 Změny vlastností materiálu slitiny AlSi7Mg0,3 v závislosti na rychlosti kalení 

 Vliv chemické předúpravy povrchu na drsnost ocelového plechu 

 Vliv velikosti orovnání nástroje při broušení tvárné litiny EN ISO GGG60 na profil povrchu a geometrickou 

přesnost 

 Možnosti rozšíření výroby o balicí materiály s inhibitory koroze v Mondi Coating Štětí, a. s. 

 Komparace kanbanových systémů v konkrétním podniku 

 Podnikatelský záměr na podnik na výrobu pelet z dřevního odpadu 

 Návrh ohřevu nekrytého bazénu pomocí solárních panelů 

 Finanční analýza podniku Vibracoustic CZ, s.r.o 

 Návrh motivace zaměstnanců ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

 Environmentální manažerské systémy (EMS): Případová studie podniku v oblasti projektování rozvodných 

systémů 

 Návrh logistiky ve výrobě s využitím konceptu Štíhlé výroby 

 Zhodnocení efektivnosti strojního zařízení pro recyklaci surovin 

 atp. 

Návrh témat rigorózních prací a témata 

obhájených prací 

 

/ 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

/ 
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B-IIa – Studijní plán a návrh témat diplomových prací 
Označení studijního plánu Řízení výroby – kombinovaná forma studia 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah 
Způsob 

ověření 

Počet 

kreditů 
Vyučující 

Dop. 

roč./sem. 

Profil. 

základ 

Matematika I 18k z, zk 6 doc. Zdráhal 1/Z  

Fyzika I 12k z  4 Novotný, Ph.D. 1/Z  

Strojírenská technologie 14k z, zk 6 prof. Beneš 1/Z ZT 

Úvod do konstruování 10k z  4 Svoboda, Ph.D. 1/Z  

Metrologie a měření 14k z 5 Svobodová, Ph.D. 1/Z PZ 

Nauka o materiálech I 13k z, zk 6 doc. Kuśmierczak 1/L ZT 

Konstruování 12k z 3 Svoboda, Ph.D. 1/L  

Matematika II 18k z, zk 6 doc. Eisenmann 1/L  

Fyzika II 16k z, zk 5 Novotný, Ph.D. 1/L  

Mechanika I 16k z, zk 5 doc. Husár 1/L PZ 

Chemie 11k z 3 Ing. Brovdyová 1/L  

Úvod do managementu 12k z 5 doc. Kovářová 1/L ZT 

Základy ekonomie 8k z 3 Rybáček, Ph.D. 2/Z PZ 

Pružnost pevnost 15k z, zk 5 doc. Husár 2/Z  

Nauka o materiálech II 12k z, zk 5 prof. Michna 2/Z PZ 

Mechanika tekutin 12k z, zk 4 doc. Nováková 2/Z PZ 

Podniková ekonomika  12k z, zk 5 Vysloužilová, Ph.D. 2/Z PZ 

Mechanika II 16k z, zk 5 doc. Husár 2/L PZ 

Části strojů 12k z 4 doc. Chalupa 2/L PZ 

Obrábění 12k z, zk 5 doc. Novák 2/L PZ 

Cizí jazyk II 8k z, zk 3  2/L  

Výrobní praxe 240h z 5 doc. Kuśmierczak 2/L  

Tváření 14k z, zk 5 prof. Michna 3/Z PZ 

Programování NC strojů 12k z, zk 5 doc. Náprstková 3/Z PZ 

Výrobní procesy a projektování 13k z, zk 4 doc. Novák 3/L PZ 

Podnikové finance 13k z, zk 4 Vysloužilová, Ph.D. 3/L PZ 

Závěrečný projekt 10k z 10 doc. Náprstková 3/L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:  

Celkem kreditů: 130 

Student musí absolvovat všechny předměty – 130 kreditů. 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Úvod do strojnictví 10k z, zk 4 doc. Chalupa 1/Z PZ 

Slévárenské technologie 12k z, zk 5 doc. Michna 2/Z PZ 

Termodynamika 12k z, zk 5 doc. Novotný 2/L PZ 

Řízení jakosti 12k z, zk 4 Střihavková, Ph.D. 3/Z PZ 

Optimalizace výrobních procesů 10k z 3 doc. Náprstková 3/Z PZ 

Svařování, pájení a lepení 

materiálů 

12k z 4 prof. Beneš 3/Z PZ 

Řízení lidských zdrojů 12k z, zk 4 Svobodová, Ph.D. 3/L PZ 

CAM 12k z 3 doc. Náprstková 3/L PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Celkem kreditů: 32 

Student musí získat za absolvování předmětů ve skupině min. 29 kreditů. 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

Vybrané kapitoly z úvodu do 

konstruování 

10k z  3 Svoboda, Ph.D. 1/Z  

Statistika 12k z 3 doc. Eisenmann 2/Z  

Operační a systémová analýza 8k z 3 Vysloužilová, Ph.D. 2/Z  

CAD 12k z 3 Svoboda, Ph.D. 2/Z  

Cizí jazyk I 8k z 3  2/Z  

Výrobní linky  8k z 3 Štěrba, Ph.D. 2/L  

Úvod do numerické simulace 12k z 3 doc. Novotný 2/L  

Využití počítačů v technice 10k z 3 Klimenda, Ph.D. 2/L  

Logistika 9k z 3 Střihavková, Ph.D. 3/Z  
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Základy průmyslové 

automatizace 

12k z 3 Štěrba, Ph.D. 3/L  

Ekologie průmyslových 

podniků 

10k z 3 prof. Juchelková 3/L  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Celkem kreditů: 33 

Student musí získat za absolvování předmětů ve skupině min. 21 kreditů. 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Státní závěrečná zkouška je složena: 

 z obhajoby závěrečné (bakalářské) práce, 

 z ústní zkoušky, která prověřuje znalosti studentů ze tří odborných okruhů. 

Při obhajobě se hodnotí úroveň předložené práce a její prezentace.  

Ústní zkouška je založena na znalostech z odborných předmětů profilujícího základu (PZ), které ovšem pro své 

řešení vyžadují znalosti z předmětů teoretického základu (ZT). 

Okruhy SZZ jsou: 

 Technologie a materiály (prověřuje znalosti z předmětů Nauka o materiálech I a II, Strojírenská technologie, 

Obrábění, Tváření, Slévárenské technologie, Svařování, pájení a lepení materiálů, Programování NC strojů) 

 Stroje a části strojů (prověřuje znalosti z předmětů, Mechanika I a II, Termodynamika, Mechanika tekutin, 

Části strojů) 

 Řízení výroby (prověřuje znalosti z předmětů Úvod do managementu, Podniková ekonomika, Podnikové 

finance, Výrobní procesy a projektování, Řízení lidských zdrojů) 

Další studijní povinnosti  

/ 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata 

obhájených prací 

 

Témata kvalifikačních prací vycházejí zejména z řešení úkolů zadaných výrobními podniky. Další důležitou 

oblastí pro řešení kvalifikačních prací je řešení úkolů vyplývajících z výzkumných úkolů řešených přímo na FSI 

UJEP.  

Příklady témat závěrečných prací v minulosti řešených 

 Inovace výroby na zadaném výrobku 

 Úprava chladícího zařízení pro zkušební stolice 

 Analýza třísek při soustružení slitiny AlSi7Mg0,3 

 Změny vlastností materiálu slitiny AlSi7Mg0,3 v závislosti na rychlosti kalení 

 Vliv chemické předúpravy povrchu na drsnost ocelového plechu 

 Vliv velikosti orovnání nástroje při broušení tvárné litiny EN ISO GGG60 na profil povrchu a geometrickou 

přesnost 

 Možnosti rozšíření výroby o balicí materiály s inhibitory koroze v Mondi Coating Štětí, a. s. 

 Komparace kanbanových systémů v konkrétním podniku 

 Podnikatelský záměr na podnik na výrobu pelet z dřevního odpadu 

 Návrh ohřevu nekrytého bazénu pomocí solárních panelů 

 Finanční analýza podniku Vibracoustic CZ, s.r.o 

 Ohřev užitkové vody u bytového domu solárními panely 

 Návrh motivace zaměstnanců ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

 Environmentální manažerské systémy (EMS): Případová studie podniku v oblasti projektování rozvodných 

systémů 

 Návrh logistiky ve výrobě s využitím konceptu Štíhlé výroby 

 Zhodnocení efektivnosti strojního zařízení pro recyklaci surovin 

 atp. 

Návrh témat rigorózních prací a témata 

obhájených prací 

 

/ 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

/ 
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B-III – Charakteristika studijních předmětů 
 

CAD 

CAM 

Cizí jazyk I 

Cizí jazyk II 

Části strojů 

Ekologie průmyslových podniků 

Fyzika I 

Fyzika II 

Chemie 

Konstruování 

Logistika 

Matematika I 

Matematika II 

Mechanika I 

Mechanika II 

Mechanika tekutin 

Metrologie a měření 

Nauka o materiálech I 

Nauka o materiálech II 

Obrábění 

Operační a systémová analýza 

Optimalizace výrobních procesů 

Podniková ekonomika 

Podnikové finance 

Programování NC strojů 

Pružnost pevnost 

Řízení jakosti 

Řízení lidských zdrojů 

Slévárenské technologie 

Statistika 

Strojírenská technologie 

Svařování, pájení a lepení materiálů 

Termodynamika 

Tváření 

Úvod do konstruování 

Úvod do managementu 

Úvod do numerické simulace 

Úvod do strojnictví 

Vybrané kapitoly z úvodu do konstruování 

Výrobní linky 

Výrobní praxe 

Výrobní procesy a projektování 

Využití počítačů v technice 

Základy ekonomie 

Základy průmyslové automatizace 

Závěrečný projekt 
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C-I – Personální zabezpečení 

Garant studijního programu 

Náprstková Nataša, doc. Ing., Ph.D. 

Vyučující 

Beneš, Libor, prof. Dr. Ing. 

Brovdyová, Tatjana, Ing., CSc. 

Eisenmann, Petr, doc. PaeDr., CSc. 

Husár Štefan, doc. Ing., PhD. 

Chalupa, Milan, doc. Ing., CSc. 

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

Klimenda, František, Ing., Ph.D. 

Kovářová, Kateřina, doc. Ing., Ph.D. 

Kuśmierczak Sylvia, doc. Ing., PhD. 

Michna Štefan, prof. Ing., PhD. 

Novák, Martin, doc., Ing., Ph.D. 

Nováková, Ludmila, doc. Ing., Ph.D. 

Novotný, Jan, PhDr., Ph.D. 

Novotný, Jan, doc. Ing., Ph.D. 

Rybáček, Václav, Ing., Ph.D. 

Střihavková, Elena, Ing., Ph.D. 

Svoboda, Martin, Ing., Ph.D. 

Svobodová, Jaroslava, Ing., Ph.D. 

Štěrba, Jan, Ing., Ph.D. 

Vysloužilová, Daniela, Ing. et Ing., Ph.D. 

Zdráhal, Tomáš, doc., RNDr., CSc. 
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C-I – Personální zabezpečení 
Vysoká škola Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Součást vysoké školy Fakulta strojního inženýrství 

Název studijního programu Řízení výroby 

Jméno a příjmení Nataša Náprstková Tituly doc. Ing., Ph.D. 

Rok narození 1968 Typ vztahu k VŠ PP Rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program PP Rozsah 40 Do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ Typ prac. vztahu Rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňovaného studijního programu 

Garant bakalářského studijního programu Řízení výroby 

Garant a výuka předmětů: 

Programování NC strojů – garant, přednášející 

CAM – garant, přednášející 

Optimalizace výrobních procesů – garant, přednášející 

Údaje o vzdělání na VŠ  

 2007, Ph.D., Studijní program Strojírenská technologie, studijní obor Strojírenská technologie, VUT Brno, FS 

 1991, Ing., Studijní obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, ČVUT Praga, FS 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 2015 – dosud, garant studijního programu Řízení výroby (Bc) 

 2015 – dosud, garant studijního programu Příprava a řízení výroby (Mgr) 

 2017 – dosud, FSI UJEP, Ústí nad Labem, docent, úvazek 1 

 2014 – 2017, FVTM UJEP, Ústí n. L., docent, úvazek 1 

 2006 – 2014, FVTM UJEP, Ústí n. L., odborný asistent, úvazek 1 

 2000 – 2006, UTŘV UJEP, Ústí n. L., odborný asistent, úvazek 1 

 1997 – 2000, UTŘV UJEP, Ústí n. L., odborný asistent, úvazek 0,1 

 1995 – 1996, PF UJEP, UTŘV UJEP, Ústí n. L., externí přednášející 

 1991 – 2000, Severočeská armaturka, a.s. Ústí n. L., konstruktér 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených bakalářských prací 29 

Počet obhájených diplomových prací 17 

Vedení 4 Ph.D. studentů 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Strojírenská technologie 2014 UJEP, FVTM WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 29 211 Není 

sledováno    

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Publikační činnost 

1. KUSMIERCZAK, S., NAPRSTKOVA, N. Comparison of semifinished Product Influence on Surface Degradation of 

forging Rolls. In Engineering for Rural Development, 17, pp. 1372-1377, 2018, ISSN 1691-5976 

2. NAPRSTKOVA, N., CUBONOVA, N., KRAUS, P. An Example of Good Practice for Teaching CNC Programing. In 

Machine Design, Vol. 10, No. 2, pp. 45-50, 2018, ISSN 1821-1259 

3. NAPRSTKOVA, N., KRAUS, P., CAIS, J., STANCEKOVA, D., MITURSKA, I. Analyses of Calcium Influence on 

the AlSi9CuMnNi Alloy. In Advances in Science and Technology - Researche Journal, Politechnika Lubelska, Lublin, 

PL, Vol. 12, Is. 3, pp. 32-38, 2018, ISSN 2299-8624 

4. NÁPRSTKOVÁ, N., ŠRAMHAUSER, K., CAIS, J., STANCEKOVÁ, D. Using of the Electron Microscope to 

Evaluate the Tool Wear for a Selected Cutting Insert. In Manufacturing Technology, FSI UJEP, Ústí nad Labem, Vol. 

18, No. 4, pp. 635-640, 2018, ISSN 1213-2489 

5. SADÍLEK, M. KOUSAL, L., NÁPRSTKOVÁ, N., SZOTKOWSKI, T., HAJNYŠ, J. The analysis of accuracy of 

machined surfaces and surfaces roughness after 3axis and 5axis milling. Manufacturing technology, Vol. 18, No. 6, 2, 

pp. 1015-1022, 2018, ISSN:1213-2489 

Projektová činnost 

1. Studentská grantová soutěž SGS, FVTM/FSI UJEP, doba řešení 2017-2018, Výzkum životnosti vybraných výměnných 

břitových destiček, spoluřešitel 

2. Studentská grantová soutěž SGS, FSI UJEP, doba řešení 2019-2020, Vývoj vyměnitelné břitové destičky nové generace 

pro vysokorychlostní frézování, spoluřešitel 

3. Studentská grantová soutěž SGS, FSI UJEP, doba řešení 2019-2020, Výzkum vlivu modifikace a tepelného zpracování 

vybraných slitin typu Al-Si na jejich korozní chování, spoluřešitel 
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4. Inovační voucher (příjemce Karned Tools s.r.o.) Vývoj zařízení pro únavové zkoušky fréz, 2018, OP PIK, PO-1 

„Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, FSI UJEP, spoluřešitel 

5. OP VVV U21 Moderní otevřená univerzita pro 21. století - KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních 

programů, koordinátor za FSI, spoluřešitel 

6. OP VVV U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech – REPROREG – spoluřešitel 

7. IP 2019 UJEP „Zapojení studentů Ph.D. studia do výzkumu v oblasti hliníkových slitin a vyměnitelných břitových 

destiček“, řešitel 

Působení v zahraničí 

Běžné výjezdy v rámci programů ERAMUS a CEEPUS 

Podpis   datum  
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C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdr

oj 

Období 

 

prof. Michna, prof. Beneš, 

doc. Novotný a další 

OP VVV U21 – REPROREG - KA02 Výstavba (investice) a vybavení 

výukových prostor FSI UJEP 

A 2019 - 2022 

prof. Michna, 

Ing. Svobodová, Ph.D. 

doc. Kolská,  

PhDr. Novotný, Ph.D. a 

další 

OP VVV  NANOTECH ITI II.  - Výzkum a vývoj nových mikro 

nanopovlaků/povrchů 

A 2019 - 2022 

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

turbíny,  

A 2019 - 2021 

prof. Beneš OP VVV – CACTU Centrum pokročilých chemických technologií 

realizovaných v ústecko-chomutovské aglomeraci – FSI spoluřešitel 

A 2018 - 2021 

Ing. Lattner, Ph.D. TA ČR – SamplexFX-Optical – Univerzální měřící stanice na 

bezkontaktní kontrolu autoskel 

A 2018 - 2019  

doc. Novák,  

Ing. Lattner, Ph.D. 

OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro 

konkurence-schopnost (U21-KVAK)  

A 2017 - 2022  

doc. Novák, dr. Cais OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní infrastruktura (U21-KI) A 2017 - 2022 

doc. Novák, 

prof. Michna, 

doc. Náprstková, 

doc. Kusmierczak a další 

OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita 

(U21) 

A 2017 - 2022 

prof. Beneš "POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v 

produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace digital" 

A 2017 - 2019 

prof. Michna  OP VVV - „EDIMARE - Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu 

na FVTM“.  

A 2014 - 2015 

prof. Holešovský TA ČR Epsilon - Výzkum vzniku zbytkových napětí při dokončování 

součástí a jeho vliv na životnost a únosnost dílů se zaměřením na zvýšení 

kvality obráběcích strojů 

A 2014 - 2015 

prof. Holešovský 

prof. Mádl, 

prof. Ganev, 

doc. Novák 

24206S - Vznik zbytkových napětí při obrábění a jejich dopad na kvalitu 

povrchu a životnost strojních součástí při provozním zatížení, 

spoluředitel ČVUT v Praze 

B 2013 - 2016 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u akademicky zaměřeného bakalářského 

studijního programu 

Pracoviště  Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

Škoda Auto, a.s. Vícefázové proudění v motorovém prostoru (doc. Novotný) 2019 

The ChilliDoctor s.r.o. Optimalizace procesu výroby-plnění a finišování produktů (Ing. Lattner, 

Ph.D.) 

2018 

Constellium Extrusions 

Děčín s.r.o 

Optimalizace procesu rafinace hliníkových slitin během procesu tavení 

a odlévání ingotů (prof. Michna) 

2018 

Nobilis Tilia s.r.o Optimalizace výrobního procesu s vyhledáním a analyzováním úzkých 

míst (Ing. Cais, Ph.D.) 

2018 

Karned Tools s.r.o. Inovační voucher Vývoj a realizaci měřícího zařízení pro testování 

únavové životnosti zubů frézovacích nástrojů, OP PIK, PO-1 „Rozvoj 

výzkumu a vývoje pro inovace“ (doc. Náprstková, Ing. Sviantek) 

2017 - 2018 

FORMAN comp s.r.o. Vývoj zařízení pro zvýšení bezpečnosti při řezání dřevěných polotovarů 

se souběžným efektem dvojnásobného zvýšení produktivity práce (Ing. 

Lattner, Ph.D.) 

2017 -2018 

KS Kolbenschmidt CR, 

a.s 

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

SORTING Solutions s.r.o. Materiálové analýzy kuliček pro zvýšení efektivnosti nové generace 

EMT vyhodnocovacích jednotek strojů AVIKO (Ing. Lattner, Ph.D.) 

2017 

PIERBURG s. r. o. Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem (doc. Soukup) 2017 

KarnedTool s.r.o Inovační voucher Ústeckého kraje Zkoušky životnosti řezných 

vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu pro soustružení. 

(doc. Náprstková, Ing. Kraus, Ph.D.) 

2015 
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Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním 

programem 

FSI pořádá pravidelně řadu mezinárodních vědeckých konferencí (některé s periodicitou 1x za 2 roky) zaměřené obsahově 

na oblasti v kterých probíhá pedagogická a vědecká činnost fakulty, jedná se zejména o konference: 

 Aluminium a neželezné kovy (10. ročník v roce 2017) 

 ICTKI Nové poznatky v technologiích a technologické informace (7. ročník v roce 2018) 

 Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálu (5. ročník v roce 2018) 

 Dynamika tuhých a deformovatelných těles (DTDT), v r. 2018 proběhl 16. ročník (pořádá se každý rok)  

 Experimentální a výpočtové metody v inženýrství (EVM), konference pro mladé pracovníky, v r. 2017 proběhl 4. ročník  

 EAN (Experimentální analýza napětí). 

V rámci svého Vědeckotechnického parku fakulta již delší dobu redakčně zabezpečuje a vydává časopis Manufacturing 

Technology evidovaný v databázi SCOPUS (podaná přihláška i do databáze IF), u kterého v roce 2015 došlo k navýšení 

počtu ročně vydávaných čísel na šest ročně, a časopis Strojírenská technologie, jenž je publikován dvakrát ročně. 

Fakulta byla v roce 2018 činná v rámci řady sdružení zaměřené na oblasti související se studijním programem a jeho 

obsahem, viz následující výčet: 

 AutoSAP - Sdružení Automobilového Průmyslu / AIA, které představuje dobrovolné účelové uskupení (zájmové 

sdružení) samostatných firem a právnických osob, činných v oblasti výroby, výzkumu a vývoje motorových vozidel, 

jejich dílů, agregátů a příslušenství, projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu.  

 Hospodářská komora České republiky - sekce pro vyhrazená technická zařízení  

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

 Asociace strojních inženýrů Praha (spolková činnost v rámci klubu „materiálové inženýrství“) 

 Moravsko-slezský automobilový klastr, Ostrava (projekt na aplikaci vysokopevných ocelí v konstrukci automobilů) 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

FSI UJEP má rozsáhlou výzkumnou činnost zaměřenou především na oblast materiálového inženýrství, strojírenské 

technologie, konstrukci strojů a zařízení, aplikovanou mechaniku. Řeší výzkumné úkoly z oblasti proudění, vývoje 

jednoúčelových strojů, predikce potřeby tepla a jeho akumulace v teplárnách, vývoje nových Al slitin, obrábění Al slitin, 

integrity povrchu při obrábění, atd. 

Spolupráce FSI s praxí probíhá na několika úrovních. 

Na fakultě zajišťuje spolupráci s aplikační sférou Vědeckotechnický park fakulty (VTP), který připravuje smlouvy, 

koordinuje činnost ve výzkumu a ve smluvních zakázkách, eviduje objem výzkumu a sleduje plnění harmonogramu 

zakázek. Do práce Vědeckotechnického parku je podle svých odborností zapojována větší část akademických pracovníků 

a zejména studenti doktorského studijního programu. Veškerá spolupráce probíhá na smluvním základě (jednorázové, 

krátkodobé a dlouhodobé smlouvy) s předběžnou kalkulací prací, v rámci voucherů a v rámci zapojení do projektů. V 

oblasti aplikační (spolupráce s průmyslovou sférou) vykazuje fakulta poměrně značné počty výstupů, 

Níže jsou uveden dílčí výčet firem, se kterými FSI UJEP v období 2013 – 2018 spolupracovala. 

 AL INVEST Břidličná a. s 

 Black & Decker (Czech),s.r.o. 

 Constellium Extrusions Děčín s.r.o 

 Electric Powersteering Components Europe s.r.o 

 FUJIKOKI CZECH s. r. o. 

 Greif Czech Republic a.s 

 Chart Ferox a.s 

 IDEAL-Trade Service 

 Jansen Display s.r.o. 

 KONE Industrial - koncern s.r.o 

 KS Kolbenschmidt CR, a.s 

 KS Motor Servis Van s.r.o. 

 KSK-BELT, a.s 

 Mature, s. r. o 

 Měď Povrly a.s. 

 Pierburg s.r.o 

 PNEUFORM Hulín a.s 

 Renogum a.s. 

 RONAL CR s.r.o 

 RUBENA a.s 

 SHAPE CORP. CZECH REPUBLIC s. r. o. 

 Schiedel, s.r.o 

 STAPOX, s.r.o 

 ŠKODA AUTO a.s 
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 Teplická strojírna, s.r.o 

 TOS VARNSDORF a.s 

 Vršanská uhelná a. s 

 Wavin Ekoplastik s.r.o. 

Dalším propojením s praxi je řešení dlouhodobějších projektů (2 – 3 roky) vyhlašovaná MPO v rámci projektů TA ČR (viz 

přehled projektů), a nebo projektů ve formě voucherů (krajských i celostátních). Fakulta se snaží zapojit studenty do tvůrčí 

činnosti z oblasti aplikačního výzkumu pro podniky, respektive studenti řeší tuto problematiku přímo pro výrobní sféru.  

Mnoho závěrečných prací je řešeno ve spolupráci s konkrétními výrobními podniky. 
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C-III – Informační zabezpečení studijního programu 
Název a stručný popis studijního informačního systému  

Na UJEP je pro tyto účely používán IS/STAG. 

http://stag.ujep.cz  

IS/STAG je informační systém určený pro administraci studijní agendy vysoké školy. Pokrývá funkce od přijímacího 

řízení až po vydání diplomu. Umožňuje evidovat studenty prezenční i kombinované formy studia, studenty celoživotního 

vzdělávání i účastníky univerzity třetího věku.  Systém umožňuje prohlížení a zadávání všech záležitostí souvisejících se 

studiem. V systému je vedena kompletní evidence studentů a uchazečů o studium, včetně evidence krátkodobých studijních 

pobytů zahraničních studentů. Evidované závěrečné práce se po odevzdání přenášejí do systému Theses.cz, kde probíhá 

testování na odhalování plagiátů. Evidované jsou též platby za studium a výplaty stipendií. V systému se evidují studijní 

programy, obory, plány, předměty, rozvrhové akce, zkouškové termíny, pedagogická pracoviště a vyučující. 

Pro studenty, uchazeče o studium a vyučující je systém STAG UJEP přístupný přes portál: https://portal.ujep.cz/portal/  

Studenti si jeho prostřednictvím zapisují jednotlivé předměty, přihlašují se na zkouškové termíny, vkládají kvalifikační 

práce a kontrolují celý průběh svého studia. Uchazeči si podávají elektronické přihlášky ke studiu a mohou sledovat 

průběžné výsledky.  

Vyučující ve STAGu najdou svůj rozvrh, zjistí jména studentů zapsaných na své předměty a rozvrhové akce, vypisují 

zápočtové a zkouškové termíny, zadávají výsledky zápočtů a zkoušek. Nepřihlášení uživatelé mohou zobrazovat informace 

o studijních programech, oborech, studijních plánech, předmětech a pracovištích, mají také přístup k informacím o 

kvalifikačních pracích. 

Data o studiích evidovaných v IS/STAG se vykazují do SIMS - Sdružené informace matrik studentů. 

Zdroj:  

https://is-stag.zcu.cz/zajemci/  

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/propagacni-materialy/stagMat-deskyPDF-allInOne.pdf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/IS/STAG 

Přístup ke studijní literatuře 

V areálu kampusu sídlí Vědecká knihovna UJEP, která vznikla roku 2013 sloučením fakultních knihoven a souhrnně 

zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP (včetně meziknihovní výpůjční služby). Knihovní fond má rozsah 345 

tisíc svazků, roční přírůstek (2018) činil 8720 svazků, 357 odebíraných titulů periodik. Je zavedena moderní technologie 

radiofrekvenční identifikace dokumentů včetně samoobslužných zařízení pro půjčování a vracení. Byl instalován 

komplexní vyhledávací nástroj EBSCO Discovery Service.  

Provozní doba Vědecké knihovny je od pondělí do soboty, 61 hodin týdně. Knihovna má 212 studijních míst, z nich 35 s 

PC. V knihovně je dostupná sít WiFi. 

Přehled zpřístupněných databází 

Elektronické informační zdroje přístupné v roce 2018 

Pro akademické pracovníky i studenty byl zajištěn přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům 

(bibliografickým, plnotextovým):  

Web of Science, Scopus, Academic Search Complete, Central and Eastern European Academic Source, Science Direct 

Freedom Collection, Springer Link Journals, Wiley Online Library Journals, Proquest STM + Central, JSTOR Arts & 

Science I-IV, Knovel, Oxford Journals Online STM + HSS, Oxford Journals Archive (Science), Cambridge Journals 

Online STM + HSS, EnviroNetBase, IoPscience, Literature Online, GALE Literary Source, Sage HSS Package. 

Elektronické informační zdroje přístupné v roce 2019 

Pro akademické pracovníky i studenty je zajištěn přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům 

(bibliografickým, plnotextovým):  

Web of Science, Scopus, Academic Search Complete, Central and Eastern European Academic Source, Science Direct 

Freedom Collection, Springer Link Journals, Wiley Online Library Journals, Proquest STM + Central, JSTOR Arts & 

Science I-IV, Knovel, Oxford Journals Online STM + HSS, Oxford Journals Archive (Science), Cambridge Journals 

Online STM + Full Collection, EnviroNetBase, IoPscience, GALE Literary Source, Art & Architecture Source, Sage HSS 

Package, ČSN online. 

Na uvedené období předpokládáme přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům 

(bibliografickým, plnotextovým):  

Web of Science, Scopus, Oxford Journals Online HSS, Cambridge Journals Online Full Collection, EniviroNetBase, 

IoPscience, Knovel, Environment Complete, ProQuest Central, Central and Eastern European Academic Source, 

Academic Search Complete, JSTOR Arts & Science I-IV, SAGE HSS Package, GALE Literary Source, Art & Architecture 

Source, Science Direct Freedom Collection, Springer Link Journals, Wiley Online Library Journals – Full, CINAHL plus 

with Full Text. 

 

 

 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

http://stag.ujep.cz/
https://portal.ujep.cz/portal/
https://is-stag.zcu.cz/zajemci/
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/propagacni-materialy/stagMat-deskyPDF-allInOne.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/IS/STAG
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THESES.CZ 

https://theses.cz/  

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou 

univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací (informací o 

pracích – název, autor, ...) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol 

vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. 

Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje závěrečné práce 

zapojených škol v systému Theses.cz, seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, vědecké publikace v systému 

Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných MU. Součástí vyhledávání podobností je i 

algoritmus, který porovnávaný dokument analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z celého Internetu. 

  

http://theses.cz/
https://theses.cz/
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C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 
Místo uskutečňování studijního programu Budovy UJEP v Ústí n. L. FSI využívá zejména budovy  

 budova H – Pasteurova 7, kampus 

 budova Na Okraji,  

 laboratoře v budově Za Válcovnou 

 laboratoře v budově H  - Pateurova 7, kampus 

 MFC UJEP, Pasteurova 1 (auly UJEP, kampus)  

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

FSI sídlí v areálu kampusu UJEP v Ústí n. L. v budově H. V areálu je umístěno 5 fakult z osmi. Další fakulty mají 

vlastní budovy ve městě Ústí nad Labem (FSE, FŽP, FZS).  

Fakulta strojního inženýrství využívá učebny pro teoretickou výuku:  

 v budově „H“ v kampusu, kde je umístěno 5 učeben s kapacitou 16 – 55 studentů (z toho jedna PC učebna), 

 v budově Na Okraji jsou situovány 4 učebny s kapacitou 24 – 56 studentů, 

 v budově Za Válcovnou je umístěna učebna s kapacitou 56 míst a jedná PC učebna pro virtuální prototypování.  

FSI využívá také i přednáškové sály situované v MFC v areálu kampusu s kapacitou 2 × 90, 1 × 190 a 1 × 315 míst, 

zejména pro studenty nižších ročníků (společné přednášky). 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu / Doba platnosti nájmu / 

Kapacita a popis laboratoří 

V současnosti je v působnosti fakulty (na dvou ústavech a Vědeckotechnickém parku) celkově 23 laboratoři (viz 

přehledová tabulka a popis laboratoři) a 3 speciální počítačové učebny s osazením většího počtu speciálních SW pro 

oblast simulaci proudění a přestupu tepla, virtuálního prototypování, výpočtů v technologiích a mechanice, 

konstrukci atd. V laboratořích ÚTM je realizován výzkum v oblasti vývoje nových materiálů, tepelného zpracování, 

nanomateriálů, povrchových úprav, řezných nástrojů atp. Je v nich možné realizovat poměrně komplexní analýzy 

nejen kovových materiálů ať již z hlediska strukturního, tak chemického, ale také z hlediska jejich technologických 

vlastností. 

Laboratoře ÚTM 

Č. laboratoře Název laboratoře 

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 zkoušení 

L9 Laboratoř přípravy vzorků 

L10 Laboratoř analytických metod 

L11 Laboratoř fyziky kovů 

L12 Laboratoř elektronové mikroskopie 

L13 Laboratoř metalografie 

L14 Laboratoř přesných měření 

 

Laboratoře ÚSE 

Č. laboratoře Název laboratoře 

D6, D7 Laboratoř mechaniky 

D11 Laboratoř 3D tisku 

D1, D9, D10 Laboratoř termo a hydromechaniky 

D9 Laboratoř diagnostiky 

D7 Laboratoř automatizace a robotiky 

D7, D8 Výrobní stroje a kovárna 

D9 Montáž 

A1  Laboratoř pro obecnou elektrotechniku 

A2 Laboratoř měření elektrických strojů 

Popis vybavení některých laboratoři: 

 3x počítačová učebna s celkovou kapacitou 41 studentů (15 – budova „H“, 15 – budova Na Okraji, 11 – budova 

Za Válcovnou). Učebny jsou vybaveny stolními počítači s monitory, programy jsou uloženy na serveru (SW: 

CAD, Edgecam, Surfcam, Solidworks, S2020, F2020, R32, Inventor, CATIA, MSC ADAMS, NASTRAN, 

PATRAN, ANSYS), 

 2x laboratoř elektrotechniky s kapacitou 30 studentů, laboratoř je vybavena zařízením pro elektrická měření, 
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 11x laboratoř technologie a materiálů s kapacitou 8 – 12 studentů, laboratoře jsou vybaveny zařízením pro 

metrologii, korozní zkoušky, materiálové rozbory (optické mikroskopy, elektronový rastrovací mikroskop), 

zkoušení materiálů, trhačka, tavící pece, atd.  

 1x laboratoř virtuálních prototypů a aditivních technologií (spojená), vybavená 15 PC, SW MSC (ADAMS, 

MARC, PATRAN, NASTRAN), ANSYS, CAD, Inventor, 2x 3D tiskárna,  

 4x velkoplošná laboratoř v objektu Za Válcovnou (laboratoře mechaniky, částí strojů, termomechanika, proudění, 

automatizace), vybavené měřícími standy pro měření kmitání, tlakových ztrát, teplot, výměníků tepla, osvětlení, 

proudění vzduchu, měřící systémy DEWETRON, NI, termokamera Flir, atd., laboratoř je vybavena svařovacím 

robotem a 6-ti osým robotem ABB, v laboratoři jsou umístěny i konvenční obráběcí stroje (2x soustruh, 2x frézka, 

1x vrtačka), kovárna, pneumatický lis, vyřezávačka plastů, demonstrační jednotka pro tekutinové mechanismy, 

atd., 

 1x laboratoř diagnostiky (tribometr, kombinovaný přístroj k měření velikosti částic, tvaru, morfologie a viskozity 

olejů SPECTRO LNF Q200, spektrometr NICOLET iS5, diagnostika ADASH), 

 1x laboratoř šíření vln a měření hluku (Pulse – 6-ti kanálový), 2x hlukoměr, laserový vibrometr Polytec, 

osciloskop Tectronic, atd., 

 1x laboratoř pro přesná měření v hydromechanice a termomechanice (3x viskozimetr, termočlánky, Pt 

teploměry), 

 1x laboratoř mechaniky – měření kmitání a odpružení vozidel, 

 1x dílna obráběcích procesu, 3osý CNC soustruh, 2x hrotový soustruh, 2 x horizontální frézka, výzkumní bruska 

s diagnostikou, 2x vrtačka atd., 

 1x laboratoř metalografie a 1x laboratoř elektronové mikroskopie, které jsou vybaveny světelnými mikroskopy 

pro makro a mikropozorování, laserovým 3D mikroskopem, elektronovým rastrovacím mikroskopem s EDS 

analýzou, mikrotvrdoměry atd., 

 1x laboratoř nedestruktivního zkoušení (ultrazvuk, vířivoproudový defektoskop, vysokoychlostní kamera, 

termokamera, měření tlouštěk vrstev atd.), 

 1x laboratoři destruktivního zkoušení – trhací stroj pro zjišťování mechanických vlastnosti, Charppyho kladivo, 

tvrdoměry, tribometr atd., 

 1x laboratoř analytických metod (jiskrový spektrometr kovů, Ramanův spektrometr, přenosný spektrometr kovů, 

plynový chromatograf, titrátor atd.), 

 a další. 

Laboratoře Za Válcovnou byly nově upraveny a rekonstruovány v roce 2017. 

Softwarové vybavení je zaměřené na: 

 konstruování pomocí – AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Catia V5 

 výrobní technologie – Edgecam, Surfcam, S2020, F2020, Catia V5 

 na řešení úloh pomocí MKP – Ansys, Comsol 

 na řešení úloh bez sítí (multi-body) – Adams 

 na technická měření – LabWiev 

 na matematické zpracování úloh a simulace dějů – Matlab 

Dle potřeby jsou zajištěny spolupráce s dalšími laboratořemi ostatních pracovišť UJEP, případně ve spolupráci 

s praxí přímo jsou realizována měření na reálných jednotkách.  

Z toho kapacita v prostorách v nájmu / Doba platnosti nájmu / 

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

Ve využívaných prostorách probíhá výuka dlouhodobě a jsou pro výuku schváleny. Všechny laboratoře prochází 

požární a kontrolou z hlediska bezpečnosti práce. 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Studenti UJEP mají možnost prostřednictvím studijních oddělení jednotlivých fakult získat informace určené pro 

studenty a uchazeče o studium se specifickými potřebami. Může se jednat o jedince se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním, resp. jedinci se specifickými poruchami učení a chování, studenti s psychologickými a 

psychiatrickými poruchami, s chronickými a jinými zdravotními potížemi a také poruchami řeči.  

Spolupráce se studijním oddělením a odděleními rektorátu má napomoci odstraňování a překonávání bariér se 

kterými se studenti mohou v prostředí univerzity setkat. 

Podpora těchto studentů je realizována prostřednictvím Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými 

potřebami, které poskytuje např. individuální poradenství a podobné služby, technickými opatřeními ke zpřístupnění 

studijních prostor a pomůcek (bezbariérový přístup, čtecí pomůcky, přístup k informačním zdrojům, apod.).  

Další formou je finanční podpora sociálně znevýhodněných studentů přiznáváním sociálních stipendií podle § 91, 

odst. 3 zákona a mimořádných stipendií podle § 91, odst. 2, písm. b) zákona a zohlednění potřeb těchto studentů 

individuálním přístupem k odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem. 

Ke všem těmto studentům je přistupováno individuálně se snahou umožnit jim řádné plnění jejich studijních 

povinností bez snižování úrovně na ně kladených studijních nároků.  

Příslušní vyučující jsou informováni o znevýhodnění studenta a zohledňují svou pedagogickou činnost při práci 

s tímto studentem/tkou 
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C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 

státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 
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D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Předkládaný studijní program navazuje na bakalářský studijní obor Řízení výroby na Fakultě strojního inženýrství 

a doplňuje stávající studijní programy Fakulty strojního inženýrství.  

Příprava akreditace studijního programu Řízení výroby je v souladu s plněním projektu U21 OP VVV Univerzita 

21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita. Žádost o akreditaci vychází také z požadavků podniků 

Ústeckého kraje, který se potýká s nedostatkem vhodných technických pracovníků v oblasti řízení výroby a 

výrobních technologií. 

Návrh na akreditaci předkládaného bakalářského studijního programu respektuje požadavek výrobních podniků, 

který je podpořen i požadavky jak Krajské hospodářské komory, tak zejména Okresních hospodářských komor 

(Děčín, Most), tedy okresů, kde je silná koncentrace zejména strojírenského, chemického, energetického a 

těžebního průmyslu. 

Absolventi navrhovaného bakalářského studijního programu budou mít možnost pokračovat v připravovaném 

navazujícím magisterském studijním programu Produktové inženýrství, případně Konstrukce strojů a zařízení, či 

Materiály a technologie v dopravě. 

V této době se realizuje a dále plánuje další rozvoj přístrojového vybavení fakulty a jejího prostorového rozšíření 

(stavba nové budovy), které budou mít velký vliv na kvalitu zabezpečované výuky. Tyto kroky jsou činěny na 

základě realizace projektů U21 a REPROREG, kdy jen na přístrojové vybavení pro zajištění výuky byly uvolněny 

prostředky ve výši 85 milionů. V rámci projektů v nové budově FSI bude zřízeno dalších 5 učeben, z toho 1 

počítačová a jedna aula a dalších 10 laboratoří. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Je předpoklad, že počet přijímaných studentů do 1 ročníku navrhovaného bakalářského studijního programu 

Konstrukce strojů a zařízení bude 70 až 100 studentů ročně v prezenční i kombinované formě studia. Tento 

předpoklad vychází z očekávaného demografického vývoje v následujícím období a z požadavků výrobních 

závodů, kde je trvalý nedostatek pracovních sil v oblasti odborného technického personálu. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Výrobní podniky vykazují již delší dobu nedostatek vysokoškolsky vzdělaných a odborně zdatných technických 

pracovníků.  

Absolventi současného oboru Řízení výroby nacházejí uplatnění ve strojírenských firmách na pozicích středního 

technického managementu a v současnosti nemá FSI žádného absolventa na Úřadu práce. Je předpoklad, že díky 

svému zaměření absolventi nového programu, kdy je zde kladen důraz na kontinuitu s původním studijním oborem, 

budou nacházet uplatnění na trhu práce stejně dobře, jako absolventi současní. 

Absolventi se uplatní ve všech odvětvích průmyslu a služeb jako střední řídící personál ve strojírenské výrobě, 

jako technologové, při projektovém řízená výroby atp. 

 


