
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání 
kombinované studium, 1. ročník, LS 2020/21 

 

Všechny předměty budou do odvolání realizovány distanční formou. Konkrétní formu sdělí 

vyučující jednotlivých předmětů. 

Povinné předměty: 

KPE/ZPEKT Úvod do pedagogiky    14p+0s dr. Garabiková Pártlová 

Pokud nebylo splněno v ZS konzultovat postup na začátku semestru s Dr. Černým. Výuka není 

rozvrhována pod žádnou zkratkou v IS/STAG (předmět se vyučuje primárně v ZS). Nutno se 

obrátit neprodleně přímo na vyučující (Dr. Garabiková Pártlová, příp. Dr. Procházka) se 

žádostí o blokovou výuku (případně jinou formu splnění předmětu). 

 

MATD2 Materiály a technologie II   26p+0s Dr. Černý 

Výuka bude realizována společně s prezenčními studenty v rámci rozvrhu předmětu 

KFY/TMA2 do odvolání distanční formou přes MS Teams. 

 
 

ZMD2  Základní technická měření II   0p+6c  Dr. Kříž 

Nebylo-li již odučeno, nebo není-li s vyučujícím domluveno jinak, výuka bude realizována 

v bloku ve zkouškovém období LS. Termín blokové výuky (bude-li domluven přímo 

s vyučujícím, prosím hlaste Dr. Černému e-mailem). 

 

SMND2 Spec. měření 2 – nedestr. zkoušky  0p+6c  Dr. Černý 

Výuka bude realizována v bloku ve zkouškovém období LS. Termín žádejte po vyučujícím. 

 

AMD2  Aplikovaná matematika II   0p+10s doc. Tesař 

Nebylo-li již odučeno, nebo není-li s vyučujícím domluveno jinak, výuka bude realizována 

v bloku ve zkouškovém období LS. Termín blokové výuky (bude-li domluven přímo 

s vyučujícím, prosím hlaste Dr. Černému e-mailem). 

 

FYD2  Fyzika II     26p+4c Dr. Kříž 

Výuka bude realizována společně s prezenčními studenty viz rozvrh předmětu v IS/STAG. 

 
 

TMD1  Technická mechanika I   13p+7c dr. Veselý 

Předmět možno navštěvovat společně s denními studenty podle rozvrhu v IS/STAG. 

V opačném případě bude výuka realizována blokově.  

 
 



OTD  Obecné otázky techniky   0p+6s  Dr. Černý 

Realizace předmětu bude domluvena na počátku semestru s vyučujícím. Požadavkem bude 

vypracování seminární práce. 

 

Povinně-volitelné předměty: 

Pro studenty KAFT budou na katedře pedagogiky a psychologie otevřeny následující 

povinně-volitelné předměty! Je-li to pro vás relevantní, zapište si je a kontaktujte vyučujícího! 

Aktuální problémy pedagogiky KPE/APFK 

Pedagogická komunikace 
KPE/PEKKT  
spolu s oborem Základy výrobní techniky (Bc.) 

  

 

KPE/APFK: 

 
 

KPE/PEKKT: 

 
 

Upřesňující informace a odpovědi na dotazy poskytne Dr. P. Černý (pcerny@pf.jcu.cz). 
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