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

 
Povinné předměty: 

MATD1  Materiály a technologie I   26p+0s  Dr. Černý 

ZMD1  Základní technická měření I  0p+6c  Dr. Kříž 

SMND1  Spec. měření I – nekov. materiály  0p+6c  Dr. Černý 

PPD1  Počítačem podpor. projektování  4p+4c  Dr. Veselý 

           

KOD  Konstrukční dokumentace   10p+6s  Dr. Veselý 

AMD1   Aplikovaná matematika I   0p+10s  doc. Tesař 

FYD1  Fyzika I     26p+4c  Dr. Kříž 

UPYKT  Úvod do psychologie   12p+0s  vyučující KPE 

 

Povinně volitelné a výběrové předměty: Budete si je zapisovat až od letního semestru. 

Výuka před začátkem zimního semestru: Žádná výuka před začátkem semestru neprobíhá. 

 
Pravidelná výuka v zimním semestru: 

• Výuka předmětu UPYKT bude spojena s výukou „Úvodu do psychologie“ pro jiné obory. Nutno 

sledovat v IS/STAG rozvrh předmětů pod stejným názvem (ale jinou zkratkou). V minulém semestru 

byla výuka spojena s předmětem KZV/ÚDPK (předmět Výchovy ke zdraví), ten však doposud nebyl 

rozvrhován. Doposud je rozvrhován pouze předmět KPE/SÚLAK - rozvrh naleznete na IS/STAGu. 

V každém případě je nutná domluva s vyučujícím nejpozději na začátku zimního semestru. 

V případě potíží kontaktovat Dr. Pavla Černého (KAFT). 

• Výuka předmětu Materiály a technologie I (KFY/MATD1) probíhá vždy ve středu od 13:00, výuka 

je realizována společně s prezenčními studenty dle rozvrhu v IS/STAG. Učebna viz IS/STAG. 

• Výuka předmětu Fyzika I (KFY/FYD1) bude realizována společně s prezenční variantou téhož 

předmětu (KFY/7F1) dle rozvrhu uvedeného v IS/STAG. Výuka bude probíhat každou středu, od 

16:00 – 19:00 na učebně viz IS/STAG. 

 

Bloková výuka v zimním semestru: 

Týká se předmětů ZMD1, PPD1, KOD, SMND1 a AMD1.  

• AMD1, ZMD1 - žádejte od začátku semestru od Dr. Černého termíny blokové výuky 

• PPD1, KOD - individuální domluva s vyučujícím Dr. Veselým - domluvit si termíny blokové výuky 

a dát na vědomí Dr. Černému 

• SMND1 - termín blokové výuky bude sdělen Dr. Černým na přednáškách MATD1 v průběhu 

semestru 

 

PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D. 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. 

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. 

Mgr. Martina Blažková – komunikace s KPE 

sekretářka KAFT Marie Černá 

607 500 321       vesely@pf.jcu.cz 

737 647 304       pcerny@pf.jcu.cz 

38 777 30 53      kriz@pf.jcu.cz 

38 777 30 51      raset@pf.jcu.cz     

387 773 214       blazkova@pf.jcu.cz 

38 777 30 55      cerna@pf.jcu.cz                         

 

Veškeré nové skutečnosti a informace ohledně organizace předmětů a jejich rozvrhu budou průběžně 

uveřejňovány v aktualizovaných dokumentech na webu Katedry aplikované fyziky PF JU – Pro studenty 

– Kombinované studium (http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft/pro-studenty/kombinovane-

studium/).  

 

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

 

Mgr. Pavel Černý, Ph.D. 

         KAFT 
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