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Volba specializace
Školící středisko Ostrava
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Volba specializace je určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu
Strojírenství. Studenti si volí jednu až pět z následujících specializací ve své formě
studia (prezenční/kombinovaná) a seřadí je podle svých preferencí:

✓ S01 Aplikovaná mechanika (AME)
✓ S02 Dopravní a procesní zařízení (DPZ)
✓ S03 Hydraulika a pneumatika (HAP)
✓ S04 Konstrukce strojů (KST)
✓ S05 Průmyslové inženýrství (PRI)
✓ S06 Design průmyslových výrobků (PDE)
✓ S07 Robotika (ROB)
✓ S08 Řízení strojů a procesů (RSP)
✓ S09 Strojírenská technologie (STT)
✓ S10 Aditivní technologie (ADT) – akreditační proces (viz. prezentace specializace)



Volba specializace
Školící středisko Šumperk
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Studenti si volí jen jednu specializaci a to:
✓ S09 Strojírenská technologie (STT) ve své formě studia 

(prezenční/kombinovaná).



Volba zaměření pro specializaci S04 
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✓ Konstrukce výrobních strojů a zařízení (KVS)

✓ Technika pro zemní a stavební práce  (TZP)

✓ Technická diagnostika, opravy a udržování (DOU)

✓ Konstrukce strojních dílů a skupin (KSD)

Studenti, kteří si zvolí a budou zařazeni do specializace S04 Konstrukce strojů (KST)
si následně volí jedno z následujících zaměření:



Počty přijímaných žadatelů
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V konzultačním středisku Šumperk všichni studenti budou volit specializaci S09 ve své formě studia.

Číslo specializace Název specializace
Prezenční Kombinovaní

Kapacita Kapacita

S01 Aplikovaná mechanika 25 25

S02 Dopravní a procesní zařízení 15 15

S03 Hydraulika a pneumatika 25 10

S04 Konstrukce strojů 80 70

KVS Konstrukce výrobních strojů a zařízení 20 20

TZP Technika pro zemní a stavební práce 20 20

DOU Technická diagnostika, opravy a udržování 20 20

KSD Konstrukce strojních dílů a skupin 20 x

LSZ Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo x x

S05 Průmyslové inženýrství 24 24

S06 Design průmyslových výrobků 10 0

S07 Robotika 25 10

S08 Řízení strojů a procesů 20 10

S09 Strojírenská technologie - Ostrava 60 30

S09 Strojírenská technologie - Šumperk 20 15



Harmonogram volby specializace
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Činnost Od Do

Volba specializace studenty v Edisonu 14.2.2022 27.2.2022

Vyhodnocení volby 7. 3. 2022 11. 3. 2022

Oznámení o zařazení na specializaci S04 7. 3. 2022 11. 3. 2022

Oznámení o rozdělení do specializací 14. 3. 2022 16. 3. 2022

Tvorba OSP (mimo S04) 4. 4. 2022 1. 5. 2022

Zařazení do zaměření v rámci S04 17. 3. 2022 23. 3. 2022

Oznámení o rozdělení do zaměření v rámci S04 24. 3. 2022 25. 3. 2022

Korekce a dovolby v rámci S04 28. 3. 2022 8. 4. 2022

Tvorba OSP pro specializaci S04 11. 4. 2022 1. 5. 2022



A: Volba specializace v IS Edison.
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A: Volba specializace v IS Edison.
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ULOŽIT !!!



B: Oznámení o výsledcích a zařazování studentů, 
kteří si nevolili nebo překračují kapacitu.
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• Přihlášení studenti budou seřazeni podle VSP za 1. ročník (Směrnice děkana č.: 
FS_SME_05_008).

• Na specializaci budou přijati studenti do plné kapacity, ostatní budou zařazeni na 
nejbližší volnou specializaci v pořadí, které si zvolili.

• Případně nepřijatým studentům bude nabídnuta volná kapacita ostatních specializací.

• Studentům, kteří si nezvolí specializaci v termínu bude specializace přiřazena děkanem.

Stav výběru oboru má několik fází:

1. vybrán – student projevil zájem o obor,

2. schválen – odpovědná osoba schválí vybraný obor studentovi,

3. zapsán – proběhne zápis studenta na obor.



C: Zařazování studentů ve specializaci
S04 Konstrukce strojů do zaměření.
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➢ Týká se jen specializace S04! Studentu bude oznámeno e-mailem ze studijního oddělení, že
je zařazen do této specializace.

➢ Do termínu uvedeném v tomto oznámení kontaktuje student e-mailem studijní oddělení a
uvede pořadí zájmu o vybraná zaměření (určí jedno nebo pořadí více zaměření).

➢ Podle těchto požadavků sestaví studijní oddělení pořadí studentů pro jednotlivá zaměření
podle VSP za 1. ročník (použije se stejný princip jako pro volbu specializace).

➢ Studenti, kteří do termínu neuvedou požadavky na zaměření bude zaměření určeno
děkanem.

➢ V případě, že se student z kapacitních důvodů nedostane na požadované zaměření, bude
pak individuálně, po dohodě se studijním oddělením, přiřazen do jiného zaměření nebo do
jiné specializace s volnou kapacitou.

➢ V období tohoto zařazování je nutno používat školní e-mailovou adresu a pravidelně
poštu kontrolovat. Celá komunikace při zařazování na zaměření bude probíhat školním e-
mailem neboť není připravena podpora v IS Edison.



D: Oznámeni definitivních výsledků zařazování 
a zápis do specializací a zaměření.
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Po oznámení o zařazení do specializace (a zaměření) si student tvoří OSP z předmětů podle platného 
studijního plánu.

Svůj studijní plán najdete v Edisonu na stránce dle následujícího snímku. Je-li v Edisonu použita pouze 
zkratka, zde je vysvětlivka:

✓ S01 Aplikovaná mechanika (AME)
✓ S02 Dopravní a procesní zařízení (DPZ)
✓ S03 Hydraulika a pneumatika (HAP)
✓ S04 Konstrukce strojů (KST), zaměření:

Konstrukce výrobních strojů a zařízení  (KVS)
Technika pro zemní a stavební práce  (TZP)
Technická diagnostika, opravy a udržování  (DOU)
Konstrukce strojních dílů a skupin  (KSD) 

✓ S05 Průmyslové inženýrství (PRI)
✓ S06 Design průmyslových výrobků (PDE)
✓ S07 Robotika (ROB)
✓ S08 Řízení strojů a procesů (RSP)
✓ S09 Strojírenská technologie (STT)



E: Tvorba OSP studenty na následující 
akademický rok. 
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Po oznámení o zařazení do 
programu (specializace) proveďte 
„Volbu předmětů“.

Konkrétní zapisované předměty 
jsou určeny Studijním plánem 
univerzity.

Pozor na novou terminologii, v 
Edisonu se dosud vyskytují:  
stud. obor = nově specializace,
specializace = nově zaměření.

= specializace !!!
= zaměření !!!



E: Tvorba OSP studenty na následující 
akademický rok. 
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Vyberte správný akademický rok.

Vyberte správný studijní program, 
musí mít číslo dle obrázku !!!

Vyberte svou specializaci. Pozor 
na pojmy, Edison jede ještě podle 
starého zákona kde byly obory!

Vyberte svou formu studia a 
školicí středisko.

= specializace !!!
= zaměření !!!

nebo



E: Tvorba OSP studenty na následující 
akademický rok. 
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Konstrukce výrobních strojů a zařízení (KVS)

Technika pro zemní a stavební práce (TZP)

Technická diagnostika, opravy a udržování (DOU)

Konstrukce strojních dílů a skupin (KSD)

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (LSZ)

Přepněte setřídění dle 
BLOKU, zobrazí se tím 
komentáře k volbě 
předmětů.

Vypněte 1. a 2. ročník.

U specializace S04 
nechte vybráno jen 
vaše zaměření (v 
Edisonu zelený text 
vysvětlující zkratky 
není).



E: Tvorba OSP studenty na následující 
akademický rok. 
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Konstrukce výrobních strojů a zařízení (KVS)

Technika pro zemní a stavební práce (TZP)

Technická diagnostika, opravy a udržování (DOU)

Konstrukce strojních dílů a skupin (KSD)

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (LSZ)

V případě existence 
povinně volitelných 
a volitelných  
předmětů ve 
studijním plánu se 
řiďte poznámkami.

Do OSP si zapište 
všechny studijní 
předměty.



E: Tvorba OSP studenty na následující 
akademický rok. 
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Konstrukce výrobních strojů a zařízení (KVS)

Technika pro zemní a stavební práce (TZP)

Technická diagnostika, opravy a udržování (DOU)

Konstrukce strojních dílů a skupin (KSD)

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (LSZ)

Pozor na 
terminologii. 
Předmět SZZ není 
totéž jako studijní 
předmět!

Předmět SZZ

Studijní předměty

Předmět SZZ

Studijní předměty
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STUDIJNÍ ODDĚLENÍ A INTERNATIONAL OFFICE

Kontaktní osoba pro Bc. studium Ivana Sikorová, DiS. 

tel.: 597 324 122

e-mail: ivana.sikorova@vsb.cz

mailto:ivana.sikorova@vsb.cz


Volba specializace
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