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Období vysokoškolského studia je důle-
žité, ale co po něm? Cílem přece není samo 
studium na fakultě, ale povolání, které vám 
absolvování zvoleného studia umožní vyko-
návat. U nás najdete širokou nabídku studij-
ních programů, z nichž každý vás připraví 
na celou řadu profesí: nejen na tu vaši vysně-
nou, ale i na bezpočet dalších, které se zvole-
ným oborem souvisejí. Tak nejenže získáte 
kvalifikaci pro práci, která vás zajímá, ale 
navíc si v dané oblasti uchováte možnost vol-
by, možnost změnit profesi kdykoli podle 
svého aktuálního přání a  vždy si zajistit 
dostatek peněz i  času, uchovat si finanční 
nezávislost a  svobodně řídit svůj pracovní 
i soukromý život. Právě trvalá možnost volby 
je podstatou svobody! 

A rozsáhlou možnost volby vám poskyt-
neme už během vašeho studia. Můžeme vás 

připravit na různé druhy činností od výrobní 
přes výzkumnou až po řídicí či učitelskou. 
Jako budoucí technici, technologové či třeba 
ekologové u nás získáte potřebné teoretické 
znalosti i  praktické dovednosti – a  pokud 
zatoužíte po  funkci ředitele, poskytneme 
vám i  ekonomické znalosti a  manažerské 
dovednosti, které pro takovou práci budete 
potřebovat. Po tříletém bakalářském studiu 
už budete připraveni zahájit svou profesní 
dráhu, ale můžete také pokračovat v navazu-
jícím magisterském studiu, které trvá dva 
roky a rozšíří seznam profesí a pozic, z kte-
rých si poté budete moci vybírat.

Jsme si velmi dobře vědomi, jak cennou je 
osobní svoboda jednotlivce, a pokud hledáte 
rozsáhlou svobodu během studia i přípravu 
na  svobodu celoživotní, najdete ji právě 
u nás! 

studuj materiály

FMT VŠB-TUO

Vytvořte si svou vlastní budoucnost
Připravte se na práci, která vás bude bavit i živit
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

fmt.vsb.cz

 Kování: Kovárna VIVA a.s.

Kompablok



fmt.vsb.cz www.sciam.cz

FMT VŠB-TUO Vytvořte si svou vlastní budoucnost

Koksárenská baterie - spouštění (Třinecké železárny, a.s., foto Petr Tkáč)

Dokončené odstředivě lité válce do teplých válcoven (Vítkovické slévárny, spol. s r.o.)

Vůz Student Car

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V průmyslu, výzkumu i školství,
v obchodu i ve státní správě,
vždy na místě podle své volby

Podle svého přání můžete pracovat v  továrně či v  laboratoři, 
ve vývojové kanceláři, u počítače, u výrobní linky či v terénu. Otevře-
né pozice máte v automobilovém průmyslu i v průmyslu chemickém, 
strojírenském a  elektrotechnickém. Uvítají vás ve  státní správě, 
ve školství středním i vysokém, uplatníte se ve vědeckém výzkumu 
i v průmyslu paliv. Další příležitosti najdete v potravinářství, metalur-
gickém průmyslu, v  hutích, dolech, distribučních a  ekologických 
organizacích, energetických firmách a  tepelných provozech a vaši 
práci ocení i podniky zabývající se recyklací odpadů a chladírny. Vaše 
volba vás může zavést i do uměleckých ateliérů a na výstavy umění či 
do firem vyrábějících pomůcky pro obnovu zdraví. Vy sami si zvolíte, 
v jakém prostředí chcete pracovat, a svoji volbu můžete kdykoli svo-
bodně změnit.

CO BUDETE DĚLAT 

Vyvíjet, vyrábět, prodávat,
kontrolovat a schvalovat,
řídit, navrhovat, zkoumat, učit

Můžete vyvíjet a vyrábět nové materiály, součástky, nebo třeba celá 
auta, analyzovat vliv prostředí na vlastnosti materiálů a jejich odol-
nost a bezpečnost, počítat mechanické vlastnosti součástek či prostup 
tepla do okolí, navrhovat nové výrobní postupy a řídit výrobní provo-
zy, nakládat s odpady a napravovat ekologické škody, plánovat výrobu 
i výzkum, kontrolovat kvalitu i dodržování předpisů a vyhlášek, zlep-
šovat vlastnosti materiálů a výrobků, obchodovat a účtovat. Můžete 
propojovat a automatizovat provozy, zkoušet, hodnotit, recyklovat, 
zkoumat, učit, slévat, tvářet, diagnostikovat, konstruovat, seřizovat, 
opravovat, schvalovat, měřit, sledovat, prodávat, spalovat, ohřívat, 
chladit, radit, ověřovat, projektovat, posuzovat, tvořit, odlévat, mode-
lovat, cizelovat, kreslit, počítat, vystavovat a vyhledávat informace. 
Vždy můžete dělat to, co vám bude v danou chvíli vyhovovat.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT 

S kovy, keramikou i kompozity,
energiemi, roboty a počítači,
stroji, měřáky i představivostí 

Můžete pracovat s chemikáliemi, sklem, počítači, plameny, vodou, 
stroji, modely, lidmi, prezentačními systémy, finančními výkazy, měři-
cími přístroji, velkými výrobními stroji, žhavým sklem i keramikou, 
polymery, kompozity, odpady, vzorky, přehledy, zbožím, roboty, kon-
strukčními materiály, výkresy, čísly i šroubovákem, nepatrnými části-
cemi i  velkými stroji, mikroskopy, novými látkami i  celými týmy 
odborníků, potrubím, plynem, softwarem, zbožím, předpisy, kotli, 
měřáky, příručkami, vyhláškami a klienty, kovy a obrazotvorností, 
energiemi a představivostí, s vlastní i cizí myslí, protézami a dalšími 
pomůckami pro obnovu zdraví a  materiály pro jejich zhotovení, 
s výrobními linkami. Výběr bude v každé chvíli na vás!
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Studijní program Chemické a  envi-
ronmentální inženýrství je moderní interdis-
ciplinární studijní program s širokým uplat-
něním absolventů. Během studia se studenti 
seznámí s chemicko-inženýrskými metoda-
mi modelování a výpočtů chemických, potra-
vinářských a dalších technologických proce-
sů, s laboratorními a provozními experimen-
ty, s výpočetní technikou a  informačními 
technologiemi. Při výuce mají možnost vyu-
žívat špičkové vybavení, zapojit se 
do výzkumných týmů a podílet se na řešení 
zajímavých výzkumných projektů nebo 
absolvovat část studia v zahraničí. Vynikající 
studenti mají možnost pokračovat v tomto 
programu i v doktorském studiu. 

Cílem studia je výchova procesně orien-
tovaného odborníka, který je schopen přes-
ného popisu procesů, jejich simulace a návr-
hu technologických zařízení. Zná metody 
používané pro monitorování organických 

a  anorganických látek, základní principy 
hodnocení stavu životního prostředí a vlivu 
průmyslových technologií na složky životní-
ho prostředí. Je schopen aplikovat teoretické 
znalosti podnikového ekonomického řízení.

Navazující magisterský studijní program 
Chemické a environmentální inženýrství je 
strukturován do tří specializací – Chemické 
inženýrství, Environmentální inženýrství 
a  Metody analýzy pro procesní a  envi-
ronmentální inženýrství. Ve společném inže-
nýrském základu jsou probírány teoretické 
chemické a fyzikální principy procesů probí-
hajících jak v  zařízeních používaných 
ve výrobních technologiích, tak technologi-
ích pro ochranu životního prostředí. Studenti 
jsou rovněž seznámeni teoreticky i prakticky 
s pokročilými analytickými metodami, které 
umožňují kontrolu výrobních a zpracovatel-
ských technologií, kontrolu kvality výstup-
ních či odpadních produktů v průmyslu. 

FMT VŠB-TUO

Chemie průmyslu i životního prostředí
Studijní program Chemické a environmentální inženýrství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály
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Spirálové výměníky tepla

Kloboučková 
destilační kolona

Aparatura pro mikrofluidní reaktory
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FMT VŠB-TUO Vytvořte si svou vlastní budoucnost

Parní kotel v Claussově systému výroby síry

Nerezové fermentory ve výrobě vína

Laboratorní cvičení z odměrné analýzy

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V laboratoři i v provozu, 
v továrně i v přírodě, 
na úřadě i ve škole

Podle své specializace v navazujícím magisterském studiu na 
Chemické inženýrství, Environmentální inženýrství nebo Metody 
analýzy pro procesní a  environmentální inženýrství budete 
univerzálně připraveni pro inženýrskou práci v podnicích procesních 
technologií (chemie, průmysl paliv, zpracovatelský průmysl, 
potravinářství, metalurgie atd.) a  to nejen z  hlediska posouzení 
provozu či procesních proudů, ale i z hlediska kvality dle kvalitativních 
či kvantitativních parametrů výrobních produktů či odpadních 
proudů. Kromě toho budete schopni posuzovat vliv těchto technologií 
na životní prostředí a navrhovat účinná nápravná řešení.

CO BUDETE DĚLAT

Vyvíjet, vyrábět, analyzovat, 
počítat, navrhovat, řídit, 
čistit, napravovat, učit 

Už jako bakaláři můžete zastávat střední pozice kvalifikovaných 
pracovníků v chemické výrobě i dalších provozech vyžadujících zna-
lost fungování chemických a  chemicko-technologických procesů, 
střední pozice ve všech typech analytických a kontrolních laboratoří 
v průmyslu, zdravotnictví i ve státní správě, nebo pracovat jako mana-
žeři jakosti analytických laboratoří a  střední manažéři pro řízení 
dopadů technologií na životní prostředí v průmyslových podnicích, 
ve státní správě, odborech životního prostředí městských a obecních 
úřadů, ve firmách a institucích zabývajících se poradenskou, projekč-
ní a výzkumnou činností v oblasti životního prostředí. 

Po navazujícím magisterském studiu se uplatníte v procesním 
(chemickém, metalurgickém, zpracovatelském, potravinářském atd.) 
průmyslu ve výrobě, výzkumu a vývoji, dále v analytických laborato-
řích jako samostatní chemici-analytici nebo na vedoucích pozicích 
v těchto laboratořích či jako odborníci pro ochranu životního pro-
středí v chemických a jiných průmyslových podnicích. Uplatníte se 
ve  firmách a  institucích zabývajících se poradenskou, projekční 
a výzkumnou činností v oblasti životního prostředí i ve státní správě, 
odborech životního prostředí městských a obecních úřadů a rovněž 
v příbuzných oblastech vědy, výzkumu a pedagogiky.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S chemikáliemi i laboratorním 
sklem, přístroji, materiály 
i vodou, modely i lidmi

Čeká vás práce se zkumavkami i počítačem, moderními přístro-
ji a pokročilými programy, materiály, teplem i chladem, plyny, kapa-
linami i pevnými látkami sypkými i soudržnými, s částicemi nejrůz-
nějších velikostí a nejroztodivnějších tvarů, stroji, potrubími, drtiči, 
mlýny, separátory, reaktory, nádržemi, přepravníky, modely atomů 
a molekul a v neposlední řadě také – zvláště v případě učitelství 
a manažerské práce – práce s lidmi.
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Studijní program Management kvality 
a řízení průmyslových systémů je určen pro 
studenty, kteří se zajímají o  problematiku 
managementu kvality, podnikatelské ekono-
miky, průmyslového managementu, automa-
tizaci a  moderní průmyslové technologie. 
Student si může vybrat z těchto nabízených 
specializací: Management kvality, Ekono-
mika a management v průmyslu, Počítačo-
vé řídicí systémy v  průmyslu (bakalářské 
studium) a  Inteligentní řídicí systémy 
v  průmyslu (navazující magisterské 
studium).

Studium je založeno na vyvážené syner-
gické kombinaci znalostí managementu kva-
lity, manažersko-ekonomických vědomostí 
a moderních řídicích, informačních a komu-
nikačních technologií. Tyto znalosti a doved-
nosti vytvářejí předpoklady pro výkon řídi-
cích funkcí v podmínkách postupující auto-

matizace, robotizace a  výroby v  rámci 
konceptu Industry 4.0. Během studia získáte 
znalosti základních principů systémů man-
agementu kvality, nástrojů plánování a zlep-
šování kvality, z  podnikové ekonomiky, 
finančního a manažerského účetnictví a ma-
nagementu, teorie a  prostředků měření 
a automatického řízení, metod identifikace, 
práce s  výpočetní technikou a  prostředky 
automatizační techniky pro řízení technolo-
gických procesů a průmyslových technologií. 
Na výuce se podílejí také špičkoví odborníci 
z praxe, např. daňoví poradci, auditoři, soudní 
znalci, čímž je zaručena vysoká kvalita výuky 
a propojení s praxí.

Absolventi studijního programu se uplat-
ňují jako střední a vrcholoví řídící pracovníci 
průmyslových systémů – výrobních podniků, 
projektových, výzkumných, vývojových 
i jiných specializovaných institucí. 

FMT VŠB-TUO

Staňte se manažery v průmyslu
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály

fmt.vsb.cz



fmt.vsb.cz 

FMT VŠB-TUO Vytvořte si svou vlastní budoucnost

Aplikace smart prostředků ve výuce

Model konvertoru

Měření na elektropohonu

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V průmyslových organizacích 
i v nevýrobní sféře

Jako bakaláři se uplatníte především ve výrobních a inženýrských 
organizacích na úrovni liniového a středního managementu, v útva-
rech managementu kvality a technicko-ekonomických útvarech.

Po magisterském studiu se uplatníte ve výrobních, obchodních, 
inženýrských i dalších organizacích – jako představitelé managemen-
tu pro systémy managementu kvality, manažeři nebo inženýři kvality, 
řídící pracovníci v  technicko-ekonomických útvarech, specialisté 
v oblasti modernizace technologických i výrobních procesů pomocí 
progresivních řídicích, informačních a komunikačních technologií, 
a také při vytváření a využívání pokročilých informačních a komuni-
kačních struktur a při zavádění a správě podnikových řídicích a infor-
mačních systémů.

CO BUDETE DĚLAT

Plánovat, řídit, kontrolovat, 
zlepšovat, obchodovat, řídit 
a automatizovat procesy

Jako absolvent specializace Management kvality budete pracovat 
hlavně jako manažer kvality, inženýr kvality, technik kvality, kontrolor 
kvality, auditor systémů managementu kvality, řídící pracovník útva-
ru managementu kvality, řídící pracovník technické kontroly, specia-
lista pro aplikaci metod managementu kvality, specialista pro pláno-
vání, řízení a zlepšování kvality.

Absolvent specializace Ekonomika a management v průmyslu 
nalezne po ukončení studia uplatnění ve výrobních podnicích v oblas-
ti středního a  vrcholového managementu podnikových (zejména 
výrobních) procesů a specializovaných funkcí a útvarů technickoeko-
nomického a  ekonomického zaměření průmyslových podniků 
a organizací. Absolventi se uplatňují například na pozicích: ředitel 
organizace, finanční ředitel, personální ředitel, manažer marketingu, 
obchodní ředitel, ředitel marketingu, ředitel nákupu, ředitel prodeje, 
specialisté v oblasti účetnictví.

Absolventi specializací Počítačové řídicí systémy v  průmyslu 
a Inteligentní řídicí systémy v průmyslu naleznou uplatnění napří-
klad na pozicích systémový inženýr správy aplikací, správce softwaro-
vých aplikací, správce řídicích systémů, správce datového centra, spe-
cialista operačních systémů a sítí, hutní inženýr, energetik specialista 
řídicí soustavy, programátor analytik, řídicí pracovník a specialista 
v průmyslové výrobě, řídicí pracovník a specialista v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií, řídicí pracovník v oblasti výzku-
mu a vývoje.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S lidmi i roboty, počítači 
a informacemi

Budete pracovat s lidmi ve výrobě, s obchodními partnery a jejich 
týmy, s  expertními skupinami a  dále např. s  informacemi, s  daty 
z výroby, se systémy počítačů, databázemi, roboty, měřicími přístroji 
a počítačovými sítěmi. 
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Studenti se seznámí se všemi důležitými 
skupinami technických materiálů - kovy, 
polymery, konstrukční keramikou i kompo-
zitními materiály. Program zahrnuje základ-
ní informace o technologiích přípravy a dal-
šího zpracování těchto materiálů, detailně se 
zabývá metodami zkoušení vlastností a hod-
nocení struktury materiálů. Garantující pra-
coviště disponuje laboratořemi, které jsou 
srovnatelné s obdobnými pracovišti ve vyspě-
lých zemích. Studenti mají již během studia 
možnost zapojit se do řešení průmyslových 
problémů, mohou také absolvovat zahraniční 
stáže. V případě zájmu si absolventi bakalář-
ského studia mohou dále prohloubit znalosti 
v navazujícím magisterském studijním pro-
gramu Materiálové inženýrství, případně 
studovat Double Degree Program mezi VŠB 
– TU Ostrava a National Yokohama Univer-
sity, Japonsko. 

Studijní program Materiálové inženýr-
ství v  navazujícím magisterském studiu 
navazuje na  bakalářský studijní program 

Materiálové inženýrství, dále pak na studijní 
programy Materiálové technologie a recyk-
lace a Materiály a technologie pro automobi-
lový průmysl. Obsahuje dvě specializace: 
Progresivní technické materiály a Materiálo-
vé technologie a recyklace.

Stěžejním cílem studia je vybavit studen-
ty takovými znalostmi a dovednostmi, aby 
byli schopni provádět návrh technických 
materiálů pro dané podmínky použití, navr-
hovat vhodné druhy zkoušek pro ověřování 
užitných vlastností materiálů a metod pro 
hodnocení jejich strukturních charakteristik, 
vytvářet technologické postupy umožňující 
řízené ovládání užitných vlastností materiá-
lů, provádět expertizní činnost v  oblasti 
materiálového inženýrství, navrhovat vhod-
né recyklační technologie apod. 

V případě zájmu si absolventi magister-
ského studia mohou dále prohloubit znalosti 
tohoto oboru v navazujícím doktorském stu-
dijním programu Materiálové vědy 
a inženýrství.

FMT VŠB-TUO

Technické materiály dneška i zítřka
Studijní program Materiálové inženýrství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály

fmt.vsb.cz
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Mikrostruktura C-Mn oceli

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V průmyslu metalurgickém,
strojírenském i automobilovém,
laboratořích, školách i úřadech

Jako bakaláři naleznete uplatnění v početných podnicích a fir-
mách strojírenského průmyslu, metalurgického průmyslu, automobi-
lového průmyslu aj. zabývajících se výrobou, dalším zpracováním, 
zkoušením vlastností a hodnocením kvality různých druhů technic-
kých materiálů, od kovových přes polymery a konstrukční keramiku 
až po  kompozitní materiály. Další uplatnění je možné například 
v oblasti výzkumu a vývoje technických materiálů. 

Absolventi navazujícího magisterského studia najdou široké 
uplatnění ve strojírenských či metalurgických podnicích, v automobi-
lovém průmyslu, v podnicích věnujících se výrobě nebo zpracování 
plastů, konstrukční keramiky, odpadů aj. jako špičkoví odborníci pro 
řešení širokého spektra materiálových problémů. Absolventi mohou 
nalézt uplatnění také v institucích zabývajících se výzkumem a vývo-
jem v oblasti materiálů nebo odpadovým hospodářstvím, ve vzděláva-
cích organizacích apod. 

CO BUDETE DĚLAT

Vyvíjet, navrhovat, vyrábět, 
zkoušet, hodnotit, recyklovat,
zkoumat, řídit 

Jako absolventi bakalářského studia se uplatníte jako materiáloví 
technici či specialisté průmyslového inženýrství.

Jako absolventi navazujícího magisterského studia můžete se stu-
dijní specializací Materiálové technologie a recyklace pracovat jako 
řídící pracovníci v průmyslové výrobě, materiáloví nebo recyklační 
technologové a pracovníci v příbuzných oborech, technici v ostatních 
průmyslových oborech.

Se studijní specializací Progresivní technické materiály se uplat-
níte jako řídící pracovníci, odborní pracovníci v oblasti výzkumu 
a vývoje, strojní inženýři, hutní inženýři a specialisté v ostatních prů-
myslových oborech.

 
S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S měřícími přístroji 
i velkými výrobními stroji,
počítači, modely i lidmi

Budete pracovat s kovy, polymery, konstrukční keramikou i kom-
pozitními materiály, přístroji pro testování materiálů a ověřování 
jejich složení a vlastností, seznámíte se s moderními technologiemi 
jejich výroby a  zpracování, s  programy na  modelování struktury 
a vlastností materiálů, výrobků i s vybranými typy odpadů a recyklač-
ními procesy.

Porušený závitový spoj

Mikrostruktura niklové superslitiny

Obrázky na protější straně: 
Nahoře: Technické vybavení laboratoře práškové metalurgie
Dole vlevo: Komplexní charakterizace materiálů na analytickém elektronovém mikroskopu
Dole vpravo: Studium substruktury materiálů na prozařovacím elektronovém mikroskopu

1/2021, www.sciam.cz  29fmt.vsb.cz 



30 Scientific American České vydání, 1/2021

FMT VŠB-TUO

Tvořit materiály i dávat jim nový život
Studijní program Materiálové technologie a recyklace
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

V souvislosti s nároky na kombinované 
funkce produktů roste požadavek také 
na přípravu sofistikovaných materiálů a pro-
gresivní technologie jejich výroby, jako pří-
klad si můžeme uvést dnes velmi populární 
aditivní technologie, plazmové nebo laserové 
technologie. Na druhou stranu roste význam 
třídění a recyklace odpadních materiálů, což 
jsou procesy, které se stávají již životní nut-
ností pro zachování životního prostředí, sní-
žení spotřeby primárních zdrojů, vody, ener-
gií a znečištění vzduchu. Recyklace draho-
cenných surovin pro výrobu různých součástí 
a zařízení je v současné době o to víc důleži-
té, neboť Česko je z 80 % závislé na  jejich 
dovozu.

Chcete se stát odborníkem, který umí 
technickým přístupem řešit problematiku 
výroby a zpracování materiálů a jejich recyk-

studuj materiály

fmt.vsb.cz

lace? Při studiu bakalářského programu 
Materiálové technologie a recyklace získáte 
ucelené znalosti o důležitých skupinách běž-
ných i progresivních materiálů, jejich výrobě, 
vlastnostech a možnostech aplikace v  růz-
ných oblastech průmyslu. Vaše odborné zna-
losti jak v profilujících teoretických předmě-
tech, tak odborné dovednosti z oblasti mate-
riálových technologií pro moderní průmysl 
a zpracování odpadů vám umožní v dobře 
technicky vybavených laboratořích nebo při 
spolupráci s podniky tvůrčím způsobem řešit 
samostatně i v týmu základní technologické 
i materiálové problémy praxe. Poznáte mož-
nosti a omezení jak materiálových, tak recyk-
lačních technologií, zejména v  oblastech 
výroby sofistikovaných materiálů nebo recy-
klace zaměřené na využití kovových či neko-
vových druhotných materiálů. Budete se ori-
entovat v oblasti materiálů a odpadů se zřete-
lem na vzájemné působení kovů a životního 
prostředí, dále v oblasti používaných techno-
logií pro průmysl zpracování odpadů při 
respektování ochrany životního prostředí, 
vyznáte se v nakládání s odpady podle legis-
lativy EU a ČR. 

Cílem studia je tedy příprava absolventa, 
který bude schopen technicky a organizačně 
zajistit i řídit průběh výrobních i recyklač-
ních procesů a který se uplatní v nastupující 
cirkulární ekonomice. Po absolvování studia 
můžete pokračovat v navazujícím magister-
ském studiu na specializaci stejného názvu 
nebo v  programu Biomechanické inže-
nýrství. 
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Použité výrobky jako druhotná surovina

Tavení recyklovaného hliníku v rotační peci (REMET, spol. s r.o.)

Převoz odlitků recyklovaného hliníku (REMET, spol. s r.o.)

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

Ve výrobě i ve vývoji,
v zpracování odpadů,
státní správě a kontrole

Vaše zaměření bude žádané v podnicích, které se zabývají výro-
bou, úpravou i kontrolou technických nebo biokompatibilních mate-
riálů a zpracováním odpadů. Uplatnění najdete také ve výzkumných 
ústavech nebo podnicích při výzkumu, vývoji a inovacích jak samot-
ných materiálů, tak i technologických, výrobních a zpracovatelských 
postupů.

Jako absolvent se rovněž uplatníte ve společnostech, které zpraco-
vávají druhotné suroviny nebo provádějí výzkum technologií na pře-
pracování odpadů.

Další uplatnění budete moci nalézt také v orgánech státní správy 
a auditorských firmách, které budou kontrolovat naplňování poža-
davků cirkulární ekonomiky.

CO BUDETE DĚLAT

Vyrábět i recyklovat, vyvíjet,
zkoumat, měřit, navrhovat, 
testovat, ověřovat, kontrolovat

Po absolvování bakalářského studijního programu Materiálové 
technologie a recyklace můžete v závislosti na své specializaci najít 
celou řadu uplatnění ve funkcích technických, diagnostických, pro-
gramovacích, výrobních, servisních, konstrukčních, vývojářských 
a kontrolních. 

Typické pracovní pozice pozice a profese, které můžete vykonávat, 
jsou například: provozní technik, technolog ve výrobě nebo při recyk-
lacích materiálů, technolog-metalurg, dispečer, přípravář výroby, pra-
covník v  metalografii, operátor, pracovník nebo technik ve  vědě 
a vývoji, specialista v oblasti průmyslové ekologie.

V provozech se dobře uplatníte zejména při odborných činnos-
tech, při kterých si budete moci dále perspektivně rozvíjet vědomosti 
a znalosti ve vztahu ke svěřenému zařízení, nebo při středně kvalifi-
kovaných odborných činnostech, opravňujících k vedení dílčích částí 
zakázek a řešeních dílčích problémů.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S novými i odpadními materiály,
laboratorním nebo provozním 
zařízením

Budete pracovat s kovovými i nekovovými materiály na laborator-
ních nebo provozních zařízeních, testovacích nebo kontrolních pří-
strojích nebo linkách na zpracování odpadů.

Pro vaši činnost při diagnostice a kontrole vlastností materiálů 
budete pracovat jak s počítači, tak s projektovými a legislativními 
dokumenty a normami.

Ať už bude vaše profesní zaměření jakékoli, vaše znalosti a doved-
nosti budou zárukou  buď nových nebo inovativních materiálů či 
technologií, anebo díky vám získají recyklované materiály druhou 
šanci.
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FMT VŠB-TUO

Nepostradatelné části konstrukcí
Studijní program Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály
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Přitahuje vás výroba a zpracování kovů, 
jejich odlévání a tváření? Rádi byste se uplat-
nili v metalurgických, slévárenských a strojí-
renských podnicích, které mají mezi zaměst-
navateli velké zastoupení a projevují zájem 
o naše studenty již během jejich studia? Pak 
je tento jedinečný studijní program v rámci 
celé ČR určen právě vám. 

Během studia získáte nezbytné vědo-
mosti a  dovednosti z  oblasti moderních 
technologií produkce železa a oceli, slévá-
renství železných a neželezných kovů a obje-
mového tváření. Porozumíte metalurgickým 
pochodům při výrobě kovů, v laboratorních 
a poloprovozních podmínkách se seznámíte 
se základními technologiemi výroby odlitků, 
postupy využití metod Rapid Prototyping, 
ale i s navrhováním, realizací a následným 
vyhodnocováním procesů objemového tvá-
ření – zejména válcování, kování a tažení – 

včetně výzkumu deformačního chování 
kovových materiálů. Budete umět číst tech-
nickou dokumentaci, používat statistické 
metody a využívat moderní metody simulace 
metalurgických, slévárenských a  tvářecích 
procesů v softwarech ANSYS Fluent, Quik-
CAST Magmasoft nebo Simufact Forming.  
Získáte i  základní znalosti občanského 
a obchodního práva. Samozřejmostí je i roz-
šíření znalostí v  oblasti cizího (zejména 
technického) jazyka a  nezapomínáme ani 
na rozvoj dnes tak potřebných soft skills - 
např. komunikačních a  prezentačních 
dovedností.

Po  absolvování bakalářského studia 
můžete pokračovat v navazujícím magister-
ském studijním programu Metalurgické 
inženýrství, po kterém můžete buď zamířit 
do praxe podle své studijní specializace, nebo 
pokračovat v doktorském studiu.

Slévárenské poloprovozní
pracoviště
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Fyzikální model pánve pro rafinaci kovových tavenin

Válcování ocelové tyče za tepla na počítačově řízené laboratorní trati

Obsluha tryskací kabiny – práce s tryskací kabinou

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V metalurgii i strojírenství,
ve slévárnách i v distribuci, 
ve výzkumných organizacích 

Můžete se uplatnit v metalurgických a strojírenských podnicích 
na  pozicích technologů, ale také ve  výzkumných organizacích 
na pozicích výzkumníků, nebo ve společnostech zabývajících se dis-
tribucí či dalším zpracováním hutních výrobků, a to jak na národní 
tak mezinárodní úrovni.

Svět kovů, součástek, ale i předmětů každodenní potřeby, které 
jsou z nich vyrobeny, je doslova bez hranic. Proto se vám nabízí nepře-
berný výběr profesí jak v České republice, tak ve světě, doslova od jed-
noho pólu až ke druhému.

CO BUDETE DĚLAT

Vyrábět kovy, slévat je a tvářet,
řídit výrobu, zkoumat a vyvíjet,
plánovat i obchodovat

Absolventi studijního programu Moderní produkce a zpracování 
kovových materiálů mohou nalézt uplatnění jako specialisté v oblasti 
technologie výroby železa a oceli, specialisté v oblasti slévárenské 
technologie a specialisté v oblasti tváření kovových materiálů. 

Mezi typické pracovní pozice lze zařadit technologa výroby 
(metalurga, slévače, tvářeče), vedoucího výroby, obchodního referen-
ta, výzkumného pracovníka či projektového manažera. Můžete pra-
covat také jako vedoucí technolog, plánovač výroby, manažer výroby, 
provozní technik či technolog vývojář.

Ze své pozice budete plánovat nejlepší způsob výroby a budete ho 
umět i celý řídit a kontrolovat. Z vašich rukou vzejdou zcela nové 
typy materiálů, kterým můžete dát dosud nevídané tvary. Jako pláno-
vač výroby sladíte produkci celého oddělení i celého podniku. 

Pokud zvolíte obchodní kariéru, pak právě díky vám podnik nejen 
vyrobí, ale i prodá - a tak vlastně zajistíte celý smysl jeho existence. Při 
této práci, která je nad jiné ceněná, se vydáte na cesty k obchodním 
partnerům a poznáte kolegy velmi širokého profesního zaměření. 

Ať už budete pracovat ve výrobě, managementu nebo v obchodě, 
jedno bude jisté: nepostradatelné části bezpočtu konstrukcí a před-
měty denní potřeby vzniknou či dorazí na své místo právě díky vám.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

Se žhavými kovy i velkými stroji, 
počítači i výrobními linkami,
projekty, plány i zákazníky

Čeká vás práce s chladnými i horkými kovy, kapalnými kovy, sliti-
nami, slévárenskými formami i tvářecími stroji, s odlitky i výkovky. 
Budete pracovat s obrovskými kusy kovu i  jemnými součástkami, 
s  laboratorním zařízením a  počítači, s  celými výrobními linkami 
a týmy, se zákazníky, projekty a plány. Díky vám budou vznikat nové 
typy materiálů, například donedávna nevídané kovové pěny, ale i dal-
ší, jejichž podoba, složení a využití budou sahat až tam, kam v kombi-
naci s technickými znalostmi dosáhne vaše fantazie!
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V záři žhavého kovu
Studijní program Metalurgické inženýrství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály
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Studijní program Metalurgické inženýr-
ství je směřován na výchovu odborníků pro 
moderní metalurgii a strojírenství. Zpočátku 
jsou přednášeny zásadní společné teoretické 
předměty, vhodně doplněné o  předměty 
např. z oblasti materiálových věd, manage-
mentu a řízení kvality. Dále se studijní pro-
gram člení na tři specializace:

(1) Specializace Moderní technologie 
výroby kovů je zaměřena na výrobu surové-
ho železa a oceli a teoretickou podstatu fyzi-
kálně-chemických vysokoteplotních procesů 
a následnou technologickou aplikaci. Kromě 
teoretické podstaty metalurgických dějů se 
výuka soustředí na  technologické principy 
výroby surového železa a oceli v primárních 
agregátech, použití různých variant sekun-
dární metalurgie a v neposlední řadě odlévá-
ní oceli do kokil nebo na zařízení plynulého 
odlévání. 

(2) Specializace Slévárenské technolo-
gie je zaměřena na  zpracování kovových 
materiálů slévárenskými postupy s využitím 
tradičních technologií (např. gravitační odlé-

vání) i speciálních technologií výroby odlitků 
(tlakové lití, odstředivé lití apod.). Pozornost 
je zaměřena na celý postup výroby odlitku 
včetně návrhu a přípravy modelu, přípravu 
formovacích a jádrových směsí, výrobu for-
my, přípravu a úpravu taveniny ze slitin žele-
za a neželezných kovů, slévárenské postupy 
s využitím trvalých i netrvalých forem včetně 
možností ovlivnění dosažené struktury 
a vlastností litých dílů. 

(3) Specializace Tváření progresivních 
kovových materiálů je zaměřena na obje-
mové tváření moderních materiálů, a to tra-
dičními technologiemi (válcování, kování 
apod.) i nově vyvíjenými metodami založe-
nými na aplikaci intenzivní deformace. Kro-
mě problematiky vlastního tvarování je 
pozornost zaměřena i na teoretické a apli-
kační aspekty deformačního chování, resp. 
na  optimalizaci užitných vlastností slitin 
i kompozitů prostřednictvím řízeného tváře-
ní a vývojem ultra-jemnozrnných struktur. 
Klíčovou roli při tom hrají fyzikální i počíta-
čové simulace tvářecích procesů.

Kontidrátová válcovna – chladicí lůžko
(Třinecké železárny, a.s., foto Petr Tkáč)

Lití kovu do formy
(odstředivé lití válců) 
(Vítkovické slévárny, spol. s r.o.)

Ocelárna – BOF – plošina u konvertoru
(Třinecké železárny, a.s., foto Petr Tkáč)
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Studenti mají k dispozici i poloprovozní slévárenské pracoviště

Výzkumné práce na fyzikálním modelu pánve pro rafinaci kovových tavenin

Výzkumné práce na počítačově řízeném simulátoru deformací za tepla, v rámci ČR unikátním

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V provozu velkých podniků
i výzkumných laboratořích,
ve vývoji i obchodu

Odborné znalosti absolventů jsou na trhu práce vysoce žádané, 
protože jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti mnohých 
průmyslových i vědeckovýzkumných subjektů. Několik let trvá převis 
poptávky nad počty absolventů z oborů metalurgického inženýrství, 
zejména v případě specialistů v oblasti technologie výroby, aplikova-
ného výzkumu, resp. distribuce či dalšího zpracování hutních výrob-
ků. Absolventi mohou najít uplatnění i  v  oblasti akademických 
a výzkumných institucí.

CO BUDETE DĚLAT 

Vyrábět i tvarovat, 
projektovat a plánovat,
zkoumat, vyvíjet, obchodovat

Absolventi (1) se mohou uplatnit v oblasti technologie výroby 
železa a oceli (včetně jejího zpracování v tekutém stavu a odlévání) 
v metalurgických podnicích na pozicích technologů, vedoucích pro-
vozů či manažerů i jako výzkumníci, vedoucí výzkumných týmů či 
projektoví manažeři ve  výzkumných organizacích zaměřených 
na metalurgii železa a oceli, nebo specialisté ve společnostech zabýva-
jících se distribucí či dalším zpracováním hutních výrobků.

Absolventi (2) mohu pracovat jako specialisté v oblasti technolo-
gií odlévání kovových materiálů do trvalých i netrvalých forem (slé-
várny ocelí, litiny i neželezných kovů, slévárny gravitačního, tlakové-
ho i odstředivého lití odlitků) na pozicích technologů, vedoucích pro-
vozů či manažerů, specialisté ve  společnostech zabývajících se 
distribucí či dalším zpracováním odlitků, specialisté ve společnostech 
dodávajících materiál a zařízení do slévárenských provozů, výzkum-
níci, vedoucí výzkumných týmů či projektoví manažeři ve výzkum-
ných organizacích. 

Absolventi (3) se uplatní jako specialisté v oblasti tváření kovo-
vých materiálů v různých metalurgických a strojírenských podnicích 
(válcovny za tepla i za studena, kovárny včetně zápustkových, tažírny, 
lisovny aj.), a to na pozicích technologů, vedoucích provozů nebo 
manažerů, dále jako členové nebo vedoucí vědecko-výzkumných 
týmů, projektoví manažeři v organizacích zaměřených na aplikovaný 
výzkum tvářecích procesů a technologií, specialisté ve společnostech 
zabývajících se distribucí nebo dalším zpracováním hutních výrobků 
z ocelí i slitin neželezných kovů. 

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S kovy a slitinami, 
softwarem, modely, 
technologiemi a projekty 

Budete pracovat s roztaveným i utuhlým kovem a slitinami, slévá-
renskými formami i válcovacími tratěmi, lisy, moderním softwarem, 
modely, výrobními technologiemi i výzkumnými projekty. 
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Rozumět autům do posledního atomu
Studijní program Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Studium je založeno na vyvážené kombi-
naci znalostí materiálů, technologií z oblasti 
automobilového průmyslu a strojírenství spo-
lu se znalostí řešení konkrétních konstrukč-
ních skupin automobilů. Náplň a struktura 
studijních plánů a inovace studijních podkla-
dů jsou průběžně konzultovány se zástupci 
průmyslových podniků. Odborníci z praxe se 
aktivně podílí na odborných přednáškách. 

Absolvent získá teoretické poznatky 
i praktické dovednosti bezprostředně souvi-
sející s automobilovou technikou, a to zejmé-
na v oblasti materiálového designu, stavby 
vozidel, stavby prototypů automobilů, tech-
nologie výroby automobilových dílů z kovo-
vých materiálů, polymerů a kompozitů, tech-
nologie montáže automobilů, měření a seři-
zování vozidel, pohonů vozidel.

Absolvent umí číst technické výkresy 
a  navrhovat efektivnější postupy výroby, 
montáže a  stanovovat způsob kontroly 
a technických zkoušek, je schopen provádět 
technický dozor na pracovištích. 

Absolvent dostane ucelený přehled 
s důrazem na materiály a technologie použí-
vané v automobilovém průmyslu, počítačo-
vou gramotnost, dále získá přehled o ekolo-
gických aspektech mobilních zdrojů znečiš-
ťování životního prostředí a  v  neposlední 
řadě i o základním zákonodárství pro schva-
lovací řízení provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 

Obor garantuje katedra materiálů a tech-
nologií pro automobily a  je nositelem 
ochranné známky StudentCar. StudentCar 
se zabývá vývojem a  stavbou sportovních 
vozů s přímým zapojením studentů. Nabízí-
me atraktivní způsob výuky formou hry. Dis-
ponujeme laboratoří pro testování výkono-
vých a emisních parametrů motorů, labora-
toří pro dynamické testování automobilových 
dílů, stereoskopickou 3D projekcí, laboratoří 
pro stavbu silničních vozidel, ateliérem pro 
design, laboratoří pro 3D tisk a  skenování 
3D objektů a dvěma pětiosými CNC obrá-
běcími centry. Přidejte se k nám!

studuj materiály
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Flotila vozů Studentcar

CNC-soustružnické centrum

Pětiosé frézovací centrum,
na kterém vyrábíme
prototypy dílů pro
vozy Studentcar
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Studenti se zapojují do výroby a stavby nové 3D tiskárny 

Počítačová učebna pro 3D modelování

I tento vůz Studentcar postavili u nás na fakultě 

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V továrnách na auta i na stroje, 
ve výrobnách replik a speciálů,
v servisech i ve zkušebnách

Uplatnění absolventů je různorodé, ale lze říci, že absolventi stu-
dijního programu Materiály a technologie pro automobilový průmy-
sl naleznou uplatnění ve firmách vyrábějících automobily, resp. auto-
mobilové díly, dále ve vývojových pracovištích automobilového prů-
myslu, ve firmách zabývajících se stavbou automobilových speciálů, 
výrobou dobových automobilových replik. 

CO BUDETE DĚLAT

Navrhovat, konstruovat, řídit,
zkoušet, seřizovat, opravovat,
zkoumat, vyvíjet, schvalovat

Jako bakaláři se uplatníte zejména v automobilovém průmyslu 
a  ve  strojírenství na  pozici konstruktér, technolog, projektant, 
výzkumný a vývojový pracovník, zkušební a servisní technik, technik 
v autoservise. Můžete pracovat i na postech středního managementu 
ve výrobních provozech. 

Jako absolventi magisterského studia se uplatníte především 
na postech vyššího managementu, přímo ve výrobních provozech, 
v útvarech kontroly, ale i jinde. Můžete zastávat technické profese 
nejen v oblasti automobilového průmyslu, ale i v oblasti ostatního 
strojírenství na pozici vyššího managementu, dále jako technolog, 
konstruktér, pracovník v oblasti výzkumu a vývoje.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S počítači, programy, roboty
a konstrukčními materiály,
s výkresy, čísly i šroubovákem

Budete pracovat s kovy, plasty i dalšími materiály potřebnými pro 
stavbu automobilů, hliněnými modely i moderními konstrukčními 
počítačovými programy. Čeká vás práce s velkými výrobními stroji 
i laboratorními přístroji, moderním měřicím zařízením, zkušebními 
linkami, mechanickými i elektrickými silami, pokročilou technikou 
i tradičními dílenskými nástroji k seřizování, opravám a úpravám, 
z pozice  ma nagementu pak s nástroji pro efektivní řízení a plánování 
a hlavně s lidmi - s celými týmy odborníků.

Díky znalosti celého procesu se budete moci účastnit kterékoli 
fáze zrodu nového automobilu či jiného stroje. Budete schopni navr-
hovat vhodné materiály z těch, co již existují, i specifikovat vlastnosti 
nových materiálů, které bude potřeba podle vašeho doporučení vyvi-
nout. Díky vám bude nový automobil či jiný stroj ve všech směrech 
lepší než jeho předchůdci: bude výkonnější, odolnější, bezpečnější. 
Toho všeho u něj dokážete docílit správným nastavením pružnosti 
a pevnosti materiálů, vhodným spojením materiálů do konstrukčních 
prvků a těch do ještě větších celků. Díky vašim myšlenkám a rukám se 
doslova z atomů a molekul zrodí nový stroj, jemuž s pomocí moderní 
elektroniky vdechnete život a pak už uvidíte, jak se toto dítě vašeho 
úsilí dá poprvé do pohybu!
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Velké příležitosti v malých rozměrech
Studijní program Nanotechnologie
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Nanotechnologie je jedním z nejmlad-
ších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních 
oborů 21. století. Její studium v bakalářském 
programu má výrazný interdisciplinární cha-
rakter a  poskytuje nezbytné teoretické 
poznatky z fyziky a chemie zaměřené na stu-
dium struktury a  vlastností nanomateriálů 
a také na jejich přípravu. 

Cílem je připravit absolventy pro práci 
v laboratořích s techniky, odbornými fyziky 
a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu 
a technologických odděleních firem a spo-
lečností se vztahem k moderním technolo-
giím, především nanotechnologiím. 

Absolvent má teoretické znalosti základ-
ních přírodovědných oborů – matematiky, 
fyziky a  chemie – na  úrovni umožňující 
praktické aplikace. Má odborné znalosti 
a dovednosti v oblasti přípravy, metod cha-
rakterizace nanomateriálů spojené s praktic-
kým využitím včetně dopadu jejich používá-
ní na životní prostředí. Umí používat instru-

mentální techniku, která slouží ke stanovení 
a kvantifikaci vybraných chemických a fyzi-
kálních vlastností nanomateriálů. Je schopen 
své znalosti třídit a interpretovat informace 
a může je uplatnit v materiálovém výzkumu 
v průmyslové praxi i  laboratořích výzkum-
ných pracovišť, zaměřených na  moderní 
technologie, zejména na nanotechnologie. 

Navazující magisterský studijní program 
Nanotechnologie je určen absolventům 
bakalářského studijního programu stejného 
oboru nebo oborů zaměřených především 
na  materiálové vědy, aplikovanou fyziku 
a chemii. Teoretické předměty, zabývající se 
vztahem struktury a  optických, magnetic-
kých a jiných vlastností nanomateriálů, jsou 
doplněny prací v laboratořích na moderních 
diagnostických přístrojích. 

Během studia mohou studenti absolvovat 
zahraniční stáž na některé univerzitě např. 
ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. 

studuj materiály
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Snímek SEM Ag částic

Skenovací transmisní elektronový mikroskop Jeol  JSM-7610F Plus s EDS 
rtg-mikroanalyzátorem a „in-situ“ korelační AFM jednotkou a příslušenstvím

Obrázky povrchu slitiny z mikroskopu atomárních sil

Ti slitina
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KDE MŮŽETE PRACOVAT

V automobilovém, chemickém
i elektrotechnickém průmyslu,
ve výrobní sféře i ve výzkumu

Jako bakaláři můžete pracovat v laboratořích a provozech podni-
ků a firem zabývajících se výrobou nanomateriálů, testováním jejich 
vlastností. Mohou se uplatnit také ve výzkumných organizacích jako 
kvalifikovaní pracovníci podílející se na přípravě nanomateriálů nebo 
jako pracovníci u moderních přístrojů zabezpečujících charakterizaci 
materiálů a nanomateriálů. Absolventi magisterského studia mohou 
pracovat jako samostatní členové výzkumných týmů orientovaných 
na oblast nanotechnologií. Mohou i nastoupit do praxe do některé 
z firem zabývajících se výrobou nanomateriálů a nanokompozitů. 
Po krátkém zaškolení se mohou uplatnit jako vedoucí pracovníci 
v technologických odvětvích průmyslu a různých laboratořích využí-
vajících nanomateriály, např. v  chemickém, elektrotechnickém 
a automobilovém průmyslu. Mohou rovněž pokračovat v doktorském 
studiu stejného vědního oboru nebo oboru příbuzného.

CO BUDETE DĚLAT 

Zkoumat, vyrábět, řídit,
vyvíjet, plánovat, měřit,
aplikovat, sledovat, prodávat 

Jako bakaláři se uplatníte v pozicích operátor přístrojů, odborný 
pracovník pro vědu a výzkum, technolog, technik.

Jako absolventi magisterského studia můžete zastávat typické 
pracovní pozice operátor přístrojů určených pro charakterizaci nano-
materiálů/materiálů, člen výzkumné skupiny, technik v provozu firmy 
na výrobu nanomateriálů/materiálů, či samostatný technolog v pro-
vozu firmy na výrobu nebo použití nanomateriálů/materiálů. 

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S nepatrnými částicemi,
velkými stroji, mikroskopy, 
novými látkami i celými týmy 

Čeká vás práce se zcela unikátním stavem hmoty, které nepatrné 
rozměry propůjčují neobvyklé vlastnosti, a zároveň umožňují materi-
álům z nich vyrobených zajistit vlastnosti, kterých bychom jinak 
nedosáhli. Čeká vás práce s roztoky, suspenzemi i pevnými látkami, 
různými formami energie, elektronovými mikroskopy, speciálními 
přístroji používanými při přípravě nových materiálů. Při testování 
nových materiálů a zkoušením jejich užitných i dalších vlastností vás 
čeká práce s řadou vyspělých měřicích přístrojů a moderním labora-
torním vybavením. 

Čeká vás práce s moderními přístroji i spolupráce s odborníky 
z dalších specializací či výrobních odvětví, stejně jako spolupráce se 
specialisty z oboru chemie a fyziky včetně kvantové chemie a fyziky, 
ale také odborníky ze zdravotnictví, elektroniky, ekologie apod. 
A samozřejmě můžete pracovat s nanomateriály a nanokompozity 
jako se zbožím, neboť je vám otevřen i svět obchodu, kde rovněž pla-
tí, že i nepatrné rozměry mohou představovat velké příležitosti. 

Snímek SEM Ag částic

Snímek SEM Ag částic

Snímek SEM Ag částic
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Teplo i chlad účinně, bezpečně a čistě
Studijní program Tepelně energetické inženýrství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Tepelně energetické inženýrství lze 
na fakultě studovat v bakalářském i magis-
terském studijním programu. Oba programy 
dávají možnost stát se žádaným odborníkem 
v oblasti výroby a efektivního hospodaření 
s energiemi, zejména s energií tepelnou. Stu-
denti se učí nakládat s energií v souladu se 
současnými potřebami na  její dostupnost 
a trvalou udržitelnost. 

V  bakalářském studijním programu se 
studenti seznámí s  teorií a  praxí získávání 
a užití tepelné energie jak z tradičních zdrojů, 
například spalovacích procesů, tak i ze zdrojů 
obnovitelných, jako je sluneční energie nebo 
vítr, naučí se rovněž využívat tepelnou energii 
z odpadních zdrojů. Porozumí procesům pře-
nosu tepelné energie při ohřevu nebo chlaze-
ní materiálů, tekutin a prostředí v budovách 
a výrobních halách, problematice akumulace 
tepelné energie a  její efektivní přeměny 
na jiné druhy energií při minimalizaci dopa-

dů na životní prostředí. Studenti také získají 
znalosti z oblasti keramických materiálů, kte-
ré jsou schopny odolávat vysokým teplotám. 

V magisterském studijním programu si 
studenti dále rozšíří znalosti a  dovednosti 
potřebné při návrhu, výpočtech, počítačovém 
modelování a konstruování tepelně-energe-
tických zařízení, jako jsou zdroje tepla, prů-
myslové pece, výměníky tepla, zařízení pro 
transport paliv. Naučí se projektovat moder-
ní systémy vytápění, větrání a chlazení s vyu-
žitím zařízení pro získávaní alternativních 
a obnovitelných zdrojů energií včetně ener-
gie z odpadů, to vše při minimalizaci ekolo-
gické zátěže. Studenti se současně naučí 
výrobě, vlastnostem a použití keramických 
materiálů pro vysokoteplotní aplikace 
a tepelné izolace. Ve výuce jsou využívány jak 
moderní teoretické, tak i laboratorní metody 
a počítačové programy pro výpočty a mode-
lování tepelně-energetických procesů.

studuj materiály
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Ohřev sochoru

Solární panel

Výměníková stanice
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Regulace otopné soustavy

Projekční činnost

Diagnostika tepelných ztrát budov

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V továrnách i elektrárnách,
v teplárnách i chladírnách,
na úřadě, v laboratoři i v terénu

Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru pozic v rámci 
celé ČR i v zahraničí. Jako bakaláři můžete zastávat střední technické 
funkce v průmyslových odvětvích a komunální sféře, kde se vyrábí 
nebo využívá tepelná energie, v oblastech výroby a využití materiálů 
pro tepelné procesy, v oblasti projekce tepelně energetických systémů 
a zařízení a v oblasti obchodu s tepelnou energií a tepelnými zaříze-
ními. Absolventi magisterského studia se uplatní jako odborníci 
v oblastech tepelné energetiky, tepelné techniky a keramických mate-
riálů pro tepelně energetická zařízení v pozicích ve výrobních proce-
sech i v pozicích technického rozvoje a výzkumu a rovněž v řídicích 
a manažerských funkcích, v administrativě, legislativě a  v obchodní 
sféře. Zájemci mohou pokračovat v doktorském studiu v rámci pro-
gramu Tepelná technika a paliva v průmyslu.

CO BUDETE DĚLAT

Ohřívat, chladit, spalovat, tavit,
navrhovat, konstruovat, řídit,
zkoumat, obchodovat, radit

Jako bakaláři můžete zastávat pracovní pozice technika provozu 
teplárny, tepelné části elektrárenského provozu, pracovníka technic-
kého rozvoje v oblasti teplárenství a energetiky, technika bioplynové 
stanice, technologa nebo energetika v metalurgickém závodě, techni-
ka nebo technologa v  podniku na  výrobu keramiky, technického 
manažera provozu apod. Jako absolventi magisterského studia se 
můžete uplatnit jako provozní a vývojový tepelný technik v energetic-
kých závodech a teplárnách, energetik výrobního chemického, strojí-
renského nebo metalurgického podniku, energetik v  institucích, 
 úřadech, komerčních budovách a obytných zónách, technik nebo 
manažer v plynárenských provozech, bioplynových stanicích, v koge-
neračních provozech, v provozech termického zpracování odpadů, 
technik a rozvojový pracovník výrobních a zpracovatelských keramic-
kých závodů, vývojář, výpočtář a  konstruktér tepelných zařízení 
a  agregátů, manažer na  úrovni vedoucího provozu nebo závodu, 
obchodní poradce v oblasti tepelných zařízení, paliv, keramických 
materiálů, tepelných izolačních materiálů, znalec v oblasti průmyslo-
vé a stavební tepelné techniky a průmyslové keramiky.

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S energií, plamenem, kovem, 
keramikou, plynem, přístroji, 
softwarem i předpisy

Budete pracovat se zdroji tepla a chladu, s průmyslovými pecemi, 
elektrárenskými kotli, tepelnými výměníky, kompresory, čerpadly, 
motory, zdroji obnovitelné a čisté energie. Čeká vás práce s termoka-
merami a  dalšími měřicími přístroji, chemickými analyzátory, 
na počítači budete modelovat a navrhovat tepelné procesy a zařízení.
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Studijní program Materiály a technolo-
gie pro energetiku je interdisciplinární pro-
gram, který je jedinečný v  rámci celé ČR. 
Potřeba tohoto studijního programu vyplývá 
zejména z potřeby nových odborníků orien-
tovaných na materiály a technologie v ener-
getice, která je dlouhodobě deklarována 
řadou velkých energetických společností. 
Studijní program v sobě spojuje oblast ener-
getiky včetně technologií získávání energie, 
toků a transformace energie na straně jedné 
a na straně druhé oblast materiálů, které jsou 
v různých oblastech energetiky dlouhodobě 
exploatovány a mohou podléhat degradač-
ním procesům. V  návaznosti na  základní 
principy funkce energetických zdrojů a zaří-
zení se seznámíte s hlavními materiály pou-
žívanými pro různé podmínky exploatace 

a se základními mechanismy jejich degrada-
ce. Dále získáte znalosti a  dovednosti 
z oblasti metod monitorování míry degrada-
ce materiálů nedestruktivními metodami 
zkoušení, s  hodnocením jejich mechanic-
kých vlastností, odolnosti proti korozi 
a  s  technikami studia struktury materiálů. 
Seznámíte se také s procesy řízeného stár-
nutí materiálů konstrukčních částí energe-
tických celků a  s metodami odhadu jejich 
zbytkové životnosti. V  oblasti energetiky 
získáte hluboké znalosti o  energetických 
procesech, znalosti a  dovednosti v  oblasti 
technologie výroby a transformace energie, 
ale také o principech energetických zdrojů 
a  zařízení. Naučíte se energetické procesy 
monitorovat, modelovat a predikovat jejich 
vývoj. 

FMT VŠB-TUO

Pro spolehlivá energetická zařízení 
a účinnější získávání energie
Studijní program Materiály a technologie pro energetiku
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály

fmt.vsb.cz

Zkoušení ohybem membránové stěny

Měření mechanických vlastností
trubky indentační metodou

Testování niklové vrstvy na autentické oceli odtrhem

Foto na dvojstraně: Ing. Vratislav Mareš
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Simulace teplotní únavy svarů pro energetiku

Příprava pro měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou

Instalované tenzometry pro měření zbytkové napjatosti rozřeznou metodou na nátrubku pro energetiku

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V energetických závodech,
v průmyslu, laboratořích,
školách a na úřadech

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu 
Materiály a technologie pro energetiku naleznou uplatnění ve výrob-
ních, technických a řídicích funkcích energetických závodů, tepláren 
a v energetických divizích průmyslových podniků, dále v podnicích 
zajišťujících údržbu energetických zařízení a  ve  strojírenských 
a metalurgických závodech provozujících vysokoteplotní technolo-
gie. Mohou pracovat i v projekčních a konstrukčních kancelářích 
strojírenských podniků vyrábějících konstrukční části a zařízení pro 
energetiku, či ve zkušebnách testujících konstrukční materiály. Další 
uplatnění naleznou jako soudní znalci v oblasti energetiky nebo jako 
řídící pracovníci ve  státní či veřejné správě, školství, výzkumu 
a vývoji. 

CO BUDETE DĚLAT

Projektovat, vyrábět i řídit,
zkoumat, vyvíjet i posuzovat,
učit, prověřovat i schvalovat

Uplatníte se jako materiálový specialista, technolog výroby kon-
strukčních materiálů či energetik teplárenských zařízení. Budete pro-
vádět komplexní analýzu materiálů pro použití v energetice, analýzu 
jejich výrobních technologií, budete testovat a posuzovat vlastnosti 
konstrukčních materiálů pro dlouhodobé použití za extrémních pod-
mínek namáhání. Můžete hodnotit existující technická řešení ener-
getických konstrukcí a zařízení s ohledem na vhodnost použitých 
materiálů a technologií jejich výroby a zpracování, navrhovat nová 
řešení pro zvýšení spolehlivosti a životnosti energetických konstruk-
cí. Budete navrhovat vhodné a účinné metody hodnocení mechanic-
kých a korozních vlastností, mikrostrukturních charakteristik materi-
álů, zejména ve spojitosti s  rozvojem jejich degradačních procesů 
u materiálů v konkrétních technických aplikacích energetických cel-
ků, zařízeních a jejich částí. Budete řešit problematiku řízeného stár-
nutí technologických systémů a jejich částí v energetice, zejména 
s ohledem na použité materiály a podmínky namáhání. Budete pro-
vádět expertizní činnost v oblasti materiálů používaných v energetice, 
analýzu stavu energetických technologií s ohledem na jejich technic-
ké, ekologické a ekonomické parametry. Budete posuzovat a navrho-
vat využití energetických toků s vyšší účinností energetických zdrojů 
odpovídajícího zařízení. Budete analyzovat energetické technologie, 
toky energií a transformace energií s využitím znalostí numerických 
simulací a jejich technických aplikací. 

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S modely, počítači a programy, 
kotli, měřáky a příručkami,
předpisy a vyhláškami 

Záleží jen na vás, zda se vydáte do výrobní sféry, do výzkumu, 
obchodu či státní správy. Dveře vám budou otevřeny všude! 
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Přestože jsme součástí technické univer-
zity, v  rámci tohoto tříletého bakalářského 
studia získáte možnost využít své výtvarné 
nadání. Po absolvování studijního programu 
se pak můžete uplatnit jako odborníci při 
odlévání předmětů uměleckého i průmyslo-
vého designu. Ve  výuce si osvojíte nejen 
 tradiční postupy výroby uměleckých odlitků 
z kovů a jejich slitin, ale také se kromě jiného 
seznámíte s  moderními technologiemi 
Ra pid Prototyping. 

Celé studium je koncipováno jako vyvá-
žená kombinace studia přírodovědných 
a humanitních oborů s materiálově-techno-
logickými předměty a disciplínami zaměře-
nými na  uměleckou tvorbu. V  prvních 
semestrech jsou obsaženy především základ-

ní teoretické předměty přírodovědného, 
humanitního a aplikovaného základu. Na ty 
postupně navazují základní teoretické před-
měty a  následně předměty profilujícího 
základu. V rámci studijního programu stu-
denti získají i hlubší znalosti z oblasti počíta-
čové grafiky a zpracování dat, keramických 
materiálů, řízení technologických procesů 
a základů ekonomiky, chemie a matematiky. 
Velký důraz je v  průběhu studia kladen 
zejména na praktickou výuku.

Umělecké slévárenství je zcela unikátním 
studijním programem a v rámci celé ČR jej 
můžete studovat pouze u  nás na  fakultě. 
Po jeho absolvování můžete plynule pokra-
čovat specializací Slévárenské technologie 
v navazujícím magisterském studiu.

FMT VŠB-TUO

Krása tekutého i ztuhlého kovu
Studijní program Umělecké slévárenství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály

fmt.vsb.cz

Ruční formování
do jednorázové pískové formy 

Využití simulačních softwarů
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Náhrdelník, jehlice do vlasů a spona opasku zdobená vltavíny a zirkony – Lenka Čapková

Využití 3D programů a technologií Rapid Prototyping

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

V uměleckých slévárnách,
v průmyslových slévárnách,
ve výzkumných laboratořích

Jako absolventi bakalářského studijního programu Umělecké slé-
várenství se můžete věnovat samostatné umělecké tvorbě se znalostí 
slévárenských technologií. Rovněž můžete být zaměstnáni ve slévár-
nách zabývajících se odléváním uměleckých odlitků. Můžete také 
vykonávat středně technické funkce v nejrůznějších slévárnách prů-
myslového charakteru.

CO BUDETE DĚLAT

Navrhovat, tvořit, odlévat,
modelovat, cizelovat, kreslit,
počítat, vystavovat, zkoumat

Budete řešit úkoly v oblasti slévárenské technologie včetně tvorby 
návrhu uměleckého artefaktu (plastika, medaile, pamětní deska) 
a jeho následné převedení odléváním do kovu, nebo podle předlohy 
restaurovat historické umělecké odlitky. Můžete cizelováním a povr-
chovou úpravou vytvářet konečný tvar a povrch uměleckého díla. 
Teoretické i praktické dovednosti s uměleckými odlitky uplatníte 
i v praxi sléváren průmyslových odlitků. Typickými pracovními pozi-
cemi absolventů jsou umělecký slévač, slévárenský technolog či 
výzkumný pracovník, dále laborant ve slévárně, technolog formova-
cích směsí, designér v oblasti Rapid Prototyping, designér modelů, 
konstruktér forem, technolog-metalurg, pracovník technické přípra-
vy výroby a slévárenský modelář. 

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S kovy a obrazotvorností, 
energiemi a představivostí,
s vlastní i cizí myslí

Jaká jiná činnost vám poskytne větší tvůrčí svobodu než umění? 
Budete pracovat s vlastní obrazotvorností a představivostí, které vám 
umožní vdechnout život i vašim nejsmělejším myšlenkám. Budete 
pracovat s hmotou, které dáte nový tvar i  smysl. Budete pracovat 
s programy, které vám pomohou vizualizovat vaše představy dříve, než 
je převedete do kovového díla. Budete pracovat s papírem a tužkou, 
s inspirací i přesností. Ve své práci spojíte znalost moderních techno-
logií se znalostí uměleckých stylů, abyste dosáhli nových, inovativ-
ních efektů a to jak na poli umění, tak ve výrobě, kde se nové, inova-
tivní myšlenky také často rodí v úzkém vztahu s estetickým cítěním. 
Budete pracovat s organizátory výstav umění a prezentací nových 
výrobků a postupů. Čeká vás i práce s klienty, neboť bez těch, kdo 
budou chtít vaši práci koupit, by neměla smysl. A v neposlední řadě, 
čeká vás i práce s vlastními žáky, ať už ve světě umění nebo v provozu, 
abyste zajistili, že vaše dílo bude pokračovat a dále žít. Můžete praco-
vat i s celými týmy lidí, když se své zkušenosti rozhodnete využít při 
řízení výrobních týmů, výstav, nebo třeba celých uměleckých škol, 
případně v managementu velkých obchodních organizací zaměře-
ných na umění nebo obecně na slévárenské zboží.

Alegorie pýchy – Kristýna Konečná

Technologie odstředivého lití do pryžových forem
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Pro různé implantáty, zdravotnické pro-
středky, zařízení nebo nástroje používané 
v traumatologii, ortopedii, zubním lékařství, 
neurochirurgii a dalších oblastech biomedicí-
ny se dnes využívá široká škála materiálů, 
od kovových, polymerních, keramických až 
po různě kombinované. V kontaktu s lidským 
tělem musejí všechny jmenované materiály 
splňovat přísné požadavky na jejich snášenli-
vost, v žádném případě by neměly způsobit 
zánětlivé či jiné reakce a ve svém důsledku tak 
velké komplikace pooperačního stavu. Proto 
je v současnosti hlavním trendem ve vývoji 
implantátů pro biomedicínu optimalizace 
materiálových vlastností, jako jsou například 
vyšší elasticita, spolehlivost, životnost a koro-
zivzdornost. Při zlepšování vlastností se 
uplatňují nové nebo inovativní materiály 
a postupy jejich přípravy. 

Chcete se stát odborníkem, který umí 

inženýrsko-lékařským přístupem řešit pro-
blematiku biomechaniky a biokompatibility 
materiálů pro aplikace v lékařství? Absolvo-
váním programu Biomechanické inženýrství 
získáte detailní znalosti o  materiálových 
i biomechanických vlastnostech biokompati-
bilních konstrukčních materiálů důležitých 
pro tento obor – moderních typů ocelí, prog-
resivních slitin titanu, keramiky, materiálů 
kompozitních, amorfních, makromolekulár-
ních aj. Během studia získáte znalosti o bio-
mechanice, degradačních procesech materiá-
lů a metodách jejich hodnocení, které jsou 
důležité v problematice optimálního návrhu 
materiálu a designu produktu pro daný účel 
použití. Dále budete znát souvislosti mezi 
vnitřní stavbou materiálů a jejich vlastnostmi, 
což vám poskytne nástroj k zvyšování užit-
ných vlastností materiálů a  spolehlivosti 
produktů. 

Cílem studijního 
programu je naučit vás 
v rámci bohaté spolu-
práce s  podniky řešit 
samostatně i  v  týmu 
problémy technické-
ho, technologického 
nebo designového 
charakteru. Po ukon-
čení tohoto dvouleté-
ho magisterského stu-
dia můžete nastoupit 
do praxe nebo pokra-
čovat v  doktorském 
studiu.

FMT VŠB-TUO

Pro úspěšnou obnovu zdraví
Studijní program Biomechanické inženýrství
Fakulta materiálově-technologická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

studuj materiály

fmt.vsb.cz

Endodontický
nástroj
pro čištění
kořenových
kanálků
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Zavádění hřebu do umělé kosti

Povlak z nanotrubiček TiO
2
 na slitině Ti6Al4V 

Úprava povrchu ocelové dlahy (fa MEDIN, a.s.)

KDE MŮŽETE PRACOVAT 

Ve firmách, laboratořích
i konstrukčních kancelářích,
ve výzkumu i v praxi 

Absolvent studijního programu se uplatní na pracovištích podni-
ků zabývajících se jak konstrukčním a technologickým vývojem, tak 
výrobou zdravotnických prostředků, jako jsou například různé 
implantáty, rehabilitační pomůcky či operační nástroje. Interdiscipli-
narita umožní absolventovi nalézt uplatnění také v institucích zabý-
vajících se výzkumem, vývojem a  inovacemi v  oblasti materiálů 
a technologických postupů pro biomedicínské aplikace. 

CO BUDETE DĚLAT

Vyvíjet, inovovat,
konzultovat nebo řídit,
vyrábět i modelovat 

I když se jeví studijní program jako úzce specializovaný, nebudou 
rámcová uplatnění a  typické pracovní pozice, které můžete jako 
absolvent zastávat, jednoznačně vymezeny vzhledem k  vašemu 
mezioborovému zaměření. Během své kariéry můžete pracovat napří-
klad jako vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd, 
materiálový technik v oblasti protetiky, inženýr vývojář nebo manažer 
v oblasti vývoje, výroby a  aplikací materiálů pro lékařská použití, 
může z vás být vedoucí technolog, technický, materiálový nebo pro-
dukční specialista. Znalost oboru vám umožní profilovat se také jako 
poradce nebo konzultant při vývoji, výrobě a aplikacích materiálů pro 
zdravotnické prostředky. 

S ČÍM BUDETE PRACOVAT

S kovy, keramikou i polymery,
programy, modely i implantáty

Budete pracovat s kovovými materiály nebo s jejich nejrůznějšími 
kombinacemi s polymery, keramikou a dalšími materiály, které umož-
ní zajistit co nejlepší funkčnost výsledných produktů pro obnovu 
zdraví. Při výrobě nových prostředků budete pracovat s laboratorním 
i provozním zařízením. Jako technologové nebo manažeři výroby 
budete řídit pracovní týmy.

Mechanické namáhání implantátů a dalších zdravotnických pro-
středků v určitých bodech budete určovat pomocí počítačových pro-
gramů. Při vyhodnocování účinnosti již existujících i nových produk-
tů budete zpracovávat obsáhlé statistické soubory. Pokud se rozhod-
nete vyvíjet nové materiály pro oblast biomedicíny, čeká vás práce 
s přístroji v chemických nebo mechanických laboratořích i spoluprá-
ce s celou řadou expertů z oblastí přírodních i technických oborů při 
ověření chemické i mechanické kompatibility nových prostředků. 
Na řešení problematiky při testování a zavádění inovací budete spo-
lupracovat s lékaři.

Jako pracovníci kontrolních firem můžete pracovat s obsáhlou 
dokumentací každého zdravotnického prostředku. A  pokud se 
rozhodnete pro svět obchodu se zdravotnickými prostředky, budete 
pracovat se zákazníky, vzorky zboží, prezentačními pomůckami 
a grafy.


