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Studijní programy bakalářského studia  
 

Dřevěné stavby a Tvorba a konstrukce nábytku 
 

pro studenty Detašovaného pracoviště TU - DF Zvolen ve Volyni 
 

• Stupeň vysokoškolského studia:  I. (bakalářský) – titul Bc. 
 
• Forma studia:     externí 
 
• Délka studia:     3 roky 
 
• Členění studia:     1. - 3. ročník - externí studium  
 
• Garanti studijního programu:   prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. 

doc. Ing. Nadežda Langová, PhD. 
 

Vzhledem k obsahové podobnosti studijních programů bakalářského studia TU Zvolen 
a vyššího odborného studia VOŠ Volyně nabízí TU Zvolen studentům denního studia VOŠ 
Volyně možnost souběžně studovat externí formou studijní program „Dřevěné stavby“ 
nebo „Tvorba a konstrukce nábytku“ na Detašovaném pracovišti Dřevařské fakulty TU 
Zvolen ve Volyni. Díky provázanosti zmíněných studijních programů se vzdělávacím 
programem „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce“ vyšší odborné školy dochází 
k započítávání vybraných modulů a výsledků některých zkoušek. Studenti mají možnost 
zároveň při studiu VOŠ absolvovat externím způsobem studium na renomované zahraniční 
univerzitě a získat vysokoškolský titul bakalář bez jazykové bariéry v zemi Evropské unie. 
 
Přijatí studenti absolvují tři roky bakalářský studijní program ve Volyni, kde bude 
výuka průběžně realizovaná distančním způsobem s navazujícími přednáškami 
a konzultacemi v rozsahu jednoho týdenního soustředění ročně (vždy v závěru 
měsíce ledna). Výuka bude doplněna ve Zvolenu (přednášky, laboratorní cvičení, 
konzultace) ve stejném rozsahu jednoho týdne ročně (zpravidla v měsíci červenci). 
Distanční metody studia jsou podpořené internetovou komunikací, videokonferencemi a e-
learningem. Absolvent bakalářského studia může pokračovat ve dvouletém inženýrském 
stupni vysokoškolského studia denní formou na navazujících studijních programech na TU 
ve Zvolenu anebo na univerzitách v České republice resp. jinde v zahraničí.  



• Profil absolventa  
Absolvent bude schopný tvořivě a adaptabilně vykonávat 
činnosti spojené s konstruováním, předvýrobní a projektovou 
přípravou, realizací, oceněním a certifikací dřevařských 
výrobků a s jejich uplatněním na trhu. Jako nevyhnutelný 
teoretický základ získá přehled ze základních přírodovědných 
disciplín, vědomosti o vlastnostech dřeva, o dřevěných 
materiálech a dřevařských technologiích, vědomosti 
z konstrukce a navrhování dřevostaveb, nábytku a stavebně-
truhlářských výrobků, z ekonomie podniku a základů podnikání. 
Po absolvování studijního programu „Dřevěné stavby“ nebo 
„Tvorba a konstrukce nábytku“ získá titul „Bc.“ 
 
 Získá schopnosti: 
- samostatně a tvořivě řešit úlohy technické přípravy 

a realizace dřevařských výrobků, 
- projektovat a prezentovat výrobky prostřednictvím PC, 
- efektivně komunikovat (asertivita, jazykové schopnosti, 

marketing). 
 
• Uplatnění absolventa  
- v předvýrobní přípravě výroby, v projekci, v projektovém 

managementu (příprava, zabezpečení a realizace zakázek 
menšího rozsahu např. jednoduché stavby, zařízení 
interiérů, stavebně truhlářské výrobky), v realizaci 
dřevostaveb, výrobě nábytku ve složkách kontroly kvality, 
zkušebnictví, 

- možnost pokračování ve vyšších stupních (magisterských) 
studia v příbuzných oborech. 

 
• Přijímací řízení  
Výhodou pro přijetí k externímu studiu na TU Zvolen je přijetí 
k denní formě studia příbuzného vzdělávacího programu 
„Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce“ na Vyšší odborné škole 
ve Volyni. Přihlášku ke studiu je možno podávat na řádně 
vyplněném tiskopise „Prihláška na štúdium na vysokú školu 
v Slovenskej republike“, který je přílohou tohoto materiálu a 
v němž je nutno vyplnit všechny požadované údaje. Zejména je 
nutno věnovat pozornost vyplnění údajů o studiu na střední 
škole. Výsledky z výročních vysvědčení je nutné nechat ověřit 
střední školou nebo připojit úředně ověřené kopie vysvědčení 
z jednotlivých ročníků studia. Uchazeči, kteří maturovali dříve, 
než podali přihlášku k vysokoškolskému studiu, přikládají 
k přihlášce úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. 
K přihlášce je nutno připojit též profesní životopis. Nevyžaduje 
se potvrzení o zdravotní způsobilosti. Od školního roku 
2011/2012 vláda Slovenské republiky schválila úhradu za 
externí studium a rozhodnutím vedení Dřevařské fakulty TU 
Zvolen byla úhrada stanovena nejnižší možnou částkou 
250 Euro za školní rok. Současně existuje systém motivačních a 
prospěchových stipendií, který umožňuje uvedenou částku 
významně snížit. 
Přijímací řízení bude provedeno na základě potvrzených 
výsledků předchozího studia a je k němu nutné přivézt ověřenou 
kopii maturitního vysvědčení. Přijímací řízení včetně zápisu ke 
studiu se uskuteční v areálu VOŠ Volyně v pátek 8. září 2023. 
Přihlášky je nutné zaslat do 15. srpna 2023 na adresu VOŠ 
Volyně, Resslova 440, 387 01 Volyně. 


