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Témata maturitních prací 2019/2020 

 
Vedoucí 

práce 
Ing. Karel Dubský 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Bezpečnostní rám 

soutěžních vozů 

Popište zajištění bezpečnosti jezdce soutěžních vozidel a uveďte 

jaké provedení se používá. Navrhněte bezpečnostní rám pro 

soutěžní vůz dle výběru. Rám chrání soutěžního jezdce před 

bočním nárazem a při převrácení. 

Říha Lukáš  

2.  Úchopné zařízení pro 

robotický manipulátor 

Popište úchopná zařízení, která se používají. Zaměřte se na 

robotické manipulátory. Navrhněte mechanickou část úchopného 

zařízení pro robotický manipulátor s možností napojení na 

ovládací prvek. 

Bradáč Jakub  

3.  Hydraulický obvod 

vysokozdvižného 

vozíku 

Popište funkci hydraulických obvodů a jejich použití. Navrhněte 

hydraulický obvod pro spouštění vidlí vysokozdvižného vozíku  

s dvěma rychlostmi pohybu. Návrh bude obsahovat výpočet 

rozměrů válce pro 5 tun a funkční schéma hydraulického okruhu. 

  

Vedoucí 

práce 
Ing. Lea Hušková 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

4.  Krabička z plastu Navrhněte vícepatrovou krabičku z plastu vyrobenou na 3D 

tiskárně. Proveďte měření spojovacích částí a porovnejte  

s elektronickým modelem. Vytvořte výkresovou dokumentaci 

krabičky. 

Knop Kryštof  

5.  Recyklace plastových 

materiálů 

Navrhněte reklamní předmět pro školu, který bude vyrobený  

z recyklovaného materiálu. Vytvořte výkresovou dokumentaci. 

Karpíšek Jan  

6.  Zámek pro trezor Navrhněte mechanismus, který bude sloužit jako zámek  

k trezoru. Vytvořte výkresovou dokumentaci. 

Šulák Alexandr  

7.  Regulační kolečko na 

otáčky k soustruhu 

(MES) 

Navrhněte regulační kolečko na otáčky k soustruhu a vytvořte 

výkresovou dokumentaci. Vytvořte technologický postup  

k základní součásti regulačního kolečka. 

Svárovský Pavel  

8.  Ozubená vačka (MES) Vytvořte technologický postup výroby a výrobní výkres ozubené 

vačky vyráběné na CNC stroji. 
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Vedoucí 

práce 
Ing. Zdeněk Kazda 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

9.  Montážní stojan na 

opravu jízdního kola 

Teorie: svařování 

Praktická: výkres, výrobek 

  

10.  Krbové nářadí kované 

nebo svařované 

Teorie: svařování 

Praktická: výkres, výrobek 

  

11.  Kovový vozík na 

převážení lodi = 

kolejda 

Teorie: svařování 

Praktická: výkres, výrobek 

  

12.  Nastavitelný stojan na 

kytaru 

Teorie: svařování 

Praktická: výkres, výrobek 

  

Vedoucí 

práce 
Ing. David Suchánek 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

13.  Přípravek na CNC stroj 

(MES) 

Vypracujte rešerši přípravků s důrazem na přípravky pro CNC 

stroje a způsobů obrábění pomocí těchto přípravků. Zpracujte 

výkresovou dokumentaci přípravku na CNC stroj pro zadaný 

výrobek.  Součástí práce bude výkresová dokumentace 

jednotlivých vyráběných součástí přípravku a jeho sestava včetně 

kusovníku. 

  

14.  Frézovací přípravek Vypracujte rešerši přípravků s důrazem na přípravky pro 

konvenční frézky a způsobů obrábění pomocí těchto přípravků. 

Zpracujte výkresovou dokumentaci  přípravku pro zadaný 

výrobek. Součástí práce bude výkresová dokumentace 

jednotlivých vyráběných součástí přípravku a jeho sestava včetně 

kusovníku. 

  

15.  Vrtací přípravek Vypracujte rešerši přípravků s důrazem na přípravky pro vrtačky 

a způsobů obrábění pomocí těchto přípravků. Zpracujte 

výkresovou dokumentaci  přípravku pro zadaný výrobek. Součástí 

práce bude výkresová dokumentace jednotlivých 

vyráběných součástí přípravku a  jeho sestava včetně kusovníku. 

  

16.  Návrh regálového 

systému 

Vypracujte rešerši jednotlivých typů skladových regálů. 

Navrhněte konzolový regál. Součástí práce bude výkresová 
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dokumentace jednotlivých vyráběných součástí a jeho sestava 

včetně kusovníku. 

17.  Herní prvek dětského 

hřiště 

Vypracujte rešerši technologií pro zpracování herních prvků na 

dětských hřištích. Zpracujte výkresovou dokumentaci  

1 herního prvku. Součástí práce bude výkresová dokumentace 

jednotlivých vyráběných součástí herního prvku a jeho sestava 

včetně kusovníku. 

  

Vedoucí 

práce 
Ing. Lucie Schmidová, Ph.D. 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

18.  Upínka (MES) Popište prvky pro upínání obrobků na obráběcích strojích. 

Vypracujte výrobní výkres upínky a ruční a strojní postup 

výroby. Porovnejte hospodárnost obou výrobních metod. 

  

19.  Konzolový jeřáb Popište druhy a konstrukci konzolových jeřábů. Navrhněte 

jednoduchý otočný konzolový dílenský jeřáb pro přemístění 

výrobku o hmotnosti 100 kg na obráběcí stroj. Pracovní plocha je 

polovina kruhu. Proveďte veškeré výpočty a vytvořte výkres 

sestavy. 

  

20.  Válečková trať Popište druhy a konstrukci válečkových tratí. Navrhněte 

válečkovou trať pro přemístění bloku motoru o hmotnosti 300 kg 

od CNC stroje k průmyslové pračce dílů ve vzdálenosti 3 m. 

Blok motoru má rozměr 600 mm x 400 mm x 350 mm a na 

válečkovou trať je přemístěn pomocí konzolového jeřábu. 

Proveďte výpočty a vytvořte výkres sestavy a výrobní výkresy 

jednotlivých dílů. 

  

21.  Páka ruční brzdy Popište princip a konstrukci ruční brzdy. Navrhněte páku ruční 

brzdy pro bezmotorový vozík. Páka je vyrobena z ohýbaného 

profilu z plechu a je zvedána silou ruky 200 N. Tah v laně bude 

1200 N. Proveďte výpočty, vytvořte výkres sestavy a výrobní 

výkresy jednotlivých dílů. 

  

22.  Závěsný štít Popište druhy a možnosti montáže závěsných štítů na zeď. 

Navrhněte způsob montáže závěsného štítu o rozměrech 1200 

mm x 2000 mm x 100 mm na zeď budovy. Proveďte výpočty a 

vytvořte výkres sestavy a výrobní výkresy jednotlivých dílů. 
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Vedoucí 

práce 
Ing. Olga Vebrová 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

23.  Těžiště tělesa Výpočet těžiště, důvody určování těžiště, způsoby výpočtu 

těžiště. Výpočet těžiště pro předložený výrobek, výkres, 

výrobku. 

  

24.  Namáhání hřídele Druhy namáhání hřídele. Na konkrétním příkladu porovnat 

využití plného a dutého hřídele z hlediska napětí v tahu, ve 

smyku, v krutu a v ohybu. Podložit grafy a výkresy. 

  

25.  Příhradová konstrukce Možné metody a způsoby výpočtu příhradových konstrukcí, 

důvody výpočtu. Řešit početně a graficky, výsledky porovnat, 

doložit výkres. 

  

26.  Rozbor lícování Co je to lícování, k čemu slouží, uvést druhy a příklady. 

Zpracovat jednoduchou výukovou brožuru, podle níž by  

i neznalý uživatel byl schopen určit druh lícování. 

  

27.  Tlaková nádoba Pevnost nádob, druhy nádob, druhy napětí v nádobách, 

bezpečnost proti roztržení nádoby, použití nádob. Navrhnout 

nádobu pro válec hydraulického lisu. Podložit výpočtem  

a výkresovou dokumentací 

  

Vedoucí 

práce 
Ing. Jana Zouharová, Ph.D. 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

28.  Ohýbací přípravek Navrhněte přípravek na ohýbání dle zadání. Konstrukční  

a technologická dokumentace. 

Cvejn Jakub  

29.  Držák na kolo Navrhněte nástěnný držák na cyklistické kolo. Konstrukční  

a technologická dokumentace. 

Brůna Daniel   

30.  Kryt na komín Navrhněte výrobní dokumentaci pro výrobu proti dešťového 

krytu ("napoleon") na komín. 

  

31.  Střešní okap Navrhněte konstrukční a technologickou dokumentaci pro 

výrobu klasického střešního okapu. 

  

32.  Jeřábový hák Navrhněte konstrukci a technologii výroby nosného zařízení 

(jeřábového háku) pro nosnost více než 1000 kg. 
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Vedoucí 

práce 
Tomáš Vacek 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

33.  Revolverová hlava Historie upínání nástrojů na strojích (revolverová hlava). Návrh 

revolverové hlavy pro robota - technická dokumentace, výrobek. 

Loubek Václav  

Vedoucí 

práce 
Ing. Jiří Kočí 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

34.  Plazmová řezačka Ovládání plazmové řezačky servo motory. Klíž Ondřej   

35.  3D tiskárna Vlastní konstrukce a sestrojení 3D tiskárny. Jurásek Martin   

36.  Přístupový systém Přístupový systém s technologii NFC Boháčová Veronika  

37.  Měření s 

mikroprocesorem 

Venkovní měření teploty, vlhkosti a směru větru  

s mikroprocesorem 

Pintíř Jan   

38.  Robot Matylda Programování základních funkcí robota Matylda. Frýdek Martin  

Vedoucí 

práce 
Bc. Jaroslav Kudibal 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

39.  Výukový panel s PLC Cíl práce: vytvořit panel s PLC (Moeler EASY500, Siemens 

LOGO, Foxtrot). Vstupy binární (tlačítka, spínače, čidla), 

analogové vstupy (potenciometr, teplotní čidlo), výstupy (relé, 

signálky). Vypracování úloh pro programování PLC. 

  

40.  Měření otáček Cíl práce: popis metod a snímačů pro měření otáček. Vytvořit 

přípravky pro měření otáček – stroboskop, tachogenerátor, atd. 

  

41.  Výukový panel  

s frekvenčním měničem 

Cíl práce: vytvořit panel s frekvenčním měničem, třífázovým 

motorem, snímači. Vytvořit úlohy pro programování 

frekvenčního měniče a ovládání motoru. Popis řízení otáček, 

frekvenční měnič, zapojení panelu, vytvoření několika lekcí. 

  

42.  Display na adresových 

RGB LED 

Cíl práce: popsat princip adresovatelných světelných diod, jejich 

programování, vyrobit panel RGB LED a panel ovládání (BT, 

Wifi). Vytvořit několik demonstračních úloh. 

Matiko Mykhaylo  

43.  Výroba elektrické 

kytary 

Navrhněte konstrukční a technologickou dokumentaci pro 

výrobu kytary a proveďte její výrobu. 

Edwards Malcolm 

Salkeld  
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Vedoucí 

práce 
Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

44.  Detekce radiace Cílem práce je seznámit se s tématem radioaktivity, jejím vlivem 

na živé organismy a možnostmi detekce radioaktivního záření. 

Cílem praktické části je navrhnout přístroj pro měření 

radioaktivního záření a zkonstruovat jeho model. 

Nemastil Antonín  

45.  Ostrovní energetické 

systémy 

Ostrovní energetické systémy představují zajímavou alternativu 

k připojení domů nebo komplexů staveb k elektrické rozvodné 

síti. Cílem práce je seznámit se s možnostmi řešení ostrovního 

systému. V praktické části navrhnout řešení ostrovního systému 

pro reálnou stavbu, zhodnotit řešení z hlediska výhod  

a nevýhod, a pokusit se odhadnout ekonomickou návratnost 

navrhovaného řešení.   

Sulimenko Daniel   

46.  Solární článek  

s automatickým 

nastavováním polohy 

Cílem práce je seznámit se s principem činnosti solárního článku, 

se závislostí intenzity slunečního záření na denní  

a roční době a zeměpisné poloze. Dále se seznámit  

s regulačními algoritmy umožňujícími nastavení vhodné polohy 

solárního článku. Cílem praktické části je navrhnout  

a zkonstruovat model solárního článku s automatickým 

nastavováním optimální polohy pro získání maximálního 

výkonu. 

Stránský Tomáš   

47.  Bez klíčové 

zabezpečení a ovládání 

automobilu 

Elektronická zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo 

neoprávněnému použití jsou standardní výbavou osobních 

automobilů. Komerční řešení jsou však poměrně dobře 

zdokumentovaná, tudíž pro znalého nenechavce lehce 

překonatelná. Z výše uvedeného důvodu si někteří uživatelé 

doplňují továrně montovaná zařízení o různá další zabezpečení, 

např. skrytý spínač. Cílem práce je seznámit se s možnostmi 

elektronického zabezpečení osobního automobilu a navrhnout  

a sestavit zapojení dalšího zabezpečení osobního automobilu  

s ohledem na vysoký stupeň zabezpečení a pohodlné ovládání, 

např. čipem nebo kartou. 

Just Jan  



7 
 

Vedoucí 

práce 
Ing. Miroslav Polák 

Oponent 
Číslo 

tématu 
Název tématu Stručný popis Žák 

48.  Pasterizační aparatura Popište zařízení pro temperaci, snímání a udržování teploty. 

Vypracujte konstrukci a technickou dokumentaci pro zařízení na 

pasterizaci 10 kg potravin. 

  

49.  Ovládání garážových 

vrat 

Popište možnosti vratových systémů. Vypracujte stavební, strojní 

a a elektro konstrukci garážových vrat. Sestrojte funkční model. 

Janalík Lukáš  

50.  Automatické parkoviště Popište varianty automatických parkovacích systémů. Vypracujte 

strojní a elektro konstrukci automatického parkoviště. Sestrojte 

funkční model. 

Černík Tomáš   

51.  Pásový dopravník Popište možnosti konstrukce třídících manipulátorů. Vypracujte 

strojní a elektro konstrukci pásového dopravníku transportované 

předměty na 2 místa. Sestrojte funkční model. 

Feix Petr   

52.  Zdvihací zařízení Popište principy zdvihacích zařízení. Vypracujte strojní  

a elektro konstrukci zdvihacího zařízení pro montáž autodílů 

nosnosti 750 kg. 

Mrva Filip   

  

V Jablonci nad Nisou dne 2. 10. 2019                 ____________________ 

                          Mgr. Petr Froněk 

                        ředitel školy 


