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Témata maturitních prací 2021/2022 

 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením CAD/CAM 

Vedoucí 
práce 

Ing. Lea Hušková 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Laser Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma řezání a gravírování laserem. 
Praktická část:  
Navrhněte výrobek vyrobený na laseru. 

Štempec Martin  

Vedoucí 
práce 

Ing. Kateřina Lemfeldová, Ph.D. 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

2.  Expanze v parní 
turbíně 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma parní turbína a vodní pára –
stavy vodní páry, expanze v turbíně, tabulky a diagramy vodní 
páry. 
Praktická část:  
Vypracujte výukový materiál pro studenty na téma hledání 
v tabulkách a diagramech vodní páry. Ze zadaných hodnot určete 
výstupní parametry vodní páry po expanzi pro různé stavy vodní 
páry. 

  

3.  Střižný nástroj Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma stříhání a střižný plán. 
Praktická část:  
Zadanou sestavu střižného nástroje namodelujte a vytvořte 
výrobní výkresy, i výkres sestavení. Vytvořte vizuální pomůcku 
(obrázky či video) pro studenty s popsaným postupem stříhání 
pomocí tohoto nástroje. 
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4.  Namáhání hřídele na 
krut 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma hřídele, materiálové využití a 
druhy namáhání. 
Praktická část:  
Dle zadaných parametrů navrhněte průměr hřídele namáhaného 
na krut, zkontrolujte ho i na zkrut. Porovnejte úsporu materiálu u 
plného a dutého hřídele. Vytvořte výkresovou dokumentaci. 

  

5.  Příhradová konstrukce 
jako podpěra pro 
pěstování rajčat 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma řešení příhradových konstrukcí 
– grafické i matematické řešení. 
Praktická část:  
Navrhněte a vypočítejte několika různými metodami příhradovou 
konstrukci (ve 2D), která bude sloužit jako podpěra pro pěstování 
rajčat. Výsledky metod porovnejte. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Olga Vebrová 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

6.  Herní prvek pro dětské 
hřiště 

Teoretická část:  
Vývoj a druhy nerozebíratelných spojení, konkretizace způsobů 
svařování a jejich užití. 
Praktická část:  
Návrh, propočet a postup výroby otočné konstrukce 
("zeměkoule") pro dětské hřiště z ohýbaných a svařovaných 
elementů.   

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Jana Zouharová, Ph.D. 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

7.  Svařované schodiště Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na způsoby svařování. 
Praktická část:  
Navrhněte svařované přímé schodiště do patra skladu 
(konstrukční a technologická dokumentace). 

 

 

8.  Dětské plechové 
kolečko 

Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na způsoby ohýbání  

Lukáš Helis  



3 

 

a tažení. 
Praktická část:  
Navrhněte dětské plechové kolečko (konstrukční i technolo- 
gickou část; popřípadě zhotovení modelu). 

9.  Drsnost 3D tisku Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na 3D tiskárny (tisk). 
Praktická část:  
Navrhněte metodu stanovení drsnosti plochy vytvořené 3D 
tiskem vzhledem k výšce tisku, závislosti na čase a druhu 
materiálu. 

Filip Češek  

10.  Točité schodiště Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na tvorbu schodišť 
Praktická část:  
Navrhněte konstrukci točitého schodiště z kovu (konstrukční 
i technologickou část, popřípadě zhotovení modelu) 

Tomáš Kabátek  

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - CNC 

Vedoucí 
práce 

Ing. Lea Hušková, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Technická normalizace Teoretická část: 
Popište normy v Technickém kreslení, výkresy a jejich druhy. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

2.  Nekonvenční obrábění Teoretická část: 
Popište technologie nekonvenčního obrábění a jejich použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

3.  CNC obrábění Teoretická část: 
Definujte CNC obrábění, stroje, nástroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 
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Vedoucí 
práce 

Ing. Zdeněk Kazda, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

4.  Teorie obrábění Teoretická část: 
Základní pojmy, geometrie nástroje, tříska. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

5.  Měření a měřidla Teoretická část: 
Druhy měření, měřidla, chyby měření, použití 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

6.  Soustružení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

7.  Frézování Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. David Suchánek, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

8.  Vrtání Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

9.  Vyvrtávání Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
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Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

10.  Broušení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

11.  Hoblování a obrážení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Olga Vebrová, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

12.  Tolerance a lícování Teoretická část: 
Vysvětlete pojmy tolerance a lícování, druhy a rozbor uložení. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

13.  Ruční obrábění Teoretická část: 
Popište technologie ručního obrábění, jejich nástroje a použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

26-41-M/01 Elektrotechnika - mechatronika 

Vedoucí 
práce 

Ing. Jiří Kočí 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Automatická líheň na 
kuřata 

Teoretická část: 
Popis funkce, možnosti řešení, rozbor použitých součástek. 
 

Holub Marek  
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Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte model líhně na kuřata, zpracujte kompletní 
technickou dokumentaci. 

2.  Meteostanice s 
bezdrátově připojenou 
měřící jednotkou 

Teoretická část: 
Princip funkce, možná řešení, rozbor součástek. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte funkční model bezdrátově komunikující 
meteostanice s vyhodnocením aktuální: teploty (vnitřní i vnější), 
vlhkosti, světla. Zpracujte technickou dokumentaci. 

Vízek Robin  

3.  Přenosná herní konzole 
(emulátor) 

Teoretická část: 
Popis funkce herní konzole, rozbor možných řešení a součástek. 
Praktická část: 
Navrhněte a sestavte funkční model herní konzole, zpracujte 
technickou dokumentaci. 

Klápště Petr  

4.  Head-up displej Teoretická část: 
Princip funkce, rozbor možných řešení, použité součástky. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte funkční model Head-up displeje, zpracujte 
technickou dokumentaci. 

Zaic Pavel  

Vedoucí 
práce 

Bc. Jaroslav Kudibal 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

5.  Digitální hodiny Teoretická část: 
Vysvětlete princip digitálních hodin, konstrukce, použití. 
Praktická část: 
Navrhněte a vyrobte digitální hodiny. 

Lomin Lukáš  

6.  Robotické rameno Teoretická část: 
Popište řízení částí robotů. 
Praktická část: 
Realizujte naprogramování a řízení robotického ramena. 

Mazánek Kryštof  

7.  PLC řízení Teoretická část: 
PLC a jejich použití. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte výukový panel s PLC. 
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8.  Měření teploty Teoretická část: 
Popište způsoby měření teploty, druhy stupnic a měřáků. 
Praktická část: 
Navrhněte a postavte přípravek pro měření teploty. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Miroslav Polák 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

9.  Dávkovací směšovač 
kapalin 

Teoretická část: 
Realizace ventilů, míchadel, měření hladin. 
Praktická část:  

Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba. 

Mlejnek Jan  

10.  Pekárna koblih Teoretická část: 
Pece - druhy, části, využití. 
Praktická část: 
Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba. 

Hanzlíček Lukáš  

11.  Natáčení solárního 
panelu 

Teoretická část: 
Elektrické pohony a měření světla. 
Praktická část: 
Důvody k natáčení, možnosti řešení, návrh, konstrukce, schéma 
zapojení, výroba modelu. 

  

12.  Skladový manipulátor Teoretická část: 
Sklady - druhy, použití, druhy manipulační techniky. 
Praktická část: 
Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba modelu 
automatického regálového manipulátoru pro 4x4 police. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Libor Tomíček 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

13.  Pásový dopravník Teoretická část: 
Elektrické motory a jejich řízení, konstrukce motorů, používané 
typy motorů a jejich projedení 
Praktická část: 
Konstrukce pohonu a řízení pásového dopravníku, schéma, popis 
činnosti. 
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14.  Stabilizovaný zdroj Teoretická část: 
Základní informace k úloze stabilizovaného zdroje, elektrické 
části stabilizovaných zdrojů, teorie transformátoru. 
Praktická část: 
Konstrukce stabilizovaného zdroje s jednoduchou regulací a 
zobrazením výstupního napětí pomocí displeje, schéma, popis 
činnosti, model. 

  

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 

Vedoucí 
práce 

Ing. Jiří Kočí, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Mobilní robotika Teoretická část: 
Popište možnosti ovládání robotů v mobilní robotice, základní 
příkazy a funkce. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

2.  Regulace Teoretická část: 
Základní pojmy regulace, konstrukce regulátorů a jejich použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Bc. Jaroslav Kudibal, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

3.  Měření neelektrických 
veličin 

Teoretická část: 
Popište druhy a měření neelektrických veličin, měřidla a jejich 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 
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Vedoucí 
práce 

Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D., konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

4.  Obnovitelné zdroje 
energie 

Teoretická část: 
Popište druhy obnovitelných zdrojů energie a praktické možnosti 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

Janíček Jan  

Vedoucí 
práce 

Ing. Miroslav Polák, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

5.  Mechanizace a 
automatizace 

Teoretická část: 
Základní pojmy, druhy, provedení. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

6.  Elektrické motory Teoretická část: 
Druhy, konstrukce, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Libor Tomíček, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

7.  Prvky elektrických 
obvodů 

Teoretická část: 
Popište základní prvky elektrických obvodů, jejich funkci a 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

8.  Elektrické stroje Teoretická část: 
Rozdělení elektrických strojů, jejich funkce a použití. 
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Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

9.  Měření elektrických 
veličin 

Teoretická část: 
Popište druhy a měření elektrických veličin, měřidla a jejich 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Pavel Vlk, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

10.  Polovodiče a 
polovodičové prvky 

Teoretická část: 
Princip, druhy, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

11.  Základní zákony 
elektrotechniky 

Teoretická část: 
Definice, použití, příklady výpočtu. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

12.  Logické obvody Teoretická část: 
Princip, druhy, číselné soustavy. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

 

V Jablonci nad Nisou dne 22. 10. 2021                 ____________________ 

                          Mgr. Petr Froněk 
                        ředitel školy 
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Témata maturitních prací 2021/2022 

 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením CAD/CAM 

Vedoucí 
práce 

Ing. Lea Hušková 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Laser Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma řezání a gravírování laserem. 
Praktická část:  
Navrhněte výrobek vyrobený na laseru. 

Štempec Martin  

Vedoucí 
práce 

Ing. Kateřina Lemfeldová, Ph.D. 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

2.  Expanze v parní 
turbíně 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma parní turbína a vodní pára –
stavy vodní páry, expanze v turbíně, tabulky a diagramy vodní 
páry. 
Praktická část:  
Vypracujte výukový materiál pro studenty na téma hledání 
v tabulkách a diagramech vodní páry. Ze zadaných hodnot určete 
výstupní parametry vodní páry po expanzi pro různé stavy vodní 
páry. 

  

3.  Střižný nástroj Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma stříhání a střižný plán. 
Praktická část:  
Zadanou sestavu střižného nástroje namodelujte a vytvořte 
výrobní výkresy, i výkres sestavení. Vytvořte vizuální pomůcku 
(obrázky či video) pro studenty s popsaným postupem stříhání 
pomocí tohoto nástroje. 
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4.  Namáhání hřídele na 
krut 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma hřídele, materiálové využití a 
druhy namáhání. 
Praktická část:  
Dle zadaných parametrů navrhněte průměr hřídele namáhaného 
na krut, zkontrolujte ho i na zkrut. Porovnejte úsporu materiálu u 
plného a dutého hřídele. Vytvořte výkresovou dokumentaci. 

  

5.  Příhradová konstrukce 
jako podpěra pro 
pěstování rajčat 

Teoretická část:  
Zpracujte literární rešerši na téma řešení příhradových konstrukcí 
– grafické i matematické řešení. 
Praktická část:  
Navrhněte a vypočítejte několika různými metodami příhradovou 
konstrukci (ve 2D), která bude sloužit jako podpěra pro pěstování 
rajčat. Výsledky metod porovnejte. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Olga Vebrová 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

6.  Herní prvek pro dětské 
hřiště 

Teoretická část:  
Vývoj a druhy nerozebíratelných spojení, konkretizace způsobů 
svařování a jejich užití. 
Praktická část:  
Návrh, propočet a postup výroby otočné konstrukce 
("zeměkoule") pro dětské hřiště z ohýbaných a svařovaných 
elementů.   

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Jana Zouharová, Ph.D. 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

7.  Svařované schodiště Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na způsoby svařování. 
Praktická část:  
Navrhněte svařované přímé schodiště do patra skladu 
(konstrukční a technologická dokumentace). 

 

 

8.  Dětské plechové 
kolečko 

Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na způsoby ohýbání  

Lukáš Helis  



3 

 

a tažení. 
Praktická část:  
Navrhněte dětské plechové kolečko (konstrukční i technolo- 
gickou část; popřípadě zhotovení modelu). 

9.  Drsnost 3D tisku Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na 3D tiskárny (tisk). 
Praktická část:  
Navrhněte metodu stanovení drsnosti plochy vytvořené 3D 
tiskem vzhledem k výšce tisku, závislosti na čase a druhu 
materiálu. 

Filip Češek  

10.  Točité schodiště Teoretická část:  
Proveďte literární rešerši zaměřenou na tvorbu schodišť 
Praktická část:  
Navrhněte konstrukci točitého schodiště z kovu (konstrukční 
i technologickou část, popřípadě zhotovení modelu) 

Tomáš Kabátek  

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - CNC 

Vedoucí 
práce 

Ing. Lea Hušková, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Technická normalizace Teoretická část: 
Popište normy v Technickém kreslení, výkresy a jejich druhy. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

2.  Nekonvenční obrábění Teoretická část: 
Popište technologie nekonvenčního obrábění a jejich použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

3.  CNC obrábění Teoretická část: 
Definujte CNC obrábění, stroje, nástroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 
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Vedoucí 
práce 

Ing. Zdeněk Kazda, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

4.  Teorie obrábění Teoretická část: 
Základní pojmy, geometrie nástroje, tříska. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

5.  Měření a měřidla Teoretická část: 
Druhy měření, měřidla, chyby měření, použití 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

6.  Soustružení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

7.  Frézování Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. David Suchánek, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

8.  Vrtání Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

9.  Vyvrtávání Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
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Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

10.  Broušení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

11.  Hoblování a obrážení Teoretická část: 
Definice, nástroje, stroje, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Olga Vebrová, konzultant Jindřich Adámek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

12.  Tolerance a lícování Teoretická část: 
Vysvětlete pojmy tolerance a lícování, druhy a rozbor uložení. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

13.  Ruční obrábění Teoretická část: 
Popište technologie ručního obrábění, jejich nástroje a použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obrobek. Zpracujte 
jeho technickou dokumentaci. 

  

26-41-M/01 Elektrotechnika - mechatronika 

Vedoucí 
práce 

Ing. Jiří Kočí 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Automatická líheň na 
kuřata 

Teoretická část: 
Popis funkce, možnosti řešení, rozbor použitých součástek. 
 

Holub Marek  
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Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte model líhně na kuřata, zpracujte kompletní 
technickou dokumentaci. 

2.  Meteostanice s 
bezdrátově připojenou 
měřící jednotkou 

Teoretická část: 
Princip funkce, možná řešení, rozbor součástek. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte funkční model bezdrátově komunikující 
meteostanice s vyhodnocením aktuální: teploty (vnitřní i vnější), 
vlhkosti, světla. Zpracujte technickou dokumentaci. 

Vízek Robin  

3.  Přenosná herní konzole 
(emulátor) 

Teoretická část: 
Popis funkce herní konzole, rozbor možných řešení a součástek. 
Praktická část: 
Navrhněte a sestavte funkční model herní konzole, zpracujte 
technickou dokumentaci. 

Klápště Petr  

4.  Head-up displej Teoretická část: 
Princip funkce, rozbor možných řešení, použité součástky. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte funkční model Head-up displeje, zpracujte 
technickou dokumentaci. 

Zaic Pavel  

Vedoucí 
práce 

Bc. Jaroslav Kudibal 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

5.  Digitální hodiny Teoretická část: 
Vysvětlete princip digitálních hodin, konstrukce, použití. 
Praktická část: 
Navrhněte a vyrobte digitální hodiny. 

Lomin Lukáš  

6.  Robotické rameno Teoretická část: 
Popište řízení částí robotů. 
Praktická část: 
Realizujte naprogramování a řízení robotického ramena. 

Mazánek Kryštof  

7.  PLC řízení Teoretická část: 
PLC a jejich použití. 
Praktická část: 
Navrhněte a zhotovte výukový panel s PLC. 
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8.  Měření teploty Teoretická část: 
Popište způsoby měření teploty, druhy stupnic a měřáků. 
Praktická část: 
Navrhněte a postavte přípravek pro měření teploty. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Miroslav Polák 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

9.  Dávkovací směšovač 
kapalin 

Teoretická část: 
Realizace ventilů, míchadel, měření hladin. 
Praktická část:  

Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba. 

Mlejnek Jan  

10.  Pekárna koblih Teoretická část: 
Pece - druhy, části, využití. 
Praktická část: 
Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba. 

Hanzlíček Lukáš  

11.  Natáčení solárního 
panelu 

Teoretická část: 
Elektrické pohony a měření světla. 
Praktická část: 
Důvody k natáčení, možnosti řešení, návrh, konstrukce, schéma 
zapojení, výroba modelu. 

  

12.  Skladový manipulátor Teoretická část: 
Sklady - druhy, použití, druhy manipulační techniky. 
Praktická část: 
Návrh, konstrukce, schéma zapojení, výroba modelu 
automatického regálového manipulátoru pro 4x4 police. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Libor Tomíček 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

13.  Pásový dopravník Teoretická část: 
Elektrické motory a jejich řízení, konstrukce motorů, používané 
typy motorů a jejich projedení 
Praktická část: 
Konstrukce pohonu a řízení pásového dopravníku, schéma, popis 
činnosti. 
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14.  Stabilizovaný zdroj Teoretická část: 
Základní informace k úloze stabilizovaného zdroje, elektrické 
části stabilizovaných zdrojů, teorie transformátoru. 
Praktická část: 
Konstrukce stabilizovaného zdroje s jednoduchou regulací a 
zobrazením výstupního napětí pomocí displeje, schéma, popis 
činnosti, model. 

  

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 

Vedoucí 
práce 

Ing. Jiří Kočí, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

1.  Mobilní robotika Teoretická část: 
Popište možnosti ovládání robotů v mobilní robotice, základní 
příkazy a funkce. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

2.  Regulace Teoretická část: 
Základní pojmy regulace, konstrukce regulátorů a jejich použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Bc. Jaroslav Kudibal, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

3.  Měření neelektrických 
veličin 

Teoretická část: 
Popište druhy a měření neelektrických veličin, měřidla a jejich 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

 



9 

 

Vedoucí 
práce 

Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D., konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

4.  Obnovitelné zdroje 
energie 

Teoretická část: 
Popište druhy obnovitelných zdrojů energie a praktické možnosti 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

Janíček Jan  

Vedoucí 
práce 

Ing. Miroslav Polák, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

5.  Mechanizace a 
automatizace 

Teoretická část: 
Základní pojmy, druhy, provedení. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

6.  Elektrické motory Teoretická část: 
Druhy, konstrukce, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Libor Tomíček, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

7.  Prvky elektrických 
obvodů 

Teoretická část: 
Popište základní prvky elektrických obvodů, jejich funkci a 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

8.  Elektrické stroje Teoretická část: 
Rozdělení elektrických strojů, jejich funkce a použití. 
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Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

9.  Měření elektrických 
veličin 

Teoretická část: 
Popište druhy a měření elektrických veličin, měřidla a jejich 
použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

Vedoucí 
práce 

Ing. Pavel Vlk, konzultant Tomáš Vacek 
Oponent 

Číslo 
tématu 

Název tématu Stručný popis Žák 

10.  Polovodiče a 
polovodičové prvky 

Teoretická část: 
Princip, druhy, použití. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

11.  Základní zákony 
elektrotechniky 

Teoretická část: 
Definice, použití, příklady výpočtu. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

12.  Logické obvody Teoretická část: 
Princip, druhy, číselné soustavy. 
Praktická část: 
Dle jednotného zadání navrhněte a vyrobte obvod. Zpracujte jeho 
technickou dokumentaci. 

  

 

V Jablonci nad Nisou dne 22. 10. 2021                 ____________________ 

                          Mgr. Petr Froněk 
                        ředitel školy 


