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Zkouška Soubor odborných předmětů 

Druh zkoušky povinná 

Forma zkoušky Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Termín konání zkoušky Stanoví ředitel školy dle platné vyhlášky. 

 

 

Anotace 

 
Číslo 

tématu Téma 

1. 

Elektroinstalace 

 

Projekt elektroinstalace budov 

 Vytvoření projektové dokumentace elektroinstalace budov 

 Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou dokumentaci 

 Technická zpráva bude provedena ve formátu doc nebo docx. 

 Výkresová dokumentace bude provedena ve formátu dwg.  

 Tisk dokumentace bude proveden ve formátech A4 nebo A3 

 Další možnosti dle dohody na konkrétním zadání 

o Teorie problematiky vytápění budov 

o Teorie nízkoenergetických budov 

o Teorie osvětlení  

o Ekonomická rozvaha provedení apod. 

 

2. 

Návrh elektrického stroje 

 

Výpočet návrhu elektrického stroje 

 Návrh stroje z požadovaných hodnot (výkonu, jmenovitého napětí, příp. 

otáček) 

 Návrh se bude skládat z výpočtu elektrického a magnetického obvodu 

a návrhu chlazení 

 Výpočty budou doprovázeny dílčími výkresy 

 Technická dokumentace bude provedena ve formátu doc nebo docx. 

 Další možnosti dle dohody na konkrétním zadání 

o Teorie problematiky moderních koncepcí konstrukce, nebo řízení 

strojů 

o Ekonomická rozvaha provedení apod. 

 

3. 

Stroj řízený programem 

 

1) Výtah 

 Napište v XPRO (obdoba assembleru) program pro ovládání výtahu s 

možností až 3 zadání v přízemí a se sběrem dolů do přízemí. 

 Vytvořte elektrotechnikou dokumentaci ve formátu doc nebo docx, 

obsahující program, ovládací panel XPRO, včetně postupu a návodu na 

ovládání. 

 Zprovozněte program s ovládacím panelem doma a následně se zařízením 

ve škole. 

 



2) Regálový zakladač – přesuny 

 Napište v XPRO (obdoba assembleru) program pro nakládání, vykládání 

a přesné pojezdy bez ramp dle zadaného algoritmu tabulkou. 

 Vytvořte elektrotechnikou dokumentaci ve formátu doc nebo docx, 

obsahující program, ovládací panel XPRO, včetně postupu a návodu na 

ovládání. 

 Zprovozněte spolu se zařízením. 

 

3) Regálový zakladač - pojezdy plynule 

 Napište v XPRO (obdoba assembleru) program pro přesné pojezdy v osách 

X a Y s rozjezdovou a dojezdovou rampou a s naložením bedny. 

 Vytvořte elektrotechnikou dokumentaci ve formátu doc nebo docx, 

obsahující program, ovládací panel XPRO, včetně postupu a návodu na 

ovládání. 

 Zprovozněte program s ovládacím panelem doma a následně se zařízením 

ve škole. 

 

 

 

 

 

V Ostrově dne:11.10.2014     Ing. Pavel Žemlička - ředitel školy 


