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Abstrakt 

Jedním ze stupňů vzdělání poskytovaného českou vzdělávací soustavou je střední vzdělání, 

které lze získat na středních školách poskytujících kromě všeobecně vzdělávacího i odborné 

vzdělávání.  

Tato bakalářská práce představuje stupně a kategorie středního vzdělávání s důrazem na 

odborné vzdělávání a charakterizuje jednotlivé stupně vzdělávacích programů. Zabývá se 

oborem vzdělání Strojní mechanik – jeho historií, vývojem a popisem současného stavu, 

pojetí, podmínek a prostředků výuky. Podrobně se věnuje výuce oboru vzdělání Strojní 

mechanik na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov – vzdělávacími 

dokumenty, materiálními a nemateriálními podmínkami výuky potřebnými k dosažení cílů 

vzdělávání a požadovaných kompetencí absolventů potřebných k jejich uplatnění v oboru 

i občanském životě. V praktické části práce byla stanovena výzkumná otázka a provedeno 

dotazníkové šetření na vybraném vzorku respondentů s cílem zjištění míry souladu výuky 

teoretických odborných předmětů a odborného výcviku oboru vzdělání Strojní mechanik na 

vybrané škole. Při vypracování práce byly použity různé metody – např. metoda 

komparativní, metoda historického výkladu a metoda dotazování. 

 

Klíčová slova 

Středoškolské studium, obor vzdělání Strojní mechanik (zámečník), odborný výcvik, žák, 

bezpečnost práce, školní vzdělávací program 

 

Secondary education is one of the stages of education provided by the Czech education 

system at secondary schools which offer both general and technical or vocational education. 

This bachelor thesis introduces stages and categories of secondary education and is focused 

on technical and vocational fields of study. It characterises the stages of educational 

programmes in the Czech Republic. The thesis deals with studying the branch of Machinery 

mechanic predominately – describes its history and development, the current state and the 

concept of the field of study including conditions and forms of education. The thesis also 

describes the teaching of the branch of Machinery mechanic at Střední škola technická, 

gastronomická a automobilní, Chomutov – the school educational programme, the material 

and non – material conditions needed for reaching the aim of the education and the 



competencies of the graduates needed for their future occupation and civil life in detail. The 

author sets out a hypothesis concerning the studied specialisation in the practical part of the 

thesis and carried out a questionnaire survey among a selected sample of respondents – 

students of the observed field of study. The purpose of the survey was to find out how much 

the teaching of theoretical vocational subjects at the selected secondary school corresponds 

with the vocational training. Various methods were used to write out the thesis, e.g. the 

comparative method, the historical method of interpretation and the questioning. 

Keywords 

Secondary education, field of study, Machinery mechanic (locksmith), vocational training, 

student, occupational safety, school educational program 



OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 7 

2 ROZDĚLENÍ STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ......................................... 8 

2.1 Stupně vzdělání............................................................................................................ 8 

2.2 Kategorie vzdělání ....................................................................................................... 9 

2.3 Vzdělávací programy ................................................................................................. 10 

2.4 Rámcové vzdělávací programy (RVP) ...................................................................... 10 

2.5 Školní vzdělávací programy (ŠVP) ........................................................................... 11 

3 OBOR STROJNÍ 23-51-H/01 MECHANIK (ZÁMEČNÍK) ........................................... 12 

3.1 Historie oboru ............................................................................................................ 12 

3.2 Cechy ......................................................................................................................... 14 

3.3 Zavedení povinné školní docházky ........................................................................... 15 

3.4 Učňovské školství po roce 1948 ................................................................................ 16 

3.5 Období po roce 1990 ................................................................................................. 17 

4 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)........................................................ 18 

4.1 Charakteristika oboru ................................................................................................ 18 

4.2 Uplatnění absolventa ................................................................................................. 18 

4.3 Cíle podle RVP .......................................................................................................... 19 

4.4 Kompetence ............................................................................................................... 19 

5 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ 

CHOMUTOV ........................................................................................................................... 26 

5.1 Celkové pojetí vzdělávání oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik Střední školy 

technické, gastronomické a automobilní Chomutov ............................................................ 26 

5.2 Realizace rozvoje klíčových kompetencí .................................................................. 27 

5.3 Průřezová témata a mezipředmětové vztahy ............................................................. 27 

6 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY POTŘEBNÉ PRO VÝUKU OBORU VZDĚLÁNÍ 23-

51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK) .................................................................... 28 

6.1 Materiální prostředky potřebné pro výuku oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní 

mechanik (zámečník) ............................................................................................................ 28 

6.2 Nemateriální prostředky ............................................................................................ 32 

7 PRAKTICKÁ ČÁST – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ...................................................... 37 

7.1 Zkoumaný soubor a zaměření výzkumu .................................................................... 37 

7.2 Průběh dotazníkového šetření .................................................................................... 37 

7.3 Stanovení výzkumné otázky ...................................................................................... 38 

7.4 Výsledky dotazníkového šetření ................................................................................ 39 

8 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 56 

9 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................... 58 

10 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A GRAFŮ  ....................................................... 59 

11 PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 60 

 



7 
 

1 ÚVOD 

Společenským nedostatkem dnešní doby je bezpochyby klesající zájem čerstvých 

absolventů základního vzdělávání, tedy devátých tříd základních škol, o studijní obory 

ukončené s výučním listem. Tedy o obory, jejichž cílem je především připravenost budoucího 

absolventa k manuální práci, odbornost v dané oblasti a také zručnost. Tento trend vznikl 

jakýmsi společenským standardem preference maturity, protože na maturitu je dnes nahlíženo 

jako na prestižnější a významnější úroveň zakončení studia. Studijně méně nadaní žáci se tedy 

po základní škole většinou přihlásí ke studiu na středních odborných školách nebo 

gymnáziích, a to i přes skutečnost, že v předchozím studiu neměli odpovídající výsledky. Tito 

žáci se potom na nevhodně zvolených školách potýkají se studijními problémy a neúspěchy, 

avšak ze strany školy málokdy dochází k doporučení změny školy nebo oboru vzdělání, a to 

především z důvodu nedostatku žáků. Každá střední škola totiž usiluje o každého dalšího 

žáka, mnohdy bez ohledu na jeho studijní nadání a vzdělávací potřeby. Nezřídka pak dochází 

k situacím, že daný žák neuspěje u maturitní zkoušky, pokud vůbec splní podmínky pro její 

konání, a i po několikaletém studiu končí se základním vzděláním. U zaměstnavatelů potom 

pobírá minimální mzdu, případně se přihlásí ke studiu oboru vzdělání ukončeného výučním 

listem. V kolektivu podstatně mladších spolužáků se pak nepříjemně vyjímá, a to ať už svým 

věkem, nebo z důvodu absence zájmu, protože probírané učivo je pro něj neobohacující, 

nezajímavé či až nudné.  

 

Tato bakalářská práce podává přehled o českém středním odborném školství včetně jeho 

rozdělení a představuje konkrétní praktický obor vzdělání – Strojní mechanik (Zámečník). 

Vychází přitom z dostupných teoretických zdrojů a také z osobních zkušeností a znalostí 

autora získaných praxí v daném oboru. Na základě vlastních praktických znalostí je práce 

obohacena o důležité poznatky týkající se studia uvedeného oboru vzdělání, potřeb 

a zabezpečení jeho výuky z hlediska výukových prostředků materiálních i nemateriálních. 

Praktickou část práce tvoří propojení teoretických vyučovacích předmětů s odborným 

výcvikem. V praktické části práce bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky byly 

použity pro návrh řešení týkající se dané problematiky, a to za použití teoretických základů. 

V této bakalářské práci byly použity vědecké metody teoretického a empirického 

výzkumu. 
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2 ROZDĚLENÍ STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato kapitola popisuje střední odborné školství České republiky, jehož základ stanovuje 

právní řád včetně příslušných právních předpisů, a to včetně rozdělení dle platné legislativy. 

Konkrétní stupně a kategorie středního odborného školství stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“). 

 

2.1  Stupně vzdělání  

Žák, který úspěšně dokončí poslední ročník středního vzdělávání a úspěšně vykoná 

předepsanou zkoušku ve studovaném oboru, dosáhne těchto stupňů vzdělání: 

a) stupeň střední vzdělání – žák ho dosáhne po úspěšném ukončení denní formy 

vzdělávacího programu, který má délku jeden nebo dva roky, 

b) stupeň střední vzdělání s výučním listem – žák ho dosáhne po úspěšném ukončení 

denní formy vzdělávacího programu, který má délku dva nebo tři roky. Tohoto stupně 

lze dosáhnout také zkrácenou formou studia, kterou si může zvolit žák, který již 

úspěšně získal střední vzdělání ukončené s výučním listem v jiném oboru vzdělání 

nebo střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Toto zkrácené studium trvá jeden 

nebo dva roky a tuto délku určuje rámcový vzdělávací program nebo 

c) stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – žák ho dosáhne po úspěšném 

ukončení denní formy vzdělávacího programu šestiletého nebo osmiletého gymnázia, 

po absolvování vzdělávacího programu trvajícího čtyři roky denní formy studia, dále 

ho žák může dosáhnout po absolvování nástavbového studia trvající dva roky na 

střední škole, která organizuje vzdělávací program podle rámcového vzdělávacího 

programu pro příslušný obor a vláda schválila návaznost těchto oborů. Je zde také 

možnost zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

v délce trvání jednoho až dvou let. Tuto délku opět stanoví rámcový vzdělávací 

program daného oboru. O toto zkrácené studium se mohou ucházet žáci, kteří získali 

střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. (Zákon č. 

561/2004 Sb., 2004) 
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2.2 Kategorie vzdělání 

Školský zákon stanovuje následující dělení do kategorií: 

 

a) Střední vzdělání bez výučního listu a maturity, které je možné dělit dále na: 

i. kategorii J – dvouleté programy, ve kterých absolventi získají odborné 

(profesní) vzdělání, ukončí ho závěrečnou zkouškou a získaným dokladem je 

vysvědčení, nebo 

ii. kategorii C – programy pro žáky s těžšími a kombinovanými formami 

zdravotního postižení. Je to jedno až dvouleté studium, které je neprofesní, 

spíše zaměřené na přípravu pro život ve společnosti a jehož absolventi získají 

vysvědčení. 

 

b) Střední vzdělání s výučním listem, které je možné dělit dále na: 

i. kategorii E – programy pro žáky připravované na (odborné) dělnické profese, 

ve kterých budou vykonávat jednoduché práce. Jsou zde kladeny menší nároky 

na všeobecné a všeobecně odborné vzdělání. Absolventi po úspěšném 

vykonání závěrečné zkoušky získají výuční list. Studium trvá dva až tři roky, 

nebo 

ii. kategorii H – programy, ve kterých jsou žáci připravováni na profesi 

v tradičních oborech středních odborných škol, a ve kterých absolventi získají 

po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky výuční list 

 

c) Střední vzdělání s maturitou, které je možné dělit dále na: 

i. kategorii M – úplné čtyřleté střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení, 

ve kterém absolvent získá po úspěšném vykonání maturitní zkoušky maturitní 

vysvědčení a má předpoklady pro pokračování ve studiu na vysoké škole nebo 

je připraven vykonávat nižší řídící funkce, nebo 

ii. kategorii L/O – úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem 

a maturitou, které absolvent získá po úspěšném vykonání maturitní zkoušky. 

Součástí přípravy je i odborný výcvik, a proto jsou jeho absolventi připraveni 

na náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce nebo mohou pokračovat ve 

studiu na vysokých školách. Doba studia jsou čtyři roky, nebo 
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iii. kategorii K – úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu), jehož studiem 

absolvent získá po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední 

vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni na studium na 

vysokých školách. Doba studia je čtyři, šest a osm let. 

 

2.3 Vzdělávací programy  

Národní program vzdělávání tvoří Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České 

republiky spolu s odborníky z praxe, zástupci vědy, organizacemi zaměstnavatelů 

a v neposlední řadě také s příslušnými orgány odborů. Tento program předkládá Vláda České 

republiky oběma komorám Parlamentu České republiky, tedy Poslanecké sněmovně a Senátu 

ke schválení. 

V roce 2001 byl vydán závazný dokument s názvem Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice neboli také tzv. „Bílá kniha“, která „je pojata jako systémový 

projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají 

být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu“ (Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, s. 7). V tomto dokumentu jsou rozpracované cíle 

vzdělávání a dále vymezeny oblasti, obsahy vzdělávání i prostředky, které jsou nezbytně 

potřebné k dosažení stanovených cílů. Uvedený dokument je volně přístupný široké 

veřejnosti. 

 

2.4 Rámcové vzdělávací programy (RVP) 

Rámcové vzdělávací programy (dále jako „RVP“) slouží k vymezení cílů a forem 

vzdělávání, určují povinný rozsah, obsah a podmínky průběhu či ukončování ve všech 

oborech od předškolního až po střední vzdělávání. Jsou předlohou a zároveň osnovou pro 

tvorbu Školních vzdělávacích programů (dále jako „ŠVP“). Uvedené programy jsou závazné 

pro posuzování učebnic, učebních textů a také pro hodnocení studijních výsledků. RVP kromě 

jiného určují také podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. RVP tvoří základ 

pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných školám a školským zařízením. 
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2.5 Školní vzdělávací programy (ŠVP) 

ŠVP vydávaný ředitelem nebo školským zařízením musí být v souladu s příslušným 

RVP, přičemž obsah musí být uspořádán do předmětů, modulů nebo jiných celků. ŠVP musí 

být ve školském zařízení veřejně přístupný a musí být umožněno do tohoto dokumentu 

nahlížet i pořizovat si z něj poznámky či kopie. 

Školský zákon ve svém ustanovení § 57 odst. 1 definuje cíle středního vzdělávání následovně: 

„Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 

získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově 

širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje 

jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný 

osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování 

v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.“ (§ 57 odst. 

1, školský zákon č. 561/2004 Sb.). 

  



12 
 

3 OBOR STROJNÍ 23-51-H/01 MECHANIK (ZÁMEČNÍK) 

3.1 Historie oboru 

Historie uvedeného oboru sahá až do doby okolo 1500 př. n. l. do Malé Asie ke 

keltskému kmenu Chetitů. Od nich se výroba železa rozšířila na Balkán a v průběhu 7. – 6. 

století př. n. l. pronikla i do střední Evropy.  Ve střední Evropě bývá období 7. stol. př. n. l. – 

450 př. n. l. označováno jako tzv. doba halštatská podle hornorakouského města Hallstattu, 

kde byly objeveny solné doly a pohřebiště s bohatě vybavenými hroby.  

Následující mapa uvádí zeměpisné a časové rozšíření keltských kmenů a jejich kultury. 

 

     Jádro halštatské kultury (800 př. n. l.), 

     a její možný vliv (500 př. n. l.). 

     Jádro laténské kultury (450 př. n. l.), 

     a její možný vliv (250 př. n. l.). 

 

 

 

zdroj: Keltové. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-06-21]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9#/media/Soubor:Hallstatt_LaTene.png  

  

Na našem území se začalo vyvíjet zpracování železa, které k nám zatím muselo být 

dováženo. Železo zpracovávali kováři a v tomto období historicky začíná vývoj řemesla, na 

jehož specifika se zaměřuje tato práce. Kováři tehdy zvládli celkem rychle i starší techniky. 

Začalo období vývoje a zdokonalování technik jako sekání kovu za tepla, pěchování, tepání 

a probíjení. Na konci tohoto vývoje ovládli i nýtování a hlazení. To vše dokládají 

archeologické nálezy z uvedené doby, například malé kovadliny, perlíky i kleště. 

Hutě vznikaly příliš pomalu a kováři používali materiál, který byl měkký 

a nestejnoměrně nauhličený. Ocel těchto vlastností se sice dobře zpracovávala, ale nástroje 

z ní nedosahovaly potřebné pevnosti a tvrdosti, a proto se začalo používat nových technik 

vedoucích ke zlepšení těchto vlastností. Mezi tyto techniky patří například tvrzení, spočívající 

v nasycení oceli uhlíkem opakovaným vkládáním dílu do dřevěného uhlí a jiných přísad. 

Obr. č. 1 Přehled kultury 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9#/media/Soubor:Hallstatt_LaTene.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallstatt_LaTene.png
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Poptávka po ocelových předmětech prudce stoupala a docházelo k oddělení vznikajících 

řemesel hutníků a kovářů. Byla požadována stále vyšší kvalita tohoto zboží. Kováři začínali 

s výrobou nejen nástrojů a zbraní, ale i jiných výrobků, např. zámků a k nim vyráběných 

klíčů, petlic, pantů atd. 

Toto období bývá nazýváno jako tzv. mladší doba železná též laténská. Kováři získávali 

ve společnosti postavení vládců ohně a magie. 

Kováři v Římě navázali na prvky kovářství Keltů a kovářů z Řecka a vnášeli do tohoto 

řemesla inovace jiných kultur. Římské kovárny se už svým vývojem přiblížily kovárnám 

19. století. Používaly dmychadlo, kterým vháněli vzduch do již kryté výhně. Sortiment kovářů 

se značně rozšířil od výroby nástrojů, zbraní a nářadí i na výrobu např. příborů, psacího 

náčiní, ale i nově objevovaných uměleckých děl. Tato skutečnost vedla ke specializaci 

jednotlivých kováren, dnes např. umělecký kovář. Začaly se zde projevovat také první 

náznaky učení a předávání zkušeností v tomto odvětví. Písemné zmínky dokladují, že 

v kovárně byl kovář, který měl k ruce jednoho nebo dva pomocníky. 

Slované po vzniku Velké Moravy začali zdokonalovat keltské dovednosti v odvětví 

hutnictví, které už bylo oddělené od kovářů. Většina kovářů na vesnicích se zabývala výrobou 

pro zemědělce, kováři ve městech se věnovali požadavkům měšťanů a vznikaly také 

specializované kovárny na výrobu zbraní. Kovařina se stala řemeslem, které je i u Slovanů 

uznávané. Tomuto řemeslu byla přikládána vážnost, protože kovář byl považován za ochránce 

vesnice před zlými duchy a za léčitele. 

Nástupem 9. století se ve velké části Evropy rozšířil románský sloh, a tak se někteří 

kováři zabývali zakázkami církve na výrobu nejen ozdobných mříží, ale i uměleckých děl, 

například svícnů, kování na dveře apod. 

S příchodem gotiky ve 12. století se města dostávala na vyšší úroveň a kovářské 

řemeslo se stále více zabývalo výrobky s uměleckou hodnotou. Z historických odkazů je 

zřejmé, že měšťané a aristokraté zadávali stále řemeslníkům více umělecké práce. V tomto 

období vznikaly také první cechy. Postupně se začaly oddělovat specializované obory, a to 

například kotláři, nožíři a zbrojíři.  

Konečně ve 14. století se poprvé objevil obor zámečník. Celkem logické je, že činnosti 

kováře a zámečníka jsou velice podobné, proto občas probíhaly mezi oběma cechy spory. 

Činnosti, které měla a stále mají obě řemesla společné, se v zásadě liší v jejich provedení, 

například kovář otvor probíjí, zámečník vrtá, kovář seká, zámečník řeže. Hlavní rozdíl mezi 
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kovářem a zámečníkem je v teplotě materiálu – kovář zpracovává ocel za tepla a zámečník 

za studena. (Historie řemesla - Umělecký kovář a zámečník, pasíř, b.r.) 

 

3.2 Cechy 

3.2.1 Vývoj cechů 

V českých zemích se zásadní změny v řemeslných odvětvích začaly projevovat již 

ve 13. století a vrcholu ve svém rozvoji dosáhly ve 14. století. Ivana Ebelová (2001) ve své 

publikaci uvádí, že řemeslná výroba v tomto období byla na obrovském vzrůstu a ovlivňovala 

tím hospodaření a ekonomiku měst. To ale přineslo do měst příliv přistěhovalců a stávající 

řemeslníci začali pociťovat potřebu vydobýt si práva na ochranu před konkurencí. Začali 

si uvědomovat, že by měli větší šanci prosadit své postoje jako celek, který by někdo vedl. 

Z počátku tyto celky spravovala městská rada. Dále ale začala vznikat bratrstva řemeslníků, 

která si vytvořila podmínky pro vstup do tohoto celku a postupem času a vlivem neustále 

se zpřísňujících podmínek pro vstup do takovéto samosprávy se začalo uvažovat o pravidlech 

pro provozování živnosti a vzniku takzvaných cechů. (Ebelová, 2001)  

3.2.2 Struktura cechů 

V čele cechů byl takzvaný cechmistr, kterého do funkce volila městská rada. Někdy 

od počátku 15. století vznikala cechovní shromáždění a ta převzala volební funkci. Do této 

reprezentativní, správní i soudní funkce byl volen vlastní zástupce (cechmistr), který 

tento spolek zastupoval před městskou radou. 

Z. Winter (1906) ve své knize uvádí, za jakých okolností se mohli řemeslníci stát členy 

cechu. Každý, kdo se chtěl stát mistrem svého řemesla, musel konat mistrovskou zkoušku.
1
 

Winter se zmiňuje o takzvaných zemských, sdružených tedy společných ceších, které 

vznikaly v případech, kdy ve městech nebyl dostatek mistrů jednoho řemesla. Samozřejmě 

některé cechy byly nadřazené a vznikala tak jakási struktura, určující pravidla pravomocí 

v tomto vyvíjejícím se systému. (Winter, 1906) 

3.2.3 Cechy a výchova nástupců řemesla 

Jak již bylo uvedeno výše, platilo pravidlo, že mistr musel složit mistrovskou zkoušku. 

Zvláštním poznatkem však zůstává úvaha, zda a případně kde nabral dostatek vědomostí 

a praxe ve svém oboru? Z. Winter (1906) uvádí, že v přijímání učedníků nebyla téměř žádná 

                                                           

1
 Pozn. autora: Zajímavé je, že v 21. století se k tomuto způsobu zase vracíme prostřednictvím Národní soustavy 

kvalifikací. 
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pravidla ohledně věku. Dokonce uvádí, že byly přijímány do učení také pětileté děti. Ani 

doba, po kterou se měl učedník u svého mistra učit, nebyla nikde pevně stanovena. Ovšem 

Z. Winter také uvádí, že doba učení se v různých městech lišila, ale pohybovala se od tří do 

šesti let. Učedník byl za určitých podmínek přijat do učení, a tím se stal plnohodnotným 

členem rodiny svého mistra. Zpočátku vykonával všechny pomocné práce spojené 

s mistrovou domácností. Z toho vyplývá, že už v této době nebyl učeň připravován jen na 

profesní, ale i na běžný praktický život. Než mohl učedník, který získal výuční list a stal se 

tovaryšem, vykonat mistrovskou zkoušku, musel splnit povinná léta strávená na cestách, kde 

získával praxi ve svém oboru u jiných mistrů, kteří mu stvrdili doklad o průběhu takzvaného 

vandru. (Winter, 1906) 

Vandrovní tovaryš musel mít u sebe listy osvědčující (tzv. listy vandrovní) vydávané 

na základě ověřeného opisu listu řádného zplození a listu výučního. Výsledkem byl 

předtištěný formulář se jménem a údaji o místu narození, věku, výšce a eventuálních 

proporcích postavy a barvě vlasů. Nechyběl ani údaj o délce pracovního pobytu v dané 

lokalitě včetně stručného hodnocení. 

Jakmile skončil pro tovaryše vandr, mohl se ucházet o složení mistrovské zkoušky. 

V místě, kde se rozhodl zkoušku složit, musel požádat o svolání cechovního shromáždění 

a přednést svoji žádost o vstup do cechu a získání titulu mistra. Tovaryš zde musel předložit 

všechny osvědčující listy a zaplatit nemalé náklady spojené s konáním zkoušky. Po zhotovení 

mistrovského kusu uhradil přesně stanovenou částku do cechovní pokladnice. (Ebelová, 2001)  

 

3.3 Zavedení povinné školní docházky 

3.3.1 První školní řád 

Pruský opat Johan Ignaz Felbiger zavedl 6. prosince 1774 moderní reformu v podobě 

Všeobecného školního řádu. Tato změna vyplývala z filozofie osvícenství Marie Terezie, 

která tím reagovala na růst manufaktur a strojní výroby. Po tomto přelomovém roce se do 

učení směli přijmout jen učedníci starší 12 let. Tento uchazeč musel předložit před přijetím do 

učení vysvědčení, kterým doložil, že má splněnou povinnou školní docházku. Učeň přijatý do 

učení měl za povinnost docházet každou neděli na tzv. opakovací školu, ve které byly 

procvičovány počty, psaní, a čtení. Postupný vývoj manufakturní výroby vedl k pomalému 

úpadku cechů. V květnu roku 1860 vstoupil v platnost živnostenský řád a ten odstartoval 

novou éru v přípravě učedníků. Vznikala tak první soustava učňovského školství. Ta byla 
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tvořena pokračovacími živnostenskými školami a nižšími odbornými školami zřizovanými 

postupně ve všech větších městech. Tovární výroba byla na vzestupu, a tak si živnostníci 

vyučených a zkušených lidí vážili. V roce 1883 byl živnostenský zákon novelizován. Tato 

novela nahradila tovaryše absolventem odborné školy, tedy učněm. (Jůva, 2003) 

 

3.4 Učňovské školství po roce 1948 

Od účinnosti zákona č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství ze dne 

21. dubna 1948 došlo k obrovským změnám v systému školském i hospodářském. Došlo 

ke znárodnění soukromých podniků a k zákazu podnikání malým živnostníkům. Byla 

vytvořena jednotná soustava školství, která měla následující stupně: 

a) od tří do šesti let první stupeň, takzvaný národní 

b) od šesti do patnácti let druhý, takzvaný střední stupeň  

c) pro starší třetí stupeň 

Národní škola měla pět ročníků, konkrétně pak dva nebo tři ročníky odborné. Dále vyšší 

odborná škola měla čtyři až pět ročníků. Další možností byla také čtyřletá gymnázia. 

Všechny tyto instituce byly státní a dle ustanovení § 2 zákona č. 95/1948 Sb., o základní 

úpravě jednotného školství platilo, že „pečují o všestranný rozumový, citový, mravní a tělesný 

rozvoj žactva. Vzdělávají mládež v duchu pokrokových národních tradic a ideálů humanity, 

vychovávají k samostatnému myšlení, cílevědomému jednání, činorodé práci i družné 

spolupráci a probouzejí v mládeži touhu po sebevzdělání a pokroku. Vedou ji k činné účasti 

na životě školy a na budovatelském díle republiky. Pěstují smysl pro společenství v rodině, 

národu, Slovanstvu a lidstvu. Vychovávají národně a politicky uvědomělé občany lidově 

demokratického státu, statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu 

a socialismu“. (§ 2. Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství) Uvedená 

citace ustanovení zákona částečně ukazuje směr, kudy se školství v těchto letech mělo ubírat. 

V citovaném zákoně bylo také pro toto období specifické, že všechny učebnice a pomocné 

knihy musely být schváleny ministerstvem školství a osvěty. 

Odborná praxe probíhala v tzv. učebním poměru, který sebou přinášel povinnosti 

pro zaměstnavatele. Například ten, kdo přijal žáka do učebního poměru, byl povinen starat se 

o jeho vzdělávání v plném rozsahu. 

Dne 7. července 1949 přišla tzv. zatímní úprava výcviku učňů – nařízení vlády 

č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů. Dle ustanovení § 1. praktický výcvik učňů 
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mohl provádět každý podnik, který splnil podmínky pro úspěšný výcvik v učebním oboru. 

Dále potom podle § 2. popisy učebních oborů a osnovy výcviku, které dostal za úkol 

vypracovat Československý ústav práce, schvalovalo ministerstvo práce a sociální péče 

v dohodě se zúčastněným ministerstvem po slyšení jednotné odborové organizace. Podle § 5. 

bylo učení zakončeno učňovskou zkouškou. Tuto zkoušku mohl konat i dělník starší než 

jednadvacet let, který měl odpracovaný dvojnásobek učební doby ve stejném odvětví. Nad 

závěrečnou zkouškou dohlížel krajský národní výbor, ten také vydával výuční listy. (Nařízení 

vlády č. 186/1949 Sb., 1949) 

V roce 1984 stanovil několik změn zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních 

a středních škol. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo, že 

součástí výchovně vzdělávací soustavy budou základní školy, základní umělecké školy, 

učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy. Výchova učňovské mládeže 

bude uskutečňována ve středních odborných učilištích, ve kterých budou jednak studijní 

čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou a dvou až tříleté obory zakončované závěrečnou 

zkouškou. Tento zákon dále provázela vyhláška ministerstva školství České socialistické 

republiky č. 124/1984 Sb., o středních školách. Prioritou se stalo praktické vyučování formou 

odborného výcviku, který byl z větší části skupinový a mohl po celou dobu přípravy na 

povolání probíhat na pracovištích středního odborného učiliště. Výchova a vzdělávání 

v Československé socialistické republice byla v tomto období stále ideologická a platilo, 

že „zdokonalování socialistické výchovy a vzdělanosti mladé generace i všech pracujících je 

jedním ze základních předpokladů dalšího rozvoje socialistické společnosti, její ekonomiky 

a kultury, upevňování socialistických výrobních vztahů a socialistického způsobu života.“ 

(Zákon č. 29/1984 Sb., 1984) 

 

3.5 Období po roce 1990 

Při popisu tohoto období autor práce vychází i ze svých osobních zkušeností a znalostí, 

protože v daném období absolvoval učební obor s výučním listem. Následující kapitola tedy 

kromě obecných informací o středním školství obsahuje také subjektivní a osobní poznatky 

z daného odvětví.  

Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 dochází k transformaci českého 

školství. S novým školským zákonem přichází Národní program rozvoje ve školství, tzv. Bílá 

kniha. Nově zde nalézají své místo také soukromé a církevní školy. V této době správa škol 
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postupně přešla pod obecní a krajské úřady, a tak to zůstalo dodnes. Postupně se začíná 

ustupovat od spolupráce škol a výrobních podniků, za což mohla složitá legislativa, která 

nebyla včas sjednocena. Podniky přestávají sponzorovat učně a školství se tak začíná 

oddělovat od každodenní reality. V tomto stavu nemůže školství jít s dobou a včas reagovat 

na inovace na trhu a příprava žáků začíná pokulhávat za moderními inovacemi ve všech 

odvětvích. 

 

4 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)  

4.1 Charakteristika oboru  

Obor vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik je tříletý obor denní formy studia, který je 

zakončený jednotnou závěrečnou zkouškou. Žák získá vysvědčení o závěrečné zkoušce 

a výuční list. 

Jednotná závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, a to z:  

a) písemné zkoušky, 

b) praktické zkoušky z odborného výcviku a  

c) ústní zkoušky. 

 

 Výuka se realizuje střídavě ve dvoutýdenním cyklu. V jednom týdnu probíhá 

teoretické vyučování odborným a všeobecně vzdělávacím předmětům, druhý týden je 

věnován odbornému výcviku v dílnách a odborných učebnách školy. Ve druhém a třetím 

ročníku konají žáci část odborného výcviku u zaměstnavatelů, a to pod dohledem odborníků 

z praxe, tzv. instruktorů určených zaměstnavatelem. Žák je u zaměstnavatelů motivován 

finanční odměnou minimálně ve výši 30 % minimální mzdy. V současné době činí finanční 

odměna za produktivní činnost 24 Kč/hod. 

 

4.2 Uplatnění absolventa 

„Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky 

různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, 

diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností 

vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů 
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o jejich provozu apod. RVP je koncipován velmi široce. Absolventi vzdělávacích programů 

konstruovaných na základě tohoto RVP se proto mohou uplatňovat ve značném počtu 

povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník 

a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových 

pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník 

kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér 

kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním 

jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, 

kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, 

zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha 

zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí 

vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo 

ZK 135 W01 a ZK 311 W01.“ (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01, 

2007, s. 12-13) 

K tomu, aby se mohl absolvent takto uplatnit, musí během tříletého studia oboru 

vzdělání Strojní mechanik dojít k určitým níže uvedeným cílům, získat požadované 

kompetence, a tím se stát způsobilým pro život a výkon svého povolání. 

4.3 Cíle podle RVP 

 Učit se poznávat, 

 Učit se pracovat a jednat, 

 Učit se být a  

 Učit se žít společně. 

4.4 Kompetence 

Kompetence vyjadřují způsobilost žáka něco dělat nějakým způsobem. Jmenovitě se 

jedná o: 

 klíčové kompetence  

 odborné kompetence 

 

 Dále budou podrobněji rozebrány ty kompetence, které se „vztahují k výkonu 

pracovních činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti 

pro výkon povolání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon konkrétního povolání 

a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných 
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vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného 

povolání nebo skupiny příbuzných povolání“. (Rámcový vzdělávací program pro obor 

vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 4)  

 

4.4.1 Kompetence klíčové 

Mezi klíčové kompetence patří níže uvedené: 

A) kompetence k řešení problémů 

 „porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné 

k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 

vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 

 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).“ (Rámcový 

vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 7) 

 

B) komunikativní kompetence  

 „vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, 

formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

 zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 

prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb 

a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné 

terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 
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 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni 

k prohlubování svých jazykových dovedností.“ (Rámcový vzdělávací program pro 

obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 7-8) 

 

C) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  

 „mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací 

dráze; 

 mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 

představami a předpoklady; 

 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání; 

 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů 

a pracovníků; 

 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního 

prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.“ (Rámcový vzdělávací program 

pro obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 9) 

 

4.4.2 Kompetence odborné 

Mezi odborné kompetence patří: 
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A) aby absolventi ovládali upravovat a dokončovat po strojním obrábění (popř. 

vyrábět) součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je 

 „zhotovovali, popř. po strojním obrábění dohotovovali uvedené součásti ručním 

obráběním a zpracováním, slícovávali je a připravovali k montáži či spojování do 

celků; 

 spojovali strojní součásti a části konstrukcí, sestavovali je do bezchybně fungujících 

celků a demontovali je; 

 používali potřebné moderní nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje 

a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci 

s montovanými částmi strojů a konstrukcí apod. a samostatně tyto pracovní pomůcky 

volili; 

 ošetřovali a udržovali nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, používané při výše 

jmenovaných činnostech, popř. prováděli jejich úpravy; 

 měřili a kontrolovali rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí 

a jejich další vlastnosti, nutné pro správnou funkci v sestavení; kontrolovali rozměry 

sestavených podskupin a skupin, ověřovali a posuzovali jejich funkčnost podle 

výrobní dokumentace; 

 prováděli funkční zkoušky výrobků a vedli o jejich výsledcích předepsanou 

dokumentaci; 

 pracovali se strojírenskými výkresy, schématy, normami, s technologickou a další 

technickou dokumentací, a to jak v konvenční, tak i v elektronické podobě.“ 

(Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 10-11) 

 

B) aby absolventi ovládali opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět 

jejich údržbu a vykonávat servisní činnosti  

 „prováděli běžnou údržbu a servis strojů, strojních zařízení, kovových konstrukcí aj. 

strojírenských výrobků; 

 demontovali a znovu sestavovali stroje, strojní zařízení a kovové konstrukce 

a prováděli práce vyskytující se při jejich běžných, středních a generálních opravách; 
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 po opravě se podíleli na uskutečňování komplexních měření (např. měření přesnosti či 

geometrie, kontroly výkonových parametrů, vlastností apod.), vykonávání funkčních 

zkoušek, vyhotovování protokolů o těchto měřeních a zkouškách a předávání 

opravených zařízení uživateli; 

 podíleli se na instalaci výrobků (strojů, strojního zařízení apod.) u uživatele, jejich 

uvádění do chodu a provádění jejich základního seřízení; 

 prováděli drobné úpravy náhradních součástí, a to i jednoduchými technologickými 

operacemi strojního obrábění a tepelného zpracování; 

 zjišťovali provozní závady strojů a zařízení, stanovovali jejich příčiny, rozhodovali 

o způsobu jejich odstraňování a odstraňování příčin jejich vzniku; 

 stanovovali technologický postup prací při opravách strojů a zařízení; 

 předváděli opravené, popř. nově instalované výrobky (stroje, strojní zařízení apod.) 

uživateli, seznamovali ho s jejich správnou obsluhou a údržbou; 

 zhotovovali náčrty pro úpravy či zhotovování náhradních součástí, navrhovali vhodný 

materiál a polotovar pro jejich zhotovení; 

odborná připravenost ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzu ZK 111 

W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.“ (Rámcový vzdělávací program pro obor 

vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 11) 

 

C) aby absolventi ovládali obsluhovat strojní zařízení 

 „řídili, sledovali a kontrolovali podle návodů k obsluze, provozních předpisů apod. 

chod nesložitých strojů a strojních zařízení v energetice, v energetických úsecích 

průmyslových a zpracovatelských závodů, sportovních zařízení, v dopravě apod. 

(např. strojovny, kompresorové stanice, centrální chladicí, větrací a klimatizační 

zařízení, úpravny vody, čistírny odpadních vod aj.), pokud pro vykonávání těchto 

činností není třeba zvláštního oprávnění; 

 zabezpečovali provozuschopnost uvedených zařízení jejich čištěním, ošetřováním, 

výměnou a doplňováním provozních hmot a běžnou údržbou; 

 kontrolovali technický stav uvedených zařízení a odstraňovali jejich drobné závady; 
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 vedli předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, 

závadách, opravách apod.“ (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-

H/01, 2007, s. 11) 

 

D) aby absolventi dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 „chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i 12 dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, 

návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení 

certifikátu jakosti podle příslušných norem; 

 znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence; 

 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, 

displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli 

schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 

 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); 

 byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.“ (Rámcový 

vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 11-12) 

 

E) aby absolventi usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 „chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku; 

 dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti; 

 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).“ (Rámcový vzdělávací program 

pro obor vzdělání 23-51-H/01, 2007, s. 12) 
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F) aby absolventi ovládali jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje 

 „znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení; 

 zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 

 efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

a s ohledem na životní prostředí.“ (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 

23-51-H/01, 2007, s. 12)  
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5 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ 

A AUTOMOBILNÍ CHOMUTOV 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov (dále „vybraná střední 

škola“) vznikla sloučením původních škol OA, SOŠG a SOU Chomutov, Střední škola 

technická a automobilní Chomutov a Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště 

Kadaň. Škola poskytuje širokou škálu oborů od čtyřletých maturitních, tříletých s výučním 

listem, tříletých s výučním listem se sníženými nároky na studium až po dvouleté učební 

obory se sníženými nároky na studium. V současnosti nabízí škola 29 oborů vzdělání. Výuka 

probíhá na čtyřech střediscích školy v Chomutově, Údlicích, Jirkově, Kadani a v případě 

odborného výcviku a odborné praxe také ve smluvních organizacích. 

 

5.1 Celkové pojetí vzdělávání oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik Střední školy 

technické, gastronomické a automobilní Chomutov 

„ŠVP vychází z požadavku trhu práce a z materiálních i personálních podmínek školy 

a je odborně zaměřen do oblasti výroby ocelových konstrukcí a svařování kovů. Cílem je 

vybavit žáky potřebnými teoretickými a praktickými znalostmi a návyky v rozsahu kompetencí 

absolventa a připravit je pro další profesní dráhu. Naučit žáky zásadám týmové práce včetně 

řešení problémových situací. Důraz je kladen na provázanost teoretické a praktické výuky 

zejména na opakování probrané látky a témat v praktickém vyučování za používání názorných 

metod výuky s důrazem na samostatnou a skupinovou výuku. Hlavním záměrem je aplikace 

nabytých teoretických a praktických znalostí do konkrétní činnosti zámečníka – svářeče při 

práci v konstrukčních dílnách nebo na stavbách.“ (Školní vzdělávací program 23-51-H/01 

Strojní mechanik, 2013, s. 5) 

 

Podle ŠVP by se absolvent vybrané střední školy měl v praxi uplatnit jako 

kvalifikovaný pracovník, který ovládá: 

 výrobu a montáž ocelových konstrukcí, 

 výrobu, montáž a opravy strojů a zařízení, 

 přípravu jednotlivých dílů konstrukcí za pomoci ručního i strojního nářadí, 

 výrobu a montáž potrubních celků, 

 základní práce na obráběcích strojích a  
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 je schopný využít oprávnění pro svařování kovů elektrickým obloukem, která získal 

při studiu jako např. ZK 135 1.1 a řezat kyslíkem s oprávněním ZP 311 

 

5.2 Realizace rozvoje klíčových kompetencí 

ŠVP vybrané střední školy je zaměřeno na klíčové kompetence, které jsou přenositelné 

a žáci tím mohou reagovat na vývoj moderních technologií v oboru: 

a) kompetence k učení, 

b) kompetence k řešení problémů, 

c) komunikativní kompetence, 

d) personální a sociální kompetence, 

e) občanské kompetence a kulturní povědomí, 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 

g) matematické kompetence a  

h) kompetence užívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi. 

 

5.3  Průřezová témata a mezipředmětové vztahy 

 Občan v demokratické společnosti 

 Člověk a životní prostředí 

 Člověk a svět práce 

 Informační a komunikační technologie 

 

„Odborný výcvik je nejvýznamnější složkou vzdělání tohoto oboru, kde se integrují 

všechny vědomosti a myšlenkové dovednosti, které žáci získávají v odborných předmětech 

Strojírenská technologie, Technologie a Stroje a zařízení a aplikují se při osvojování 

dovedností pro výkon činností, vyskytujících se v povoláních na která se žáci připravují. 

Rozvíjí logické a tvůrčí myšlení žáků a pomáhá uplatňovat nabyté znalosti v praxi.“ (Školní 

vzdělávací program 23-51-H/01 Strojní mechanik, 2013, s. 77) 
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6 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY POTŘEBNÉ PRO VÝUKU OBORU 

VZDĚLÁNÍ 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK) 

„K efektivně řízenému výchovně-vzdělávacímu procesu v odborných předmětech, 

významně přispívá i materiálně-technická základna, kterou chápeme jako soubor 

materiálních prostředků určených k výuce a která slouží jako doplňující prostředek k dosažení 

stanovených výukových cílů. Můžeme ji chápat jako soubor materiálních prostředků určených 

k výuce.“ (Čadílek, 2005, s. 115) 

 

6.1 Materiální prostředky potřebné pro výuku oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní 

mechanik (zámečník) 

Mezi základní materiální prostředky potřebné pro výuku zmiňovaného oboru patří 

především: 

 výukové prostory, 

 učební pomůcky, 

 speciální zařízení školy a 

 didaktická technika. 

 

6.1.1 Výukové prostory 

Prostory vhodné pro výuku oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník) 

jsou zámečnická dílna, svařovna a obrobna. Pro všechny tyto prostory platí přísná hygienická 

a bezpečnostní pravidla. Velikost těchto výukových prostor je dána vyhláškou č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška určuje velikost 

pro jednoho žáka oboru Strojní mechanik, čili strojního oboru, nejméně 10 až 15 metrů 

čtverečních. 

Zmiňovaná vyhláška udává pravidla a odkazuje na normy, které určují správné 

uspořádání pracovního prostředí, a napomáhá ke zlepšení takzvané psychohygieny. Například 

světelné podmínky mají vliv na zátěž organismu, a proto učebny odborného výcviku musejí 

splňovat normu ČSN 730580-1, 2, 3. 

 Uvedená vyhláška dále stanovuje počet hygienických zařízení ve školách a školských 

zařízeních, a to následovně: 
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a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků, 

b) 1 záchod na 20 dívek, 

c) 1 pisoár na 20 chlapců, 

d) 1 záchod na 80 chlapců, 

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek. 

 Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách 

pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou 

vodou. Vybavena musí být mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osoušení rukou 

ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. Ve všech hygienických zařízeních musí být 

vždy k dispozici toaletní papír, na WC dívek musí být krytý nášlapný odpadkový koš. Stěny 

a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 

1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí mít 

zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.“ (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., 

2005) 

 

6.1.2 Učební pomůcky 

Učebními pomůckami se rozumí vybavení a nářadí potřebné pro uskutečnění výuky 

oboru Strojní mechanik, což přímo souvisí se ŠVP a s cíli vybrané střední školy, kterých má 

žák tohoto oboru dosáhnout. Pro naplnění požadovaného musí být žák vybaven v dílně 

nejlépe vlastním pracovním stolem. Tento pracovní stůl by měl být osazen svěrákem 

a v nejlepším případě uzamykatelným šuplíkem. Pracovní stůl vybrané střední školy 

zachycuje následující obrázek. 

 

Obr. č. 2 Pracovní stůl 
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Každý ze žáků na vybrané střední škole obdrží na začátku školního roku základní 

sestavu nářadí určenou pro ruční zpracování kovů. Nářadí je žákovi svěřeno na období 

jednoho školního roku a žák stvrzuje podpisem jeho bezvadné převzetí. 

Základním vybavením (zobrazeno níže na obr. č. 3) pro ruční zpracování kovů je: 

 kladivo, 

 důlčík, 

 průbojník, 

 kružítko, 

 ocelové měřítko, 

 rýsovací jehla, 

 sekáč plochý, 

 sekáč křížový, 

 ruční pilka na kov, 

 úhelník jednoduchý, 

 úhelník příložný, 

 sada pilníků různých tvarů a hrubostí a 

 košťátko. 

 

 

Obr. č. 3 Vybavení pracovního stolu 
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6.1.3 Speciální zařízení školy 

Jedná se především o strojní vybavení, které je nedílnou součástí zámečnické dílny, 

svařovny a obrobny, a které je potřebné k naplňování cílů dle ŠVP.   

 

Zámečnická dílna: 

 tabulové nůžky na plech, 

 stolní nebo stojanové vrtačky, 

 pásová pila, 

 rýsovací deska s nádrhem a prismatickými podložkami, 

 ruční ohýbačka plechů, 

 ruční ohýbačka trubek a profilů, 

 ruční zakružovačka plechů, 

 pákové nůžky, 

 ruční elektrické vrtačky, 

 ruční elektrické brusky a 

 stojanové brusky. 

 

Svařovna: 

 svářecí zdroje, 

 svářecí box vybaven stolkem a držákem svařenců, kleštěmi, kladivem a ocelovým 

kartáčem, 

 svářecí souprava kyslík acetylen, 

 pálicí automat na řezání kyslíkem, 

 stojanová kotoučová bruska, 

 odsávání a ventilace a  

 svářecí kukly různých provedení. 

 

Obrobna: 

 soustruhy s vhodnými nástroji, 

 frézky s vhodnými nástroji a  

 brusky na broušení nástrojů. 
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Vybraná střední škola je dále vybavena učebnami, které přímo sousedí s dílnami 

strojních mechaniků, svařovnou a obrobnou. V těchto učebnách využívají učitelé didaktickou 

techniku uvedenou níže. 

 

6.1.4 Didaktická technika 

Mezi didaktickou techniku lze zařadit: 

 tabule, 

 osobní počítač, 

 promítací plátno, 

 dataprojektor a  

 nástěnné fotografie, plakáty a tabulky. 

 V neposlední řadě je vybraná střední škola vybavena laboratořemi měření, v nichž se 

žáci seznamují s pomůckami, které slouží k rozvíjení jejich kompetencí v oboru. 

 

6.2 Nemateriální prostředky 

„Do nemateriálních prostředků odborného výcviku patří organizace a metody užívané 

ve výuce odborného výcviku.“ (Čadílek, 2005, s. 50) 

Ing. Miroslav Čadílek v uvedené publikaci popisuje význam pojmu organizace 

odborného výcviku jako účelné uspořádání všech prvků, cílů a forem vyučovacího procesu. 

 

 Postup z hlediska času: 

 postup následný (více skupin stejné témata ve stejnou dobu), 

 postup střídavý (střídání na specializovaných pracovištích – každá skupina jiné téma 

ve stejnou dobu) a 

 postup souběžný (v krátkém časovém úseku více témat nebo na vícero 

specializovaných pracovištích). 

 

 Způsob z hlediska počtu vyučovaných žáků: 

 individuální (jeden až nejvýše tři žáci na jednoho instruktora), 
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 skupinový (učitel odborného výcviku vede skupinu odpovídající počtu dle nařízení 

vlády č. 689/2004 Sb.) a 

 kombinovaný (kombinace předešlých způsobů – učitel odborného výcviku využívá 

instruktora k individualizované výuce). 

 

 Příklady metod odborného výcviku: 

 práce s technickou dokumentací, 

 instruktáž, 

 simulační metody, 

 problémové metody, 

 inscenační metody a 

 exkurze. 

 

 

 

I. Práce s technickou dokumentací 

Čadílek uvádí příklady technické dokumentace jako výkresy, schémata, grafy, 

nomogramy, dílenské tabulky, normy a technologické výrobní nebo i pracovní postupy. 

Aby žák mohl dojít k ovládnutí této dokumentace, je potřebné, aby pracoval v teoretickém 

vyučování i na odborném výcviku se stejnou dokumentací. Z uvedeného vyplývá, že učitelé 

teoretických předmětů musí úzce spolupracovat s učiteli odborného výcviku. 

 

II. Instruktáž   

Nejvyužívanější metodou při výuce senzomotorických dovedností je instruktáž. 

Instruktáž je komplexní metoda obsahující např. pozorování, slovní metody, pracovní metody. 

Podle Čadílka je rozdělena na: 

 úvodní instruktáž (stanovení cíle, dochází k motivaci, výklad, beseda, ukázky prací), 

 průběžnou instruktáž (vede k odstranění chyb a nejasností) a 

 závěrečnou instruktáž (opakování a zhodnocení dosažených výsledků) (Čadílek, 

2005). 
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Podle Peciny (2017) lze instruktáž provést také slovně nebo písemně. Pokud provedeme 

instruktáž pomocí instruktážního filmu, jde o zprostředkovanou instruktáž. Dále zde existuje 

možnost provést přímou instruktáž, kterou předvádí přímo učitel ve třídě. Další dělení může 

být na úvodní nebo průběžnou. (Pecina, P., 2017, Fenomén odborného technického 

vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita.) 

 

III. Simulační metody  

Jedná se o co nejvěrohodnější imitaci skutečné situace např. za pomoci simulátorů, 

trenažerů nebo imitovaného prostředí. Na vybrané střední škole je pro obor Strojní mechanik 

využíván svařovací trenažer. 

 

IV. Problémové metody 

Problémové metody zvyšují zájem o obor. Žák se musí při tvořivé činnosti více 

soustředit a tyto metody vedou k samostatnosti, která je zároveň podmínkou úspěšného 

dosažení cíle. 

 

V. Metoda inscenační 

 Jedná se především o vedení dialogu. V oboru Strojní mechanik se dá využít 

v komunikaci se zákazníkem při zadávání například opravy nebo zprovoznění zařízení, 

případně naplánování a následného sestavení konstrukčního celku. Pomocí inscenačních 

metod si žáci osvojují základní způsoby chování a jednání se zákazníkem. Tyto metody také 

výrazně aktivizují myšlení žáků a rozvíjejí jejich vyjadřovací schopnosti při jednání s lidmi. 

(Čadílek, 2005) 

 

VI. Exkurze  

Metoda exkurze je pro žáky výhodná svou názorností při vysoké dávce motivace. Žák 

se seznámí s technologiemi, postupy práce a organizací práce přímo u zaměstnavatelů. 

V závěru výčtu uvedených metod je vhodné poukázat na poznatky autora Peciny 

(2017), který uvádí, že žádná z metod není nejlepší nebo nevhodná, všechny se prolínají 

a žádná není univerzální.  
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 Příklad instruktáže na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Učitel odborného výcviku, který k dosažení vytyčených cílů chce ve výuce svého 

předmětu využívat zmíněných materiálních prostředků, je povinen své žáky vést k dodržování 

pravidel a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jak „BOZP“). Ovládání pravidel 

bezpečnosti je jednou z nejdůležitějších kompetencí, které má žák ve výuce získat. 

Proto vybraná střední škola postupuje ve všech bodech podle metodického pokynu 

k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005. 

Žáci prvního ročníku jsou při nástupu na odborný výcvik vybaveni pracovním oděvem, 

který je opatřený logem vybrané střední školy, a pracovní obuví odpovídající rizikům 

možným při výuce. Žáci jsou každoročně proškolováni z pravidel BOZP a požární ochrany 

(dále jako „PO“). Po těchto instruktážích jsou přezkoušeni ze znalostí ústní formou a pomocí 

testů zaměřených na tuto problematiku. Prokazatelnost školení je zabezpečena podpisem žáka 

do formuláře s osnovou úvodního školení a zápisem do zápisníku BOZP. Dále jsou každý 

následující rok prováděna opakovací školení zpravidla na začátku školního roku. Každé nové 

téma je zakončeno školením nebo instruktáží na téma BOZP k probranému učivu a žák je 

přezkoušen ústně nebo testem, jehož výsledek je zapsán v zápisníku BOZP. Pokud žák poruší 

některé z pravidel bezpečnosti, je proveden zápis do tohoto zápisníku a žák je znovu 

proškolen a poučen. V případě opakujícího se porušování je žákovi uděleno jedno 

z výchovných opatření třídního učitele. 

 

 Realizace BOZP a PO je v návaznosti na platnou legislativu řešena v těchto 

směrnicích: 

 Systém organizace, řízení a odpovědnosti za BOZP na Střední škole technické, 

gastronomické a automobilní, Chomutov, 

 Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví, 

 Plán první pomoci – traumatologický plán, 

 Pracovně bezpečnostní a technologická pravidla jednotlivých učeben, 

 Organizační směrnice k zajištění a organizační uspořádání PO, 

 Příkaz k zajištění školení zaměstnanců o požární ochraně, 

 Požární evakuační plán škola dílny, 

 Požární poplachová směrnice a 
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 Požární knihy jednotlivých pracovišť. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V této části bakalářské práce budou provázány poznatky teoretického vyučování 

odborných předmětů s odborným výcvikem. Snahou autora bude ověření a zjištění, jaké 

konkrétní kroky činí jednotliví učitelé ve výuce, a to tak, aby vyučování odborných předmětů 

navazovalo na odborný výcvik. Jako vědecká metoda výzkumu bylo zvoleno dotazníkové 

šetření mezi vybranými respondenty.  

Autor práce vychází při zpracování praktické části ze svých subjektivních poznatků. Na 

základě osobních zkušeností získaných za dobu, po kterou na uvedené střední škole působí 

jako učitel odborného výcviku, je možné konstatovat, že nedostatky ve výuce oboru vzdělání 

Strojní mechanik se objevují především ve druhém ročníku. Uvedený obor a ročník studia 

jsou tedy zkoumaným souborem pro tuto bakalářskou práci.  

7.1 Zkoumaný soubor a zaměření výzkumu 

Ve zkoumaném studijním oboru Strojní mechanik ve školním roce 2018/2019 studuje 

17 žáků, kteří jsou součástí třídy ZAO2. Tato třída je pří výuce teoretických předmětů spojena 

s dalšími 7 žáky, kteří studují obor Obráběč kovů. Oba tyto obory jsou tříleté zakončené 

závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Věkový rozptyl studentů je mezi 16 a 21 

lety. Všichni dotazovaní respondenti byli seznámeni s cílem výzkumu a vyjádřili ústní 

souhlas se zpracováním jejich odpovědí pro potřeby vyhodnocení výsledků dotazování a také 

pro potřeby této bakalářské práce.  

Výzkum byl zaměřen na praktické znalosti a zhodnocení výuky odborných předmětů 

přímo žáky. Dalším dílčím cílem výzkumu bylo ověření a posouzení, zda odborný výcvik 

navazuje na výuku teoretických odborných předmětů. 

7.2 Průběh dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření proběhlo na vybrané střední škole v listopadu 2018 ve výše 

uvedené studijní třídě v rámci jednoho vyučovacího dne při odborném výcviku. Časové 

období dotazování bylo vybráno v návaznosti na příslušný ŠVP a na tematické plány výuky 

vypracované na jeho základě. Podle těchto dokumentů by měli všichni žáci být na stejné 

úrovni bez ohledu na skupinu, ve které jsou zařazeni na odborném výcviku. Dotazovaní žáci 

obdrželi dotazník, který byl tvořen písemnými otázkami uzavřeného i otevřeného typu. Pro 

účelovou kladnou motivaci a zamezení úmyslně nesprávným odpovědím nebo 

nedostatečnému soustředění se na odpovědi nebylo žákům sděleno, že se jedná o dotazník, ale 
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že se jedná běžný vědomostní test, který prověřuje jejich znalosti. Pro odpovědi byl stanoven 

čas na řešení v rozsahu 30 minut. Dotazovaní byli zasedacím pořádkem rozděleni do lavic tak, 

aby každý seděl samostatně a měl na dotazníkové šetření dostatek vlastního prostoru. Do 

dotazníku byly také přidány dva okruhy otázek, které byly zaměřené na téma svařování kovů 

a obrábění kovů. 

7.3 Stanovení výzkumné otázky 

Před provedením samotného výzkumu je žádoucí stanovit potřebnou výzkumnou 

otázku, která bude později hodnocena. Na základě studia potřebných materiálů, především 

pak uvedeného ŠVP vybrané střední školy pro zmiňovaný obor, byla podle rozpisů učiva 

a výsledků vzdělávání pro druhý ročník předmětů strojírenská technologie, stroje a zařízení, 

technologie a odborný výcvik (viz Příloha č. 1 – 4) stanovena níže uvedená výzkumná otázka.  

 

Výzkumná otázka: Může u studentů druhého ročníku oboru Strojní mechanik Střední 

školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov v určitém období školního roku 

docházet k návaznosti teoretického vyučování odborných předmětů a odborného výcviku? 

 

Ke stanovení uvedené výzkumné otázky vedly následující poznatky: 

Žáci uvedené třídy jsou na odborném výcviku rozděleni na dvě studijní skupiny. Během 

školního roku absolvují studenti první skupiny svářečský kurz v rozsahu 170 hodin a získají 

následně svářečské oprávnění na svařování metodou označenou ZK135. Tato výuka probíhá 

pod vedením instruktora svařování ve svářečské škole. 

Ve stejný čas je druhá skupina zařazena do obrobny. Zde probíhá výuka dle tématu 

základy strojního obrábění (soustružení, frézování) pod vedením učitele odborného výcviku, 

který je vyučen v oboru obráběč kovů. Z toho vyplývá, že nemůže docházet k návaznosti 

teoretického vyučování a odborného výcviku. 
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7.4 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány do tabulkové podoby a pro větší 

názornost také do grafů vytvořených na základě těchto tabulek. Každá otázka dotazníku je 

zpracovaná samostatně, souhrnně jsou vyhodnoceny skupiny otázek z oblastí svařování kovů 

a obrábění kovů. 

Pro přehlednost jsou dotazníky označeny písmenem A (skupina žáků, kteří v době 

průzkumu konali odborný výcvik ve svařovně), a B (skupina žáků, kteří v době průzkumu 

absolvovali odborný výcvik v obrobně).  
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Otázka č. 1 

„Vyjmenuj dva svarové spoje podle tvaru.“ 

Správná odpověď: tupý, koutový 

Vyhodnocení odpovědí: 

 

správná špatná 

skupina A 9 0 

skupina B 5 3 

součet 14 3 

 

Graf č. 1: Vyhodnocení otázky č. 1 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 2 

„Jaké znáš ochranné plyny pro svařování? Vyjmenuj nejméně dva.“ 

 Správná odpověď: argon, oxid uhličitý, dále byla jako správná odpověď uznána 

zmínka některých ze směsných plynů (jako např. Mison 8) 

 

správná špatná 

skupina A 9 0 

skupina B 7 1 

součet 16 1 

 

 

Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č. 2 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 3 

„V čem uchováváme ochranné plyny?“ 

Správná odpověď: láhve 

 

správná špatná 

skupina A 9 0 

skupina B 8 0 

součet 17 0 

 

Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č. 3 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 4 

„Jaký je rozdíl mezi metodou MIG a MAG?“ 

 

Správná odpověď: MIG je inertní plyn, MAG je aktivní plyn 

 

 

správná špatná 

skupina A 8 1 

skupina B 4 4 

součet 12 5 

 

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č. 4 

 

Zdroj: autor práce 

  

8 

4 

1 

4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

skupina A skupina B 

Vyhodnocení otázky č. 4 

správná špatná 



44 
 

Otázka č. 5 

„Do kolika % uhlíku u nelegovaných ocelí jsou oceli zaručeně svařitelné?“ 

 Správná odpověď:  2,14 

 

 

správná špatná 

skupina A 8 1 

skupina B 6 2 

součet 14 3 

 

Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č. 5 

 

Zdroj: autor práce 

  

8 

6 

1 2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

skupina A skupina B 

Vyhodnocení otázky č. 5 

správná špatná 



45 
 

Otázka č. 6 

„Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarového spoje?“ 

 

Možnosti:  

a) použitím speciálního přídavného drátu 

b) elektromagnetickým vlněním 

c) upnutím svařovaných dílů do přípravku 

 

Správná odpověď:  c) upnutím svařovaných dílů do přípravku 

 

 

správná špatná 

skupina A 8 0 

skupina B 7 2 

součet 15 2 

 

Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 6 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 7 

„Tupý „V“ svar v poloze vodorovné shora se značí:“ 

 

Správná odpověď:  PA 

 

správná špatná 

skupina A 7 2 

skupina B 6 2 

součet 13 4 

 

Graf č. 7: Vyhodnocení otázky č. 7 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 8 

„Odpovědi na otázky svařování znáš z odborného výcviku nebo z odborných předmětů ve 

škole?“ 

a) odborný výcvik 

b) škola 

c) z obojího vyučování 

d) nevím  

U této otázky nebyla správná odpověď, jednalo se o otázku, ve které byli respondenti 

dotazováni na subjektivní názor. 

  a) odborný výcvik b) škola c) obojího vyučování d) nevím 

skupina A 1 1 7 0 

skupina B 1 5 0 2 

součet 2 6 7 2 
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Otázka č. 9 

„Při soustružení koná hlavní řezný pohyb:“ 

 

Možnosti:  

a) nástroj 

b) koník 

c) obrobek 

 

Správná odpověď:  c) obrobek 

 

 

správná špatná 

skupina A 3 6 

skupina B 5 3 

součet 8 9 

 

Graf č. 8: Vyhodnocení otázky č. 9 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 10 

„Co při frézování koná hlavní řezný pohyb?“ 

Možnosti:  

a) obrobek 

b) nástroj 

c) křížový stůl 

 

Správná odpověď: b) nástroj 

 

správná špatná 

skupina A 0 9 

skupina B 6 2 

součet 6 11 

 

Graf č. 9: Vyhodnocení otázky č. 10 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 11 

„Do čeho při soustružení upínáme nástroj?“ 

 

Možnosti:  

a) do sklíčidla 

b) do nožové hlavy nebo revolverové hlavy 

c) do pinoly 

 

Správná odpověď:  b) do nožové hlavy nebo revolverové hlavy 

 

 

správná špatná 

skupina A 0 9 

skupina B 3 5 

součet 3 14 

 

  

Graf č. 10: Vyhodnocení otázky č. 11 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 12 

„Ve vzorci pro řeznou rychlost v = π D n / 1000 otáčky nástroje značíme:“ 

 

Možnosti:  

a) D 

b) v 

c) n 

 

Správná odpověď:  c) n 

 

 

správná špatná 

skupina A 6 3 

skupina B 7 1 

součet 13 4 

 

 

Graf č. 11: Vyhodnocení otázky č. 12 

 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 13 

„Jaké znáš druhy fréz podle materiálu, ze kterého je břit?“ 

 

Správná odpověď:  S břitovými destičkami ze slinutých karbidů z nástrojové 

(rychlořezné) oceli 

 

správná špatná 

skupina A 0 9 

skupina B 5 3 

součet 5 12 

 

Graf č. 12: Vyhodnocení otázky č. 13 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka č. 14 

„Odpovědi na otázky z obrábění kovů znáš z odborného výcviku nebo z odborných předmětů 

ve škole?“ 

a) odborný výcvik 

b) škola 

c) z obojího vyučování 

d) nevím 

U této otázky nebyla správná odpověď, jednalo se o otázku, ve které byli respondenti 

dotazováni na subjektivní názor.  

 

 

  

  a) odborný výcvik b) škola c) obojího vyučování d) nevím 

skupina A 0 4 3 2 

skupina B 7 0 0 1 

součet 7 4 3 3 
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SOUHRN A POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Graf č. 13: Vyhodnocení části dotazníkového šetření na téma „svařování kovů“ – souhrn 

a porovnání jednotlivých skupin 

 

Zdroj: autor práce 

Graf č. 14: Vyhodnocení části dotazníkového šetření na téma „obrábění kovů“ – souhrn 

a porovnání jednotlivých skupin 

 

Zdroj: autor práce 
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VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY A DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Výzkumná otázka byla částečně potvrzena dle získaných odpovědí v otázkách č. 8 a 14. 

U obou uvedených otázek byla dle znění výzkumné otázky očekávána nejčastější 

odpověď a) odborný výcvik. Dle odpovědí se potvrdilo předpokládané, tedy že teoretické 

učivo bylo probíráno z větší části na odborném výcviku. 

 

Autorova výzkumná otázka byla verifikována, a to na základě poznatků získaných 

z výsledků dotazníkového šetření. Vypovídající hodnotu zde tvoří nesprávné odpovědi 

jednotlivých studijních skupin v obou tematických částech dotazníků.  

V části na téma svařování kovů bylo pouze 18 nesprávných odpovědí, což ukazuje na 

dobrý teoretický základ, který získali studenti při výuce odborných předmětů i odborného 

výcviku, při kterém většina z nich (konkrétně devět studentů) měla možnost si učivo zafixovat 

(zautomatizovat). V druhé části, tedy v části týkající se obrábění kovů, bylo celkem 50 

nesprávných odpovědí, a to především u studentů ze skupiny A. Tato studijní skupina neměla 

dosud možnost na odborném výcviku si dané učivo zafixovat (zautomatizovat). 
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce popisuje současnou situaci v českém školství, a to mimo jiné také 

z pohledu žáka, který se rozhoduje, jakou cestou dalšího vzdělávání se vydat po absolvování 

povinné školní docházky, tedy základní školy. Podává stručný přehled o dnešním rozdělení 

školství, jež lze diverzifikovat do několika kategorií a stupňů vzdělání. Každému žákovi je 

dána možnost výběru, a to podle vlastních cílů, kterých chce na střední škole dosáhnout.  

Práce blíže popisuje obor vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník. Zabývá se 

historií oboru, jeho vývojem a v další části podává také přehled o současném pojetí jeho 

vyučování. Cílem práce bylo kromě teoretického základu též představit praxi ve vyučování, 

tedy například jaké prostředky vyžaduje výuka tohoto oboru, a které z nich jsou využívány na 

vybrané střední škole. Dále práce uvádí, jak tyto prostředky rozdělovat a využívat k dosažení 

kompetencí a cílů, jež jsou stanoveny RVP a ŠVP.  

V praktické části práce bylo formou dotazníkového šetření na základě předem 

stanovené výzkumné otázky zjišťováno, zda na vybrané střední škole dochází ke správné 

návaznosti odborného výcviku na výuku teoretických odborných předmětů, které jsou jedním 

z nemateriálních prostředků, které tato práce zmiňuje.  

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že ve druhém ročníku oboru vzdělání Strojní 

mechanik – zámečník v prvním pololetí školního roku opravdu nedochází k navazování 

výuky odborného výcviku na výuku teoretických předmětů. Na základě tohoto výsledku 

a zjištění nedostatků v předmětové spolupráci se uskutečnilo několik konzultací s vyučujícími 

teoretických odborných předmětů, kteří jsou členy příslušné předmětové komise. Jedním 

z navrhovaných řešení je dělení vyučovaných témat v rámci týdne, kdy jsou žáci na odborném 

výcviku. Realizaci tohoto návrhu ale znemožňují provozní podmínky příslušných dílen, např. 

střídání ranního a odpoledního vyučování. Dalším návrhem je zavedení dělené výuky 

odborných předmětů v týdnu, kdy jsou žáci na teoretickém vyučování. Změnou převládající 

frontální výuky na výuku skupinovou by mohlo být v jednom týdnu probráno více témat 

souvisejících s navazujícím odborným výcvikem. I zde však jsou skutečnosti, které tomuto 

návrhu brání, např. spojování více oborů vzdělání do jedné třídy (strojní mechanik a obráběč 

kovů) nebo nedostatek týdenních vyučovacích hodin, čímž by žáci neprošli všemi etapami 

výuky, a tím by se porušilo základní pravidlo pedagogiky. 

V práci byly využity vědecké metody stanovené v jejím úvodu.  
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Tato práce včetně praktické části bude předložena vedení vybrané střední školy jako 

materiál k otevření diskuze nad řešenou problematikou.  
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Příloha č. 1: Stroje a zařízení 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence žáka Obsah vzdělávání 
Počet 

hodin 

 Strojnictví  

- rozlišuje druhy součástí důležité pro základní druhy 

montáže 

- vyhledává v tabulkách potřebné údaje 

o normalizovaných součástech 

- rozlišuje využití jednotlivých součástí 

- určí funkci a použití jednoduché montážní sestavy 

- užívá technologické názvosloví 

- rozlišuje význam provedení spojů 

- určí druh součásti a její použití 

- určí základní úpravy a konstrukční prvky 

Spoje a spojovací součásti 

- Spoje se silovým stykem 

- Šroubové spoje   

- Svěrné a tlakové spoje 

- Klínové spoje 

- Pružné spoje  

- Spoje s tvarovým stykem 

- Kolíkové a čepové spoje 

- Perové spoje 

- Nýtové spoje  

- Spoje s materiálovým 

stykem 

- Svarové spoje 

- Pájené a lepené spoje    

24 

- používá odborná názvosloví 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmem nosná a hybná hřídel 

- vysvětlí význam konstrukčních prvků 

- vysvětlí rozdíl v konstrukci a použití ložisek 

- určí základní údaje podle strojnických tabulek 

- určuje podle konstrukce způsob těsnění 

- rozlišuje součásti spojek pro přenos sil a momentů 

- chápe principy použití různých konstrukčních 

provedení spojek 

- rozlišuje druhy a funkci převodů 

- používá technologické názvosloví 

- určuje využití převodů podle typu a konstrukce 

- vyhledává v tabulkách a v normách potřebné údaje 

Části strojů umožňující pohyb  

- Hřídele 

- Nosné hřídele 

- Pohybová hřídele 

- Ložiska 

- Kluzná ložiska 

- Valivá ložiska 

- Hřídelové spojky 

- Spojky mechanicky 

neovládané 

- Spojky mechanicky 

ovládané 

- Spojky hydraulické 

a elektrické 

- Mechanické převody 

- Řemenové převody 

- Variátor 

- Řetězové převody 

- Převody ozubenými koly 

26 

 

- rozlišuje jednotlivé prvky mechanizmu 

- vyhledává v tabulkách jednotlivé prvky 

- uplatňuje poznatky z fyziky 

- rozlišuje principy činnosti 

- navrhuje pojištění spojů 
 

Mechanismy    

- Klikový mechanismus 

- Vačkový mechanismus 

- Šroubový mechanismus 

- Hydraulické 

a pneumatické 

mechanismy 

10 
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- rozlišuje druhy materiálu 

- vysvětlí spojování a těsnění potrubí 

- rozlišuje jednotlivé způsoby uložení a izolace 

potrubí 

- rozlišuje jednotlivé druhy armatur 

- zná funkci a použití jednotlivých armatur 

Potrubí a příslušenství 

- základní pojmy 

- materiál potrubí 

- armatury 

- spojování potrubí  

- uložení a izolace potrubí 

4 
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Příloha č. 2: Technologie 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence žáka Obsah vzdělávání 
Počet 

hodin 

- ovládá základní pojmy svarů a svařitelnost ocelí 

- zná výhody a nevýhody svařování 

- má přehled o jednotlivých způsobech svařování –

tavného a tlakového 

- zná zdroje tepelné energie u jednotlivých způsobů 

svařování, přídavné materiály a ochranné atmosféry 

- ovládá bezpečnostní předpisy při svařování 
 

Svařování  

- užití, výhody, nevýhody, 

dělení  

- základní pojmy svarů 

a svařitelnost ocelí 

- Svařování plamenem 

- užití a podstata spojení 

- svařování plyny, 

bezpečnost práce 

- svařovací zařízení 

- ruční svařování 

elektrickým obloukem 

- užití, podstata spojení, 

elektrickým obloukem 

- svařovací zařízení 

a přípravné materiály 

- nové technologie 

svařování obloukem  

- svařování v ochranných 

atmosférách 

- důvody použití ochranné 

atmosféry a druhy 

svařování 

- ochranné atmosféry plynů 

a principy  svařování -

MAG, MIG, WIG 

24 

- ovládá základy montážních prací, měření a měřidla, 

zná tolerance polohy a tvaru 

- má přehled o rozdělení spojů jak tvarových tak 

silových, zná výhody nevýhody, použití, montáž 

a demontáž, pojištění spojů a jejich funkci. 

- rozeznává ložiska, zná jejich funkci, použití, montáž 

a demontáž, mazání a údržbu 

- ovládá funkci armatur, spojování potrubí, jejich 

montáž a opravy, zkoušky těsnosti potrubí 

Úprava a montáž součástí 

strojů a zařízení  

- základy montážních prací 

- montáž a druhy 

montážních prací 

- montážní prvky 

(podskupiny, skupiny) 

- druhy montáží a zásady 

montážních prací 

- kontrola tvaru a polohy 

strojních součástí 

- plochy součástí, význam 

a důvody měření, měřidla 

- druhy úchylek a jejich 

značení, základní pojmy 

úchylek tvaru 

24 
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- způsob měření tolerancí 

tvarů 

- rozdělení spojů tvarový, 

silový a materiálový styk 

- montáž šroubových spojů 

- podstata spojení, užití, 

výhody, namáhání 

- druhy spojů a jejich 

montáž 

- pojištění spojů při 

montáži 

- materiál šroubů, značení 

- přípravky k montáži, 

opravy, renovace závitů, 

vyjímání  zalomených 

šroubů 

- montáž kolíkových spojů 

- funkce kolíků, dělení, 

podstata spojení 

- montáž, demontáž 

jednotlivých druhů 

- montáž klínových spojů 

- užití, podstata spojení, 

druhy dle ČSN 

- způsoby spojení kol 

s hřídelí, jejich montáž 

a demontáž 

- spoje pérové 

- montáž čepových spojů 

- funkce čepů spojovacích 

a nosných 

- montáž, demontáž 

spojovacích čepů 

- montáž a demontáž 

valivých ložisek 

- radiální a axiální vůle, 

souosost, odchylky 

- způsoby montáží 

pracovní postupy  

- montáž a demontáž 

kluzných ložisek 

- princip, účel a srovnání 

s valivými ložisky 

- konstrukce a ložiskový 

materiál kluzných ložisek 

- montáž, demontáž 

a kontrola pouzder 

- montáž potrubí 
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- montáž a opravy spojů na 

potrubí 

- montáž a opravy armatur 

- zkoušení těsností    
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Příloha č. 3: Strojírenská technologie 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence žáka Obsah vzdělávání 
Počet 

hodin 

- orientuje se v technologii slévárenství 

- zná výrobu modelových zařízení, způsoby 

formování a zařízení k výrobě forem 

- zná výrobu slévárenských slitin, způsoby odlévání 

a úpravu odlitků 

Slévárenství  

- výroba polotovarů - 

odléváním, ekonomická 

hlediska, technologie 

značení 

- modelování, model, 

zařízení, postupy 

- výroba forem, formovací 

směsi, formování 

- tavení, odlévání, úprava 

odlitků 

- specifické lití, výroba 

řezných nástrojů 

3 

 

- orientuje se v technologii tváření kovů za tepla 

i studena 

- zná způsoby kování, protlačování, válcování 

a strojní zařízení 

- ovládá způsoby tažení, stříhání, prostřihování, 

ohýbání kovů za studena a strojní zařízení 

- orientuje se v jednotlivých druzích plastických hmot 

- zná jejich, výrobu, vlastnosti a použití 

Tváření   

- tváření kovů za tepla 

- volné a zápustkové 

kování 

- protlačování, válcování 

- výroba trubek 

- tažení kovů za studena, 

stříhání, prostřihování, 

ohýbání, tažení 

- plasty 

7 

- charakterizuje jednotlivé způsoby spojování kovů. 

- zná jednotlivé způsoby svařování, pájení a lepení 

a jejich vhodné použití 

- ovládá další způsoby spojování nekovů a kovů 

s nekovy   

Spojování kovů  

- tavné a tlakové svařování 

- zpracování materiálu 

plamenem, elektrickým 

obloukem 

- pájení, lepení  

- spojování nekovů 

- spojování kovů s nekovy 

10 

 

- zná původ a jednotlivé druhy korozí 

- ovládá způsoby ochrany proti korozi i druhy úpravy 

povrchu materiálu 

Povrchové úpravy       

- koroze kovů a nekovů 

- druhy a typy koroze 

- způsoby ochrany proti 

korozi 

- povrchové úpravy 

materiálů 

6 

- orientuje se v jednotlivých druzích třískového 

obrábění 

- zná nástroje a stroje k třískovému obrábění 

Vliv výroby technických 

materiálů na životní 

prostředí  

6 
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- ovládá základní práce u jednotlivých technologií 

třískového obrábění 

- soustružení a frézování 

- vrtání, vyhrubování, 

vystružování, vyvrtávání, 

hoblování, obrážení, 

protahování, 

protlačování, broušení, 

dokončovací práce 
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Příloha č. 4: Odborný výcvik 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 2. ročník 

Výsledky vzdělávání a kompetence žáka Obsah vzdělávání 
Počet 

hodin 

Ovládá: 

- všeobecný přehled o svařování kovů v praxi 

- přehled o metodách svařování 

svařování 7 

Ovládá: 

- bezpečnostní předpisy ČSN 05 0601, 05 0610, 

vyhláška 87/2000 

- nauka o materiálech (základní, přídavný) 

- zařízení pro řezání kyslíkem 

- používané plyny 

- technologie dělení materiálu kyslíkem 

- vady řezů, řezné plochy a jejich kontrola 

- zapálení a seřízení plamene 

- technologický postup dělení materiálu 

 svařování plamenem 

Kurz ZP 311 2W01 

28 

Ovládá 

- orientace ve výkresové a technické dokumentaci 

výkres skupin 14 

Ovládá: 

- zdokonalení návyků získaných ve svářečském kurzu 

- řezání hutního materiálu různých profilů 

- zhotovování průniků 

řezání kyslíkem 21 

Ovládá: 

- bezpečnostní ustanovení norem ČSN 05 0600, 05 

0601, 05 0630 

- základy požární bezpečnosti vyhl. 87/2000 Sb. 

- nauka o materiálu v rozsahu kurzu 

- přídavné materiály pro svařování 

- základy elektroniky a elektrické stroje v rozsahu 

kurzu 

- technologie svařování 

- deformace a pnutí 

- zkoušky svarů a vady ve svarech 

- norma ČSN 05 0705, ČSN EN 25 817 

- svařování svarů – návar PA, koutový svar PB, tuhý 

spoj PA, návar PF, koutový spoj PF, tupý spoj PF 

svařování elektrickým 

obloukem 

- Kurz ZK 135 W01 

140 

Ovládá: 

- orientaci ve výkresové a technické dokumentaci 

- čtení výkresů podskupin 

výkres podskupin 14 

Ovládá: 

- zdokonalení návyků získaných ve svářečském kurzu 

- sváření konstrukcí – trubky, profilový materiál, 

svařování elektrickým 

obloukem 

49 
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plechy 

Ovládá: 

- orientaci ve výkresové a technické dokumentaci 

- zhotovení výkresu 

výkres součásti 7 

Ovládá 

- zdokonalení návyků při pájení naměkko 

- pájení natvrdo – přídavné materiály 

- pracovní postupy 

- využití v praxi 

- bezpečnost práce 

pájení 10  

Ovládá 

- základní druhy lepidel, pryskyřic a tmelů 

- využití lepidel a epoxidových pryskyřic 

- provádění lepení materiálů 

- bezpečnost práce norma ČSN 

lepení kovů a nekovů 7 

Ovládá 

- orientaci v technickém výkresu součásti 

- orientaci v technologickém postupu 

- orientaci v rozpisu materiálu 

- požadavek na přesnost a kvalitu výroby 

výkres součásti 7 

Ovládá 

- druhy vrtaček podle konstrukce, technického 

provedení a způsobu napájení elektrickým proudem 

- práce a postoj s vrtačkou 

- bezpečnost práce a norma ČSN 

vrtání ruční elektrickou 

vrtačkou 

7 

Ovládá 

- druhy brusek podle konstrukce, technického 

provedení a způsobu napájení elektrickým proudem 

- práce a postoj s ruční bruskou 

- bezpečnost práce a norma ČSN 

broušení ruční elektrickou 

bruskou  

14 

Ovládá 

- druhy škrabáků podle konstrukce, technického 

provedení a způsobu napájení elektrickým proudem 

- práce a postoj se škrabákem 

- bezpečnost práce a norma ČSN 

zaškrabávání elektrickým 

škrabákem 

7 

Ovládá 

- druhy nůžek podle konstrukce, technického 

provedení a způsobu napájení elektrickým proudem 

- práce a postoj s nůžkami 

- bezpečnost práce a norma ČSN 

stříhání ručními 

elektrickými nůžkami 

14 

Ovládá 

- montážní výkresy jednotlivých dílů a sestav 

ocelových konstrukcí 

montážní a stavební 

výkresy 

14 
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- stavební připravenost pro montáž konstrukcí 

- venkovní montážní prostory 

Ovládá 

- všeobecný přehled strojů a zařízení pro soustružení 

a pracovních operací 

- druhy soustruhů 

- základní práce na soustruhu 

- bezpečnost práce na soustruhu 

soustružení 7 

Ovládá 

- volba obráběcího stroje 

- pracovní pohyby nástroje a obrobku 

- řezná rychlost 

- nástroje – tvar, upnutí 

- upínání obrobků 

soustružení vnějších ploch 

 

21 

Ovládá 

- výkresovou dokumentaci 

- statistické výpočty 

- součásti, dílce, celky 

- montážní sestavy 

výkresy montáží 7 

Ovládá 

- pracovní pohyby nástroje a obrobku 

- řezná rychlost 

- nástroje – tvar, upnutí 

- upínání obrobků 

soustružení vnitřních ploch 14 

Ovládá 

- pracovní pohyby nástroje a obrobku 

- druhy nástrojů stroje 

- upnutí nástroje a obrobku 

- chlazení a mazání nástroje 

vrtání 14 

Ovládá 

- upnutí materiálu 

- druhy nástrojů  

- pracovní pohyby nástroje 

- chlazení a mazání nástroje 

řezání závitů 14 

Ovládá 

- zhotovení výkresu, okótování podle pravidel 

technického kreslení 

- práce s tabulkami a normou ČSN 

kreslení závitů 7 

Ovládá 

- volba obráběcího stroje 

- základní práce na frézkách a využití frézování ve 

výrobě 

- bezpečnost práce na frézce norma ČSN 

frézování 7 
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Ovládá 

- volba obráběcího stroje 

- pracovní pohyby nástroje a obrobku 

- řezná rychlost 

- nástroje, tvar, upnutí 

- upínání obrobků 

frézování rovinných ploch 14 

Ovládá 

- volba obráběcího stroje 

- pracovní pohyby nástroje a obrobku 

- řezná rychlost 

- nástroje – tvar, upnutí 

- upínání obrobků  

frézování drážek 7 

Ovládá 

- pravidla technického kreslení  

- normy ČSN 

- účel kreslení schémat a použití v praxi 

- sestavy výkresů 

kreslení schémat 7 

Ovládá 

- využití vyvrtávání ve výrobě 

- používané nástroje 

- upínání nástrojů a obrobků 

- ovládání stroje – vodorovná vyvrtávačka 

- seznámení se souřadnicovou vyvrtávačkou 

vyvrtávání 7 

Ovládá 

- využití broušení ve výrobě, základní práce na 

bruskách 

- podstata broušení 

- stroje pro broušení 

- nástroje – brusné kotouče, brusiva 

- bezpečnost práce, norma ČSN 

broušení 7 

Ovládá 

- využití broušení ve výrobě 

- základní práce na bruskách 

- hrotová bruska 

broušení na kulato 7 

Ovládá 

- využití broušení ve výrobě 

- základní práce na bruskách 

- vodorovná nástrojová bruska 

broušení na plocho 7 

Ovládá 

- hoblovky a obrážečky – druhy 

- využití pracovní operace ve výrobě 

- pracovní pohyb nástroje při hoblování a obrážení 

- nástroje, hoblovací a obrážecí nůž 

- upínání nástrojů a obrobků 

hoblování, obrážení 7 
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- bezpečnost práce, norma ČSN 

Ovládá 

- šroubové a klínové mechanismy 

- klikové mechanismy 

- pákové mechanismy 

- kloubové mechanismy 

Schémata kinetická 7 

Ovládá 

- druhy plastů a jejich vlastnosti 

- nástroje a pomůcky pro zpracování plastů 

- lepení plastů – technologický postup 

- lepení – plošné a profilové materiály 

- svařování plastů 

- bezpečnost práce, norma ČSN 

zpracování plastů 11 

Ovládá 

- druhy nátěrových hmot 

- používané nářadí a pomůcky 

- příprava materiálu před nátěrem, mechanická 

a chemická úprava 

- základní nátěr – pracovní postup 

- vrchní nátěr – pracovní postup 

základní natěračské práce 14 

Ovládá 

- seznámení s jednotlivými druhy potrubí, tvarovek, 

armatur, přírub 

- příprava potrubí k montáži 

- řezání, řezání závitů, ohýbání 

- spojování potrubí 

- kontrola těsnosti 

- způsob uložení potrubí 

- označení potrubí podle použití 

- bezpečnost práce 

schémata potrubí 14 
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Příloha č. 5: Dotazník 

Dotazník 

Datum……………………………..     Třída………………………………. 

 

1) Vyjmenuj dva svarové spoje podle tvaru. 

2) Jaké znáš ochranné plyny pro svařování? Vyjmenuj nejméně dva. 

3) V čem uchováváme ochranné plyny? 

4) Jaký je rozdíl mezi metodou MIG a MAG? 

5) Do kolika % uhlíku u nelegovaných ocelí jsou oceli zaručeně svařitelné? 

a) 1.5 

b) 2,4 

c) 2,14 

6) Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarového spoje? 

a) použitím speciálního přídavného drátu 

b) elektromagnetickým vlněním 

c) upnutím svařovaných dílů do přípravku 

7) Tupý „V“ svar v poloze vodorovné shora se značí 

8) Odpovědi na otázky svařování znáš z odborného výcviku nebo z odborných předmětů ve škole 

a) odborný výcvik 

b) škola 

c) z obojího vyučování 

d) nevím 

9) Při soustružení koná hlavní řezný pohyb: 

a) nástroj 

b) koník 

c) obrobek 

10) Co při frézování koná hlavní řezný pohyb? 

a) obrobek 

b) nástroj 

c) křížový stůl 

11) Do čeho při soustružení upínáme nástroj? 

a) do sklíčidla 

b) do nožové hlavy nebo revolverové hlavy 

c) do pinoly 

12) Ve vzorci pro řeznou rychlost v = π D n / 1000  otáčky nástroje značíme:  

a) D 

b) v 

c) n 

13) Jaké znáš druhy fréz podle materiálu, ze kterého je břit? 

14) Odpovědi na otázky z obrábění kovů znáš z odborného výcviku nebo z odborných předmětů 

ve škole? 

a) odborný výcvik 

b) škola 

c) z obojího vyučování 

d) nevím 


