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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Literatura v kostce str.156 až 161, prostudovat, Český jazyk v kostce – Stylistika str.196 až 207, pročíst 
KT 13 
Cermat.cz – CJMZP19C0T04 zadání č.3, zpracujte písemně, opakovat zadané maturitní okruhy dle harmonogramu 
KT 14 
Využijte stránky : www.skolaposkole.cz, www.umimecesky.cz, www.mluvicihlavy.cz,  
Připomínám četbu k MZ 
 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mluvicihlavy.cz/
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CIZÍ JAZYK 
Zdravím vás a posílám další témata a otázky první části ústní maturity z anj. 
 
Food and drink 
Is your diet healthy? Why do you think so? 
Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 
When did you last shop for food? Tell me about it? 
Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 
Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 
In your opinion, what should a school canteen be like? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you often go to the cinema? Why / why not? 
Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 
Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 
When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 
Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 
What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 
Everyday life 
Can you tell me something about your typical school day? 
What did you do last Saturday night? Tell me about it. 
Can you imagine your life without your friends / school mates? Why? / Why not? 
What would you change about your weekends? Why? 
In your opinion, do teenagers like spending time with their parents? Why? / Why not? 
Should teenagers have part-time / weekend jobs? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you eat fruit and vegetables? Tell me about it. 
Are you interested in reading magazines about healthy eating? Why? / Why not? 
When was the last time you went to a doctor? Tell me about it. 
Have you ever bought bio / chemical-free products? Why? / Why not? 
Have you ever been frightened at the dentist´s? Why? / Why not? 
In your opinion, should young people exercise more? Why? / Why not? 
 
Interpersonal relationships 
What is your best friend like? Tell me about him / her. 
Who in your family is really similar to / different from you? Tell me about him / her. 
When did you help a friend / someone with something? Tell me about it? 
How much time do you spend with your friends online? Why? 
Do you think you will get married in your twenties? Why? / Why not? 
If you could choose a famous person as a friend, who would it be? Why? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you like reading books? Why? / Why not? 
What stories or books did you enjoy when you were a child? Why? Tell me about them. 
Which types of books or authors are popular with your classmates? Why? 
Have you ever read a book in English? Tell me about it. / Why not? 
Do you think you can improve your English by reading books? Why? / Why not? 
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When was the last time you didn´t finish a book? Why? Tell me about it. 
 
Travelling and transport 
Do you use public transport? Why? / Why not? 
What do you think are the advantages / disadvantages of public transport? Why? 
What is your best / worst experience travelling by public transport? Tell me about it. 
Have you ever taken a taxi? Tell me more about it. / Why not? 
Should public transport in big cities be free? Why? / Why not? 
If you could, what would you improve about public transport in your town / city? Why? 
 
Learning and education 
What do you like about your school? Tell me about it. 
Which after-school activities does your school offer? Tell me about them. 
Can student have a meal at school? Tell me about it. / Why not? 
Would you recommend this school to your friends? Why? / Why not? 
Should the school organize more trips / sport courses? Why? / Why not? 
What would you change about the school? Why? 
 
Mass media 
Do you watch news on TV? Tell me more about it. / Why not? 
Where do you find information when you need it? Why? / tell me about it. 
Have you ever read a magazine in English? Tell me more about it. / Why not? 
Which modern technology could you not live without? Why? 
How did the people in the past spend their evenings without a TV? What do you think? 
Should TV commercials for cigarettes and alcohol be banned? Why? / Why not? 
 
Travelling and transport 
Do you like cycling? Why? / Why not? 
Do you ever walk for pleasure? Why? Why not? 
When did you last use public transport? Tell me about it? 
Where is the furthest place you have travelled to? Tell me about it? 
In your opinion, what is the safest / most dangerous form of transport in your country? Why? 
In your opinion, should cars be allowed in the center of towns and cities? Why? / Why not? 
 
Customs and traditions 
Which Czech holiday or custom do you enjoy most? Tell me about it? 
What do you not like about Christmas? Why? Tell me about it. 
Have you ever celebrated New Year´s Eve? How? Why not? Tell me about it. 
Would you rather celebrate your birthday with your friends than with your family? Tell me about it. 
In your opinion, will St. Valentine´s or Halloween celebrations ever be as popular here as in the USA? Why? / Why not? 
Should children be told that Christmas presents are bought by parents? Why? / Why not? 
 
Life in society 
Do you often / regularly watch the TV news / read newspapers? Why? / Why not? 
Would you like to become a politician? Why? / Why not? 
Should everybody be interested in politics? Why? / Why not? 
What do you think about the European Union? 
What problems can teenagers have in our society? Tell me about them. 
Have you ever thought of moving to another country? Why? / Why not? 
 
Services 
Do you travel on holiday with a travel agency? Why? / Why not? 
When did you last use the post office´s services? Why? Tell me about it. 
Do you prefer using public transport or walking to school / round the city? Why? 
Have you ever received bad service in a restaurant or in a shop? Tell me about it. 
In your opinion, should there be a library in every village or small town? Why? / Why not? 
Would you borrow money from a bank for you studies / to buy a flat? Why? / Why not? 
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Traditions and celebrations 
What is your favourite (family) celebration / holiday? Tell me about it. Why? 
Are you / your family interested in / good at keeping traditions? Tell me about it. / Why not? 
When you were a child, what type of presents did you like to get? Tell me about it. 
Do you think giving money instead of real present is a good idea? Why? / Why not? 
Should children learn about traditions and customs at schools or at home? Why? 
Which of your typical traditions or holiday might be surprising for foreigners? Why? 
 
Health and body care 
How do you usually relax after a day at school? Tell me about it. 
When was the last time you were / felt ill? Tell me about it. 
Do you ever read magazines or news articles about health? Why? / Why not? 
Do you think keeping a dog / a cat at home is unhealthy? Why? / Why not? 
How much money do you spend on beauty / body care? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you go to a doctor? Why? Tell me about it. 
What do you do at home when you are ill? Tell me about it. 
Is it important for you to be / keep fit / eat healthily? Why? / Why not? 
When did you last have to go to a dentist? How did you feel? Tell me about it. 
What would you do if you found someone lying on the street? 
Who do you think usually takes more care of their bodies – men or women? Why? 
 
Sport 
Are you good at / interested in sports? Why? / Why not? 
Do you like watching sport on TV? Tell me about it. / Why not? 
Where can you do sport in your town / city / village? Tell me about it. 
Do you think you will do more sports than today when you get older? Why? / Why not? 
Have you ever tried bungee jumping / snowboarding / sailing / golf? Tell me about it. Why not? 
In your opinion, should there be more P.E. lessons at secondary school? Why? / Why not? 
 
Environment 
Does your family recycle? Why? Why not? 
Are there any problems with air pollution because of cars / factories / industry in your town? Tell me about them. / Why 
not? 
How can you personally help to improve the environment? Tell me about it. 
Did you find the school lessons on ecology interesting? Why? / Why not? 
In your opinion, which type of transport is the most environmentally friendly? Why? 
Should every school have a recycling programme? Why? / Why not? 
 
Shopping 
Do you like going shopping? Why? / Why not? 
What is your favourite shopping place? Why? 
Where do you get the money you spend in the shops? Tell me something about it. 
What was the last thing you bought for someone else? Why? / Where did you buy it? 
Have you ever bought anything online? Tell me something about it. / Why not? 
Would you buy anything in a second hand shop? Why? / Why not? 
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DĚJEPIS 
Západní demokracie – učebnice str. 215,218, otázky str. 218 
KT 13 
Dějepis.com –Testy - 020, 021, 022 
Poměry třetího světa učebnice str. 218 až 220, otázky a úkoly str. 220 
KT 14 Poválečná ohniska konfliktů str. 219 až 220, otázky s. 220 
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MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška. 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 
 
 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 
https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 
 
 
 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 
https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 
https://onlineschool.cz/ 

 
 
Úkoly ke zpracování: 
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Hudcová 
Str 241/60,61,62,63 úlohy na směrnicový tvar přímky 
Str234/43,44,45 úlohy na parametrické rovnice přímky 
Str 236/48,49 úlohy na obecnou rovnici přímky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,  

práci v Techambition průběžně sleduji. 

Samostudium a domácí přípravu ohodnotím. 

 

 

Vážení studenti, máte zde uvedeno několik dalších zajímavých odkazů. Čekají nás maturitní zkoušky 

a některé z Vás i přijímací zkoušky na školy a tedy rozhodně neztrácejme čas a snažme se pro úspěch 

udělat maximum. 

Držím Vám palce a přeji pevné zdravíčko   Vaše matikářka 
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FYZIKA 
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Zobrazování zrcadlem 
Učebnice str 135-138 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
skupina č. 51 

 
Animace – jízdní kolo 
Zadání: 
1) Vypracujte práci v PowerPointu dle ukázky.  
2) Obrázek v pozadí a barevnost kola zvolte dle svého uvážení.  
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=tOPOR9OUiyI&t=284s 
 
SK 52: 
Příklad č.1:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program.  
 
 
Příklad č.2:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm,  
2x rádius, 3x šikmá plocha, + náčrtek  
 
Příklad č.3:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm, 
koule, 3x rádius, 2x šikmá plocha, + náčrtek 
 
 

13KT PE 

Umět vysvětlit co je to algoritmus a rozlišit algoritmy dle činnosti a 

výsledku. 

ODKAZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOPOR9OUiyI&t=284s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
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EKONOMIKA 
 

Pokračování tématu Základy práva 

Kupní smlouva 

 Kupní smlouvy se řídí NOZ (nový občanský zákoník). 

 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a 

umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu 

kupní cenu. 

 Zákon u kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu jen při převodu věcí nemovitých, u ostatních věcí není 

na překážku smlouva ústní, ale pro zachování právní jistoty smluvních stran je vhodné smlouvu sepsat. 

Kupující má povinnost: 
1. Zaplatit kupní cenu – pokud to nevylučuje způsob předání věci, nemusí kupní cenu platit, dokud nemá 

možnost si věc prohlédnout 

 
2. Převzít věc – pokud by si věc nepřevzal, bude muset uhradit náklady prodávajícího na uchování věci. 

 Nebezpečí škody na věci nese kupující od okamžiku převzetí věci, nebo od chvíle kdy si ji převzít měl. 

 
Podávající má povinnost: 

1. Odevzdat věc s případnými doklady – to znamená, že kupujícímu umožní nakládat s věcí v místě plnění a 

oznámí mu to. 

 
2. Umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo. 

 Předmět koupě musí mít sjednanou jakost, provedení a být v ujednaném množství. Zabalen má být podle 

ujednání ve smlouvě nebo podle zvyklostí. 

 Pokud nemá věc uvedené vlastnosti, je vadná. Kupující má pak práva z vadného plnění a prodávající 

nese odpovědnost za vady. Při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na dodání nové věci bez 

vady, dodání chybějící věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a případně právo odstoupit od 

smlouvy. 

Reklamace 
= právní jednání, ve kterém smluvní strana závazkového vztahu uplatňuje odpovědnost za vady v plnění 

 Práva z vad zboží koupeného od 1. 1. 2014 se řídí NOZ.  

 Způsob vyřízení reklamace (lhůty, potvrzení apod.) upravuje Zákon o ochraně spotřebitele. 

 Mezi příklady reklamací patří reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě nebo reklamace kvality 

poskytnutých služeb.  

 Reklamovat zboží z důvodu vady lze bez ohledu na způsob koupě zboží. 

 Reklamaci je třeba uplatnit v tzv. reklamační lhůtě 

 Na vyřízení reklamace má prodejce maximálně 30 dní. U  specifických odvětví mohou platit mírně odlišná 

pravidla. Např. při reklamaci vyúčtování energií musí dodavatel odpovědět na reklamaci odběratele do 15 

dní. 

 Většinu zboží je možné reklamovat z důvodu vady ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. 

 Kupující je oprávněn reklamovat zboží v těchto lhůtách: 
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 24 měsíců – u vad, které se vyskytnou u nového spotřebního zboží, 

 při prodeji použitého zboží se lze dohodnout na zkrácení lhůty 24 měsíců, a to až na 12 měsíců, 

 5 let – v případě skrytých vad staveb spojených se zemí pevným základem. 

 Uvedené lhůty pro reklamaci zboží nemohou být zkráceny, a to ani dohodou. 

 Vadu je třeba prodejci oznámit ihned poté, co byla zjištěna. 

 Zákonnou lhůtu pro uplatnění práv z vad zboží však nelze zaměňovat s životností zboží, za vadu zboží se 

nepovažuje jeho běžné opotřebení. Vada věci není totéž jako opotřebení věci. 

 Namísto uvedené lhůty může být u některého zboží (např. potraviny, krmiva, kosmetika) v souladu se 

zvláštními právními předpisy uvedena (např. na obalu zboží) doba nejkratší trvanlivosti anebo u zboží, které 

se rychle kazí, doba, po kterou lze věc použít (např. datum spotřeby na víčku jogurtu). 

 U věci, která byla prodána již jako použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo 

opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. 

 U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty 

vady, pro něž byla kupní cena snížena. Prodávající je povinen u takovéto věci kupujícího upozornit, že věc má 

vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Ostatní vady reklamovat lze. 

 Na žádost spotřebitele je prodejce povinen vydat písemné potvrzení (záruční list) o právech, která bude 

spotřebitel mít, pokud se na zboží vyskytne vada. 

Práva z vadného plnění 
 Vyskytne-li se ve stanovené lhůtě na zboží vada, za niž prodejce odpovídá, může spotřebitel  v návaznosti na 

povaze vady požadovat některé z těchto práv: 

 opravu zboží, 

 výměnu zboží, 

 slevu z ceny zboží, 

 odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny). 

 Práva z vad zboží se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení o právech 

z vad nebo v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě 

pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.  

 Kupující může doložit koupi zboží (tj. že dané zboží zakoupil u uvedeného obchodníka a kdy ke koupi došlo) 

jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. paragonem, záručním listem, dokladem o zaplacení internetové 

objednávky apod.). 

 Koupě zboží bez dokladu se nemusí spotřebiteli vyplatit, protože při výskytu vady na zboží je pak obtížné 

prodejci prokázat, že zboží u něj bylo zakoupeno. 

 Prodávající (popř. záruční servis) jsou povinni při převzetí zboží do reklamačního řízení 

spotřebiteli vydat písemné potvrzení, které musí obsahovat: 

 kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, 

 co je jejím obsahem, 

 jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. 

 Při reklamaci má spotřebitel nárok dostat písemné potvrzení o přijetí reklamace a o jejím vyřízení. 
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 Po skončení reklamačního řízení pak vzniká povinnost vydat spotřebiteli potvrzení, které musí 

obsahovat: 

 datum a způsob vyřízení reklamace, 

 potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání. 
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MECHANIKA 
Téma:  Ohybový moment 
Zjistěte průběh ohybových momentů a průběh posouvajících sil u nosníku zatíženého uprostřed silou F=4 000N a 
délkou nosníku l=6m. 
Odkaz: učebnice:  TECHNICKÁ  MECHANIKA I, K. Mičkal, str.178 ( obr.IV-43 ) 
 
13KT 
Téma: Ohybový moment 
Zjistěte průběh ohybových momentů a průběh posouvajících sil u nosníku zatíženého v obecném místě silou F 
( F=10 000N, a=2m, l=8m ) 
Odkaz: učebnice MECHANIKA I,  K. Mičkal, str. 180 – Obr.IV-44 
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TECHNICKÁ MĚŘENÍ 
                                                                      
Téma:  Zkoušky bez porušení materiálu 
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu z těchto zkoušek : rentgenové záření 
                                                                                                     Ultrazvuk 
Odkaz: https://www.spszengrova.cz/texty/texty/KOM/KOM_3_5_SPU-zkousky_bez_poruseni_materialu.pdf 
Na základě studia vypracujte do sešitu tyto otázky: 
1)Jaké vady lze zjišťovat rentgenovým zářením? 
2)Kde se metoda rentgenovým zářením využívá při kontrole ve Škodě Auto a.s.? 
3)Na jakém principu je založena ultrazvuková metoda? 
4)Jaké druhy ultrazvukových vln známe 
 
13KT 
Téma:  Nedestruktivní zkoušky 
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu z těchto zkoušek:    Zkouška magnetickou metodou 
                                                                                                       Kapilární zkouška 
Odkaz: : https://www.spszengrova.cz/texty/texty/KOM/KOM_3_5_SPU-zkousky_bez_poruseni_materialu.pdf 
Na základě studia vypracujte do sešitu tyto otázky: 

1) Jaké vady lze zjišťovat magnetickou metodou? 

2) Jaké vady a na jakých materiálech lze zjišťovat kapilárními metodami? 

 

https://www.spszengrova.cz/texty/texty/KOM/KOM_3_5_SPU-zkousky_bez_poruseni_materialu.pdf
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/KOM/KOM_3_5_SPU-zkousky_bez_poruseni_materialu.pdf
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STROJE A ZAŘÍZENÍ 
Téma k samostudiu: 
Destilační kolony 

- Prostudujte téma destilace dle učebnice https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2263 

- Odpovězte písemně do sešitu na tyto otázky: 

 Jaké jsou druhy separačních metod 

 Popiš základní části jednoduché (laboratorní) aparatury pro destilaci 

Téma k samostudiu – týden 13K: 
Destilační kolony II 

- Prostudujte téma destilace II dle učebnice https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2268 

- Odpovězte písemně do sešitu na tyto otázky: 

 Co je destilát 

 Jak funguje vakuová destilace 

 
 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2263
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2268
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
TED 51 
 
Do sešitu si načrtněte hřídel viz. zadání, doplňte řez – okótujte a ze STR tabulek stanovte tolerance. 
 
 

 
 
TED_X2.(52)_Kt_12.03.2020 
Úloha 1.: Zadání k domácímu studiu. 
Opakování: Výpočet ozubeného kola s přímými zuby. 
Vypočítejte rozměry ozubeného kola s přímými zuby, čelní ozubení, vnější 
Počet zubů  𝑧 = 66 
Modul  𝑚 = 3 
Použitá literatura: Leinveber, Řasa, Vávra: Strojnické tabulky 
 
TED_X2.(52)_Kt_16.03.2020 
Úloha 2.: Zadání k domácímu studiu. 
Opakování: Drážka pro pero na hřídeli 
Vypracujte výkres části hřídele podle zadání. Číslo úlohy (1 – 6) je podle pořadí žáků ve skupině. Výsledek této i 
předchozí úlohy pošlete do 25. 03. 2020 (čitelná fotografie, scan) na Lenka.Kubatova@skoda-auto.cz 
Použitá literatura: Leinveber, Řasa, Vávra: Strojnické tabulky 
 
Zadání: 

 
Vzor: 

mailto:Lenka.Kubatova@skoda-auto.cz
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MATERIÁLY 
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STROJÍRENSKÁ VÝROBA 
7. Systém řízení jakosti 
Má-li být podnik na trhu úspěšný, musí zákazníkům nabízet kvalitní produkty, služby, poradenství a servis. 
Management jakosti (QM Quality Management) se zabývá:  
• požadavky zákazníků na jakost 
• kvalitou plánování 
• řízení a kontrola 
• kvalita nakupovaných dílů, služeb 
• dokumentace kvality 
 
Jakost je vlastnost nějakého produktu, vyjadřující splnění určitých požadavků nebo kritérií stanovených zákonem, 
normou nebo předpisem. 
7.1. Oblasti řízení jakosti 
a) Plánování jakosti – plánování všech činností před započetím výroby, musí se stanovit cíle kvality, naplánovat 
požadovaný proces, zajistit pro splnění těchto cílů materiál, finance a lidské zdroje 
b) Řízení jakosti – zahrnuje kontroly meziproduktů, jednotlivých operací a odstraňování příčin závad 
c) Dohled nad jakostí – výsledky se ověřují kontrolou co největšího počtu parametrů jakosti 
d) Zlepšování jakosti – všechny činnosti vedoucí ke zvyšování spokojenosti zákazníků 
Každý pracovník odpovídá za jakost své práce 
 
7.2. ISO 9000-9004 
Rostoucí požadavky na zlepšování jakosti produktů i jakostí procesů vedly v roce 1987 ke zpracování norem ISO 
9000-9004. 
Protože mají podniky a obchodní organizace velmi rozdílné sortimenty produktů, jsou tyto normy obecné a mají 
charakter osnovy pro vytváření systému řízení jakosti. 
Osvědčení o splnění těchto norem má podobu certifikátu – v ČR vydává např.: CQS - sdružení pro certifikaci systémů 
jakosti 
Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se 
všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka. 
 
 
7.3. Požadavky na jakost 
Ustanovené nebo předpokládané požadavky zákazníka: 
• spolehlivost, funkčnost, snadná udržovatelnost 
• bezpečnost, ochrana zdraví, životní prostředí 
• záruka, poradenství, servis 
• krátké dodací lhůty a jejich dodržování 
7.4. Parametry jakosti a závady 
  
Rozdělení vad hotových výrobků z hlediska bezpečnosti a využitelnosti výrobků: 
  
7.5. Nástroje řízení jakosti 
Nestačí jen řešit vznikající problémy, je třeba najít a odstranit příčiny problémů. 
7.5.1. Vývojové diagramy 
Znázorňují graficky průběh souvisejících a podmiňujících činností, případně navazující kroky jednoho procesu. 
(Podklady pro tvorbu získáme z technologického postupu dílu.) 
  
 
7.5.2. Paretova analýza 
Zkoumá vliv jednotlivých příčin na určitý parametr produkce např. cenu produkce 
 
 
 
 
 
7.5.3. Diagram příčin a následků – diagram rybí kosti (Ishikawa diagram) 
Používá se ke zkoumání všech vlivů na výsledný proces, nebo projekt. 
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TTT-časově teplotní diagram přeměny austenitu na perlit a ferit 
7.6. Řízení jakosti 
Cílem je splnění požadavků na jakost pomocí preventivních a kontrolních činností, odstraňování příčin vad a tím 
snížení nákladů spojených se zmetkovitostí a reklamacemi vad. 
  
 
 
 
 
 
7.7. Kontrola jakosti 
Cílem je zjistit, v jaké míře jsou splněny požadavky na jakost. Plánování kontrol stanovuje, po kterých výrobních 
operacích a které jakostní parametry mají být kontrolovány. Plán předepisuje způsob provedení kontroly a 
dokumentace. 
Druhy kontrol:  
• vstupní – týká se nakupovaného materiálu a dílů 
• průběžné (výrobní) – zjišťují, zda nedochází k chybám během výroby a montáže 
• výstupní kontroly – testují vlastnosti požadované zákazníky (např. bezpečnost) 
Vadné výrobky musí být opraveny nebo vyřazeny. 
Statická kontrola jakosti (namátková) 
Zatímco jsou při 100% kontrole přezkoušeny všechny jednotky dodávky nebo série, je při namátkové kontrole 
přezkoušeno jen několik jednotek jednoho výběru. 100% kontrola sice poskytuje oproti namátkové kontrole velkou 
jistotu, je však drahá (př. potravinářství), proto se provádí jen v důležitých případech (př. u součástí letadel).  
Z chybovosti jednotek ve výběru namátkové kontroly se pak posuzuje chybovost jednotek v celém souboru. 
Příklad: Dodavatel vyrábí čepy, které musí mít určitou tvrdost. Z dodané série v počtu N=2400 kusů je vybrán vzorek 
(výběr) n=80 kusů a u těchto čepů je přezkoušena tvrdost. Jsou-li v tomto výběru nalezeny dva zmetky, lze počítat 
přibližně s 60 zmetky v celé dodávce. 
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TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ (LAB.CVIČENÍ) 
 
Prostudujte si v rámci přípravy k PRMZ tento odkaz a udělejte stručný zápis do sešitu. 
 
https://publi.cz/books/208/01.html#1-1-5-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATOŘ ELEKTROPNEUMATIKY 
Téma: Elektronické řídící systémy (ventilové ostrovy) 
 
Prostudujte a naučte se popis ventilového terminálu Festo a SIMATIC S7 
 
 

 
Popis – SIMATIC S7 IM 151 

https://publi.cz/books/208/01.html#1-1-5-1
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Domácí úloha: 
OHÝBACÍ PŘÍPRAVEK 
Zakresli pneumatické schéma ohýbacího přípravku podle obrázku. Nejprve na pracovní papír a teprve funkční 
schéma do sešitu.  
Plechový výstřižek má být ohnut do tvaru U, raznice je ovládána dvojčinným pneumatickým válcem. 
Ovládání válce má být realizováno nepřímo dvěma tlačítky T1 a T2. 
Stisknutím obou tlačítek se nejprve přestaví ovládací ventil 5/2 do pracovní polohy, kterým se přivede tlak do válce 
pro vysunutí pístnice, na které je připevněna raznice. 
 
Dodatečné podmínky: 
-pístnice smí vyjet pouze, když je v základní pozici A0 a je přítomen materiál a stisknou-li se obě tlačítka nejdéle do 
0,5 sekundy. 
-návrat se smí uskutečnit pouze z maximální vyjeté pozice A1 a pokud je uvolněno jedno nebo obě tlačítka, z toho 
vyplývá, že po dobu celé operace musí mít obsluha zařízení obě ruce na tlačítkách 
-na válci a na přítomnost materiálu použij indukční čidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNEUMATIKA- samostudium 17.3.2020 
Popis úlohy: 
Broušení desek (použití funkce „OR“ – pneumatický „RS“ obvod) 
Posuvný stůl přesouvá dřevěnou desku pod pásovou brusku. 
Po stisknutí startovacího tlačítka (SET) dvojčinný válec vysune pístnici. Po uvolnění tohoto tlačítka zůstane pístnice 
ve vysunuté poloze. Po stisknutí tlačítka pro návrat (RESET) se opět vrátí do výchozí polohy. 
K řízení dvojčinného válce bude použito 
monostabilního pneumatického ventilu. Úlohu 
řešte s dominantní funkcí návratového tlačítka 
(RESET). 
 
Nakresli pneumatické schéma této úlohy. 
V případě nejasností mne kontaktujte: 
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: 
josef.kodrik1@skoda-auto.cz 

 
 
 

mailto:josef.kodrik1@skoda-auto.cz
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SOUPIS PRVKŮ 

Počet Popis Symbol 

1 Dvojčinný válec s nastavitelným tlumením 

v koncových polohách 

 

1 Monostabilní rozváděč 5/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Monostabilní rozváděč 3/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze otevřen 

 

1 Logický prvek „OR“ 

 

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu 

vzduchu 
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