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Tematické okruhy a hodnotící kritéria  2/2  STAVBA A PROVOZ STROJŮ  

1. Šroubové, kolíkové a čepové spoje  

- navrhuje a kontroluje spoje, kreslí jejich schémata   

2. Spoje náboje s hřídelem   

- navrhuje a kontroluje spoje náboje s hřídelem, kreslí jejich schémata   

3. Svarové spoje                      

- navrhuje a kontroluje svarové spoje, kreslí jejich schémata   

4. Pružiny                      

- navrhuje a kontroluje pružiny, kreslí jejich schémata   

5. Hřídele a hřídelové čepy   

- navrhuje a kontroluje hřídele a jejich čepy, kreslí jejich schémata  

6. Ložiska  

- navrhuje a kontroluje ložiska, kreslí jejich schémata   

7. Hřídelové spojky  

- navrhuje a kontroluje hřídelové spojky, kreslí jejich schémata  

8. Mechanické brzdy                  

- navrhuje a kontroluje mechanické brzdy, kreslí jejich schémata  

9. Třecí převody  

- navrhuje a kontroluje třecí převody, kreslí jejich schémata  

10. Převody s tvarovým stykem         

- navrhuje a kontroluje převody s tvarovým stykem, kreslí jejich schémata  

11. Čelní a kuželová ozubená soukolí  

- navrhuje a kontroluje převody ozubenými koly, kreslí jejich schémata  

12. Kinematické mechanismy  

- navrhuje a kontroluje kinematické mechanismy, kreslí jejich schémata  

13. Tekutinové mechanismy    

- navrhuje a kontroluje tekutinové mechanismy, kreslí jejich schémata  

14. Zvedáky, navíjedla, kladkostroje  

- navrhuje a kontroluje zvedací zařízení, kreslí jejich schémata  

15. Jeřáby    

- navrhuje a kontroluje části jeřábů, kreslí jejich schémata  

16. Výtahy a další dopravní zařízení  

- navrhuje a kontroluje části výtahů a jiných dopravníků, kreslí jejich schémata  

17. Pístová čerpadla a kompresory  

- navrhuje a kontroluje části čerpadel a kompresorů, kreslí jejich schémata  

18. Spalovací motory    

- popisuje části spalovacích motorů, vysvětluje princip práce, kreslí oběhové diagramy  

19. Ventilátory, turbodmychadla a turbokompresory    

- popisuje části ventilátorů, vysvětluje princip práce, kreslí pracovní diagramy  

20. Vodní turbíny a vodní díla    

- popisuje části vodních turbín, vysvětluje princip práce, kreslí spádové diagramy  

21. Parní turbíny  

- popisuje části parních turbín, vysvětluje princip práce, kreslí oběhové diagramy  

22. Plynové turbíny   

- popisuje části plynových turbín, vysvětluje princip práce, kreslí oběhové diagramy  

23. Parní kotle   

- popisuje typy parních kotlů, vysvětluje princip práce, kreslí jejich schémata  

24. Tryskové motory  

- popisuje části tryskových motorů, vysvětluje princip práce, kreslí jejich schémata  

25. Průmyslové chlazení, vytápění, větrání, klimatizace   

- popisuje typy chlazení, vytápění, vysvětluje princip klimatizace, kreslí schémata zařízení a oběhové   

  diagramy  



Kritéria hodnocení výkonu žáka klasifikací: 

Stupeň: 1 – výborný 

• Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich 

souvztažnost; 

•  samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů; 

•  v jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost; 

•  přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat, grafický projev je přesný a 

estetický; 

•  dokáže pracovat s informacemi. 

Stupeň: 2 - chvalitebný 

• Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe 

jejich vzájemné vztahy; 

• samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a 

dovednosti při řešení úkolů; 

• v jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost; 

• ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

grafický projev je estetický, bez větších nepřesností; 

• při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. 

Stupeň: 3 - dobrý 

• V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák rezervy; 

vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti; 

• při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb; 

• jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují 

chyby; 

• v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky; 

• při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale 

zvláště v jejich zpracování a uplatnění. 

Stupeň: 4 - dostatečný 

• V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery; 

• osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami; 

• je nesamostatný, není tvořivý; 

• jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti, 

grafický projev je málo estetický; 

• při práci s informacemi má zásadní problémy, často informace nedovede zpracovat. 

Stupeň: 5 - nedostatečný 

• Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery; 

• nedovede uplatňovat osvojené znalosti ani s pomocí učitele; 

• není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho logické nedostatky; 

• v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky 

a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele; 

• nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. 

 

 


