
Hodnocení profilové části MZ 

obor: 26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik – výpočetní 

a elektronické systémy 

 

Při hodnocení jednotlivých zkoušek  se postupuje  dle klasifikačního řádu školy, který je součástí  

Školního řádu. 

 

Elektronika a elektrotechnická měření 
 

Témata jsou monotématická a celá zkouška je složená z pěti následujících dílčích předmětů. 

a) Elektronika 

Obsahem zkoušky Elektronika je prokázat schopnost rozumět základním obvodům elektronických 

zařízení, popsat jejich principy činnosti, prokázat znalost začlenění konkrétního obvodu do celkové 

konstrukce elektronického zařízení. K elektronickému obvodu musí žák  taxativně vyčlenit  

základní vlastnosti, které ovlivňují jeho činnost. 

b) Automatizace 

Obsahem zkoušky je prokázat znalost základní funkce regulačních a řídících obvodů. Musí prokázat 

znalost charakteristik všech obvodů, které se podílejí na regulaci fyzikální veličiny. Zvláštní 

pozornost bude věnována konstrukci a charakteristice snímačů elektrických  a neelektrických 

fyzikálních veličin. 

c) Základy elektrotechniky 

Hodnotí se znalost a schopnost aplikovat základní zákony v elektrotechnice do teorie 

elektronických obvodů. Dále se hodnotí schopnost popsat základní elektrotechnické prvky, jejich 

předurčení a jejich elektrotechnické fyzikální vlastnosti. 

d) Elektrotechnická měření  

Hodnotí se schopnost popisu měřících metod v elektrotechnice pro určení parametrů 

elektrotechnických obvodů s případnou diagnostikou jejich funkčnosti. Žák musí prokázat znalosti 

konstrukce elektrotechnických měřících přístrojů, popsat jejich vlastnosti a znát technologické 

postupy správného zapojení měřicího přístroje do měřeného obvodu. 

e) Silnoproudá zařízení 

Hodnotí se schopnost popisu konstrukce elektrických pohonů, dále se hodnotí  znalost fyzikálních 

zákonů vysvětlujících vznik silového působení mezi rotorem a statorem. Žák musí prokázat znalost 

vlastností základních druhů elektrických pohonů. 

 

Informační technologie a číslicová technika 
 

Každé téma maturitní zkoušky je monotématické, týkající se pouze jednoho okruhu učiva (včetně 

příkladů, využití v praxi, případně provádění výpočtů). Hodnocení zkoušky je tedy závislé na 

prokázání znalostí z jednoho konkrétního úseku učiva.  

 

Praktická zkouška z odborného výcviku 
 

Žáci vykonávají zkoušku ve dvou pracovních dnech zaměřenou na elektronická zařízení 

a výpočetní techniku. Témata si losují. Za každou část získávají bodové hodnocení dle stanovených 

kritérií a výsledná známka se odvíjí od celkového počtu získaných bodů s přihlédnutím na 

dodržování BOZP. 
 


