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Vyučující Téma Obsah práce 

Ing. Pavel Beníšek  Malá větrná elektrárna (MVěE) – 

návrh a konstrukce (detailně el. 

část a str. část schematicky) 

• Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie 

„výkon větru“,  účinnost, měření, větrné podmínky a mapy v ČR. 

• Rozdělení a typy větrných elektráren. 

• Celkový výkres situace. 

• Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, 

výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy. 

• Elektrická část - výkonová jednotka - asynchronní generátor 

(doporučení 7,5 kW motor v generátorickém režimu). 

• Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod 

a diagnostika s připojením na el. veřejnou síť(NN 230 Vst, 50 Hz). 

• Strojní část (schematicky) – sloup, nosná část konstrukce , hřídel 

s ložisky a převodovkou, vrtule (listy) , brzdový systém , konstrukce 

el. rozvaděče. 

• Schéma uložení kabelů. 

• Návrh konstrukce. 

• Postup konstrukce. 

• Výpočty. 

• Návrh a postup zhotovení. 

• Technická zpráva 

Ing. Pavel Beníšek  

 

Malá vodní elektrárna (MVoE) - 

návrh a konstrukce (detailně el. 

část a str. část schematicky) 

• Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie 

„výkon vody“, účinnost, měření průtoků, vodní podmínky a „vodní“ 

mapy v ČR. 

•  Rozdělení a typy vodních elektráren- druhy vodních turbín 

a podmínek využití. 



• Celkový výkres situace. 

•  Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, 

výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy, návrh 

smlouvy s energ. firmou. 

• Výkonová jednotka - synchronní generátor do ca 50 kW 

(s fázováním k síti 50 Hz) či asynchronní generátor v návaznosti 

na volbu turbíny („dle konkrétní dislokace = vodní situace“). 

• Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod 

a diagnostika s připojením na el. veřejnou síť (NN 230 Vst, 50 Hz). 

• Strojní část (schematicky) –  nosná část s ložisky , turbína , uložení 

hřídele a ložiska , česla a čistící systém , brzdový systém (nouzový) , 

konstrukce el. rozvaděče. 

• Schéma uložení kabelů. 

• Výpočty. 

• Návrh konstrukce. 

• Postup konstrukce. 

• Návrh a postup zhotovení. 

• Technická zpráva. 

Ing. Pavel Beníšek  

  

Malá sluneční (solární) elektrárna 

(MSoE) - návrh a konstrukce 

(detailně el. část a str. část 

schematicky) 

• Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie 

„výkon Slunce“, účinnost, měření, podmínky a „mapy sluneční 

aktivity“ v ČR. 

•  Rozdělení a typy slunečních) 

•  

•  elektráren- druhy a podmínky využití. 

• Celkový výkres situace. 



• Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, 

výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy, návrh 

smlouvy s energ. firmou. 

• Výkonová jednotka do max. 22,5 kW- s fázováním k síti NN (prodej 

„vracení“ přebytku el. energie do sítě NN 230Vst, 50 Hz). 

• Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod 

a diagnostika. 

• Strojní část (schematicky) –  nosná část , konstrukce el. rozvaděče. 

• Schéma uložení kabelů. 

• Výpočty. 

• Návrh konstrukce. 

• Postup konstrukce 

• Návrh a postup zhotovení. 

• Technická zpráva. 

Ing.Lubomír Krejsa 
 

Řízení ohřevu užitkové vody pro 
RD pomocí sluneční energie. 

• Výpočet spotřeby vody 

• Výpočet spotřeby energie na ohřev 

• Návrh slunečních kolektorů 

• Návrh řídící jednotky pomocí Arduina 

• Zobrazení potřebných informací a nastavování teploty vody 

Ing.Lubomír Krejsa Automatický závlahový systém • Pomocí Arduina řídit vlhkost půdy 

• Řízení závlahy 

• Do systému zapracovat měření teploty, vlhkosti a srážek a podle 

toho zavlažovat 

• Použít pro různé druhy půdy (trávník, záhon apod.) 



Ing. Jiří Vastl Návrh záložního elektrického 
napájení objektu 

• Návrh parametrů systému napájeného kombinací akumulátorová 
baterie, motorgenerátor a fotovoltaická elektrárna. 

• Návrh realizace systému pro zadaný objekt včetně výkresové 
dokumentace a rozpočtu 

• Rozbor různých provozních režimů v závislosti na velikosti zatížení 

systému 

Ing. Jiří Vastl  Energetický audit domácnosti 
 

• Proměření spotřeb spotřebičů 

• Posouzení energetické náročnosti 

• Návrh opatření 
 

Bc. Zuzana 

Šímová 

Střih maturitního či jiného videa 

se zvukem a použití efektů 

• Výběr vhodného programu pro střih videa – Adobe Premier, Sony 

Vegas, Davinci Resolve - porovnání programů a jejich vlastnosti 

• Rozbor jednotlivých kroků střihu a nejdůležitějších pojmů - frame 

rate, komprese, pre-cut, fade...; popis formátů videa a jejich rozdíly 

• Střih videa 

• Přidání druhé zvukové stopy a její návaznost na video složku 

• Zakomponování efektů - předchody mezi některými střihy, text, 

úprava barevnosti 

Bc. Zuzana 

Šímová 

Tvorba animovaného maskota 

školy  

• Výběr vhodného programu - např. Blender, Adobe Animate aj. 

• Popis zásadních pojmů - FPS, key pose, rigging, grooming 

• Vytvoření vlastního modelu postavy (např. roboti z aktuální 

prezentace školy), vytvoření 3D modelu 

• Rozpohybování animace - chůze, grimasy v obličeji, mávání rukou 

aj. 



• Možnost vytvořit model na 3D tiskárně, použití stop-motion 

animace 
 

Bc. Zuzana 

Šímová  

Mobilní aplikace interaktivní 

mapa školy 

• Výběr programovacího jazyka, frameworku aj. - Python, Kotlin, 

Dart... 

• Návrh designu aplikace 

• Vytvoření aplikace s mapou školy a jejích budov, rozdělení do 

jednotlivých pater, možnost rozkliknout učebny a vidět fotky, 

základní navigace (označení cesty na mapě) 

Ing. Miloslav 

Kroneisl 

Stavebnice pro elektroniku a 

číslicovou techniku 

Požadované dílčí body práce: 

• Vyhledání dřívějších i v současnosti se na trhu vyskytujících 

stavebnic. 

• Kritické zhodnocení jednotlivých konstrukcí. 

• Výběr vhodné sady součástek podle s obvody zamýšlených 

experimentů. 

• Volba napájecího napětí. 

• Výpočty hodnot součástek pro zvolené napájecí napětí. 

• Vypracování zapojení většího počtu experimentů z různých oblastí 

elektroniky a číslicové techniky. 

• Realizace stavebnice. 

• Zpracování příručky pro zapojování obvodů pro navržené 

experimenty. 

• Zhodnotit, do jaké míry je navržená stavebnice přínosem oproti 

dřívějším. 
 



Ing. Miloslav 

Kroneisl 
 

Ověření samoregeneračních 

vlastností MP kondenzátorů 

Požadované dílčí body práce: 

• Princip samoregenerace MP kondenzátorů. 

• Navržení obvodu pro zkoumání jevu samoregenerace. 

• Stanovení meze nárůstu napětí takové, aby při experimentech 

nedocházelo k úplnému zničení kondenzátorů. 

• Změřit parametry kondenzátorů před experimenty a po jejich 

ukončení. 

• Získané výsledky vyhodnotit. 
 

Ing. Miloslav 

Kroneisl 
 

Seznámení se s teorií imitančních 

konvertorů a možnostmi jejich 

využití v praxi 

Požadované dílčí body práce: 

• Prostudovat teorii imitančních konvertorů. 

• Seznámit se s jejich přednostmi, nedostatky a možnostmi využití. 

• Navrhnout a sestavit vybraný imitanční konvertor. 

• Ověřit funkci sestrojeného obvodu v reálné aplikaci nebo pomocí 

měřících přístrojů v laboratoři. 

• Zhodnotit dosažené výsledky. 
 

Ing. Jaroslav 

Křepelka 

Měřící přípravek „Kmitočtové 

filtry“ 

• Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé 

a jednoduché měření na kmitočtových filtrech. Přípravek má 

obsahovat pasivní dolní propusti, horní propusti, pásmové propusti 

i pásmové zádrže. Filtry by měly být RC i LC. 

• Popis tématu z hlediska elektroniky. 

• Popis návrhu a výroby měřícího přípravku. 

• Měření parametrů a charakteristik kmitočtových filtrů 

na realizovaném přípravku. 



• Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených 

výsledků. 

• Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky 

měření na navržených kmitočtových filtrech. 

Ing. Jaroslav 

Křepelka 

Měřící přípravek „Stabilizátory 

proudu“ 

• Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé 

a jednoduché měření na stabilizátorech proudu.  

• Popis tématu z hlediska elektroniky. 

• Popis návrhu a výroby měřícího přípravku. 

• Měření parametrů a charakteristik stabilizátorů proudu 

na realizovaném přípravku. 

• Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených 

výsledků. 

• Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky 

měření na navržených stabilizátorech proudu. 

Ing. Jaroslav 

Křepelka 

Měřící přípravek „Rezonanční 

obvody“ 

• Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé 

a jednoduché měření rezonančních obvodů (sériových, paralelních 

a vázaných). U vázaných rezonančních obvodů se požaduje možnost 

měnit stupeň vazby. 

• Popis tématu z hlediska elektroniky. 

• Popis návrhu a výroby měřícího přípravku. 

• Měření parametrů a charakteristik rezonančních obvodů 

na realizovaném přípravku. 

• Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených 

výsledků. 

• Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky 

měření na navržených rezonančních obvodech. 



Ing. Zdeněk 

Růžička 
Naprogramování automatického 
měřícího pracoviště pro měření 
přenosových charakteristik. 
 

• vytvoření přípravků – aktivní a pasivní dvoubrany 

• návrh měřícího pracoviště 

• naprogramování měřících přístrojů pro automatické měření a tisk 

výsledných charakteristik 

Ing. Zdeněk 

Růžička 

 

 

 

 

 

  

Logomanuál školy 

 

 

 

• návrh loga školy 

• grafický rozklad loga – přesný výkres s kótami, rozklad barev, 

použité fonty 

• použití loga – návrh hlavičkového papíru, vizitek, potisků triček, 

reklamní předměty 

 

 

 

  

Ing. Bohuslav 

Schandl 

Teslův transformátor – návrh 

a konstrukce 

• Obecný rozbor Teslova transformátoru, rozdělení. 

• Rozbor tranzistorového T. transformátoru s dvojitou rezonancí 

(DRSSTC). 

• Návrh konstrukce – výpočty. 

• Postup konstrukce. 

• Návrh a postup zhotovení modulace.  

Ing. Bohuslav 

Schandl  

Návrh kompletní elektroinstalace, 

včetně hromosvodu (silnoproudé) 

 

• Technická zpráva, úvod. 

• Celkový výkres situace. 

• Schéma uložení kabelů. 

• Schéma křížení sítí. 

• Vzhled kabelových pilířů. 

• Výpočty. 



• Vyhodnocení technické zprávy. 

Ing. Bohuslav 

Schandl  

Tepelné čerpadlo a jeho využití 

v RD 

• Technická zpráva, úvod. 

• Tepelný výpočet ztrát dle ČSN (nová norma). 

• Konstrukce tepelného čerpadla. 

• Realizace tepelného čerpadla v RD. 

• Vyhodnocení, úspory, atd. 

Ing. Alena 

Schandlová 

Elektroinstalace rodinného domu Požadované dílčí body práce: 

• Realizujte projektovou dokumentaci elektroinstalace dle pokynů 

vedoucího. 

• Navrhněte způsob připojení z distribuční sítě nízkého napětí. 

• Proveďte výpočty související s návrhem elektroinstalace. 

• Navrhněte elektroinstalaci včetně slaboproudé části. 

• Proveďte kontrolu navrženého jištění ve vhodném software. 

• Vytvořte dokumentaci rozvaděčů. 

• Zpracujte technickou zprávu. 

• Proveďte odhad investičních a ročních provozních nákladů 

elektroinstalace. 

Ing. Alena 

Schandlová  

Kompenzace jalového výkonu Požadované dílčí body práce: 

• Princip kompenzace účiníku, teoretický rozbor této oblasti. 

• Popis měřící soustavy, její činnost a součásti. 

• Proveďte měření kompenzace účiníku různých druhů zátěže pomocí 

regulátoru jalového výkonu. 

• Postup měření a dokumentace měření. 



• Vyhodnocení měření. 

• Zmapujte trh se zařízením pro kompenzaci účiníku a popište vývoj 

v této oblasti. 

Ing. Alena 

Schandlová  

Návrh rekonstrukce distribuční 

sítě 0,4 kV v zadané oblasti 

Požadované dílčí body práce: 

• Klasifikace jednotlivých druhů sítí nn. 

• Popište výhody, nevýhody a dopady na jištění, vliv na úbytky napětí. 

• Zhodnocení stávajícího stavu sítě a návrh variant její rekonstrukce. 

• Výpočet ustáleného chodu rekonstruované sítě v zadané oblasti 

a vyhodnocení. 

• Návrh variant řešení dané sítě a jejich posouzení z hlediska chodu 

sítě při stávajícím zatížení a při výhledovém zatížení na 15 let. 

• Porovnání variant řešení sítě z hlediska ekonomické efektivnosti. 

Ing. Oldřich 

Smutný 

Měření teploty čidlem Pt 100 

v měřícím můstku 

• Navrhněte zapojení měřícího můstku s odporovým čidlem Pt100 

pro rozsah teplot 20 °C až 300 °C. Zpracování napětí můstku bude 

pomocí rozdílového zesilovače s následným invertujícím nebo 

neinvertujícím zesilovačem v rozmezí 0-10V. Navrhněte a realizujte 

plošný spoj pro vámi zvolené součástky. Takto zpracované napětí 

vyhodnoťte převodníkem v PLC a napište program 

pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření funkce rozšiřte 

program o řízení pomocí PWM. 

• Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI. 

Ing. Oldřich 

Smutný 

Měření teploty čidlem Pt 100 ve 

zpětnovazebním zapojení 

• Navrhněte zapojení pro měření teploty s odporovým čidlem Pt 100 

ve zpětné vazbě OZ v rozsahu 20 °C až 300 °C. Podle potřeby zvolte 

další zesilovací stupeň. Navrhněte a realizujte plošný spoj pro vámi 

zvolené součástky.   Výstupní napětí zpracujte pomocí PLC 



a vytvořte program pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření 

funkce programu proveďte rozšíření na použití PWM. 

• Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI. 

Ing. Oldřich 

Smutný 

Řízení pohybu dvou servomotorů • Navrhněte zapojení pro obousměrný pohyb dvou lineárních os se 

stejnosměrnými elektromotory. Snímání polohy je provedeno 

pomocí víceotáčkového potenciometru. Navrhněte plošný spoj 

a zapojení realizujte. Po oživení napište program pro řízení polohy 

a rychlosti pohonů. 

• Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI. 

Programovou část úlohy bude možno realizovat na PLC školy 

v laboratoři PLA u Ing. Smutného, který také poskytne podrobné 

vysvětlení zadání. 

Ing. Petr Šimek Návrh napájení novostavby 

rodinných domů 

• Technická zpráva 

• Výkres situace 

• Jednopólové schéma VN, NN 

• Navržení trafostanice – výkres půdorysu 

• Navržení pojistkových skříní v pilířích u každého RD 

• Kabelové trasy přípojek – řez uložením kabelů, křížení s ostatními 

sítěmi 

• Výpočty nn sítí – správné dimenzování jištění a průřezu kabelů 

Ing. Petr Šimek  Návrh osvětlení rodinného domu 

pomocí systému Loxone 

• RD obsahuje kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj, chodbu, 

koupelnu a WC, garáž, terasu 

• Výkres půdorysu domu  

• Návrh HW Loxone – přehledové schéma zapojení, seznam 

komponentů, rozpočet. 



• Propojení tlačítek a pohybových senzorů s miniserverem 

• Řízení osvětlení obsahuje spínaná, stmívaná a barevná světla. 

• Systém obsahuje vypnutí všech světel při odchodu z domu 

• Ovládání světel v nočním režimu 

• Vytvořit projekt v Loxone configu, vizualizace včetně půdorysu 

domu. 

Ing. Petr Šimek Návrh kompenzace jalového 

výkonu v areálu továrny 

• Princip kompenzace, důvod proč kompenzovat 

• Způsoby měření jalového výkonu 

• Návrh kompenzace – pro měření jal.výkonu použít impulzy 

z fakturačního elektroměru 

• Schéma zapojení 

• Výkres rozvaděče 

• Vytipovat vhodné typy přístrojů na trhu 

Ing. Jan Tůma Návrh bezkontaktního nabíjecího 

zařízení 

• Teorie nabíjení akumulátorů 

• Požadavky na nabíjení konkrétního zařízení/ akumulátoru 

• Návrh nabíjecího zařízení pro zadané zařízení 

Ing. Jan Tůma Návrh zařízení na měření 

kroutícího momentu elektromotoru 

• Rozbor způsobů měření kroutícího momentu 

• Konstrukční návrh zařízení 

• Realizace a odzkoušení zařízení 

• Výroba a oživení zařízení 

Ing. Jan Tůma Návrh a výroba magnetického 

levitátoru 

• Popis problematiky magnetické levitace 

• Využití magnetické levitace v praxi 



• Návrh magnetického levitátoru – elektronická část, návrh 

elektromagnetu + 2D simulace magnetického pole 

• Zhotovení magnetického levitátoru 

Ing. Zdeněk  

Vyhnal 

Úlohy pro vzdálené měření • Návrh vhodné skupiny úloh 

• Rozbor problematiky vzdálené úlohy (obsluha, odečet hodnot, 

bezpečnost provozu) 

• Návrh možností fyzické realizace 

• HW konstrukce 

• Tvorba řídícího programu úlohy 

• Rozbor bezpečnostních hrozeb pro úlohu ze strany internetu 

• Optimalizace rozhraní pro obsluhu úlohy 

• Beta test úlohy skupinou dobrovolníků s vyhodnocením chyb 

uživatelského rozhraní. 

Ing. Zdeněk  

Vyhnal  

Ochrana dvouvodičového vedení 

zabezpečovacího zařízení 

před ovlivněním neoprávněnou 

osobou 

• Výběr tématu: Zabezpečovací technika. 

• Popis tématu z hlediska fyziky. 

• Popis tématu z hlediska elektrotechniky – možnosti při využití 

digitálního přenosu, možnosti při použití analogového principu. 

• Možnosti využití vedení k současnému napájení zařízení 

v koncovém bodu (využití propustí a zádrží, využití časového 

multiplexu, využití užitečného signálu-napájení z rozprostřeného 

spektra, apod.). 

• Možnosti detekce použité metody zabezpečení a možnosti penetrace 

systému při znalosti použité metody. 

• HW konstrukce. 

• Rozhraní a jejich napěťové úrovně. 



• Práce bude obsahovat popisy metod zabezpečení stavu přenášeného 

dvouvodičovým vedením a porovnání možností jejich podvržení. 
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Zařízení k detekci elektrických 

vedení uložených ve zdi 

• Výběr tématu: Detektory elektrických polí a kovů, magnetická 

měření, měření polí. 

• Popis tématu z hlediska fyziky. 

• Popis tématu z hlediska elektrotechniky. 

• Rozdíl v detekci vedení bez napětí, vedení napájeného 

stejnosměrným napětím, střídavým napětím, napětím z detektoru. 

• Rozdíl v detekci u zatíženého a nezatíženého vedení. 

• Rozdíl v detekci u vedení uloženého v různých typech materiálů zdí. 

• Výběr vhodného principu. 

• HW konstrukce. 

• Ovlivnění vlivem rušení. 

• Práce bude obsahovat komplexní řešení problematiky detekce 

přítomnosti vedení. 

 


