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Postup pro zhotovení výrobku

- při práci dodržujte zásady BOZP
- zkontrolujte úplnost součástek podle seznamu, hodnoty součástek ověřte měřením
- panel vymodelujte v programu Autodesk Fusion 360 (dílna č. 6) dle výkresu a instrukcí; 

soubor uložte ve tvaru „příjmení-panel“ s příponou „.f3d“ (např. na plochu) a odešlete 
na školní emailovou adresu michal.horacek@sosblansko.cz; po odeslání soubor z počítače 
odstraňte!

- dle schématu navrhněte DPS, povoleny jsou maximálně 4 propojky bez ztráty bodů - 
při návrhu dodržte umístění součástek tak, aby bylo možno zkompletovat DPS s panelem; 
další součástky rozmístěte s ohledem na přehlednost, funkčnost a estetický vzhled výrobku

- navržený plošný spoj vyleptejte, očistěte, vyvrtejte, vše dle známých zásad
- osaďte nejdříve případné propojky, dále rezistory (1mm nad DPS); DPS očistěte; nakonec 

osaďte paticemi 
- očistěte zbylé spoje - při čištění se tavidlo nesmí dostat do patice!
- překontrolujte správnost zapojení - pozor na zkraty, přerušené spoje, polaritu napájení
- proveďte kontrolu funkce, případně diagnostikujte závady dle známých zásad a proveďte 

jejich odstranění
- přední panel zkompletujte s DPS
- odevzdejte výrobek
- ukliďte pracoviště



Hodnocení maturitní závěrečné praktické zkoušky

Klasifikace závěrečné praktické zkoušky bude provedena v souladu s klasifikačním řádem a kritérii
hodnocení odborného výcviku pro jednotlivé klasifikační stupně a bude realizována komisionálním
způsobem.

Předmětem hodnocení jsou následující technologické operace:

1. Tvorba a mechanická úprava dílů (rozměry, vrtání, stříhání, začištění otřepů, modelování)
2. Pájení (kvalita pájených spojů, poškození součástek)
3. Celková úprava a vzhled výrobku (rozvržení spojů, tvarování součástek, očištění)
4. Správnost postupu při oživení výrobku (zhodnotí dozor)
5. Funkce výrobku
6. Měření a zpracování protokolu
7. Dodržování BOZP a pořádek na pracovišti (zhodnotí dozor) – pokud dojde k hrubému 

porušení těchto zásad, může být odečteno až 40 bodů 

Forma hodnocení:

Zvládnutí každé technologické operace bude ohodnoceno příslušným počtem bodů.

Číslo operace 1 2 3 4 5 6 7 Celkem
Maximální počet bodů 15 15 15 5 40 10 0 až -40 100

Výsledná známka bude stanovena následujícím způsobem.

Počet bodů Klasifikační stupeň Počet bodů Klasifikační stupeň
91-100 1 31-50 4
71-90 2 0-30 5
51-70 3   

Složení hodnotící komise:

UOV – Michal Zima, Michal Horáček, Jiří Voldán


