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Technologie je obor zabývající se 
pracovními postupy při přípravě
materiálů a výrobě předmětů (jak se věci 
vyrábí).

Předpokladem ke schopnosti obsáhnout 
látku oboru jsou znalosti teoretických 
základů matematiky, fyziky a chemie. 



Obsah pObsah přředmedměětutu 11
•• ZZáákladnkladníí znalosti a poznatky pznalosti a poznatky přříírodnrodníích vch věěd d ––

fyziky, chemie a elektrotechnikyfyziky, chemie a elektrotechniky
•• Znalosti o Znalosti o vztahu vztahu ččlovlověěka a pracovnka a pracovníího prostho prostřřededíí, , 
ččlovlověěka a stroje ka a stroje -- ergonomieergonomie

•• Znalosti o Znalosti o bezpebezpeččnosti prnosti prááce, ochrance, ochraněě zdravzdravíí a a 
souvisejsouvisejííccíích zch záákonných normkonných normáách ch 

•• Znalosti o materiZnalosti o materiáálech, jejich druzlech, jejich druzíích, zpracovch, zpracováánníí
a zkoua zkouššeneníí materimateriáállůů

•• Znalosti o ochranZnalosti o ochraněě materimateriáállůů ppřřed neped nepřřííznivými znivými 
vlivyvlivy



Obsah pObsah přředmedměětutu 22
•• Znalosti o výrobnZnalosti o výrobníích postupech a strojch postupech a strojíích a ch a 

nnáástrojstrojíích, kterch, kteréé se pse přři tom poui tom použžíívajvajíí

•• Znalosti o spojovZnalosti o spojováánníí sousouččááststíí do vdo věěttšíších celkch celkůů, , 
montmontáážžnníí technice, ptechnice, přřevodech, pruevodech, pružžinináách, ch, 
ttěěsnsněěnníí

•• Znalosti o zpZnalosti o způůsobech msobech měřěřeneníí a kontroly ve a kontroly ve 
výrobvýroběě

•• Znalosti z oblasti Znalosti z oblasti ččííslicovslicovéé techniky (NC, CNC,techniky (NC, CNC,
CAD, CAM, pruCAD, CAM, pružžnnéé výrobnvýrobníí systsystéémy, my, řříídicdicíí a a 
regularegulaččnníí technika)technika)



Obsah pObsah přředmedměětutu 33
•• NedNedíílnou soulnou souččááststíí prprááce technologa je zvlce technologa je zvlááddáánníí
řřady ady 

technologických výpotechnologických výpoččttůů, , 
kterkteréé zahrnujzahrnujíí nejenom vlastnnejenom vlastníí výrobnvýrobníí proces, proces, 
ale i pale i přředvýrobnedvýrobníí etapu, logistiku, zetapu, logistiku, záásobovsobováánníí, , 
skladovskladováánníí, , řřeeššeneníí výrobnvýrobníích tokch tokůů a a ččasovasovéé
propopropoččty ty 

•• Technolog dbTechnolog dbáá ppřři svi svéé prprááci zci záásad ochrany sad ochrany 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí a uvaa uvažžuje vuje vžždy v dy v šširiršíších ch 
souvislostech souvislostech multioborovmultioborověě (ekonomika, (ekonomika, 
sociologie)sociologie)



TerminologieTerminologie
•• Výroba, výrobnVýroba, výrobníí proces: proces: ččinnost, kdy se minnost, kdy se měěnníí suroviny a suroviny a 

polotovary na výrobkypolotovary na výrobky
•• Prvovýroba: zpracovPrvovýroba: zpracováánníí ppřříírodnrodníích surovin na materich surovin na materiáály pro ly pro 

daldalšíší výrobu výrobu 
•• Technologický proces: Technologický proces: ččinnosti, kdy se tvarovinnosti, kdy se tvarověě, objemov, objemověě nebo nebo 

jakostnjakostněě mměěnníí materimateriááll
•• Operace: jeden krok výrobnOperace: jeden krok výrobníího procesuho procesu
•• VýrobnVýrobníí operace: pracovnoperace: pracovníí krok provkrok prováádděěný obvykle jednný obvykle jedníím m 

nnáástrojem nebo strojem strojem nebo strojem –– ddííllččíí zmzměěna suroviny nebo polotovaru na suroviny nebo polotovaru 
((řřezezáánníí ddřřeva, sueva, suššeneníí ddřřeva, kaleneva, kaleníí oceli, vrtoceli, vrtáánníí))

•• NevýrobnNevýrobníí operace: pracovnoperace: pracovníí krok nutný ve výrobnkrok nutný ve výrobníím procesu, m procesu, 
ppřři ni něěmmžž ale nedochale nedocháázzíí ke zmke změěnněě objemu, tvaru nebo objemu, tvaru nebo 
vlastnostvlastnostíí suroviny (balensuroviny (baleníí, skladov, skladováánníí, m, měřěřeneníí, doprava), doprava)

•• Mechanizace: pouMechanizace: použžititíí technických zatechnických zařříízenzeníí k usnadnk usnadněěnníí fyzickfyzickéé
prpráácece



Metodický pokyn k pracovnímu listu

Žáci pracují s pracovním listem samostatně. 
Doba pro vypracování: 15 min 
Vyhodnocený pracovní list slouží jako podklad pro klasifikaci. 
(správné odpovědi viz dále)

Doplnění slov - 8 bodů
Přiřazení činností - 8 bodů

Hodnocení: 15-16 b. - výborně
13-14 b. - chvalitebně
10-12 b. - dobře
6-9 b. - dostatečně
5 b. a méně - nedostatečně



ŘŘeeššeneníí pracovnpracovníího listuho listu
Doplň definice: 
Technologie: obor zabývající se pracovními postupy při přípravě materiálů a 
výrobě předmětů
Technologický proces: činnosti, kdy se tvarově, objemově nebo jakostně mění
materiál
Výroba: činnost, kdy se mění suroviny a polotovary na výrobky
Prvovýroba: zpracování přírodních surovin na materiály pro další výrobu
Výrobní operace: pracovní krok prováděný obvykle jedním nástrojem nebo 
strojem – dílčí změna suroviny nebo polotovaru
Nevýrobní operace: pracovní krok nutný ve výrobním procesu, při němž ale 
nedochází ke změně objemu, tvaru nebo vlastností suroviny
Mechanizace: použití technických zařízení k usnadnění fyzické práce

Přiřaď uvedené činnosti k typu operace do tabulky:

skladování, balení, měření, 
doprava

vrtání, řezání dřeva, sušení
dřeva, kalení oceli

Nevýrobní operaceVýrobní operace



Prameny a literatura:

Frischherz, A., Skop, P.: Technologie zpracování kovů 1 
(Základní poznatky). SNTL, Praha, 2004. ISBN 80‐902655‐5‐3

Janák, K., Král, P.: Technologie 1 pro studijní obor 
Nábytkářství. Informatorium, Praha, 2009. ISBN 80‐7333‐003‐2

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz). 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


