
Elektrotechnologie E2S – Seznam přidělených témat ročníkové práce  

 
1. YB - Elektrooptika, optoelektronika, technologie, výroba a aplikace součástek a přístrojů 

Základní součástky a jejich výroba a aplikace, rozdíly, vysvětlení, charakteristiky, žádoucí a nežádoucí vlastnosti, LED, 
laser, spektrální charakteristiky, výkony, vysvětlení pojmů svítivost, osvětlení a intenzita světla, materiály pro 
kvantovou elektroniku  
 

2. NJ – Polovodičové diody jako usměrňovače a jejich výroba a aplikace 
Usměrňovací a diodový jev a jeho aplikace, usměrňovací polovodičové diody 
usměrňování, dioda, druhy diod z různých hledisek, VA charakteristika – graficky a vysvětlení, druhy zapojení diod 
jako usměrňovačů (schémata, jednocestné dvojcestné, 3f) a jejich zobrazení, druhy technologií pro výrobu 
polovodičových diod 
 

3. ŠP – Bipolární tranzistory a jejich výroba a aplikace 
Základní zapojení tranzistoru jako zesilovače, spínače a oddělovače impedance, druhy zapojení a jejich vlastnosti, 
vstupní, výstupní impedance, výkonové, napěťové a proudové zesílení, druhy tranzistorů podle technologií, 
charakteristiky tranzistoru 
 

4. MF - Kondenzátory, jejich výroba a použití 
Vysvětlení funkce, permitivita, elektrická kapacita – vysvětlení veličin, fyzikální jednotky, druhy kondenzátorů 
z různých hledisek včetně technologických, vlastnosti kondenzátorů žádoucí i nežádoucí, kapacita deskového 
kondenzátoru, typické vlastnosti keramických, fóliových a elektrolytických kondenzátorů, bipolární kondenzátory, 
druhy provedení, kondenzátorový mikrofon-princip funkce 
 

5. DV - Piezoelektrické a piezokeramické materiály, elektrety, a jejich výroba a aplikace 
Druhy piezomateriálů a elektretů, vysvětlení funkce, použití v elektronice a audiotechnice, výhody a nevýhody, 
schémata zapojení elektretového, piezo a kondenzátorového mikrofonu v audiotechnice, a jejich přenosová 
charakteristika a citlivost, popř. směrová charakteristika, piezo zapalovač, piezo gramofonová přenoska, piezo 
reproduktor, piezokeramika, piezokeramické filtry, oxidy hliníku, korund, ultrazvukové čističky,  
 

6. HT - Magnety, elektromagnety, relé, transformátory, cívky a tlumivky pro elektroniku a jejich výroba a 
použití 

Základní veličiny magnetického pole – označení a jednotky, druhy magnetických materiálů, vzájemné silové 
působení, póly, fyzikální zákony, fero, feri, dia, magnetický záznam a jeho aplikace v IT a audiotechnice, magnetické 
záznamové materiály a jejich výroba, základní vztahy pro transformátor a jeho návrh, autotransformátor, regulační 
transformátor, oddělovací transformátor, bezpečnostní transformátor 
 

7. KJ - Supravodivé a kryovodivé materiály a zkapalněné plyny 
Teorie a historie jevů, výroba a způsob přípravy v laboratoři a průmyslu, využití v technice, lékařství, vědě, nebezpečí, 
přínosy, ekonomické hledisko, výroba, uchovávání a přeprava zkapalněných plynů, technické plyny uchovávané 
v kapalné formě 
 

8. BV - Zesilovače pro audiotechniku s tranzistory a integrovanými obvody 
Historie, používané druhy tranzistorů a integrovaných obvodů, charakteristika zesilovače kmitočtová, výkonová, 
fázová, zkreslení zesilovače a jeho druhy, základní druhy zapojení tranzistorových zesilovačů – třídy zapojení (A, B, 
AB, C, D, G, H), výstupní impedance zesilovače, rychlost přeběhu, ochrana a jištění zesilovače a reproduktorů 
 

9. SJ - Výkonové transformátory jednofázové a třífázové pro rozvody elektrické energie, kompenzační 
tlumivky a kondenzátory pro rozvody elektrické energie 

Pohled od historie, druhy, zapojení, výkon, ztráty a jejich druhy, účinnost, vztahy pro transformátor, pevné, kapalné 
a plynné izolanty pro výkonové transformátory a tlumivky, VN spínače a přepěťové ochrany, používaná napětí pro 
rozvody elektrické energie  
 

10. ZR – Izolanty a dielektrika v pevném skupenství a jejich výroba a použití 
Izolanty pro vodiče (izolace) a jejich druhy, teplotní odolnost a značení, dielektrika pro kondenzátory a jejich 
vlastnosti, druhy hmot a plastů, izolační materiály pro transformátory a elektrotechnickou praxi, izolanty pro ruční a 



elektrické nářadí, dielektrické ochranné pomůcky pro práci s NN, VS, odolnost materiálů a prostředí proti 
napěťovému průrazu, materiály v pevném skupenství pro přepěťovou ochranu 
 
 

11. NF - Reproduktory, reproduktorové výhybky a reprosoustavy – technologie a použití 
Druhy reproduktorů, tvary reproduktorů a zvukovodů, rozdělení podle různých hledisek, princip funkce a materiály 
pro části reproduktorů, materiály pro membrány reproduktorů, výkonová zatížitelnost, kmitočtová charakteristika, 
další charakteristiky reproduktoru, vlastní indukčnost cívky reproduktoru a její důsledky, hmotnost a setrvačnost 
kmitacího systému a jeho důsledky, impedance reproduktoru a její části, pasivní reproduktorové výhybky – základní 
typy (6 dB/okt., 12 dB/okt., 18 db/okt.) a jejich zapojení, příklad výpočtu reproduktorové výhybky pro středobasový a 
výškový reproduktor na konkrétních typech reproduktorů podle vlastní volby, materiály pro reproduktorové skříně a 
jejich tlumení 
 

12. PM - Rezistory, rezistorové (odporové) vrstvy a jejich výroba a použití 
Materiály pro výrobu pevných rezistorů - kovové i nekovové, a jejich charakteristické vlastnosti, výkonová, napěťová 
a kmitočtová zatížitelnost (použitelnost) rezistoru, THT a SMD rezistory – jejich značení na pouzdrech součástek a 
v elektrotechnických schématech, technologická provedení THT rezistorů (uhlíkové, cermetové, metalizované, 
metaloxidové, drátové, atd.) a jejich specifické vlastnosti, výkonová zatížitelnost rezistorů a jejich pouzder, třídy 
přesnosti rezistorů, spojování rezistorů sériové, paralelní a sérioparalelní – schéma s příkladem výpočtu 
 

13. RM - Výroba, distribuce a spotřeba elektrické energie a energetické sítě v ČR a v zahraničí 
Druhy elektráren a princip přeměny energie na elektrickou, transformace elektrické energie a přenosová energetická 
síť v ČR,  spotřeba jednotlivce/rodiny/elektrokola/elektromobilu/elektrobusu/elektrické lokomotivy, spotřeba 
nejmenších přístrojů domácí elektroniky (od 2 W do 100 W) a domácnosti z pohledu roční energetické a finanční 
bilance, porovnání výkonů různých zdrojů energie (vodní, větrná a parní turbína, FV panel, FV elektrárna), grafické 
porovnání zásoby el. energie v různých zdrojích elektrické energie – baterie do náramkových hodinek, AA baterie, 
autobaterie, baterie v notebooku, baterie v mobilu, baterie v elektromobilu, atd., příklady energetických sítí v 
zahraničí 
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