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Abstrakt 

Práce pojednává o problematice výuky se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů 

v hodinách odborného výcviku. Na úvod seznámí čtenáře se základními teoretickými vý-

chodisky, jejichž znalost je pro výuku nezbytná. Vysvětluje pojem kurikulum, odborný 

výcvik, charakterizuje učitele odborného výcviku a profil absolventa. Teoretická část se 

dále zabývá využitím didaktických zásad, výukových metod, organizačních forem, didak-

tických prostředků a analýzou obsahu odborného výcviku. V rámci bakalářské práce byla 

provedena i rešerše odborných textů. Praktická část je zaměřena na konkrétní učební 

text se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů. Práce je určena nejen žákům, ale 

například i začínajícím učitelům Střední školy elektrotechniky a strojírenství. 

 

Klíčová slova 

Didaktika, RVP, ŠVP, kurikulum, odborný výcvik, výuka, výukové metody, hodinová do-

tace, rešerše, plošné spoje. 

 

  



 

 

 

Abstract 

The work focuses on teaching specifically the topic of manual production of printed cir-

cuit boards in professional training classes. At the beginning, it acquaints the reader with 

the basic theoretical background and the knowledge necessary for teaching. It explains 

the concept of curriculum, vocational training, characterizes the teacher of vocational 

training and the profile of the graduate. The theoretical part also deals with the use of 

didactic principles, teaching methods, organizational forms, didactic tools and analysis 

of the content of professional training. As part of the bachelor's thesis, a search of pro-

fessional texts was also performed. The practical part is focused on a specific textbook 

with a focus on the manual production of printed circuit boards. The work is intended 

not only for students, but for example also for beginning teachers of Secondary School 

of Electrical Engineering and Mechanical Engineering. 

Key words 

Didactics, General educational program, School educational program, curriculum, train-

ing, exercises, teaching, teaching methods, time allocation, research, printed circuit 

board.  
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výuky odborného výcviku pro obor 26-

41-M/01 Mechanik elektrotechnik.  Soustředí se na návrh didakticko-odborných mate-

riálů pro výuku vybraných témat z tematického plánu se zaměřením na výrobu plošného 

spoje. 

V teoretických východiskách této bakalářské práce jsou definovány a popsány základní 

pojmy zmíněného učebního oboru. Dále byl představen pojem kurikulární dokument, 

objasněn jeho význam a jeho využití v odborné praxi. Teoretická východiska jsme zamě-

řili také na výukové cíle a jejich dělení ve vyučovacím procesu. Současně jsme se zaměřili 

na profil absolventa, na základě, jehož výsledků volíme úroveň a obtížnost výuky testo-

vaných studentů. Pro optimalizaci výukového procesu jsme představili v praxi využívané 

výukové metody, na základě kterých je výuka maximálně efektivní. Pro kompletní pře-

hled jsme popsali rozdělení didaktických prostředků, které nám definuje, jaké hmotné i 

nehmotné prostředky k výukovému procesu potřebujeme. Čtenář se v této práci se-

známí s požadavky a kompetencemi, které jsou na osobu učitele odborného výcviku kla-

deny, ale také s náplní odborného výcviku jako takového. Tato závěrečná práce dále po-

jednává o studijním oboru Elektrotechnik, který je zde definován a podrobně charakte-

rizován. Práce se současně zabývá dostupnými výukovými materiály, které byly doposud 

pro zkoumaná témata k dispozici a ze kterých mají učitelé odborného výcviku možnost 

čerpat. 

Praktická část se zaměřuje na samotnou implementaci výukového materiálu do výuky 

odborného výcviku. Pro učební proces jsme připravili učební materiály, na základě kte-

rých je učitel odborného výcviku schopný vést své studenty k úspěšné výrobě plošných 

spojů. Motivací pro vybrané téma, byl jak nedostatek současných zdrojů pro vybrané 

téma, tak i fakt, že veškeré nástroje pro navrhování jsou v dnešní době situovány pro 

navrhování a výrobu přes PC, zatímco podklady pro manuální základ výroby chybí. Pro 

tyto účely jsme vytvořili podrobné učební podklady.  

Téma této práce jsme tedy zvolili i z praktických důvodů, kdy pro práci učitele odborného 

výcviku, kterou se zabýváme kýžené studijní materiály postrádáme. Samotné studium 
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na MÚVS mě motivovalo k vytvoření těchto studijních materiálů a věřím, že mohou být 

vhodné a přínosné ve výuce, jak vyučujícím ve zmíněném oboru, tak i mě samotnému. 

Současně věřím, že práce může inspirovat mé kolegy, či další studenty k výběru obdob-

ných témat, která by do budoucna rozšiřovala podklady pro výuku v oboru Elektrotech-

nik. 
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1 Základní pojmy a teoretická východiska 

práce 

 Kurikulum 

 Pojmem kurikulum z anglického curriculum se rozumí: 1 

• vzdělávací program, projekt, plán 

• průběh studia a jeho obsah 

• obsah, veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole 

se vztahujících, její plánování a hodnocení  

„Pojmem kurikulum se rozumí většinou celek učebního plánu a sled předmětů, specifické 

obsahy látky, souhrn zkušeností, které získávají žáci, vyučovací metody, prostředky a po-

můcky, které odpovídají daným obsahům, adekvátní příprava učitelů.“2 

 

                                                      

 

 

1 RVP_2641L01 Mechanik elektrotechnik 
2 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1.str. 69 
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1.1.1 Kurikulární dokumenty 

Dne 15.05.2014 byla usnesením vlády České republiky schválena Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020 (nahrazující tzv. Bílou knihu). Tato strategie je klí-

čovým pedagogickým dokumentem národní vzdělávací soustavy a celkovým rámcem 

české vzdělávací politiky.  

„KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY = pedagogický dokument, který vymezuje především kon-

cepci, cíle a vzdělávací obsah dané etapy vzdělávání a vzniká na dvojí úrovni.1. Státní 

úroveň tvoří rámcové vzdělávací programy (RVP). 2. Školní úroveň tvoří školní vzdělávací 

program (ŠVP).“3 

Tento kurikulární dokument nám tedy určuje aktuální platnou koncepci, cíle a obsah 

vzdělávací etapy vzdělávání. Vymezuje nám kompetence, které by měl absolvent získat 

během studia, jedná se tedy o to, jak by měl v praxi vypadat výsledek daného vzděláváni. 

Státní úroveň rámcově vzdělávacího programu je závazná pro daný obor pro všechny 

střední školy, tedy i pro školu, kde momentálně učím (Střední škola elektrotechniky a 

strojírenství). Na základě tohoto dokumentu je škola povinná vypracovat školní vzdělá-

vací program.  Účelem rámcově vzdělávacího programu a školního vzdělávacího 

                                                      

 

 

3 https://is.muni.cz/el/1441/podzim2008/SZ2MP_Pd20/kurikularnidokument.pdf 

Tab. č.  1: Zastřešující kutikulární dokument (MŠMT) 

https://is.muni.cz/el/1441/podzim2008/SZ2MP_Pd20/kurikularnidokument.pdf


 

12 

 

programu je modernizace výuky, zvyšování kvality a cíle vzdělávání, změna vlastního 

procesu výuky a připravenost studentů na další pokračování v životě. Kurikulární doku-

ment můžeme tedy jednoduše definovat jako dokumenty popisující program, tedy kuri-

kulum.  
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 Cíle 

Cíl (anglicky objective) je popis žádoucího cílového stavu, kterého chce jednotlivec, tým, 

organizační útvar či celá organizace dosáhnout. 

Cíle si my lidé klademe celý život, provází nás různorodou cestou k požadovanému úspě-

chu. Záleží jen na nás, jaká cesta vede k cíli a jak moc náročný cíl si vybereme. Cíle ve 

výuce můžeme dělit například na obecné cíle a specifické cíle.  

• Obecné cíle jsou společenské požadavky na celkovou vzdělanost a osobnostní 

rozvoj. Takovými cíli může být například plánování svého učení, spolupráce 

s ostatními a pracovat jako člen skupiny, ovládat manuální zručnost a dovednost 

a další.  

• Specifické cíle se pojí k tematickým celkům konkrétního předmětu, anebo k ob-

sahu tematických okruhů, z nichž jsou vybrána konkrétní témata samotných vy-

učovacích hodin. 

Je zde další možné dělení cílů, a to podle časové následnosti. A to například cíle blízké, 

dlouhodobější, perspektivní, etapové a situační. „Bez ohledu na teoretické dělení výuko-

vých cílů z různých hledisek tvoří cíle v praxi vždy jednotu.“4 

 Při vyučovacím procesu jde o výsledek výuky tedy cíl výuky. Ve starší literatuře je tento 

termín označován také jako výchovně vzdělávací cíl.  

  

                                                      

 

 

4 VANĚČEK, David a kol. Didaktika technických odborných předmětů str.114 
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1.2.1 Výukové cíle 

Výukové cíle školám stanovuje Národní vzdělávací ústav (NVU) rámcovým vzdělávacím 

programem. Jedná se tedy o státem daný program, který určuje závazně obecný rámec 

požadavků na jednotlivé etapy vzdělávání. Správné nastavení cílů je nezbytně důležité 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů na konkrétních školách daného stupně pro 

konkrétní obor vzdělání. 

Kritéria úspěch naplnění cílů jsou různá, záleží totiž na stupni vzdělání, schopnostech a 

dalších předpokladech studentů. Cíle vzdělávání jsou v RVP pro střední odborné školy 

vyjádřeny ve třech úrovních:  

• obecné cíle středního vzdělávání (Delorsovy cíle) 

• kompetence absolventa oboru vzdělání (klíčové a odborné) 

• výukové cíle (výsledky vzdělávání) 

U jednotlivých vzdělávacích oblastí jsou kompetence absolventa a výukové cíle vyjád-

řeny z pozice studenta, uvádějí, jak student umí se získanými vědomostmi a doved-

nostmi nakládat. 

„Cílem výuky u odborných předmětů jsou výsledné, relativně stálé změny v osobnosti 

žáka, ke kterým má výuka těchto předmětů na daném typu školy směřovat. Jde o žádoucí 

změny ve vědomí, chování a postojích žáků projevující se osvojením nových poznatků a 

dovedností a rozvojem žádoucích rysů osobnosti žáka.“5 

  

                                                      

 

 

5 VANĚČEK, David a kol. Didaktika technických odborných předmětů str.112 
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 Profil absolventa 

Profil absolventa je pro učitele odborného výcviku nezbytným dokumentem, který ur-

čuje výstupní dovednosti a vědomosti studenta. Absolventský profil dále znázorňuje úro-

veň vědomostí, dovedností a životních zkušeností studentů. Profil absolventa je zpraco-

ván školou na základě tvorby Školního vzdělávacího programu a měl by být v souladu 

s nároky na trhu práce. Vytvoření profilu absolventa by mělo být založeno na požadav-

cích odborných firem, které mají v daném oboru zkušenost, praxi, tradici, a dá se tedy 

předpokládat, že mají nejkvalitnější pracovníky na trhu práce a umí přesně specifikovat, 

jaké by měl mít absolvent studijního oboru vědomosti, dovednosti a pracovní návyky.  

 

Náhled profilu absolventa maturitního oboru6  

Škola: Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

Kód a název oboru: RVP 26-41-M/01 Mechanik elektrotechnik 

Název ŠVP: Elektrotechnik 

Platnost: od 01. 09. 2018 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka studia v letech: 4 

Forma vzdělávání: denní 

 

Dle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání - 26-41-M/01 Mechanik 

elektrotechnik. Absolvent oboru mechanik elektrotechnik má široký přehled v oblasti 

elektronických systémů a ovládá i specializované znalosti podle zvoleného zaměření. 

Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, 

                                                      

 

 

6 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání - 26-41-M/01 Mechanik elektrotechnik 
Dostupné na: http://zpd.nuov.cz/ 

http://zpd.nuov.cz/
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oživování, provozem a diagnostikou elektronických systémů. Aplikuje základní poznatky 

z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte strojírenské, stavební vý-

kresy, obvodová i bloková elektrotechnická schémata. Zhotovuje náčrty, schémata a vý-

kresy. Samostatně používá technickou dokumentaci. Samostatně pracuje s údaji v ČSN 

a řídí se jejich ustanoveními. Chápe funkci jednotlivých prvků obvodů i funkčních celků 

systémů. Dále umí zabezpečit pracoviště v souladu s pracovními a provozními předpisy. 

Umí zvolit vhodné nářadí a pomůcky a používat je při práci. Je schopen stanovit vhodný 

pracovní postup a tento při práci dodržovat. Dovede posoudit množství a kvalitu vyko-

nané práce, spočítat potřebné údaje a vyplnit odpovídající doklady a tiskopisy. Dokáže 

se orientovat v základech ekonomiky, principech ekonomické činnosti firmy i státu, zá-

kladech marketingu a své poznatky uplatňovat v praxi. Absolvent najde uplatnění v nej-

různějších oblastech elektroniky a ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Volba 

specializace ve vyšších ročnících umožňuje lepší přizpůsobení konkrétní situaci na trhu 

práce a dává dobrý základ pro další doplňování kvalifikace v souladu s rozvojem techniky. 

Dále je absolvent připraven pro studium vysoké školy technického typu. 

Pracovní odvětví, kde absolvent najde své uplatnění je velmi členité, může to být elek-

trikář, servisní technik, návrhář desek plošných spojů, opravář motorů, technik zdravot-

nického zařízení, IT specialista a mnohá další. Například armáda ČR má obrovský zájem 

právě o absolventy oboru Elektrotechnik z důvodů jejich široké uplatnitelnosti. 
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 Výukové metody 

Výuková metoda volně přeloženo z řeckého methodos chápeme jako postup, cestu k cíli 

či způsob vyučování. Výuková metoda či starší název vyučovací metoda je záměrně uspo-

řádaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit studentů, které směřují k 

dosažení výchovně vzdělávacích stanovených cílů výuky. Platí, že čím jasněji a přesněji 

je vymezen cíl výuky, tím lépe mohou být zvoleny správné metody k jeho naplnění.  

Pro učitele ať už teoretického tak odborného výcviku je důležité, aby se v široké škále 

výukových metod vyznal a dokázal je správně implementovat a použít ve výuce. O pou-

žití nejvhodnější výukové metody pro konkrétní výuku se učitel rozhoduje již při pláno-

vání a přípravě vyučovací jednotky. V průběhu vývoje školství a pedagogiky vzniklo ně-

kolik různých metod výuky. Některé plnily svou funkci v konkrétní době a některé z nich 

jsou využívané do dnes. Při vyučovacím procesu jsou využívány různé způsoby výuky a 

volby metod, některé se navzájem doplňují, jiné na sebe navazují či se prolínají. 

Kritérii při výběru správné metody výuky jsou cíle výuky, její obsah, prostředí, kde bude 

výuka probíhat, učební možnosti a předchozí zkušenosti studentů, dostupné didaktické 

a technické prostředky a samozřejmě profesní, pedagogické a osobnostní předpoklady 

samotného učitele. 
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1.4.1 Metody podle zdroje poznání a typu poznatků  

• Slovní (například výklad, vysvětlování, vyprávění, přednáška, vyvozování, brain-

storming atd.) Pří výuce odborného výcviku se nejčastěji využívá právě výklad, 

který se uplatňuje při objasňování pracovních postupů, při doplňování, nebo 

upřesňování teoretických poznatků. 

• Názorné (například pozorování, předvádění, demonstrace atd.) Úspěšná prak-

tická činnost žáků závisí do značné míry na vytvoření přesného obrazu pracov-

ních úkonů. Studenti cílevědomě sledují činnost učitele odborného výcviku, 

když jim předvádí správný pracovní postup, postoj, držení nástroje, jednotlivé 

úkony, operace, druhy práce atd. Předvádění musí být názorné a musí splňovat 

dané technologické postupy, které si mají studenti osvojit, vyzkoušet, zdokona-

lit se v nich a zautomatizovat je. 

• Praktické (laboratorní úlohy, práce v dílnách, exkurze, expoziční studentské po-

kusy) Praktické metody se při odborném výcviku vyskytují v podstatě ve dvou 

základních podobách. První je cvičení, kde jde o nácvik jednotlivých úkonů, spo-

jení úkonů do operace a nácvik typických druhů práce pro daný obor. Následuje 

produktivní práce, kde studenti využívají praktické dovednosti a návyky při ře-

šení pracovních úloh. 

1.4.2 Metody podle obsahu vzdělání  

• metoda informačně receptivní (objasňující, ilustračně receptivní), patří k pasiv-

ním metodám 

• metoda reproduktivní (metoda organizace opakování způsobů činnosti učitele), 

patří k pasivním metodám 

• metoda problémového výkladu (patří k aktivním metodám) 

• metoda heuristická (heuristický rozhovor, heuristický pokus, verifikace po-

znatků, patří k aktivním metodám) 

• metoda výzkumná 
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1.4.3  Metody podle rozvíjení myšlenkových operací studentů  

• induktivní postup (postup vycházející z pokusu, postup vycházející z vý-

sledků pokusu) 

• deduktivní postup (neformální a formální dedukce) 

 
 
Já osobně se snažím v průběhu celého roku zapojovat do výuky všechny zmiňované me-

tody. Je to dáno předmětem, který vyučuji – odborný výcvik. Na začátku při výkladu za-

čínám metodou slovní, postupně navazuji a přecházím v metody názorné a praktické. 

V průběhu školního roku je potřeba učivo zopakovat (může to být hromadné opakování 

při vyučování nebo formou domácího úkolu), provést názorný pokus, udělat a vyhodno-

tit výzkum a ohodnotit závěrečnou práci.  
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 Učivo 

Jedná se o určitý souhrn vědomostí, dovedností, poznatků a činností, které si žáci při 

výuce ve školách osvojují. Obsah výuky, tedy učivo je v souladu s výchovně-vzdělávacími 

cíli výuky. Důležité při výkladu učiva je, aby byl učitel s daným tématem podrobně se-

známen porozuměl problematice. Učitel dále provádí didaktickou transformaci učiva a 

zohledňuje úroveň posluchačů. Tedy věk, úroveň předchozích znalostí a dovedností, ve-

likost skupiny a další.  

Učivo obsahuje čtyři složky, které se vzájemně prolínají a tvoří funkční celek. 

• vědomosti/znalosti 

• dovednosti 

• vlastnosti člověka 

• hodnotová orientace 

„Učivo vzniká zpracováním obsahů představujících různé oblasti kultury (vědy  

a techniky, umění, činností a hodnot) do školního vzdělání, tj. do učebních plánů, osnov, 

učebnic, do vyučovacího procesu. V tomto smyslu se hovoří o didaktické transformaci.“7 

 

  

                                                      

 

 

7 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247–1821-7 
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 Didaktické prostředky 

Pod pojmem didaktický prostředek jsou nejčastěji chápány všechny předměty a jevy, 

které slouží k dosažení vytyčených cílů. V didaktice proto tento termín v širokém smyslu 

zahrnuje vše, co vede ke splnění cílů výuky. Didaktické prostředky mohou to být buď 

prostředky nemateriální či materiální povahy.  

Nemateriální výukové prostředky jsou například vyučovací metody, organizační formy, 

didaktické zásady, vědomosti, dovednosti, návyky atd. Přičemž metody výuky jsou ori-

entovány na vnitřní myšlenkový postup učitele a studenta, čímž se získávají trvalé vědo-

mosti, oproti tomu výukové formy představují spíše vnější uspořádání výchovně vzdělá-

vacího procesu.  

Materiální výukové prostředky jsou konkrétní předměty a konkrétní jevy, které vykoná-

vají nějakou didaktickou funkci. Zejména podmiňují, zabezpečují a zefektivňují vyučovací 

proces. 

Funkce materiálních didaktických prostředků vyplývá ze skutečnosti, že získáváme infor-

mace z 80 % zrakem, 12 % sluchem, 5 % hmatem a 3 % ostatními smysly. V českém škol-

ství tyto skutečnosti nejsou respektovány a zapojení smyslů je jiné: 80 % informací je 

získáváno sluchem, 12 % zrakem, 5 % hmatem a 3 % ostatními smysly. Z informací vy-

plývá, čím více zapojíme smyslů do výuky, tím více si zapamatujeme. Proto je důležité 

zapojit při odborném výcviku co největší možné množství prostředků do výuky, a pokud 

je to možné nejen vysvětlit, ale i předvést a nechat studenty samotně vyzkoušet. 

“Nutnost předvádění tolika smyslům, kolika jen je možné,“8   

                                                      

 

 

8 J. A. Komenský  
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Obr. č.  1: Systém didaktických prostředků 

 

 

Obr. č.  2: Systém učebních pomůcek 

 

 

  



 

23 

 

 Odborný výcvik 

Odborný výcvik je didakticky správně organizovaný systém úloh k formování studenta 

souhrnem senzorických, intelektuálních, motorických a pohybových vlastností osob-

nosti. Odborný výcvik je specifický v obsahu cílů a způsobu vyučování. Nejde jenom o 

klasické vyučování jako v teoretické výuce, ale jde o dobře zorganizovaný pracovní pro-

ces po stránce obsahové tak i formálního uspořádání. Nejprve musí být provedena 

správná didaktická analýza specifických budoucích pracovních procesů. Dochází ke slou-

čení teoretických a odborných poznatků studenta s jeho manuální zručností a návyky, 

které postupně automatizuje pro konkrétní technologický a pracovní postup.  

 

Odborné předměty s odborným výcvikem vytváří předpoklady pro teoreticky i prakticky 

zaměřenou profesní budoucnost. Postavení odborného výcviku v soustavě vyučovacích 

předmětů středního odborného vzdělávání je dané tím, že odborný výcvik je základním 

vyučovacím předmětem, prostřednictvím kterého se uskutečňuje cíl odborné přípravy 

studentů. Je zaměřený na osvojení si odborných vědomostí, praktických dovedností a 

návyků potřebných k budoucímu výkonu povolání. 

 

„Cílem odborného výcviku je výchova všestranně harmonicky rozvinuté osobnosti se spe-

ciálním zaměřením na vytváření takových specifických schopností, které v souladu s cha-

rakterem příslušného učebního oboru vytváří nutné předpoklady pro úspěšně zařazení 

absolventa do praxe.”9  

  

                                                      

 

 

9KRUŠPÁN, Ivan a MODRANSKÝ, Ľuboš. Didaktika odborného výcviku. Zvolen: Ústav pre výchovu a vzdelá-
vanie pracovníkov LVH SR, 1994. ISBN 80-88677-21-1. 
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 Učitel odborného výcviku 

„Budeš-li ty umět vyučovat, dovede se i on učit, jsa dychtiv učení“10 

 

Hlavním činitelem při vyučování odborného výcviku je právě učitel odborného výcviku. 

Na něm záleží, jak studenty vede, jak vysvětluje problematiku, jak je dokáže motivovat 

a zaujmout při nácviku praktických činností. Role učitele je ve vyučovacím procesu zcela 

zásadní v rámci přenesení učiva ze studijních materiálů k samotným studentům. 

Pro učitele odborného výcviku jsou důležité především odborné vědomosti a doved-

nosti. A to nejen v konkrétním oboru, ale jsou potřebné i znalosti z všeobecného vzdě-

lání, filosofie, politiky, vědy či kultury, ale zejména oblasti didaktiky, psychologie a peda-

gogiky. Učitel odborného výcviku by měl umět jasně a srozumitelně vysvětlovat látku 

dané problematiky, ale zároveň správně předvést technologické postupy při praktickém 

nácviku. Učitel musí být trpělivý, ochotný, mít komunikativní i organizační dovednosti, 

být nápomocný, klidný, rozhodný, a zároveň by měl mít nepochybně dobrý a zdravý 

vztah k mládeži. Učitel by také měl využívat pedagogický takt, mít přirozenou autoritu a 

umět si vybudovat důvěru u svých studentů. Chce-li být někdo dobrým učitelem, musí 

se ve svém oboru zdokonalovat a rozvíjet své pedagogické i odborné dovednosti a zku-

šenosti. 

Mimo učitele odborného výcviku působí samozřejmě na studenty i další okolnosti, jako 

například prostředí, ve kterém probíhá vyučování, pracovní skupina, ve které se žáci na-

chází, škola a ostatní zaměstnanci. Ze všech těchto faktorů je právě jedním z nejdůleži-

tějších faktorů vliv učitele odborného výcviku, který předává studentům veškeré infor-

mace, vědomosti a praktické dovednosti v daném oboru. Učitel vede studenty k urči-

tému cíli, tvořivosti, aby vlastním přemýšlením rozvíjeli získané poznatky a zdokonalili 

                                                      

 

 

10 J.A. Komenský 
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svou manuální zručnost. Zajišťuje připravenost, cílevědomost, plánovitost vyučování a 

zároveň vychází z pedagogických dokumentů a uplatňuje v plné šíři svých zkušeností a 

dovedností. 
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 Porovnání kurikulárních dokumentů oboru elektrotechnik 

 

1.9.1 Učební plán studijního oboru  

26-41-L/01 Elektrotechnik  

1. až 4. ročník 

Vyučovací předmět 

Počet týdenních ho-

din v ročníku 

ŠVP Ročník I. II. III. IV. 

1) Všeobecné vzdělávání 

Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 1 - - - 1 

Přírodovědné vzdělávání 
Fyzika 1 1 1 1 4 

Chemie 1 - - - 1 

Základy ekologie  1 - - - 1 

Matematické vzdělávání Matematika 3 3 3 3 12 

Matematický seminář - 1 1 - 2 

Estetické vzdělávání Literární seminář - - - - 0 

Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Vzdělávání v ITC ICT 2 1 1 2 6 

Ekonomické vzdělávání Ekonomika  - 2 1 - 3 

Volitelný předmět 

Seminář z A - - - 1* 

1 

Seminář z M - - - 1 

Celkem hodin týdně  18 16 16 16 66 

Tab. č.  2: ŠVP všeobecné vzdělávání (zdroj SŠES) 
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Tab. č.  4: RVP (zdroj MŠMT RVP pro obor elektrotechnik) 

Vyučovací předmět 

Počet týdenních 

hodin v ročníku 

ŠVP Ročník I. II. III. IV. 

2) Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání 

Základy elektrotechniky 6 - - - 6 

Elektrotechnika - 4 2 3 9 

Elektrická měření - - 3 3 6 

Technická dokumentace 2 - - - 2 

Elektronika - 3 3 3 9 

Digitální technika - 2 - - 2 

Aplikovaná výpočetní tech-

nika 

- - 2 - 2 

Odborný výcvik 6 7 7 7 27 

Celkem hodin týdně 14 16 17 16 63 

Celkem 32 32 32 32 129 

Tab. č.  3: ŠVP odborné vzdělávání (zdroj SŠES) 
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Tab. č.  5: Srovnání RVP a ŠVP (zdroj SŠES) 

 

1.9.2 Zhodnocení výukových hodin komparací tabulek 

Na základě přepočtu navrhovaných výukových hodin pomocí srovnávací tabulky RVP a 

ŠVP jsem došel k následujícímu závěru: 

• V RVP je navrženo včetně disponibilních hodin 4096 vyučovacích hodin, v teore-

tické části v počtu 2976 hodin, ale praktická část není vyčíslena. S praktickou částí 

se počítá do odborného vzdělání v rozsahu 1472 hodin a disponibilních 1120 ho-

din. Je zajímavé, že není určena přesná hodinová dotace odborného výcviku, ale 

je zmíněn bod: „Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 

4 týdny za celou dobu vzdělávání. Odborná praxe se organizuje v souladu s plat-

nými právními předpisy. Kromě toho zařadí škola učební praxi v rámci 
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obsahového okruhu elektrotechnika, a to v minimálním rozsahu 8. týdenních vy-

učovacích hodin za celou dobu vzdělávání.“11 

• Procentuální poměr teoretické a praktické části v RVP není možné zcela vyčíslit.  

• U ŠVP je to včetně disponibilních hodin 4160 vyučovacích hodin. V teoretické 

části 3296 hodin a v praktické části odborného výcviku 864 hodin. 

• Procentuální poměrové vyjádření u ŠVP je následující: teoretická část 79,2 %, 

praktická část tedy odborný výcvik 20,8 %. 

Z výše uvedených čísel vyplývá, že pětina hodin je tvořena odborným výcvikem. Není zde 

možné mít téměř vyrovnané procento teoretického a odborného vyučování. Tato situ-

ace je možná u 3letých učebních oborů. S ohledem na to, že cílem je připravit studenty 

jak na řemeslo, tak i na budoucí povolání, kde musí perfektně ovládat teoretickou část 

oboru a zároveň brát v potaz i přípravu k dalšímu vzdělávání, například na vysoké škole, 

proto je tento poměr dostačující.  

Z výše uvedených tabulek a dat také vyplývá, že škola využila disponibilních hodin, a ho-

din navýšených školou na absolutní možný počet. Tento stav hodnotím velmi pozitivně, 

neboť studenti získají hlubší teoretické znalosti v odborných předmětech a prohloubení 

znalostí z všeobecně vzdělávacích předmětů, které jsou velmi důležité. 

 

                                                      

 

 

11 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání - 26-41-M/01 Mechanik elektrotechnik 
Dostupné na: http://zpd.nuov.cz str.56 bod 7. 

http://zpd.nuov.cz/
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1.9.3 Kurikulární rámec oblasti vzdělávání  

V rámcovém vzdělávacím programu pro střední odbornou školu se usiluje o vytvoření 

plurálního vzdělávání. Proto se vymezují pouze výsledky vzdělávání, nezbytné pro-

středky k jejich dosažení a realizace požadavků se nechává na škole.  

 
Tab. č.  6: Kurikulární rámec elektrotechnická zařízení se zaměřením na plošné spoje (zdroj MŠMT RVP pro obor elek-

trotechnik) 

Z výše uvedených tabulek se také dá vyčíst, že není přesně stanovena hodinová dotace 

na výuku plošných spojů. V tematickém plánu pro druhý ročník, na který se v této práci 

zaměřuji, mám sedm vyučovacích hodin na téma: způsoby návrhu a výroby plošných 

spojů. Během těchto sedmi hodin, které mám v rámci odborného výcviku v jeden vyu-

čovací den, proberu základy a zásady návrhu, metody výroby, postup výroby. Ovšem už 

není dále specifikováno, zda další vyučovací dny a témata budou zahrnovat také výrobu 

plošných spojů, nebo bude problematika realizována za pomoci jiných učebních pomů-

cek, například nepájivého pole. Z čehož plyne, že zatím je pouze na mne, jestli nechám 

studenty další problematiku obvodů realizovat pomocí plošných spojů nebo nějakým ji-

ným způsobem, ale vždy musím zvolit takovou metodu, abych naplnil hodinovou dotaci 

specifikovaným tématem. 

Já se přikláním k názoru dále využívat raději metodu realizace a výroby na plošných spo-

jích z několika důvodů: miniaturizace, propojení více úkonů v jeden celek, technologický 

pokrok, kvalitnější výsledná funkce, i přesto, že toto řešení může být zdlouhavé, zato 
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výsledek kvalitnější. Tedy metodu výroby plošných spojů zavádím i dále do dalších pro-

bíraných témat.  
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  Rešerše učebních textů 

Rešerše je soupis vybrané literatury, z které se dál zpracovává text, který pojednává o 

daném tématu. Základem každého odborného textu je důkladná rešerše, ale v tomto 

konkrétním případě jsme zjistili, že není snadné dohledat veškeré zdroje a poté je roz-

dělit na potřebné a ty, které už nesouvisí s hlavním tématem práce. Také je důležité roz-

lišovat spolehlivé a méně spolehlivé práce. 

„Příprava na vyučování je nezbytnou, důležitou součástí výchovně vzdělávací práce kaž-

dého výchovného pracovníka, tedy i mistra odborné výchovy. Je základním předpokla-

dem racionálního a efektivního řízení vlastního vyučovacího procesu. Forma ani rozsah 

přípravy nejsou nijak předepsány. Písemná příprava umožňuje mistrovi snazší orientaci 

a přehlednost při vyučování. Při analýze výsledků se může vracet k přípravě, upravovat, 

měnit a doplňovat postupy (základ přípravy na budoucí vyučování).“ 12 

 

Má-li být příprava na vyučovací jednotku kvalitní, musí být opřena o pravdivé, podrobné, 

specifické, výstižné a jasné podklady. Jako podklady pro svou přípravu na hodinu odbor-

ného výcviku na střední škole používám nejrůznější materiály. Od odborných učebnic 

přes skripta až k technologickým manuálům, které jsme dostali od různých firem. Určitou 

část bezpochyby tvoří vlastní zkušenosti které jsou nezbytnou součástí. Ale tomuto 

všemu předchází rešerše, na základě, které vyberu příslušné a potřebné materiály, z kte-

rých následně dělám svou přípravu na hodinu.  

  

                                                      

 

 

12 ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika praktického vyučování I. Brno: MU, 2005.  s.92 
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  Rešerše učebních materiálů na téma plošné spoje 

Autor Název publikace ISBN 

MALINA, Václav Poznáváme elektrotechniku I. 80-7232-039-4 

TKOTZ, Klaus a kol. Příručka pro elektrotechnika 80-86706-00-1 

ŠKEŘÍK, Jan Receptář pro elektrotechnika 04-537-88 

SVOBODA, Jiří Stavebnice tranzistorových zesilovačů a 

přijímačů 

04-526-72 

Web http://jvelektronika.cz/?page_id=261  

Tab. č.  7: Rešeršované texty 

 

V první řadě bych rád zmínil, že v rámci shánění odborných materiálů k teoretické části 

této bakalářské práce jsme kontaktovali a navštívili tři střední elektrotechnické školy. 

Střední školu elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Střední odborné učiliště 

Ohradní a Střední průmyslovou školu na Proseku. Abychom dostali zpětnou vazbu a roz-

šířili si obzory v oblasti výroby DPS, bohužel i po konzultacích s kapacitami v oboru jsme 

došli ke společnému závěru, že pro oblast základní ruční výroby plošných spojů není 

v současné době dostatek kvalitních zdrojů a literatury. A pokud už se nějaké najdou, tak 

jsou zaměřena na pokročilejší postup výroby. Každý z učitelů odborného výcviku si se-

psal vlastní výukové materiály formou slajdů ve výukové prezentaci, v které popisuje 

vlastní zkušenosti a dovednosti, které získával během své praxe. Do prezentací jsme 

mohli nahlédnout, ale bohužel nám nebyly poskytnuty. Zato nám alespoň bylo doporu-

čeno pár odborných textů, a hlavně několik rad z vlastních zkušeností. 

 

 

  

http://jvelektronika.cz/?page_id=261


 

34 

 

1.11.1  Poznáváme elektrotechniku I. 

V této literatuře pan Malina stručně a jasně popisuje základy elektroniky a postupně se 

dostává přes polovodiče a zesilovače až k vlastní problematice výroby plošných spojů. 

Velmi oceňuji v této literatuře zaměření na začátky výroby plošných spojů, a to s ohle-

dem i na možnou dostupnost použitých materiálů. Je zde popsáno několik způsobů vý-

roby od lehčího návrhu fixem ke složitějšímu návrhu fotocestou. Realizace je popsána 

sice stroze ale přesto je dostačující. Dále mne zde velmi zaujala i kapitola zaměřená na 

samotné leptání, kde se autor zmínil jak o chloridu železitém, tak i o použití možné ag-

resivnější a rychlejší metodě leptání v lázni skládající se z peroxidu vodíku, kyseliny chlo-

rovodíkové/solné a vody. Autor klade důraz i na kvalitní pájení, vrtaní, čištění, ošetření 

desky, ale zároveň nevynechává bezpečnost a pečlivost při práci. Tuto literaturu z mého 

pohledu hodnotím jako velmi užitečnou a vhodnou k výuce základů návrhu plošných 

spojů, jen mi zde chybí ilustrační fotografie či obrázky. Také hodnotím kladně, že autor 

si je dobře vědom zdlouhavosti při tvorbě plošných spojů klasickým způsobem a zároveň 

jako jeden z mála nabízí v publikaci způsob rychlejší, který se mi často osvědčil a jsem 

s ním osobně velmi spokojen. O této metodě tolik: „Někteří z vás se seznámí s podstatně 

rychlejším způsobem leptání. Taková leptací lázeň se připraví z jednoho asi 40 % roztoku 

peroxidu vodíku (silná koncentrace), ze stejného dílu kyseliny chlorovodíkové (solné) a 

jednoho dílu vody. Je to mnohem agresivnější leptací roztok než chlorid železitý. Při che-

mické s mědí se vyvíjí jedovatý plyn chlór, který pronikavě čpí. Dále vzniká teplo, které 

dokáže společně s vlastním působením chemikálií značně poškodit kresbu na fólii. Je sice 

možné ředěním vodou reakci zpomalit, jenže roztok pak třeba neleptá vůbec.“13   V sou-

vislosti s tímto způsobem ovšem autor klade důraz i na bezpečnost práce.  

  

                                                      

 

 

13 MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku I. České Budějovice 2001.  s.219 
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1.11.2  Příručka pro elektrotechnika 

Publikace Příručka pro elektrotechniky nabízí členitý souhrn základních vědomostí pro 

rozsáhlé specializace v celé šíři elektrotechnických oborů. Je zde kladen velký důraz na 

jasnost a srozumitelnost výkladu, který je navíc obohacen o velké množství barevných 

obrázků, diagramů a schémat zapojení. Obsah publikace je seřazen od základních pojmů 

přes základní zapojení, bezpečnost, řízení a regulaci, spotřebiče, PLC systémy až k výrob-

ním postupům a zpracování materiálu, kde se nachází i podkapitola plošných spojů. 

Autor zde jednoznačně popisuje základní fakta o plošných spojích. Jasně popisuje prin-

cip, funkci, techniky vývoje a názorně poukazuje na obrázcích jednotlivé postupy, či kom-

ponenty plošného spoje. Přijde mi, že autor výborně popíše základy, ale už se nepouští 

do hlubší problematiky. Kladně na druhou stranu musím ohodnotit ilustrační obrázky, 

fotografie a zároveň pár kontrolních otázek na konci kapitoly. „1. Jakou úlohu mají 

plošné spoje? 2. Jmenujte 3 základní materiály pro plošné spoje? 3. Co jsou to prokovené 

otvory? 4. Kde se používají vícevrstvé desky plošných spojů?“14  

Tuto knihu bych využil při výuce ve velkém množství vyučované látky, ale poslouží nám 

pouze k základnímu orientování se v problematice a vysvětlení základních pojmů a pra-

videl. 

  

                                                      

 

 

14 TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika s.546 

Obr. č.  3: Typy plošných spojů 
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1.11.3  Receptář pro elektrotechnika 

Kniha obsahuje podrobné návody různých osvědčených prostředků na leptání, lepení, 

tmelení, barvení, impregnaci a čištění všech různých kovů, skel, dřeva a jiných materiálů. 

Publikace je určena technikům, mistrům, dělníkům, kutilům a veškeré široké populaci, 

která má zájem o nejrůznější typy návodů.  Obsah publikace je členěn do kapitol a vlast-

ních podkapitol, které jsou zaměřeny pouze na svou vlastní problematiku. A právě po-

slední kapitola je zaměřena na plošné spoje.  Jsou v ní rozebrány podkladové materiály, 

vytvoření předlohy plošných spojů, výroba plošných spojů pomocí několika technologic-

kých postupů, čištění a bezpečnost. V první podkapitole Základní podkladový materiál 

pro plošné spoje je jako v jedné z mála publikací uvedeno základní značení materiálů, 

pryskyřic a pojiv, izolantu a vodivého materiálu. Také je zde uvedeno několik českých 

státních norem, které sice byly aktualizovány, ale jejich základ platí do dnes. Tuto část 

považuji za velmi důležitou, jelikož státní normou je ovlivněn celý výrobní postup, ale je 

velkým problémem najít takovéto publikace, které normy uvádějí, a dokonce použijí 

přímo do praxe. Dále je zde pěkně popsáno několik typů leptání, kde je přesně uvedeno, 

z čeho a jak velkého množství se dá namíchat leptací roztok. Ovšem samotnému návrhu 

a výrobě plošných spojů je zde věnováno pouze pár řádků, které poslouží spíše už zku-

šenému technikovi. 

1.11.4  Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů 

Kniha Ing. J. Svobody pojednává o řešení tranzistorových zesilovačů a radiových přijí-

mačů formou stavebnic. Hlavním těžištěm knihy je souhrn několika návodů na základní 

řadu zesilovačů, z kterých je možné vytvořit podle představ čtenáře libovolný řetězec. 

Každý návod uvádí technické údaje, popis funkce, potřebné součástky, vlastní provedení 

a také nabuzení, měření a nastavení zesilovače. Proč jsem použil tuto knihu je fakt, že je 

zde kapitola věnována výrobě plošných spojů.  
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1.11.5  http://jvelektronika.cz/?page_id=261 

Na tomto webu můžeme najít spoustu užitečných rad, schémat, návodů a novinek 

v elektronice. Zaměřím se ale na konkrétní video, kde autor popisuje postup výroby DPS. 

Je v něm sice velmi jednoduše a stroze ukázán postup výroby plošného spoje, přesto si 

myslí, že výsledek je uspokojivý. Autor zde zmíní podstatné postupy a zároveň vše ná-

zorně i předvede. Přínosné je pro mne ve výuce tím, že mohu ukázat v rychlosti postup, 

doplnit o mé poznatky a rozebrat práci někoho jiného. Zároveň si studenti zopakují po-

stup a uslyší to i slovy jiné osoby. Ve videu bych uvítal více technických údajů a upřesnění 

postupu při výrobě plošného spoje. 

 

 

 „Když člověk neví, kam směřuje, často se stane, že dospěje tam, kam vůbec nechtěl…“15 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 

 

15 Mager 

http://jvelektronika.cz/?page_id=261
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  Tvorba učebního textu 

Učebnice je: „Učební text přizpůsobený specifickým potřebám žáků podle typu školy, ur-

čitého vyučovacího předmětu a ročníku.“16 

K přípravě a vytvoření učebního textu bylo nutné sehnat a prostudovat dostatek infor-

mací týkající se dané problematiky. Proto byla provedena rešerše odborné literatury, 

která se tématu věnuje. Na základě dostupných informací byla vypracována praktická 

část. Zde jsou uvedeny základní principy tvorby učebních textů, podle kterých bylo po-

stupováno. 

Dnes si škola sama volí, jaké učebnice budou žáci používat. Volba učebnice, s níž budou 

studenti během roku pracovat, má pro školu velký význam. Z toho vyplývá, že tvorba 

učebního textu je zodpovědná práce. Na dobře zpracovaném učebním textu se podepi-

suje kvalita výuky a chuť žáků ke studiu jak v prostředí školy, tak i při domácí přípravě. 

Proto je v České republice většina učebnic schvalována Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, aby byla zajištěna kvalita a objektivita učebních textů. 

Dnes existuje celá řada učebních pomůcek. Pedagog nebo škola si proto musí vybrat ty, 

které bude při výuce, využívat co nejlépe. Volba učebních pomůcek musí být s ohledem 

na cíle vzdělávání, věk žáků, dosavadní zkušenosti a vědomosti žáků. Jedná se o celou 

řadu faktorů, které ovlivňují vzdělávání a efektivitu.  

Dále také musíme brát ohled na to, jaké jsou základní funkce daného typu učebního 

textu. Při tvorbě učebních textů je nutné respektovat určité zásady. Jedná se o takzvané 

didaktické principy. Didaktické principy je možné charakterizovat takto: „Jedná se o 

obecná doporučení vztahující se na všechny didaktické kategorie, při jejichž respektování 

                                                      

 

 

16 MAŇÁK, J. a ŠVEC, V. Výukové metody. s. 129 
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může učitel při vzdělávání žáka nebo žák při své autodidakci dosáhnout maximální efek-

tivity a účinnosti při naplňování cílů procesu vyučování – učení se.“17 

Didaktická výstavba učebnic: „Učební látka musí mít jasnou strukturu a být správně roz-

dělena. Výklad v učebnici musí být stručný a doplněný o obrázky, které dokreslují pro-

brané učivo. V každé kapitole by mělo být shrnutí a teze k zapamatování. Vhodné je ohra-

ničení důležitých pasáží do rámečku pro lepší zapamatování. Učebnice by měly obsaho-

vat obrázky, mapky, grafy, schémata či diagramy pro lepší zapamatování učiva. Učeb-

nice by dále měly dávat žákům zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Měla by to být 

příležitost pro žáky k samostatné práci za pomoci kontrolních otázek.“18 

 
Základní charakteristika studijního textu podle Skalkové:  

• Text má být členěn do krátkých odstavců. 

• Volné okraje k dispozici pro studenty, aby si tam mohli vpisovat své po-

známky. 

• Studni by měli být nabádáni k opakování nastudovaného učiva.  

• Odpovědi na otázky za textem musí být jasné přímo z textu. 

• Musí být psány zajímavě, aby vyhovovali potřebám studentům a studenti 

měli potřebu studovat. 

  

                                                      

 

 

17 PŮLPÁN, Zdeněk. Základy sestavování a klasické vyhodnocování didaktických testů. s. 40-42. 
18 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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2 Praktická část 

V praktické části této bakalářské práce seznámíme čtenáře s výrobou, plošného spoje. 

Čtenář se z obsahu dozví, co se skrývá pod pojmem plošný spoj a naučí se, jak je možné 

plošný spoj navrhnout a následně zkonstruovat (vyrobit). 

Piktogramy 

 

Cíl 

 

Definice 

 

Zajímavost 

 

K zapamatování 

 

Kontrolní otázky 
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 Definice plošných spojů a jejich výroba 

Cílem této kapitoly je definovat plošný spoj. 

 

Plošný spoj neboli úplným názvem deska plošného spoje je označován zkratkou 

DPS (v angličtině printed circuit boardop PCB) je jednoduše řečeno izolovaná deska s vo-

divými cestami, otvory a ploškami pro připevnění součástek. Úkolem desek s plošnými 

spoji je realizovat vodivé propojení mezi součástkami mechanicky uchycenými na izo-

lační podložce. Tato technologie plošných spojů umožnila přechod z ručního propojování 

součástek drátovými spoji na modernější a efektivnější technologii. Deska plošného 

spoje se skládá z izolantu, vodivých cest a součástek. Izolantem se tedy rozumí materiál, 

který nevede elektrický proud. Základním izolačním materiálem také takzvaným dielek-

trikem bývá nejčastěji cuprextit. Cuprextit je epoxidový laminát. Dříve se také používal 

umatex, cuprexkart, či další materiály, které jsou různou variací sklolaminátů, pryskyřic 

a nasycených papírů. Tloušťka izolantu se pohybuje od 0,1mm (speciální využití) až po 

několikamilimetrové, kde slouží i jako nosná deska. Běžně se setkáme s tloušťkou 1,5 

mm.  

Na izolantu bývá napařovaná, plátovaná nebo laminovaná měděná či jiná elektricky vo-

divá folie, na které se následně vytváří různými metodami vodivé propojení. Tloušťka 

elektricky vodivé fólie se pohybuje od 5μm při využití v mikro modulových obvodech až 

do 105 μm pro obvody s větší proudovou zatížitelností. V běžném provozu se setkáváme 

nejčastěji s tloušťkou 35 μm. 

Podle toho, kolik vzájemně odizolovaných vodivých vrstev plošný spoj má, dělíme plošné 

spoje na jednovrstvé, dvouvrstvé či vícevrstvé. U jednovrstvých plošných spojů také zva-

ných jednostranné plošné spoje je pouze vodivá část na jedné ze stran izolované desky. 

Dále máme dvouvrstvé neboli oboustranné plošné spoje, kde máme vodivou část nane-

senou z obou dvou stran izolované desky, a tudíž je možné celkový obvod zmenšit a vy-

užít plně obě dvě strany plošného spoje. Tato výroba není nijak složitá, ale obnáší pár 

pravidel, které je potřeba dodržet. Další možností jsou vícevrstvé plošné spoje, kde 
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používáme skládání a propojování jak jednovrstvých, tak i vícevrstvých plošných spojů 

na sebe. V praxi se dnes běžně můžeme setkáme se čtyř vrstvými spoji. Vše je ale ovliv-

něno specifickými požadavky, a proto se tento proces používá i pro šesti, osmi, a do-

konce až dvaceti vrstvé desky. 

Každá strana desky má i svůj název. U jednovrstvých plošných spojů máme stranu osa-

zovací a stranu cesty. Strana cesty také zvaná strana spoje je tvořena propojovacími 

plošnými spoji, také takzvanou vodivou cestou. Dále tu jsou plošky pro připevnění sou-

částek a otvory skrz desku, kterými jsou vývody součástek prostrčeny. Také na straně 

cesty může být umístěn upřesňující popisek. Na straně osazovací jsou umístěné sou-

částky a skrz otvory připájeny k plošnému spoji. 

Plošný spoj tedy tvoří kovová (nejčastěji měděná) vodivá a propojovací cesta na izolova-

ném podkladu. Deska plošného spoje plní čtyři základní funkce. 

• Realizuje vodivé spoje  

• Poskytuje mechanickou oporu součástkám 

• Slouží ke chlazení součástek  

• Obsahuje popis pro identifikaci součástek a lepší orientaci na desce 

Plošný spoj lze zatěžovat větším proudem než drátové spoje odpovídajícího průřezu, 

který je dán větší ochlazovací plochou plošného spoje při stejném průřezu. Ochlazovací 

plocha plošného spoje je přibližně 10x větší než u drátového spoje. Zatížitelnost ploš-

ného spoje závisí na síle vodivé cesty, tloušťce izolantu a na tepelné vodivosti desky. 

Jedna strana plošného spoje odvádí teplo z izolantu. Při návrhu tedy uvažujeme o umís-

tění plošného spoje a jeho okolních podmínkách.  
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• První patent plošného spoj se datuje již roku 1903 Albertem Hansonem. 

 

• Plošný spoj je izolovaná deska s vodivými cestami, otvory a ploškami pro při-

pevnění součástek. 

• U jednovrstvých plošných spojů máme stranu osazovací a stranu cesty. 

 

• Co je úkolem desky plošného spoje?  

• Z čeho se skládá deska plošného spoje? 

• Jaké čtyři základní funkce má deska plošného spoje?  
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 Potřeby pro ruční výrobu plošného spoje 

Cílem této kapitoly je připravit si potřebné pomůcky. 

 

 

• Cuprextit 

• Leptací roztok (kyselina chlorovodíková solná 31 % a peroxid vodíku 30 %) 

• Stojanová mikro vrtačka 

• Vrták 

• Páječka 

• Tavidlo 

• Pájka 

• Lihový fix 

• Líh 

• Důlčík 

• Kladívko 

• Lepící páska 

• Leptací potřeby (vanička a pinzeta) 

• Schéma 

 

 

 

   

 

Obr. č.  4: Cuprextit Obr. č.  5: Leptací roztok 

Obr. č.  6: Mikrovrtačka Obr. č.  7: Důlčík Obr. č.  8: Kladívko Obr. č.  9: Lihový fix 
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 Ruční výroba plošného spoje 

Budeme se věnovat pouze ruční výrobě plošného spoje. Metod, jak plošný spoj vyrábět 

je samozřejmě více. 

2.3.1 Návrh schématu plošného spoje 

Cílem této kapitoly je se naučit navrhnout schéma plošného spoje. 

 

Nejprve je důležité znát schéma zapojení, které chceme realizovat. U jednodu-

chých zapojení si můžeme desku plošného spoje navrhnout, osadit, zapojit a vyzkoušet. 

Pokud něco nebude fungovat, není náročné spoj upravit nebo vyrobit si nový, ale co u 

složitějších obvodů, kde nám návrh a realizace zabere více času? Je vhodné si vybrat 

takové schéma, o kterém víme že je funkční. Funkčnost můžeme ověřit přes počítačový 

software, nebo si obvod nejprve vyzkoušet a zapojit na nepájivém poli a teprve poté 

realizovat klišé plošného spoje. Pokud takové schéma zapojení máme, můžeme začít vy-

tvářet osazovací výkres a výkres vodivé cesty, tedy klišé. Důležité je si předem rozmyslet, 

kudy a jak povedeme vodivé cesty. Nikde se nám nesmí křížit, aby nevzniklo nežádoucí 

vodivé propojení. Při rozmísťování součástek nesmíme zapomenout na zrcadlové pře-

vrácení. To vzniká v závislosti na straně vodivé cesty a osazovací straně tištěného spoje, 

kde součástky umisťujeme. Toto zrcadlové převrácení je důležité u vícepólových 

Obr. č.  11: Pájka Obr. č.  10: Tavidlo Obr. č.  12: Páječka 
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součástek, kde by nastalo nechtěné prohození těchto pólů. Schéma si můžeme upravo-

vat a tím i ušetřit celkovou plochu desky. Velikost volíme podle tvaru pouzdra, podle 

rozměru největší součástky nebo specifickou potřebou součástek. Pokud budeme des-

tičku umisťovat na zařízení musíme nechat volné místo k upevnění. Součástky by měli 

být vždy zakresleny ve vodorovné nebo svislé poloze, a to jeden typ součástek vždy ve 

stejné. Toto děláme z důvodu jednodušší orientace na plošném spoji. Také je důležité 

myslet na pájecí plošky a jejich dostatečnou velikost, kde se budou pájet součástky k vo-

divé cestě. Takové schéma navrhujeme ve skutečné velikosti a snažíme se tištěný spoj 

co nejvíce zmenšit. Miniaturizaci neprovádíme ale za každou cenu. Máme přístroje ob-

sahující součástky, které určují jejich rozměr např. reproduktory, obrazovky, měřidla atd. 

Konkrétně u měřících přístrojů záleží na přesnosti, proto používáme větší, ale spolehli-

vější a přesnější součástky. Větší rozměr umožní obvodu lepší ochlazování zdrojů tepla a 

tím snížení závislosti funkce přístroje na teplotě. Zapojení tak bude přehlednější a lépe 

se nám s ním bude manipulovat. Velikost je tedy určena požadavky, součástkami, anebo 

pouzdrem, do kterého bude plošný spoj umístěn.  
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Obr. č.  13: Schéma 

 

• V sériové výrobě se navrhují plošné spoje přes počítačové programy, které 

v sobě mají veškeré potřebné parametry, a sami správně rozvrhnou a rozmístí 

součástky na plošný spoj. 

 

• Nikde se nám nesmí křížit vodivé cesty, aby nevzniklo nežádoucí vodivé propo-

jení. 

• Při rozmísťování součástek nesmíme zapomenout na zrcadlové převrácení. 

 

• Co nám umožňuje větší plošný spoj? 

• Proč musíme zrcadlově převracet součástky?  
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2.3.2 Rozmístění součástek na desku plošných spojů 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, proč a jak se rozmisťují součástky na desku ploš-

ného spoje. 

 

„Součástky rozmisťujeme tak, aby: 

• cesta signálu nízkofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního byla vždy co nejkratší  

•  součástky, na nichž je např. zesilovaný signál, nebyly blízko u zdroje (rušivé na-

pětí) jako transformátory, tlumivky, kontakty, …  

• polovodičové a ostatní součástky citlivé na teplo nebyly v blízkosti zdroje tepla  

• cívky i kondenzátory laděných obvodů, jejichž parametry závisí na teplotě, byly, 

co nejdále od zdrojů tepla  

• výstup a vstup jednoho stupně nebyli blízko sebe a nedocházelo k nežádoucím 

vazbám  

• spoje, které mezi součástkami povedou, byly nejkratší a nekřížili se  

• vývody v desce byly umístěny v takovém místě, aby napojení na zdroj nebo další 

desku, součástku byly co nejkratší “19  

                                                      

 

 

19 MILERSKI, Tomáš Technologie plošných spojů a pájení 
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Obr. č.  14: Náčrt 

 

 

Obr. č.  15: Osazovací výkres 

 

 

Obr. č.  16: Výkres vodivé cesty 
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• Při osvojení návrhu schématu lze sloučit schéma osazovací a schéma cesty do 

jednoho. 

• Spoje lze realizovat i v prostoru mezi vývody součástek. 

 

• Spoje, které realizujeme, by měli být co nejkratší a nesmí se křížit. 

 

• Můžeme součástky, na nichž je např. zesilovaný signál umístit kamkoli? Pří-

padně proč? 

• Může být spoj mezi součástkami libovolně dlouhý? 
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2.3.3 Výroba desky plošného spoje 

Cílem této kapitoly je realizace výroby desky plošného spoje. 

 

Pokud máme navržený osazovací výkres a výkres vodivé cesty, připravíme si 

cuprextit, který pečlivě očistíme lihem. Pokud by byl cuprextit znečištěn více, můžeme 

použít tekutý písek. Schéma přilepíme na vodivou část desky a v místech, kde budou 

umístěné součástky, a bude tedy potřeba vyvrtat díru si budoucí spoje odůlčíkujeme. 

Následně odstraníme schéma a přesně podle schématu lihovou fixou pečlivě nakreslíme 

spoje. Dbáme přitom na dostatečnou velikost pájecí plošky a dostatečnou šířku vodivé 

cesty. Po nakreslení spoje necháme fix zaschnout a celé zapojení překreslíme ještě jed-

nou. A to z důvodu pečlivého zakrytí a potenciálnímu nechtěnému narušení vodivé 

vrstvy při leptání. 

 

Obr. č.  17: Klišé 
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Obr. č.  18: Odůlčíkovaný Cuprextit 

 

 

Obr. č.  19: Nakreslené spoje 
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• Věděli jste, že klišé není jen slovní obrat pro cokoli, co se stalo všedním, ale je to 

i výraz pro identickou kopii tedy obtisk? 

 

• Cuprextit vždy pečlivě očistíme. 

• Dbáme na dostatečnou velikost pájecí plošky a dostatečnou šířku vodivé cesty. 

• To co bude namalované fixem zůstane, ostatní část se odleptá. 

 

• K čemu nám slouží důlčík? 
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2.3.4 Leptání plošného spoje 

Cílem této kapitoly je si vysvětlit a popsat, jak probíhá leptání plošného spoje. 

 

Na takto připravený plošný spoj nalepíme na stranu osazovací úchop vytvořený 

z lepící pásky. Také si připravíme leptací roztok v leptací vaně v poměru 1:1:1 a to 31 % 

roztok kyseliny chlorovodíkové sodné, 30 % roztok peroxidu vodíku a vody. Vodu použí-

váme ke zpomalení reakce leptacího roztoku s kovem. Do roztoku opatrně vložíme des-

tičku a dáváme pozor, aby nevznikla vzduchová bublina ve spodní části pod destičkou. 

Plošný spoj se umisťuje leptanou částí dolů z důvodu uvolňování mědi, která se pak může 

volně rozpouštět do roztoku. 

Leptání plošného spoje nám zabere od desítek sekund až po jednotky minut. Záleží na 

koncentraci a nasycenosti roztoku. Po vyleptání plošný spoj vyndáme z roztoku a omy-

jeme pod tekoucí vodou. Během leptacího procesu je důležité dodržovat bezpečnostní 

pravidla a opatření. Například práce v gumových rukavicích, ochranných brýlích a dalších 

ochranných pomůckách. Roztok můžeme použít i vícekrát za sebou, a to až do doby jeho 

nasycení, poté je potřeba roztok ekologicky zlikvidovat.  Je velmi důležité zkontrolovat, 

zda jsou všechny části vyleptány, a nikde nám nezůstal nechtěný propoj. Pokud je vše 

v pořádku můžeme lihem očistit zakryté části fixou a destičku odmastit. Můžeme ovšem 

zjistit, že plošný spoj není ještě hotový a musí se ponechat v leptací lázni. Nikdy není 

dobré nechávat plošný spoj v lázni déle než nezbytnou dobu k vyleptání. Mohlo by dojít 

i k odleptání vodivé cesty pod fixem. 
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Obr. č.  20: Leptání 

 

Obr. č.  21: Vyleptaný spoj 

 

Obr. č.  22: Vyleptaný spoj očištěný 
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• K leptání se dá použít i jiný leptací roztok, například chlorid železitý. 

• Desku plošného spoje si můžeme přilepit k provázku, který bude uvázaný na 

špejli a tím si můžem určit hloubku ponoření do leptací lázně. 

 

• Během leptacího procesu je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla a opatření. 

• Leptací roztok připravíme v poměru 1:1:1 a to 31 % roztok kyseliny chlorovodí-

kové sodné, 30 % roztok peroxidu vodíku a vody. 

 

• Z čeho a v jakém poměru připravujeme leptací roztok? 

• Proč se leptá plošný spoj leptanou vrstvou dolů? 

• Můžeme použít leptací roztok vícekrát? 
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2.3.5 Vrtání plošného spoje 

Cílem této kapitoly je si vysvětlit, jak probíhá vrtání otvorů pro součástky. 

 

Vyleptanou, očištěnou a odmaštěnou destičku teď můžeme vzít a přesunout se 

ke stojanové mikro vrtačce. Zde vyvrtáme díry skrz plošný spoj, aby bylo možné osazení 

součástkami a připájení k vodivé cestě. Otvor skrz by měl být ve středu pájecí plošky. 

Vrták volíme podle průměru vývodů součástek. Nejčastěji používaný průměr vrtáku je 1 

mm. Po vyvrtání všech otvorů destičku opět očistíme.  

 

• Otvor má být ve středu pájecí plošky a musí zbýt dostatečné místo k připájení 

součástky. 

 

• Můžeme použít libovolnou velikost vrtáku? 

• Je důležité si předvrtat otvor? 
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2.3.6 Ochranná maska 

Cílem této kapitoly je si vysvětlil, jak funguje a jak se nanáší ochranná maska. 

 

Na takto připravený plošný spoj můžeme pájet, ale přesto se vyplatí ještě další 

úprava. Využijeme ji při stavbě větších a déle používaných obvodů. Tato úprava zamezí 

oxidaci měděných cest. Je běžné, že za obvyklé situace prostředí povrch koroduje a 

téměř okamžitě reaguje na dotyk prstu. Není to jen nevzhledné, ale zhoršují se přitom 

parametry spoje a ztěžuje se tím pájení. Proto nanášíme na stranu cesty ochranný lak 

neboli ochrannou masku. Připravíme si ji rozpuštěním kalafuny v acetonu. Vhodná je 

malá sklenička, nejlépe pak od laku na nehty i se štětečkem, kterým se celá deska ze 

strany cesty natře. Při natírání dbáme, aby lak nezatekl do vyvrtaných otvorů. Pokud se 

tak stane, necháme masku vytvrdnout a v nechtěném místě pečlivé oškrábeme. Po na-

tření necháme schnout při pokojové teplotě a čekáme přibližně pět až deset minut, než 

je povrch tvrdý a lesklý. Pak krycí maska chrání spoje před oxidací, a navíc výrazně usnad-

ňuje pájení. Také se používá k rozpuštění kalafuny líh. Takto ošetřený spoj rovněž neo-

xiduje, avšak vrstva tvrdne delší dobu a při dotyku zůstává otisk a povrch navíc přijímá 

špínu a prach. Proto se dává přednost rozpuštění kalafuny v acetonu. Další možností je 

použít ochranný lak na plošné spoje. Taková úprava je velmi efektní i účelná. Po zapojení 

celého plošného spoje a připájení součástek můžeme na desku nanést ještě krycí nepá-

jivou masku, která plošný spoj chrání před mechanickým poškozením, oxidací a celé za-

pojení izoluje a zlepšuje izolační pevnost. 
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• Ochranná maska zamezí oxidaci měděných cest. 

• Usnadní nám pájení. 

 

• Proč používáme ochrannou masku? 

• Z čeho se ochranná maska skládá?  

Obr. č.  23: Ochranný lak na DPS 
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2.3.7 Osazení 

Cílem této kapitoly je vysvětlit, jak správně osadit plošný spoj součástkami. 

 

Při klasické montáži jsou na plošný spoj osazovány součástky opatřené dráto-

vými vývody. Před osazením a přiletováním součástek je velmi vhodné si každou zvlášť 

proměřit a zkontrolovat její správnou hodnotu a funkčnost. Součástky umístíme ze 

strany osazovací, vývody prostrčíme skrz otvory a ze strany spoje připájíme součástky 

k plošce vodivé cesty. Součástky vždy umisťujeme na desku, nikoli nad. U špatně upev-

něné součástky může vzniknout například ohnutí a následné zkratování obvodu, ne-

pevný bez opěrný bod pro součástku a pokud je to vyžadováno i špatně chlazený bod. 

Pájený spoj by měl být po celém povrchu spoje hladký a lesklý. Po připájení součástky 

zbytky vývodů zaštípneme. 

 

Obr. č.  24: Osazený plošný spoj 



 

62 

 

 

Obr. č.  25: Připájený plošný spoj 

 

Obr. č.  26: Ukázka správného a špatného pájení 

                                              

 

• Součástky umisťujeme ze strany osazovací a na desku plošného spoje. 

 

• Při špatném a nekvalitním pájení vzniká špatný studený spoj. 

 

• Co se může stát u špatně umístěné součástky? 
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2.3.8 Oživení obvodu 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, jak zprovoznit a změřit obvod. 

 

Po zhotovení výrobního procesu přichází řada na oživení a odzkoušení ploš-

ného spoje. Plošný spoj připojíme ke zdroji napětí a dalším potřebným zařízením. Může 

to být například generátor signálu, osciloskop a jiná měřící zařízení, která nám zkontro-

lují správnost výsledné funkce zapojení. Pokud to obvod vyžaduje můžeme nastavitel-

nými součástkami upravit hodnotu na vyhovující a zajistit tím správnou funkci. Jsou-li 

výsledné hodnoty správné a není zapotřebí žádných dalších manipulací, můžeme plošný 

spoj umístit do krabičky, boxu či jinam a nechat dělat to, k čemu byl vytvořen. Pokud ale 

obvod nefunguje, začíná v lepším případě složitý proces hledání chyb, případné opravení 

a nahrazování součástek. Bohužel většinou nastává horší varianta, kdy se musí celý pro-

ces opakovat od začátku a chybě se vyvarovat. 

 

• Je potřeba zkontrolovat správnost výsledné funkce zapojení. 

• Pokud to obvod vyžaduje můžeme nastavitelnými součástkami upravit hodnotu 

na vyhovující a zajistit tím správnou funkci. Ke kontrole používáme měřící pří-

stroje. 

 

• Co dělat, pokud obvod nefunguje? 

• Jaké znáte měřící přístroje? 
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 Varianty plošných spojů 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, jakým varianty návrhu plošného spoje. 

 

V závislosti na požadavcích a obtížnosti výroby plošného spoje si můžeme vy-

brat z následujících možností postupu výroby. Každá z následujících možností má různé 

výhody i nevýhody. 

2.4.1 Soustava spojovacích čar 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody soustavy spojova-

cích čar. 

 

Spoje jsou tvořeny úzkými proužky vodivé cesty zakončené pájecí ploškou. Tato 

varianta se používá u obvodů, kde chceme dosáhnout oddělení mezi spoji a tím zvýšit 

izolační odpor. Výhodou je přehlednost a orientace. Nevýhodou je velké množství od-

leptané mědi, které vede k nasycování roztoku a prodlužování doby leptání. Této nevý-

hodě můžeme předejít vytvořením plošného spoje s „rozlitou mědí“ kdy nedochází k vel-

kému odleptání vodivé části. 

 

Obr. č.  27: Ukázka spojových čar a spojových čar s rozlitou mědí 
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• Výhoda přehlednost a orientace. Nevýhoda velké množství odleptané mědi, dá 

se předejít vytvořením plošného spoje s rozlitou mědí. 

2.4.2 Soustava dělících čar 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody soustavy dělících 

čar. 

 

U této varianty jsou spoje nahrazeny plochami, které jsou odděleny nevodi-

vými čárami široké minimálně 1 mm. Výhodou tohoto druhu plošného spoje je vyšší me-

chanická i teplotní odolnost. Nevýhodou je pak horší přehlednost. 

 

Obr. č.  28: Ukázka dělících čar 

 

• Výhoda vyšší mechanická i teplotní odolnost. Nevýhoda horší přehlednost. 
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2.4.3 Kombinace spojovacích a dělících čar 

 Cílem této kapitoly je vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody kombinací spojo-

vých a dělících čar. 

 

Tuto variantu můžeme vytvořit kombinací obou předchozích možností. Tato 

soustava má stejné výhody a nevýhody jako předchozí soustavy. Díky kombinaci mů-

žeme skládat k sobě elektricky závislé součástky, a oddálit je tím od zbytku obvodu. Vol-

nou plochu můžeme také využít k popiskům desky. 

 

Obr. č.  29: Ukázka kombinace spojovacích a dělících čar 

 
• Díky kombinaci můžeme skládat k sobě elektricky závislé součástky, a oddálit je 

tím od zbytku obvodu. Volnou plochu můžeme také využít k popiskům desky. 

 

• Jaká je nevýhoda u metody spojovacích čar? 

• Jaká je výhoda u metody dělících čar? 

• Proč používáme kombinaci těchto metod? 
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Závěrem snad jen jedna poznámka: „Jak se má správně navrhovat plošný spoj?“ – „S 
citem. Je to nejen umělecké dílo…“20 
  

                                                      

 

 

20 ZÁHLAVA, Vít Návrh a konstrukce desek plošných spojů. 
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Závěr 

Teoretická část bakalářské práce pojednává o poznatcích, se kterými se musí seznámit 

každý začínající učitel. V teoretické části je popsáno, co je kurikulum, jaké jsou výukové 

cíle, výukové metody, učivo, didaktické prostředky, stanovení pojmů jako je odborný vý-

cvik, učitel odborného výcviku, profil absolventa. Dále jsou rozebrány a porovnány kuti-

kulární dokumenty u oboru elektrotechnik a na závěr teoretické části je udělána rešerše.  

V praktické části je vytvořen učební text se zaměřením na ruční výrobu plošného spoje. 

Učební text je sestaven od úplného seznámení s problematikou až po finální výrobu ploš-

ného spoje základní metodou. Praktická část byla vypracována pomocí dosavadních zku-

šeností získaných při učení odborného výcviku na Střední škole elektrotechniky a strojí-

renství a studiem na MÚVS. Praktická část byla vypracována dle požadavků na strukturu 

učebního textu. Pro vypracování učebního textu nám byla největší překážkou nedosta-

tečná zásoba dosavadních učebních materiálů, a tedy možnost z ní čerpat. Pro vypraco-

vání jsme se snažili vypracovat jak tuzemské, tak i zahraniční učební podklady. Přesto 

nebylo jednoduché vhodný učební materiál dohledat.  

Navrhnutý učební text by měl být použit při hodinách odborného výcviku u oboru elek-

trotechnik ve druhém ročníku. Aby bylo možné navázat, je potřeba mít úspěšně osvo-

jené a naučené předchozí znalosti z učebního plánu.  

Rozšíření této práce by mohlo spočívat v popsání dalších metod výroby DPS. Např. po-

mocí počítačového softwaru a výrobu pomocí moderních technologií. Moderní techno-

logií rozumíme výrobu laserem, frézou a sériovou výrobou. Věřím, že tato práce může 

motivovat další studenty naší vysoké školy, kteří se zabývají výukou odborných před-

mětů, k intenzivnímu rozpracování učebních materiálů, které by pomohlo s výběrem 

učebních podkladů při výuce. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a závěrům považuji stanovené cíle práce za 

splněné. 
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