
Samostatné semestrální zadání v předmětu

STROJÍRENSTVÍ – 2022/2023

Každý student zpracuje a odevzdá samostatnou práci (v rozsahu 2-4 strany A4), ve které podle svého 

výběru zvolí strojírenský výrobek (díl, stroj, zařízení) nebo technologii a tento výrobek (technologii) 

stručně ale výstižně popíše technickým komentářem. Práce musí být vyhotovena s využitím PC. ve 

formátu .doc. Komentář musí obsahovat:

• Přesný název výrobku (nebo technologie) a k čemu je určen (určena).

• U výrobku výrobce (jeho stručná charakteristika).

• Použitý materiál (resp. materiály) a jeho hlavní vlastnosti.

• Použitá (použité) výrobní technologie na zhotovení výrobku.

Další doplňující údaje o výrobku (technologii) podle uvážení studenta

Doporučuje se vypracovat semestrální práci s využitím www stránek strojírenských podniků nebo 

získaných prospektů či jiných vhodných technických podkladů: v každé práci musí být nákres (schéma, 

obrázek) výrobku (technologie), který může být převzatý z www stránek. Komentář musí být technicky 

stručný a srozumitelný. 

V záhlaví semestrální práce uvede student jméno, studijní skupinu a místo studia, studenti z 

kombinovaného studia uvedou vedle jména označení písmenem K. V závěru práce musí být uveden 

zdroj, ze kterého byly převzaty nákresy (schéma, obrázek) a další údaje (vzor semestrální práce je na 

www.kvm.tul.cz , studenti, skripta a texty on-line).

Student odevzdá semestrální práci formou přílohy k poslanému E-mailu na adresu: uds.sempr@tul.cz s 

názvem předmětu (subjektu) posílané zprávy ve tvaru příjmení.jméno.uds.obsah (tedy např. 

novotny.pavel.uds.ložisko). Semestrální práce musí být poslaná v nezkomprimované formě a její 

kapacita nesmí překročit 1 MB. Termín pro poslání semestrální práce je do 2.12.2022. studenti, kteří 

půjdou ke zkoušce v předtermínu, musí práci poslat nejméně týden před vypsaným termínem zkoušky. 

Semestrální práce, které se budou shodovat, budou vráceny k přepracování. Vypracování a odevzdání 

semestrální práce je podmínkou k úspěšnému absolvování předmětu – bez odevzdané semestrální 

práce se nemůže student přihlásit k závěrečnému zápočtu. 

V Liberci 14.09.2022 

http://www.kvm.tul.cz/
mailto:uds.sempr@tul.cz


Inspirace témat semestrální práce 
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TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ LASEREM

PNEUMATICKÉ MECHANISMY 

VÝROBA OZUBENÝCH KOL

ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE TAŽENÍ DRÁTŮ A PROFILŮ

PŘEVODOVKY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE   SVAŘOVANÍ PLAMENEM

VÝROBA BŘITOVÉ DESTIČKY

PRÁŠKOVÁ METALURGIE

PÍSTOVÉ KOMPRESORY

KOTOUČOVÁ BRZDA

ŘEZÁNÍ PLECHŮ 

KATALYZÁTOR

TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

ČERPADLA

PRUŽINY

KLIKOVÁ HŘÍDEL

ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM

TAŽENÍ DRÁTŮ ZA STUDENA

3D TISK

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PLASTU

FRÉZOVÁNÍ

SLÉVÁRENSTVÍ

SOUSTRUŽENÍ

SVAŘOVÁNÍ 

KALENÍ

VRTÁNÍ A VYVRTÁVÁNÍ

VÝROBA ŽELEZA

VÝROBA HLINÍKU

TURBODMÝCHADLO

PÍSTOVÉ STROJE

LOŽISKA

ŠROUBY

CNC – STROJE 

SPALOVACÍ MOTOR 

TECHNOLOGIE PÁJENÍ

PARNÍ STROJ

FRANCISOVA TURBÍNA

VODNÍ ELEKTRÁRNA

VĚTRNÁ TURBÍNA 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA 

VÝROBA FOREM


