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Podmiňující předměty:
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Rozvržení přednášek
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Technika, technická výchova na 1. st. ZŠ a na speciálních školách
- vysvětlení pojmu technika
- technosféra
- technologie
- zákonitosti techniky
- technická výchova na 1. st. ZŠ
- technická výchova na speciálních školách
Fyzikální veličiny a jednotky, měření
- charakteristika fyzikálních veličin, dělení
- jednotky, soustavy jednotek
- odvozování veličin a vedlejších jednotek
- násobky a díly jednotek
- způsoby měření
- měření délek a úhlů
Využití dřeva v technice, vlastnosti dřeva
- surovinová základna
- makroskopická stavba dřeva
- mikroskopická stavba dřeva
- fyzikální vlastnosti dřeva

kredity: 4

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

- mechanické vlastnosti
- vady dřeva
Materiály a polotovary na bázi dřeva
- sortiment surového dřeva
- řezivo – rozdělení
- deskové řezivo
- dýhy
- aglomerované konstrukční desky
Zpracování materiálu
- řezání dřeva
- rašplování, pilování a broušení dřeva
- hoblování dřeva
- zpracování kovů
- elektrické nářadí
Lepidla a materiály pro povrchové úpravy
- přírodní lepidla
- syntetická lepidla
- postup lepení
- brusiva
- brusné prostředky
- nános brusiva
Papír
- papír - kartón - lepenka
- princip výroby papíru
- vláknina
- papírovina
Vlastnosti papíru
- plošná hmotnost, tloušťka
- vlhkost
- savost, lákavost a nasákavost
- pevnost papíru
- stárnutí papíru
Hardware PC
- hardware x software
- PC sestava
- hardwarové komponenty PC
Ergonomie v technice
- ergonomie a její význam
- ergonomické zásady pro umělé osvětlení a barvy
- ergonomie při drobných opravách
- ergonomie práce s počítačem.
Konzultace závěrečných prací 1
- řešení problémů vzniklých při vypracovávání závěrečné práce
Konzultace závěrečných prací 2
- řešení problémů vzniklých při vypracovávání závěrečné práce
Zkouška
- kontrola splnění studijních povinností
- zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět má aplikační charakter a je určen pro studenty speciální pedagogiky. Přednášky i cvičení jsou
věnovány vybraným kapitolám reflektujícím vstupní poznatky z oblasti teorie technických předmětů.
Tento předmět je průřezovým a navazují na něj další praktické disciplíny. Při výuce je kladen důraz na
uplatnění uživatelských principů s ohledem na rozvoj tvůrčích dovedností.

Zadání seminární práce:
Zpracujte technickou dokumentaci k jednoduchému výrobku, vhodného pro výrobu žáky (ve
výuce) na škole pro žáky se speciálními potřebami.
Témata výrobků: práce se dřevem, práce s kovem, práce s papírem, práce s elektrotechnickým
materiálem, práce s plasty.
Technická dokumentace bude obsahovat titulní list, název výrobku, ročník (věk dětí, pro něž
je zadání výrobku určeno – možno podle RVP), výukové a výchovné cíle, návaznosti na
předcházející učivo, mezipředmětové vztahy, použité výukové metody a organizační formy,
hodinovou dotaci, pomůcky k výrobě, použitý výrobní materiál, pracovní postup, bezpečnost
a hygienu. Nezbytnou součástí je technický výkres výrobku, který bude vytvořen podle zásad
technického kreslení.
Nutno odevzdat nejpozději do začátku zápočtového týdne.
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