
 

 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Stavební konstrukce 

Název oboru: Stavebnictví 

Kód oboru: 36-47-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2018/2019 

Číslo tématu Téma 

1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 

2. Dimenzování dřevěných sloupů 

3. Dimenzování ocelových sloupů 

4. Dimenzování ocelových válcovaných profilů na ohyb 

5. Dimenzování prostého betonu na ohyb 

6. Dimenzování základů 

7. Dimenzování zděných konstrukcí 

8. Dimenzování železobetonových desek na ohyb 

9. Dimenzování železobetonových sloupů 

10. Dimenzování železobetonových trámů na ohyb 

11. Konstrukce z předpjatého betonu 

12. Výkres armatury desky 

13. Výkres armatury průvlaku 

14. Výpočet průběhu vnitřních sil na prostém nosníku 

15. Výpočet průběhu vnitřních sil na spojitém nosníku 

16. Údržba, ochrana a sanace konstrukcí (beton, dřevo, ocel) 

17. Složky betonu 

18. Bednění 

19. Betonářská ocel 

20. Doprava betonové směsi 

21. Druhy cementů a jejich vlastnosti 

22. Přísady do betonu 

23. Zhutňování betonu a vibrátory 

24. Zvláštní betony 

25. Zvláštní způsoby betonování 

 

 

 



 

 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Pozemní stavby 

Název oboru: Stavebnictví 

Kód oboru: 36-47-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2018/2019 

Číslo tématu Téma 

1. Zásady navrhování schodišť a pochůzích ramp 

2. Základové konstrukce 

3. Svislé nosné konstrukce a konstrukční systémy 

4. Hydroizolace 

5. Příčky a dělící stěny - tradiční a montované 

6. Povrchové úpravy 

7. Klenby a stropní konstrukce dřevěné a keramické 

8. Železobetonové a ocelobetonové stropy 

9. Podlahy 

10. Konstrukční řešení schodišt a pochůzích ramp 

11. Převislé a ustupující konstrukce 

12. Krovy – rozdělení a zásady řešení 

13. Tesařské konstrukce 

14. Komíny a větrací systémy - ventilační průduchy 

15. Zastřešení budov 

16. Zemní práce 

17. Pokrývačské a klempířské práce 

18. Izolace tepelné, zvukové a protiotřesové 

19. Sloupové a stěnové montované systémy 

20. Kanalizace 

21. Přestavba staveb 

22. Urbanismus, územní plánování a životní prostředí 

23. Vodovod a plynovod 

24. Truhlářské a zámečnické výrobky 

25. Typologie bytových a občanských staveb 

 



 

 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

1. část 

Název oboru:  Stavebnictví 

Kód oboru:  36-47-M/01  

Název zkoušky: Pozemní stavby 

Druh zkoušky:  profilová - povinná 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Školní rok:  jarní i podzimní zkušební období 2018/2019 

Číslo tématu Téma 

1. 
Projekt volně stojícího nepodsklepeného jednopodlažního objektu 
občanského vybavení, práce v CADovém programu – základní výkresy, řezy 
a pohledy, technická zpráva  

2. 
Projekt volně stojícího nepodsklepeného jednopodlažního objektu pro 
bydlení, práce v CADovém programu – základní výkresy, řezy a pohledy, 
technická zpráva 

 

2. část 

Název oboru:  Stavebnictví 

Kód oboru:  36-47-M/01  

Název zkoušky: Stavební konstrukce 

Druh zkoušky:  profilová - povinná 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Školní rok:  jarní i podzimní zkušební období 2018/2019 

Číslo tématu Téma 

1. 
Statický výpočet železobetonového prostě uloženého trámu, posouzení na 
ohyb a na smyk, výkres výztuže bezhlavicové stropní desky podle 
dodaného statického výpočtu, práce v programu Allplan 

2. 
Návrh prostě uloženého ocelového nosníku, výkres železobetonového 
trámového stropu podle dodaného statického výpočtu, práce v programu 
Allplan 

 

 

 


