Motorová vozidla  MVO
Pojetí vyučovacího předmětu oborů:
AT (autotronik) a OZS (opravář zemědělských strojů)
a) obecné cíle vyučovacího předmětu;
Předmět motorová vozidla má poskytnout informace o konstrukci vozidel, seznamuje s
jednotlivými součástmi a soustavami motorových vozidel a umožňuje získat přehled o
problematice konstrukce. Cíle byly stanoveny takto:
• Seznámit žáky s konstrukcí motocyklů, osobních i nákladních automobilů, přípojných a
speciálních vozidel
• Vysvětlit funkci hlavních skupin vozidel (motoru, převodového ústrojí, náprav....)
• Podrobně vysvětlit funkci brzdových systémů, převodových a podvozkových skupin
(uložení kol) a zařízení aktivní a pasivní bezpečnosti.
• Seznámit žáky s typy používaných pohonných jednotek a druhy paliv, maziv a chladiv.
• Vysvětlit funkci jednotlivých systémů pohonných jednotek, pojmenovat jednotlivé části, zná
jejich funkci a charakteristiky.
b) charakteristika učiva;
Předmět je složen z témat, která seznamují žáky s účelem, konstrukcí a funkcí jednotlivých
soustav a částí motorových vozidel. Témata jsou rozdělena tak, že na sebe logicky navazují:
• Rozdělení vozidel - žák rozpozná typy vozidel a umí je zařadit do kategorií
• Podvozek a řízeni - zná konstrukční skupiny podvozku a řízení, umí vyjmenovat jednotlivé
části a vysvětlí jejich funkci
• Brzdy - umí vyjmenovat a popsat brzdové soustavy používané ve vozidlech, zná jednotlivé
části systémů a umí popsat jejich funkci
• Převodová ústrojí - zná části převodového ústrojí, typy spojek, převodovek a stálých
převodů
• Motory - umí vyjmenovat typy motorů, zná principy funkce, výhody a nevýhody
jednotlivých konstrukcí
• Systémy přípravy směsi - zná teorii přípravy směsi motorů, umí pojmenovat části, zná jejich
nuncia způsob kontroly
c) pojetí výuky;
• Výklad s využitím literatury, názorných pomůcek, modelů i součástí vozidel, použití
audiovizuální techniky
• Diskuse o jednotlivých systémech a jejich částech
• Použití příkladů z praxe
• Využití poznatků z exkurzí
d) hodnocení výsledků žáků;
• Krátké testy a ústní zkoušení v průběhu tematického celku
• Test na závěr tematického celku
• Největší důraz je kladen na témata, se kterými se bude absolvent po škole v praxi nejvíce
setkávat a na novinky, které se do praxe dostanou
• Průběžné zjišťování vědomostí v rámci diskuse na dané téma

