
 
 

 

Maturitní témata profilové části - Konstrukce 

 

Školní rok: 2021/2022  

Období: jarní a podzimní zkušební období 

Kód oboru vzdělávání, obor vzdělávání: 33-42-L/51, Nábytkářská a dřevařská výroba 

Třída: 2.N 

Název zkoušky: Konstrukce 

Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

 
Nábytkové kování – význam kování; mechanické spojovací prostředky, jejich rozměry a značení; 

kování spojovací, uzavírací, závěsy, doplňkové, vnější a speciální, příklady použití, ukázky seřízení 

miskových závěsů 

Skříňový nábytek – typologie, rozměry, funkční požadavky, konstrukce korpusů 

Skříňový nábytek – podstavení skř. nábytku, konstrukce soklů a podnoží, prodloužené boky, nohy 

Osazení zad skříňového nábytku, osazování polic a mezistěn, materiály, konstrukce 

Dveře skříňového nábytku – konstrukce dveří, vztah korpusu a dveří, způsoby otevírání dveří, zajištění 

dveří u uzavřené poloze 

Zásuvky – materiály, konstrukce a vedení zásuvek 

Stoly – typologie, rozměry, funkční požadavky, konstrukce nosné části, upevnění stolové desky, 

ukončení boč. ploch, principy zvětšování stolových desek 

Sedací nábytek – typologie, rozměry, funkční požadavky, konstrukce nosné části, upevnění sedáků, 

konstrukce opěradel, materiály a technologie výroby židlí 

Lůžkový nábytek – typologie, rozměry, funkční požadavky, konstrukce a složení ložné plochy, 

požadavky na ložnou plochu 

Kuchyňský nábytek – rozměry, funkční požadavky, zóny, konstrukce spodních a horních skříněk, 

hygienické požadavky, povrchová úprava 

Nábytkové systémy – architektonické návrhy, nábytkové soubory, stavebnicový a dílcový systém 

nábytku, rozdíly, konstrukce 

Demontovatelné spoje – význam, druhy, příklady použití 

Pevné, nedemontovatelné spoje – konstrukce rámů, rohové a středové spoje, osazování výplní do 

rámu, příklady použití 

Pevné, nedemontovatelné spoje – spojení desek, rohové a středové spoje, příklady použití 

Přehled konstrukčních materiálů, jejich vlastnosti a použití v nábytkářství 

Historický vývoj nábytku – nábytek starověku, doby románské, gotické, renesance, baroka, rokoka a 

klasicizmu 

Výkresová norma ČSN 01 3610 v nábytkářství, význam a použití v konstrukční části TPV, 

dokumentace KPV 

STV – dveře – rozdělení, konstrukce jednotlivých druhů, požadavky na povrchovou úpravu 

STV – okna – rozdělení, konstrukce jednotlivých druhů, požadavky na povrchovou úpravu 

Barva, proporce, tvar, kompozice 

 

v Liberci dne 29. 9. 2021 

 

 

     Ing. Roman Bečka 

       ředitel školy  


