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PREDHOVOR 

 

Učebná pomôcka Metrológia v strojárstve - Laboratórne úlohy - pracovné listy je určená študentom 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej forme ako podklad pre cvičenia z predmetov Strojárska 
metrológia, Základy metrológie a Metrológia. 

Pracovné listy nadväzujú na publikáciu autorov Ing. Zora Mlýnková a Ing. Tatiana Maťašovská s názvom 
Strojárska metrológia – laboratórne úlohy vydanú na SjF TU v Košiciach roku 2005. 

Vydanie nových podkladov slúžiacich ako podpora cvičení si vyžiadala potreba implementácie nových 
meracích úloh súvisiacich s modernizáciou prístrojového vybavenia laboratórií a potreba skvalitnenia a 
zefektívnenia výučby strojárskej metrológie. Povinná pracovná časť vo forme pracovných listov má slúžiť 
študentom ako šablóna, ktorú musia vypracovať a ktorá je po úspešnom vyplnení podkladom pre získanie 
zápočtu. Nepovinná teoretická časť je publikovaná vo voľne prístupnej forme na internetovej stránke 
www.tuke.sk/smetrologia. 

Samotná koncepcia jednotlivých meracích úloh sa snaží zefektívniť meranie, teda odbremeniť študentov 
od málo významných rutinných úkonov a pomôcť im získať maximum času na osvojenie si metodiky 
jednotlivých meraní a získanie zručnosti pri meraní. Keďže je nutné pracovnú časť vypĺňať ručne za pomoci 
pera a ceruzky, bez možnosti vlepovať (až na odôvodnené prípady) hotové výstupy získané pomocou 
počítača, slúži aj na objektívnejšie posúdenie technických zručností a návykov študentov, čo v podstatnej 
miere pomôže vyučujúcim pri individuálnom hodnotení študentov. 

 

V Košiciach, august 2009 

 Autori 
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ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRE PRÁCU V LABORATÓRIU 

 

K základným povinnostiam osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch laboratórií patrí dodržiavanie predpisov a 
pokynov vzťahujúcich sa na prácu vykonávanú týmito osobami; najmä predpisov na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ostatných pracovnoprávnych predpisov a predpisov o ochrane proti 
požiarom. 

Z hľadiska bezpečnosti práce je potrebné počas prítomnosti v laboratóriu dodržiavať tieto všeobecné 
ustanovenia: 

1. Pred vstupom do laboratória je každý študent povinný poznať laboratórny poriadok a dôsledne ho 
dodržiavať. 

2. Vstup do laboratória je povolený len v prezuvkách (návlekoch) a v pracovnom plášti bez vrchného 
ošatenia a aktoviek. Odev je potrebné odložiť na miesta k tomu určené. 

3. Pri práci v laboratóriu sa treba zásadne riadiť pokynmi vyučujúceho, ktorý vedie cvičenie. 

4. Je zakázané ukladať na pracovný stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu. Taktiež 
na meracie zariadenia sa nesmú ukladať žiadne predmety (papiere, zošity, knihy, perá a podobne). 

5. V laboratóriu je dovolené zdržiavať sa iba v priestoroch, ktoré určí vyučujúci. Počas cvičení je každý 
povinný venovať sa svojím úlohám a pracovať tak, aby nerušil ostatných. Opustiť pracovisko je možné 
iba so súhlasom vyučujúceho. 

6. V laboratóriu je zakázané jesť, piť a fajčiť. 

7. Pri jednotlivých meraniach treba postupovať len podľa návodu na cvičenia. Iný postup môže povoliť iba 
vyučujúci. Je zakázané vymieňať prístroje a meniť pracovný postup. Akákoľvek manipulácia s prístrojmi a 
zariadeniami, ktoré nie sú predmetom cvičenia je zakázaná. 

8. Každý študent je povinný udržiavať v laboratóriu čistotu a poriadok. 

9. Ak vznikne na prístroji resp. zariadení porucha alebo dôjde k jeho poškodeniu, sú študenti povinní ihneď 
to hlásiť vyučujúcemu; je zakázané aby ju sami odstraňovali. 
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METODIKA LABORATÓRNYCH CVI ČENÍ 

 

Pred začatím merania sú študenti preverovaní z prípravy na cvičenie formou ústnych otázok. Študent, u 
ktorého sa zistia závažné nedostatky v príprave, bude z cvičenia vylúčený. 

Pred realizáciou merania si každý študent na svojom pracovisku ešte raz pozorne prečíta návod 
k prevedeniu úlohy. Až po preštudovaní návodu a na základe domácej prípravy je možné pristúpiť 
k vlastnému meraniu. 

Jednotlivé úlohy je nutné vypĺňať ručne za pomoci pera a ceruzky, bez možnosti vlepovať (až na 
odôvodnené prípady) hotové výstupy získané pomocou počítača. 

Členenie meracej úlohy: 

1. Zadanie  - formulácia úlohy. 

2. Cieľ merania  - definovaný na základe zadania. 

3. Použité ozna čenie  - zavedenie názvov veličín, ich symbolov a jednotiek. 

4. Kľúčové slová  - vypísanie nových pojmov s ktorými sa študent pri meraní stretne. 

5. Úvod  - teoretický základ - zameranie sa na vysvetlenie pojmov z kľúčových slov. 

6. Objekt merania  - popis a schéma objektu, označenie meraného rozmeru (miesta merania), definovanie 
počtu meraní. 

7. Metóda merania - výber z možností: priame resp. nepriame, absolútne resp. komparačné, dotykové 
resp. bezdotykové. 

8. Meracie prístroje a pomôcky  - schéma a popis meracích prístrojov, zariadení a pomôcok (schéma 
merania); výrobca, výrobné číslo, rozsah meracieho prístroja, najmenší dielik stupnice. 

9. Podmienky merania  – teplota; pri veľmi presných meraniach uvedenie ďalších vplyvov pôsobiacich pri 
meraní. 

10. Postup merania - jednoduché a exaktné definovanie bodov priebehu merania. 

11. Výsledky merania a ich spracovanie  - tabuľky, vzorové výpočty, grafy (názov grafu, mierka, 
vyznačenie stupníc na jednotlivých koordinátach a ich jednotky). 

12. Záver a zhodnotenie merania – slovné zhodnotenie výsledkov merania, stanovisko k splneniu cieľa 
merania (využitie pomocných kontrolných otázok). 

13. Použitá literatúra. 

 

Pre výpočtovú úlohu platí modifikované členenie zohľadňujúce absenciu častí súvisiacich s meraním. 
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