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Technická zpráva 
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Technickou zprávu zpracováváme ke každému měření, které provádíme v laboratoři 

kontroly a měření.  

Abychom technickou zprávu mohli vypracovat co možná nejlépe, přehledně 

 a správně, budeme dodržovat následné body. 

 

Technická zpráva má být: 

 
•Přehledná   

•Správná 

•Čitelná 

•Jednoznačná 

•Stručná 

•Srozumitelná 

•Pro vyhotovení technické zprávy používáme zásadně trpný rod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technické zprávy by měla obsahovat: 
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Razítko 
 

•vyplňuje se ručně technickým písmem 

•vyplňuje se  na počítači písmem Times New Roman nebo Arial  

• vzhled  „razítka“  není stanoven, důležitý je obsah 

• není vhodné používat okrasné písmo 



V razítku se uvádí: 

 

• název organizace – např. SPŠ Přerov 

• název měřené úlohy – např. Měření závitů dílenským mikroskopem 

• číslo úlohy – např. úloha č. 3. 

• Zpracoval, zde se napíše jméno a příjmení, kdo protokol vyhotovuje – např. 

Kolářová Klára 

• Datum měření – např. 13.1.2013 

• Spolupracoval – zde se napíší všichni, kdo se na měření podíleli např. 

Jemelka Jan, Hostaša Petr 

• Třída – např. S4 

• Školní rok – např. 2012/2013 
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Dále by měla technická zpráva obsahovat: 

• Zadání úlohy - uvádí se celé zadání úlohy - např. Měření závitů  

 

• Co je úkolem úlohy – např. proměření závitu 

 

• Zadaná metoda měření – měření závitovým mikrometrem 

 

• Uvedou se zde i nějaké specifické požadavky – např. zjištění tolerance atd. 
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Náčrt součásti 

 

• Načrtne se měřená součást – např. součást se závitem 

 

  

Přístroje a pomůcky 

 

• Seznam všech použitých přístrojů a pomůcek – např. posuvné měřidlo, 

mikrometr, závitová měrka, závitový mikrometr. 

• Popřípadě se připojí obrázek měřidla 

• U měřidla se uvádí inventární číslo a rozsah měření 
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Pracovní postup 

 

Obsahuje: 

• Použitou metodu měření 

• Stručný popis měření- zde se uvádí pouze důležité údaje 

 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

 

• Tabulku volíme pro přehlednost hodnot 

• Naměřené hodnoty vpisujeme do vhodně zvolené tabulky 

• Vypočtené hodnoty vpisujeme do vhodně zvolené tabulky 

• V tabulce uvádíme k hodnotám jejich jednotky 
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Výpočty 

 

• Musí obsahovat celkový postup výpočetních prací 

• Uvedené vzorce, vyjádření neznámé ze vzorce, dosazení do vzorce, 

mezivýsledky, výsledky, jednotky 

  

Závěr 

 

• Měl by především obsahovat výsledky měření, tedy výsledky požadované 

v zadání. 

• Dále se uvádí, zda byly při měření překročeny mezní odchylky, důvod.  
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Na konci technické zprávy se uvádí: 

  

  V Přerově    Jiří Novák 

      

 Místo zpracování zprávy   Jméno a příjmení 

 

 13.1.2013 

 Datum dokončení technické zprávy  podpis 
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