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elektrické pole

elektrický proud

zdroje elektrické energie

materiály v elektrotechnice

stejnosměrný proud

obvodové prvky

elektrické obvody

elektrolýza

elektrostatická pole

elektrická pevnost

kapacita

kondenzátory

magnetické pole

magnetické obvody

elektromagnetická 
indukčnost

střídavý proud

elektrické obvody  
s aktivními i pasivními 
prvky

trojfázový proud

електричне поле

електрика

джерела електричної енергії

матеріали в електротехніці

постійний струм

елементи схеми

електричні ланцюги

електроліз

електростатичні поля

електрична міцність

місткість

конденсатори

магнітне поле

магнітні ланцюги

електромагнітна 
індуктивність

змінний струм

електричні ланцюги  
з активними і пасивними 
елементами

трифазний струм

Elektrotechnika 
 

Електротехніка
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elektrické veličiny – napětí, 
odpor…

elektronické obvody

analogové, digitální měřicí 
přístroje

osciloskopy a měřicí 
generátory

snímače neelektrických 
veličin

digitální měření

integrované obvody

zpracování naměřených 
hodnot, vizualizace

telefonní spojovací systémy

telefonní ústředny

telefonní přístroj

digitální spojovací systémy  
(princip, řízení synchronizace, 
signalizace)

datové přenosy

datové sítě

typy přenosových sítí

montáž sítě

přenosové cesty 
s optickými vlákny 

měření optických sítí 

strukturovaná kabeláž 

zabezpečovací technika

technická dokumentace 
v telekomunikacích

електричні величини - 
напруга, опір...

електронні схеми

аналогові, цифрові 
вимірювальні прилади

осцилографи та 
вимірювальні генератори

датчики неелектричних 
величин

цифрове вимірювання

інтегральні схеми

обробка вимірюваних 
величини, візуалізація

системи телефонного зв'язку

телефонні станції

телефон

цифрові системи зв'язку 
(принцип, керування 
синхронізацією, сигналізація)

передачі даних

мережі передачі даних

типи трансляційних мереж

монтаж мережі

шляхи передачі за 
допомогою оптичних 
волокон

вимірювання оптичних 
мереж

Структурована кабельна 
розводка

запобіжна техніка

технічна документація 
в телекомунікаціях

Elektrická 
měření 

 
Eлектричні 

вимірювання

Spojovací 
technika a sítě 

 
Tехнології 

зв’язку 
та мережі
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bezpečnost a ochrana zdraví, 
hygiena práce, požární 
prevence

bezpečnost technických 
zařízení

výstavba a zapojení 
telekomunikačních  
a elektronických zařízení  
a přístrojů

diskrétní součástky

vnitřní zařízení (telefonní 
ústředny, koncová zařízení) 

spojovací sítě 

výstavba a montáž vnější 
spojové sítě 

přípravné a montážní práce

безпека та охорона здоров'я, 
гігієна праці, протипожежна 
профілактика

безпека технічного 
обладнання

будівництво та підключення 
телекомунікаційного  
та електронного обладнання 
та пристроїв

дискретні компоненти

внутрішнє обладнання 
(телефонні станції, кінцеві 
пристрої)

зв’язуючи мережі 

будівництво та монтаж 
мережі зовнішнього 
підключення

підготовчі та монтажні 
роботи

Telekomunikační 
instalace a opravy 

 
Mонтаж і ремонт 
телекомунікацій
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Poznámky 

Примітки


