
Předběžný návrh koncepce pro využití virtuální učebny 

 

1) 

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie 

Ročník: 2. ročník 2/66 hod 

Předmět: Praktická cvičení z odborných předmětů 

 

Dle ŠVP lze pro celý předmět ve druhém ročníku využít virtuální učebnu. 

V bodě 4. a 5. možno rozšířit učivo pro využití virtuální učebny. 

Vzdělávací obsah: 

 
1. Seznámení s různými CAD systémy  
− metody a formy studia s odbornými prameny a normami,  
− učebnice a jiná odborná literatura, zdroje na internetu,  
− výhody a nevýhody různých systémů,  
− výhody freewarových produktů a jejich omezení,  
− volba CAD systému dle vhodnosti.  
 
2. Používání CAD systému  
− rozdíl mezi 2D a 3D,  
− způsoby práce v 2D,  
− nastavení 2D CAD,  
− tvorba entit,  
− editace entit,  
− kótování,  
− nastavení tisku,  
− virtuální tisk-převod do běžně používaných formátů,  
− vkládání předloh (obrázků) jako šablon pro kreslení,  
− uživatelské úpravy CAD.  
 
3. Modelování ve 3D  
− uživatelské nastavení 3D CAD systému,  
− tvorba 3D modelu,  
− převod do jiných formátů,  
− tvorba 3D sestav z jednotlivých dílů (modelů).  
 
4. 3D modely a jejich užití  
− 3D model a jeho využití,  
- jednotlivé metody 3D tisku, 
− převod 3D modelu do strojového kódu,  
− programy pro převody do strojového kódu,  
− 3D tisk. 



 
5. Práce s tiskárnou: 

- obsluha a řízení 3D tiskárny Finder 

- obsluha a řízení 3D tiskárny Sigma R17 

- 3D skener 

 

 

2) 

Obor: 23-41-M/01 Strojírenství 

Ročník: 3. ročník 2/66 hod 

Předmět: CAD Systémy 

Dle ŠVP lze pro celý předmět ve třetím ročníku využít virtuální učebnu. 

Vzdělávací obsah: 

 
1. CAD programy a jejich význam 
− přehled programů CAD/CAM, metodika práce CAD, pojem CAD, 
− technické prostředky pro CAD systém, rastrová a vektorová grafika.  
 
2.Práce v CAD systémech 
− popis prostředí a jeho nastavení,  
− ovládání programu.  
 
3. Kreslení ve 2D 
− zadávání souřadnic bodů ve 2D,  
− kreslení základních entit pomocí souřadnic kreslení pomocí uchopovacího režimu,  
− vytváření a editace hladin, kreslení v hladinách,  
− bloky, šrafy, text, kóty a kótovací styly,  
− výkresový prostor, tiskový výstup.  
 
4. Strojírenská nadstavba 
− výrobní výkresy,  
− sestavy součástí.  
 
5. Souřadné systémy ve 3D 
− zadávání souřadnic bodů ve 3D,  
− základní metody modelování,  
− editace 3D modelů,  
− tvorba 3D sestav.  
 
6. CAD – Parametrické 3D modelování - základy 
− popis prostředí a jeho nastavení,  
− ovládání programu,  
− modelování součástí,  
− výkresová dokumentace.  



 
7. CAD – Parametrické 3D modelování – rozšíření 
 

3) 

Obor: 23-41-M/01 Strojírenství 

Ročník: 3. ročník 3/99 hod 

Předmět: Praktická cvičení z odborných předmětů 

V bodě 7. možno rozšířit učivo pro využití virtuální učebny. 

Vzdělávací obsah: 

 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 
− řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti  
− pracovněprávní problematika BOZP 
− bezpečnost technických zařízení 
 
7. Základy strojírenství 
− řízení a certifikace jakosti 
− tvorba jednoduchých výrobních postupů 
− druhy a použití měřidel 
− teorie práce ručního opracování 
− spojovací součásti 
− pojišťování rozebíratelných spojů 
− svařování a pájení 
− montáž v kusové, malosériové a hromadné výrobě 
− teorie a praxe obrábění složitých tvarů 
− tvorba výrobních postupů na obráběcí stroje 
− třískové obrábění na CNC strojích v CAM systému 
- výroba prototypů pomocí 3D tisku 
- generování G-code 
- obsluha a řízení 3D tiskárny  

- 3D skenování 

 

 

3) 

Obor: 23-41-M/01 Strojírenství 

Ročník: 2. ročník 3/99 hod 

Předmět: Strojírenská technologie 

V bodě 9. možno rozšířit učivo pro využití virtuální učebny. 

 

Vzdělávací obsah: 



7. Polotovary vyráběné odléváním 
− výroba odlitků v netrvalých formách,  
− modelové zařízení, formovací směsi,  
− zvláštní způsoby lití,  
− vady odlitků.  
 

8. Tváření 
− princip tváření za tepla a za studena,  
− tváření kovů za tepla,  
− tváření volné,  
− tváření zápustkové,  
− tváření kovů za studena,  
− střihání, tažení, ohýbání.  
 

9. Polotovary vyráběné z plastů  
- výroby prototypů z plastů pomocí 3D tisku, 

- jednotlivé metody 3D tisku. 

   

10. Svařování  
− základní pojmy, svařitelnost,  
− druhy svarů a jejich značení, 
− svařování tavné,  
− svařování tlakové,  
− svařovaní kombinace tlak-teplota,  
− tepelné dělení materiálu.  
 

 

Pokud by to bylo možné, lze dodatečně rozšířit učební osnovy jednotlivých 

oborů přímo o nový předmět, například s názvem,,3D technologie‘‘, kde by bylo 

možno využít virtuální učebnu přímo pro tento předmět s dotací 2/66 hod. 

  



Návrh hodinového rozpisu učiva: 

 

1. -14. Úvod do 3D tisku: 

  - historie 3D tisku, 

  - využití 3D tisku, 

  - význam výroby prototypů, 

  - typy prototypů, 

  - rozbor současného stavu 3D tisku, 

  - technický popis 3D tisku, 

  - materiály používané při 3D tisku, 

  - 3D skenování. 

 

15. – 36. Jednotlivé metody 3D tisku: 

  - metoda FDM - (Fused Deposition Modeling), 

  - metoda SLA - (Stereolitografie), 

  - metoda SLS - (Selective Laser Sintering), 

  - metoda DMLS - (Direct Metal Laser Sintering), 

  - metoda PolyJet technologie, 

  - metoda LOM - (Laminated Object Manufacturing), 

  - metoda CJP - ( Color Jet Printing). 

 

37. – 42. Práce s tiskárnou: 

  - obsluha a řízení 3D tiskárny Finder, 

  - obsluha a řízení 3D tiskárny Sigma R17, 

  - 3D skener. 

 

43. – 48. Software pro 3D tisk: 

  - generování G-code, 

  - flashPrint, 

  - slic3r. 

 

 49. – 66. Tvorba 3D modelů: 

  - Autodesk Inventor, 

  - převod na formát STL, 

  - tvorba 3D modelů, 

  - tisk 3D modelů, 

  - praktická cvičení. 

 

Doporučení (nápad) pro využití digitalizace: 
 

1) Vytvořit na webovém portále složku (úložiště), kde by se ukládaly jednotlivé 

výukové moduly, například pro obsluhu 3D tiskárny, tisku, práci v CAD… 

Formou videí, popřípadě e-learningu, manuálů, technických postupů… Vše by 

bylo pro studenty volně přístupné a mohlo by jim toto sloužit k rozšíření 

vzdělání, jak na české tak německé straně. ( Př: my můžeme vytvořit 



například výukové video k obsluze tiskárny a na německé straně se podle něho 

naučí tiskárnu obsluhovat…) 

 

2) Vytvořit na webovém portále složku (úložiště) pro 3D tisk, kam by studenti 

mohli volně ukládat vlastní výtvory formou G-codu jednotlivých modelů pro 

3D tisk a stahovat si jiné G-cody různých modelů dle potřeby. Každý G-cod by 

byl doplněn o obrázek daného modelu.  

 

3) Komunikace učitele s žákem přes webové prostředí, něco jako je moodle, 

odevzdávání DÚ vytvořených v CAD softwaru... 

 


