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Jak integrovat tyto zmìny s odbornou výukou, 
jak ji pøizpùsobit nejnovìjším trendùm a mož-
nostem, které poskytují digitální technologie 
nové generaci? Odpovìï na tuto otázku není 
snadná, ale je jistì ovlivnìna zcela zásadnì 
dostupností tìch nástrojù prakticky všem od 
útlého dìtství. Bylo by jistì nerozumné tyto 
první zkušenosti dále nerozvíjet a nepøipravit 
tak pro budoucí praxi opravdu odborníky, kte-
øí mají inovativní a kreativní myšlení spojené 
s vnímáním technického problému jako výzvy 
pro hledání nových cest a øešení.

Pestrost odborné výuky 
na otevřených tématech
V letošním roce nám na VOŠ a SPŠ ve Žïáru 
nad Sázavou prošla rukama celá øada velmi 
zajímavých problémù. Pestrost øešených úloh 
a témat je pomìrnì zásadnì ovlivnìna také tím, 
že je do výuky stále více integrována projektová 
výuka s aplikací a využitím širokého portfolia 
odborného softwaru aś od spoleèností Autodesk 
nebo Siemens. Obì tyto multilicence aplikací 
jsou precizním zázemím, umožòujícím žákùm 
a studentùm realizovat v závislosti na jejich mož-
nostech a dovednostech øadu zajímavých témat. 
Velmi dùležitou souèástí aktivit studentù je také 
nastavení vlastních vhodných odborných témat, 
které jsou aktivnì konzultovány v rámci výuky. 
Tato otevøenost projektové výuky dává možnost 
vzniknout øadì zajímavých témat, která mohou 

být mimo hlavní proud výuky souèástí odborné 
vzdìlávací èinnosti, projektù na úrovni národní 
a mezinárodní, souèástí popularizace a propa-
gace práce školy a odborného vzdìlávaní jako 
takového, apod. Kreativní výsledky každého 
studenta se tak podepisují na celkové image 
školy a její úzké spolupráci s komerèním prù-
myslovým sektorem na mezinárodní úrovni.

Jeden projekt za všechny 
s globálnějším pohledem 
na realizaci
Pro letošní CAD fórum jsme s kolegou Petrem 
Havelkou hledali zajímavá reprezentaèní té-
mata projektù realizovaných našimi studenty. 
Spoleèným hlediskem byla vždy komplexnost 
pøípravy realizace, která mapuje využití digi-
tálních technologií na naší škole jako celku. 
Základním cílem bylo pøedstavit odborné 
veøejnosti typické projekty, které jsou øešeny 
studenty s pomocí pøístupù Enterprise Project 
Management (EPM). 

Jedná se o metody øízení firemních zdro-
jù, které mají pro každou roli v rámci projektu 
specifickou funkènost danou potøebami, odpo-
vìdnostmi a funkcemi pracovníkù s možností 
rychlé a flexibilní reakce na specifika daného 
projektu napø. zákaznických požadavkù. Me-
todický pøístup navíc umožòuje monitorování 
prùbìhu øešení  projektu a podporuje rovnìž 
operativní øízení i vèasnou eliminaci rizik 
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Fáze řešení projektu z pohledu EPM strategií



CAD 5|2016 19

VZDĚLÁVÁNÍ|PROJEKTOVÁ VÝUKA

projektu. Pomìrnì zásadní vliv na aplikaci no-
vých postupù mìl také vysoký zájem studentù 
naší školy pracovat na tématech v menších vý-
vojových týmech, což je vzhledem k jejich další 
praxi velmi pozitivní. Umìt se domluvit na øešení 
problému je èasto ovšem podceòovaným úska-
lím týmové práce. Výše uvedená metodika vnáší 
do celého postupu jasno a vymezuje každému 
urèitou oblast pùsobnosti.

Za ukázku jsme zvolili jeden z pìkných 
projektù, který pøipravil Petr Havelka se svými 
studenty jako závìreènou práci v rámci výuky 
PLM a BIM technologií na naší škole. Volba 
vhodného tématu má vždy strategický význam. 
Musí být vhodné pro týmové zpracování v men-
ších skupinách s pøidìlenými zodpovìdnostmi 
jednotlivým øešitelùm. Práce musí být vymezena 
èasovì a pro každého pøibližnì stejnì obtížná. 
Následující ukázka patøí k tìm velmi zdaøilým, 
která v sobì kombinuje velký potenciál možnos-
tí využití PLM technologií na relativnì konstrukè-
nì prùhledném technickém principu.

Pokusme se nyní detailnì popsat pøístupy 
aplikované na projektu a jednotlivá nasazení v na-
šem pøípadì produktù z rodiny Autodesk 2017, 
který je dostupný prakticky všem školám. V port-
foliu aplikací si vybere prakticky každý.

V prvopoèátku pøípravy projektu je apli-
kováno rozdìlení jednotlivých zodpovìdností 
a kompetencí øešitelù projektu. V rámci výuky to 
znamená detailní objasnìní úskalí týmové práce 
a jejich specifik s ohledem na øešení technic-
kých problémù v praxi. Projekt je rozvržen do 
týdnù s vymezením všeho potøebného vèetnì 
úkolù každého z øešitelù. Je naplánována prù-
bìžná kontrola a èasový prùbìh hodnocení.

Po uzavøení každé etapy øešení je analy-
zována úroveò øešení projektu s prognózou 
zohledòující pøípadné problémy v realizaci 
a jejich postupech. Èastým aspektem je ne-
jasnost urèitých technických postupù, protože 
jsou projekty øešeny bez již existujících pøípa-
dových øešení v minulosti na škole. Na druhou 
stranu je tento aspekt velmi pozitivním, protože 
výraznì pøibližuje realizaci školního projektu 
praxi, kdy narážíme na zcela nové otázky 
a situace. Ve výuce se inspirují tyto postupy 
reálnými zkušenostmi z projektù øešených ve 
spolupráci s firmami.

Jak uchopit správně softwarové 
nástroje při práci v tvůrčím týmu
Z dlouhodobých zkušeností s výukou PLM apli-
kací je jasné, že nìkdy ménì opravdu znamená 
více. PLM produkty jsou již tak komplexní a ob-
sáhlé, že je nad rámec hlavních cílù výuky nau-
èit ovládat jejich všechny aktuální funkènosti. 
Daleko vhodnìjší jsou pøístupy, které si kladou 
za hlavní cíl precizní pochopení základních prin-
cipù a metod práce s digitálním prototypem na 

bezvadnì zvládnutých teoretických základech 
a typizovaných cvièeních. Tento pøístup volíme 
ve výuce díky bezmála ètvrt století spolupráce 
na stovkách komerèních projektù. I zde se uka-
zuje, že efektivita práce s výpoèetní technikou 
a její podpora lidské kreativitì a myšlení je 
výraznì ovlivnìna maximální srozumitelností 
využívaných postupù. Na øadì projektù se jedna-
lo dokonce o pomìrnì nároènì pøipravené me-
todiky s typizovanými a unifikovanými postupy 
v oblasti tvorby digitálního prototypu. Hlavním 

cílem bylo pochopitelnì zjednodušení procesu 
navrhování, prùhledná podpora spolupráce me-
zinárodních týmù technikù a vzájemná srozumi-
telnost návrhu pøi pøípadných zmìnách.

Velkou výhodou pro naše mladé je beze-
sporu již existence zkušeností, které eliminují 
zbyteèné chyby v neprobádaných postupech 
a slepé ulièky. V rámci projektu je tedy možné 
pomìrnì pøesnì odhadnou schopnosti jednot-
livcù a pøidìlení pøíslušných zodpovìdností za 
urèitou oblast øešení. Je samozøejmì ideální 

Tvorba technické dokumentace ve výkresových modulech

Využití Autodesk Nastran pro FEM analýzu zvolených pevnostních parametrů

Konstrukční řešení digitální 3D sestavy v Autodesk Inventoru
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u každého projektu kompetence prohodit, aby si 
studenti vyzkoušeli øešení daného problému dle 
vlastních zkušeností a znalostí. Z tohoto dùvodu 
je nutné citlivì zvolit téma projektu a omezit 
jeho realizaci na nìkolik týdnù.

Nápomocný je licenèní model potøebných 
softwarových nástrojù, který nejen plnì pokrývá 
potøeby realizovaného projektu, ale navíc umož-
òuje flexibilní reakce realizaèního týmu v rámci 
domácích cvièení. Lze tak s urèitým ohledem 
výraznì rozšíøit podle potøeb i rozsah øešené 

problematiky, i když tento postup až tak v pro-
jektech neaplikujeme.

Komunikace a organizace 
práce v prostředí cloudu
Využití pracovních øešení v oblasti technické 
i netechnické praxe je vždy podmínìno preciz-
ní komunikací nad vlastním projektem. Tým 
odborníkù èasto sedí na rùzných místech svì-
ta a výroba subdodávek má široké portfolio. 
V této oblasti jsou zajímavým øešením cloudové 

technologie i když jim aktuálnì z mého pohledu 
komerèní praxe nedává pøíliš dùvìry a firemní 
informaèní systémy jsou stavìny spíš uzavøenì 
pøedevším z dùvodù daných oblastmi bezpeè-
nosti a obávaného úniku kritického firemního 
know-how. Pøes to je trend využití cloudù stále 
výraznìjší a to nejen v oblasti komunikace, 
ale také vlastních aplikaèních øešení. V našich 
projektech využíváme pro øízení projektu ná-
stroje Microsoft Office 365 a Autodesk 360. 
Oba poskytují zajímavé nástroje pro Enterprise 
Project Management.

Dobrou pomùckou je prognostická èást øí-
zení projektu. Má v sobì vysoký potenciál z hle-
diska odhalování pøípadných nedostatkù a chyb 
v opakujících se èinnostech. Obraznì øeèeno 
jedná se o postup jak se ponauèit z minulých 
chyb a problémù. Analýzu celého projektu je 
ideální provádìt pøímo se studenty, neupínat se 
pouze na hodnocení, které bohužel neupozorní 
øešitele na úskalí jejich jednání, která vedla ve 
finále napøíklad k èasovému propadu v pláno-
vaných termínech.

V ukázkovém projektu bylo využito nejnovìj-
ší produktové øady Autodesku. Nastala situace, 
kdy se studenti uèili verze 2015 a velmi rychle 
se museli pøizpùsobit nejnovìjších verzím z øa-
dy 2017. Co je jedinì pozitivní konstatování, 
je velmi snadný pøechod uživatelù na nové 
verze. Aplikace a jednotné postupy ve výuce 
tyto procesy navíc velmi urychlují a usnadòují. 
Studenti se nesoustøedí na detailní funkce, ale 
více na podstatu tvorby návrhu. V této oblasti je 
napøíklad Autodesk Inventor vynikajícím a vel-
mi prùhledným nástrojem z hlediska obsluhy. 
Seznámený a zaškolený uživatel pøíliš netápe 
v postupech a v nových funkcích.

Pár poznámek závěrem
Definovat projekt jako takový, je z obecného 
pohledu velmi obtížné. Jedná se o pojem, který 
je øízen a realizován celou øadou diametrálnì 
odlišných oborù a strategií. Jejich synchroniza-
ce je z hlediska efektivního pracovního nasazení 
celého tvùrèího týmu velmi obtížná a samozøej-
mì závislá na rozsahu øešeného problému. Má 
ovšem zcela strategický význam. Vlastní øízení 
projektu je velmi složitou èinností, která, pokud 
má být efektivní, musí akceptovat jistá zobecnì-
ní a optimalizace s vysokou úrovní flexibility. Ta-
to hlediska jsou pro strategii a metodiku Enter-
prise Project Managamentu charakteristickým 
cílem. Správné uchopení metodiky v projektové 
výuce mùže pak výraznì sblížit komplexní re-
alizaci odborné výuky, blízké technické praxi 
a skuteèným problémùm. 
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