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Pro zajištìní maximálnì efektivní výuky jsou 
úspìšnì uplatòovány projektovì orientované 
uèební metody. Øešení komplexních úloh inten-
zívním využíváním nástrojù pro design, simulace 
a pøípravu výrobní technologie upevòuje mezi-
pøedmìtové vztahy, podporuje aktivitu poslu-
chaèù a dovoluje rozvíjet tvoøivost. Dùležitým 
faktorem jsou také postoje žákù k nasazeným 
technologiím a zvyšování jejich motivace k dal-
šímu studiu oboru nebo profesnímu uplatnìní 
v prùmyslu. Východisky pro plánování a organi-
zaci výuky jsou následující faktory:
•  Dostateèný poèet pracovních stanic s výkonem 

relevantním používání CAx technologií.
•  Dostateèný poèet instalací a licencí nasazené 

CAx aplikace.

•  Úzká spolupráce s prùmyslovou praxí.
•  Uplatòování moderních výukových postupù 

v souladu se závìry oborovì orientovaných 
výzkumných šetøení.

Na VOŠ a SPŠ ve Žïáru nad Sázavou je výuka re-
alizována v uèebnách vybavených odpovídajícím 
hardwarem a dostateèným množstvím licencí a in-
stalací CAx aplikací Autodesk Inventor a Siemens 
NX. Na vybavení uèeben technologickou bází se 
èásteènì podílejí i prùmyslové spoleènosti v regi-
onu, ve kterých absolventi ve velké míøe nacházejí 
profesní uplatnìní nebo v prùbìhu studia mohou 
absolvovat stáže v souladu s uèebním plánem 
oboru. Výrazný podíl na financování akademic-
kých licencí pro systém NX nese spoleènost Žïas 
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Obr. 1 Konstrukční řešení větrné turbíny, řešené v rámci absolventské práce

Obr. 2 Projekt konstrukce svahové lžíce bagru 

s deformačně-napěťovou analýzou kritických částí

Obr. 3 Deformačně-napěťová analýza pístnice s čepy, řešená v rámci komplexního projektu
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Žïár nad Sázavou. Spolupráce s prùmyslovou 
praxí spoèívá nejen v absolvování stáží studenty, 
ale také v personálním zabezpeèení výuky. Aktiv-
ní konstruktéøi a konzultanti v oblasti nasazení 
CAx / PLM technologií, kteøí jsou zároveò kva-
lifikovanými pedagogy, se podílejí na pøípravì 
a realizaci výuky. Významný podíl na spolupráci 
v této oblasti má spoleènost AxiomTech Žïár 
nad Sázavou, konstrukèní kanceláø, obchodnì 
konzultantská spoleènost a souèasnì strategický 
partner Siemens Industry Software. Konstruktéøi, 
kteøí jsou zapojeni do øešení projektù na národ-
ní i mezinárodní úrovni, aplikují své zkušenosti 
a nejnovìjší trendy z vývoje a technické pøípravy 
výroby do výuky pøi uplatnìní pedagogických zá-
sad a úèinných didaktických metod.

Výsledkem uvedených pøístupù k realizaci 
výuky je nejenom zvyšování úrovnì odborných 
kompetencí posluchaèù a absolventù, ale také 
celá øada dokonèených výukových projektù virtu-
álních prototypù. Data nadále slouží ve své dílèí 
nebo i komplexní podobì k tvorbì elektronických 
výukových materiálù a k systemizaci referenèních 
pøístupù k øešení projektù. Pøíklady výstupù pro-
jektù pokrývajících tvorbu modelu prostøednic-
tvím CAD a provedení simulace prostøednictvím 
CAE – FEM jsou na obrázcích è. 1, 2 a 3.

 Projekty jsou pøipraveny s cílem uplatnìní 
obecných i specializovaných teoretických zna-
lostí øešitelù a souèasnì získání dovedností øešit 
konstruktérské úlohy prostøednictvím pøístupù, 
které budou uplatòovat v následné profesní praxi. 
Zvyšování efektivity výukových metod spoèívá 
pøedevším v optimalizaci pøípravy zadání projek-
tù, jejich vedení a prùbìžném hodnocení. Zpìt-
nou vazbou pro pedagogy – konzultanty projektù 
jsou nejenom informace získané dùkladnou ana-
lýzou digitálních dat virtuálních prototypù øeše-
ných projektù, ale také vyhodnocená pozorování 
a rozbor práce posluchaèù. Na úspìšnost øešení 
komplexních výukových projektù mají význam-
ný vliv postoje posluchaèù k nasazeným tech-
nologiím a jejich využití ve výuce. Postoje velmi 
souvisí s motivací, která je významným faktorem 
pøijímání nových postupù žáky a také podporuje 

jejich vytrvalost pøi øešení dlouhodobých projek-
tù. Postoje žákù pro práci s CAx technologiemi 
jsou zjišśovány zejména z hlediska oblíbenosti 
práce v jednotlivých modulech a plnìní specific-
kých úloh. Zpìtná vazba uvedeného charakteru 
je významná nejen pro plánování komplexních 
úloh, ale také pro výuku dílèích pøedmìtù, za-
mìøených na získávání základních dovedností 
práce s nástroji CAD a CAE. Data jsou získávána 
dotazníkovým šetøením mezi žáky nebo pøímo 
rozhovorem v prùbìhu práce na projektech a ve 
výuce. Výsledky èásti provedeného výzkumu za-
mìøené na subjektivní priority jednotlivých CAx 
operací jsou na grafu obrázku è. 4.

Vzhledem k primárnímu pøedpokladu uplat-
nìní absolventù je významná také zpìtná vazba, 
spoèívající v porovnání vybraných parametrù øe-
šených projektù s relevantními projekty, realizo-
vanými konstruktéry v prùmyslové praxi. Grafické 
znázornìní výsledkù výzkumu je na obrázku è. 5. 
V uvedeném výzkumu bylo primárním cílem po-
rovnání, jak se posluchaèi v dùsledku projektovì 
orientované výuky pøi intenzívním využívání ná-
strojù pro design a simulace pøibližují odborným 
kompetencím konstruktérù v praxi. Na pøedsta-
veném krabicovém grafu lze registrovat pøekrytí 
polí výsledkù skupiny posluchaèù a konstruktérù, 
což znamená dosažení srovnatelných výsledkù 
v dílèích pøípadech. Uvedené údaje jsou velice 
hodnotnou informací pro tvorbu didaktického 
systémù odborných pøedmìtù v souladu s nej-
modernìjšími trendy a požadavky prùmyslového 
sektoru. Výsledky výzkumu byly pøijaty vìdeckou 
veøejností a autor èlánku je prezentoval v širším 
kontextu na mezinárodní vìdecké konferenci 
„Education Technologies“ v odborné sekci 
„Advances in Engineering Education“, poøáda-
né organizací „World Engineering Academy and 
Society“ v èervenci minulého roku v Portu. Foto-
grafie z konference je na obrázku è. 6. 

Vedle pøímého nasazení v prùmyslu je proka-
zatelný také didaktický potenciál CAx technologií. 
Další zvyšování efektivity výuky lze pøedpokládat 
napø. pro tvorbu elektronických výukových materi-
álù, kdy integrace do systému øízení výuky (LMS) 

mùže pøedstavovat další perspektivu poèítaèo-
vé podpory výuky strojírenských a pøíbuzných 
pøedmìtù. Moderní výukové metody pøi uplatnìní 
nejnovìjších trendù v oblasti konstrukce a tech-
nické pøípravy výroby spoleènì s nasazením 
špièkových nástrojù vedou k efektivní pøípravì 
potenciálních technikù, kteøí díky rychlé adapta-
bilitì na pracovištích úspìšnì nacházejí profesní 
uplatnìní ve studovaném oboru. 

Výuka CAx technologií je na VOŠ a SPŠ ve Žïáøe 
nad Sázavou rozvíjena za úèasti celé øady projek-
tù. Mezi ty nejzajímavìjší patøí v letošním roce 
projekt s názvem „NETME Working – Innovation 
and Technology Transfer in Mechanical Engine-
ering“, který soustøedí úzce pozornost na rozvoj 
lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací 
a spolupráci vysokých a vyšších škol. Tyto aktivity 
jsou vázány pøedevším na realizaci odborných 
stáží, postgraduální studium a specializaèní pøí-
pravu v oblasti aplikovaného výzkumu v technic-
kých oborech. Hlavními partnery tohoto projektu 
vedle VOŠ a SPŠ ve Žïáøe nad Sázavou jsou 
Støední prùmyslová škola a Vyšší odborná škola 
technická Sokolská Brno, Ústav fyziky materiálù 
Akademie vìd ÈR a spoleènost Alucast. Grantový 
projekt je spolufinancován v rámci operaèního 
programu „Vzdìlávání pro konkurenceschop-
nost“ z prostøedkù Evropského sociálního fondu 
a státního rozpoètu Èeské republiky. 

Obr. 4 Oblíbenost CAx operací při řešení komplexních projektů

Obr. 5 Grafické znázornění vyhodnocení úspěšnosti studentů 

a konstruktérů pro řešení komplexních úloh

Obr. 6 Prezentace výukových metod a příslušného 

výzkumu na mezinárodní konferenci v Portu


