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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

CAD systém ako pomôcka učiteľa.  

Členovia PK IKT PPK (počítačová podpora konštruovania) na stretnutí navrhli 

a prediskutovali možnosti využitia CAD systémov na odborných predmetoch.  

 

Kľúčové slová: 

CAD systém, učebná pomôcka, databáza úloh 

 

Databáza - virtuálna kartotéka na ukladanie, zoradenie, triedenie a opätovné vyhľadávanie 

informácií.  

Učebné pomôcky - predmety, ktoré sprostredkujú, alebo napodobujú realitu pri výučbe,  

zlepšujú názornosť, sú zdrojom vedomostí, uľahčujú pochopiť abstraktné prvky učiva a 

rozvíjajú zručnosti a návyky. 

CAD systémy - výkonné systémy pracujúce systémom model - výkres, teda modelovanie  

parametrického modelu (napr. Autodesk Inventor).  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Hlavné body: 

a) Tvorba databázy úloh využívajúcich CAD systémy pre jednotlivé odborné predmety; 

- Vypracovanie úloh využívajúcich CAD systémy pre jednotlivé odborné 

predmety; 

- Analýza a zhodnotenie úloh; 
 

      Členovia PK IKT PPK postupne podľa študijných odborov navrhli a objasnili možnosti 

využitia CAD systémov na svojich odborných predmetoch s cieľom zlepšiť názornosť, 

podporiť predstavivosť a zvýšiť záujem študentov o teoretické témy na odborných 

predmetoch.  

CAD systémy sú využiteľné na technickom kreslení, mechanike, strojárskej konštrukcii, 

strojárskej technológii, technológii montáže a tiež na metrológii.   

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

Pracovné prostredie CAD systémov (trojrozmerný priestor) umožňuje študentom pracovať 

a manipulovať so súčiastkami, vytvárať zostavy rôznych mechanizmov, simulovať ich 

činnosť, ale aj postup montáže a demontáže. Zároveň umožňuje overiť teoretické výpočty 

z mechaniky a strojárskej konštrukcie a simulovať zaťaženie.  

Na stretnutí boli navrhnuté úlohy do databázy predmetov technické kreslenie, mechanika 

a strojárska konštrukcia. 

 

Témy – technické kreslenie: 

- technické zobrazovanie 

- druhy premietania 

- zobrazovanie hranatých telies 

- zobrazovanie oblých telies 

- rezy hranatými telesami 

- rezy oblými telesami 

- zobrazovanie zložených telies 

- vznik tvaru súčiastky 

- roviny rezu 

- skryté hrany 

- zobrazovanie a výpočet uloženia 

 

Témy – mechanika: 

- druhy namáhania 

- nosníky 

 

     Témy – strojárska konštrukcia: 

- súčiastky a časti strojov 

- skrutkové spoje 

- kolíkové a čapové spoje  

- perové, klinové spoje  

- drážkové, polygonické spoje 

- tlakové spoje  

- zverné spoje 

- nitové spoje 

- zvárané spoje 

- pružné spoje 

- hriadele, ložiská, tesnenia 

- dimenzovanie súčiastok 

 

Členovia PK IKT PPK na stretnutí postupne vymodelovali jednoduché hranaté a oblé 

telesá. Z modelov jednoduchých telies vytvorili databázu využiteľnú na technickom kreslení, 

najmä pri výučbe rezov telies, ich premietaní, zobrazovaní skrytých hrán a pod. 

Z jednoduchých telies je tiež možné v pracovnom prostredí CAD systému vytvárať priamo 

počas výučby telesá zložené.  

Ďalším krokom bude vytvorenie databázy rôznych súčiastok a jednoduchých zostáv 

s ukážkou ich montáže a demontáže. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

CAD systémy sú významnou pomôckou každého učiteľa odborných strojárskych 

predmetov. Okrem zlepšenia názornosti motivujú žiakov priamou aplikáciou na vyučovacej 

hodine  k tvorivosti.  

Využívať CAD systémy na odborných strojárskych predmetoch a upriamiť pozornosť na 

medzipredmetové vzťahy. 

Vytvárať databázy úloh pre odborné predmety, využiteľné pre všetky študijné odbory.  
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