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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

CAD/CAM systém ako pomôcka učiteľa.  

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

a prediskutovali možnosti vytvárania databázy interaktívnych testov využívajúcich 

CAD/CAM systémy pre jednotlivé odborné predmety. 

 

Kľúčové slová: 
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CAD (Computer Aided Design) – počítačom podporované navrhovanie (projektovanie), 

konštruovanie (modelovanie, dimenzovanie, animácia, vizualizácia, rendrovanie).   
 

CAM (Computer Aided Manufacturing) – počítačom podporovaná výroba – príprava dát a 

programov pre riadenie číslicovo riadených strojov pre automatickú výrobu mechanických 

súčiastok, zostáv, elektronických obvodov a pod.  
 

CAD/CAM – programovanie CNC strojov na výrobu súčiastok zložitých tvarov s 

maximálnou možnou presnosťou, bez straty detailov a s podstatným vplyvom na celkovú 

kvalitu a efektivitu výroby. 
 

Test – skúška, spôsob rýchleho preskúšania a preskúmania vedomostí alebo schopností. 
 

Didaktický test – nástroj systematického overovania výsledkov vyučovania, zameraný na 

zistenie úrovne zvládnutia učiva určitej skupiny osôb. Má vopred stanovené pravidlá pre 

navrhnutie, overenie, hodnotenie, interpretáciu a je zložený z testových úloh rôznych typov –  

otvorených aj uzavretých. 
 

Interaktívny test – umožňujúci vzájomnú komunikáciu, priamy vstup do programu alebo 

činnosti. 
 

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

informácií – testov. 

 

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


 
 

ALF – softvér na výrobu interaktívnych testov. 

Autodesk Inventor 3D CAD – softvér pre 3D modelovanie a navrhovanie. 

Autodesk Inventor CAM – softvér pre strojárenské obrábanie. 

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

 Hlavné body: 

a) Tvorba databázy interaktívnych testov využívajúcich CAD/CAM systémy pre jednotlivé 

odborné predmety; 

- Vypracovanie interaktívnych testov využívajúcich CAD/CAM systémy pre 

jednotlivé odborné predmety; 

- Využitie online testov; 

- Analýza a zhodnotenie testov; 
 

CAD/CAM systémy sú využiteľné na technickom kreslení, mechanike, strojárskej 

konštrukcii, strojárskej technológii, technológii montáže a tiež na metrológii.   
 

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

využitia CAD/CAM systémov pri tvorbe interaktívnych testov na svojich odborných 

predmetoch a pozornosť upriamili na využitie: 

- softvéru pre 3D modelovanie a navrhovanie Autodesk Inventor, 

- softvér pre strojárenské obrábanie Autodesk Inventor CAM.  

 

Pracovné prostredie softvéru Autodesk Inventor 3D CAD umožňuje vytvárať modely 

súčiastok, manipulovať so súčiastkami, vytvárať zostavy mechanizmov, simulovať ich 

činnosť aj postup montáže a demontáže, realizovať a overiť výpočty z mechaniky a strojárskej 

konštrukcie, simulovať a analyzovať zaťaženie súčiastok a mechanizmov, vytvárať 

prezentácie, rámové konštrukcie aj súčiastky z plechov.  
 

Pracovné prostredie softvéru Autodesk Inventor CAM umožňuje v jednom užívateľskom 

prostredí generovať NC kód priamo z digitálneho prototypu vytvoreného v 3D CAD 

Autodesk Inventor. 
 

CAD/CAM systémy sú teda vhodným východiskom pre vytváranie interaktívnych úloh 

napr. v softvéri na tvorbu interaktívnych testov ALF umožňujúcom vytváranie interaktívnych 

úloh s výberom jednej alebo viacerých odpovedí.  
 

Na stretnutí boli prezentované a prediskutované možnosti využitia softvéru Autodesk 

Inventor CAM pri vytváraní interaktívnych testov z odborného predmetu – strojárska 

technológia. 

Prezentované cvičenia: 

- frézovanie 

 
 
 



 
 

- sústruženie 

       

  
 

ALF: 

   
 

13. Závery a odporúčania: 
 

     CAM systémy sú významnou pomôckou učiteľa odborných strojárskych predmetov a sú 

výborne využiteľné aj pri vytváraní interaktívnych testov, najmä kvôli názornosti a tvorivosti. 

CAD/CAM systémy sú vhodným východiskom pre vytváranie interaktívnych úloh napr. 

v softvéri na tvorbu interaktívnych testov ALF.  

     Vytvárať databázy interaktívnych testov z jednotlivých odborných predmetov, ktoré 

učitelia vytvárajú alebo vytvorili počas dištančného vzdelávania a navzájom si ich sprístupniť 

a využívať aj na preskúšanie, aj na upevňovanie učiva. 
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