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1. 

a) Základy počítačového 
konstruování strojních součástí a 
sestav  

- tvorba technické dokumentace, značení 
programů, principy tvorby 3D modelů a sestav 

b) Polymorfie čistého železa, 
rovnovážné diagramy Fe – C 

- diagramy, popis 

2. 

a) CAD Program 
Solidworks/Inventor 

- struktura a prostředí programu, pohyb a vazby 
v jednotlivých částech programu, ikony 
jednotlivých typů souborů 

b) Tepelné zpracování ocelí  - Druhy, účel, podstata 

3. 
a) Prostředí modelů  

- prohlížeč, základní roviny, základní osy, práce 
s rovinami 

b) Oceli a litiny - Rozdělení, označování a použití 

4. 

a) Prostředí modelů  
- tvorba náčrtu, nástroje pro tvorbu skic, funkce 

Oříznout entity, Převést entity, Odsadit entity 

b) Keramické materiály, 
makromolekulární látky (plasty)  

- skupiny, příklady, vlastnosti 

5. 

a) Prostředí modelů  
- tvorba náčrtu, funkce/parametr Inteligentní kóta, 

Upravit skicu, Zrcadlit entity 

b) Způsoby odlévání 
- slévatelnost, druhy forem, způsoby formování do 

písku, mechanizace formování 

6. 

a) Prostředí modelů  
- modelování součásti, funkce Přidáním vysunutím, 

funkce Odebrání vysunutí 

b) Formovací směsi 
- druhy, složky, vlastnosti, tuhnutí odlitků, 

usměrněné tuhnutí, nálitky 

7. 

a) Prostředí modelů  
- modelování součásti, funkce Přidání rotací, funkce 

Odebrání rotací 

b) Mechanismus a základní veličiny 
plastické deformace 

- typy plastických deformací, mechanismus vzniku 

8. 
a) Prostředí modelů  

- modelování součásti, funkce Spojením profilů, 
Úprava modelu 

b) Tváření za studena - charakteristika, metody, stroje, nástroje 

9. 
a) Prostředí modelů 

- modelování součásti, funkce Přidáním tažením po 
křivce 

b) Tváření za tepla - charakteristika, metody, stroje, nástroje 

10. 

a) Prostředí sestavy - účel, druhy, princip činnosti, příklady použití  

b) Svařování  
- Svařovací proces, způsoby svařování, 

charakteristika, obloukové svařování 
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11. 

a) Prostředí sestavy - tvorba sestavy, práce v sestavě, úprava dílů 

b) Frézování 
- kinematika, způsoby, nástroje, stroje, řezné 

podmínky, dosahované výsledky 

12. 

a) Prostředí sestavy - tvorba sestavy, vazby  

b) Nástrojové materiály pro 
obrábění, geometrie břitu 

- materiály, geometrie frézy, soustružnického nože, 
vrtáku 

13. 

a) Prostředí sestavy - tvorba sestavy, struktura, funkce Analýzy / Změřit 

b) Soustružení 
- kinematika, stroje, nástroje, použití, řezné 

podmínky, dosahované výsledky 

14. 
a) Prostředí sestavy - tvorba sestavy, normalizované díly 

b) Broušení  - kinematika, způsoby, stroje, brusné materiály 

15. 
a) Prostředí modelů 

- tvorba náčrtu, funkce / parametr Inteligentní kóta, 
Kruhové pole, Lineární pole, Upravit skicu 

b) Dokončovací metody obrábění - honování, lapování, leštění 

16. 
a) Prostředí modelů 

- tvorba náčrtu, nástroje pro tvorbu skic, funkce 
Převést entity, Odsadit entity, Zrcadlit entity 

b) Protahování, protlačování - popis metody, geometrie nástroje 

17. 
a) Prostředí výkresů - výkres sestavy, kusovník 

b) Dělení materiálu - metody, řezání – geometrie nástroje 

18. 
a) Prostředí výkresů - výkres sestavy, pozicování 

b) Nekonvenční metody obrábění - metody, princip 

19. 

a) Práce se sestavou, vazby   - typy a použití vazeb, umístění dílů 

b) Řezná síla 
- složky, výpočet řezné síly, stanovení optimální 

řezné rychlosti 

20. 

a) Prostředí výkresů 
- tvorba výkresu, výkres dílu, výkres sestavy, 

kótování, popis 

b) Zkoušení materiálů 
- druhy zkoušek, stanovení pevnosti materiálu na 

základě mechanických zkoušek 

 


