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Místo realizace projektu České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta strojní

Název projektu Systém elektronické podpory studia (SEPS)

Zaměření projektu Modernizace počátečního vzdělávání (prioritní osa 3)

Řízení projektu Ústav konstruování a částí strojů

Odborný garant prof. Ing. Vojt ěch Dynybyl, Ph.D.

Řešitel Ing. Jaroslav Křička, Ph.D.

Manažer projektu Ing. Jan Kanaval

Podpora z ESF 4,153.732,- Kč
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Základní informace o projektu OPPA (CZ.2.17/3.1.00/33296)
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Hlavní cíle projektu:

1) inovace obsahu jednotlivých předmětů a výuky jako celku ve stávajícím
akreditovaném bakalářském studijním programu (a rovněž i v magisterském
studijním programu),

2) inovace www stránek Fakulty strojní ČVUT v Praze s důrazem na podporu
studia využitím e-learningu,

3) vytvoření systému individuální elektronické podpory studia v rámci inovovaných
www stránek Fakulty strojní ČVUT v Praze.
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Zdůvodn ění pot řebnosti projektu:

– řešený projekt vychází z dlouholetých pedagogických z kušeností,

– řešený projekt zohled ňuje praktické zkušenosti a pot řeby praxe.

Výstupy řešení projektu zajistí zvýšení:

– kvality vzd ělávání,

– odborné kvalifikace,

– atraktivity výuky,

– konkurenceschopnosti absolvent ů,

– uplatn ění absolvent ů na trhu práce.
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Ú 12113
Ústav konstruování a částí stroj ů
Strojírenské konstruování I (SK1)
Strojírenské konstruování II (SK2)
Strojírenské konstruování III (SK3)
Strojírenské konstruování IV (SK4)
Části a mechanismy strojů I (ČMS1)
Části a mechanismy strojů II (ČMS2)
KC / Projekt (PRO)

Ú 12133
Ústav strojírenské technologie
Základy technologie I (ZT1)
Technologie I (TE1)

Ú 12134
Ústav obráb ění, projektování a metrologie
Základy technologie II (ZT2)
Technologie II (TE2)

Ú 12132
Ústav materiálového inženýrství
Nauka o materiálu I (MR1)
Nauka o materiálu II (MR2)

Ú 12105
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Mechanika I (ME1, ME1A)
Mechanika II (ME2, ME2A)
Mechanika III (ME3, ME3A)
Pružnost a pevnost I (PP1, PP1A)
Pružnost a pevnost II (PP2, PP2A)

„S E P S“

OPPA – Systém elektronické podpory studia                           Praha 2012

Ústav konstruování a částí stroj ů ČVUT v Praze

Zapojení ústav ů
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Ú 12113

Ústav konstruování a částí stroj ů
SK1, SK2 - zobrazení hřídele, kótování, výrobní výkres,
přehled norem,  normalizované prvky (středící důlky,
závity, drážky za závitem, zápichy, drážky pro pera,
drážkování, atd.), lícování, tolerance, geometrická přesnost,
ČMS1 - návrh a výpočet závitových spojů, svěrných spojů
s válcovou i kuželovou fční plochou, spojení s perem, drážkováním,
návrh a pevnostní kontrola ozubení,  
ČMS2 - pevnost hřídelů (statická i dynamická), ohybová
a torzní tuhost, kmitání hřídelů, ukládání hřídelů (valivá a kluzná
ložiska),
KC / PRO - aplikace zvládnutých vědomostí a dovedností při řešení
konstrukční úlohy.

Ú 12133

Ústav strojírenské technologie
ZT1, TE1 - hřídele odlévané a tvářené (kované),
technologie odlévání resp. tváření, technologický
postup, vybavení pracovišť sléváren a kováren,
(pro výrobu modelu a formy, pece pro tavení materiálu,
tvářecí stroje a nástroje, atd.), povrchové úpravy.

Ú 12134

Ústav obráb ění, projektování a metrologie
ZT2, TE2 - hřídele vyráběné z válcovaných polotovarů, technologie
obrábění, technologický postup obrábění, obráběcí stroje, nástroje,
řezné podmínky, obrobitelnost materiálů, trvanlivost řezných nástrojů,
metrologie a kontrola kvality, vybavenost pracovišť (projektování).

Ú 12132

Ústav materiálového inženýrství
MR1, MR2 - volba vhodného materiálu a jeho tepelné
zpracování (CHTZ), návrh postupu TZ, vybavenost
pracovišť pro TZ (ohřev materiálu, ochlazování, atd.),
mechanické a  technologické vlastnosti  materiálu,
hodnocení a zkoušky materiálu (pevnost, mez kluzu,
houževnatost, tažnost, mez únavy, tvrdost, mikrotvrdost,
hodnocení struktury - metalografie), mezní stavy, lomová
mechanika, fraktografie, atd.  

Ú 12105

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
ME1, ME1A,  ME2, ME2A, ME3, ME3A - statika - výpočet reakcí vzhledem
k vnějšímu zatížení, zjištění průběhu posouvající síly a ohybového momentu,
-kinematika - otáčky, úhlová rychlost, úhlové zrychlení, dostředivé zrychlení, 
-obvodová rychlost (kluzná rychlost), - dynamika - setrvačné účinky (síly, momenty,
- odstředivá síla), dynamické zatěžování - dynamické reakce, vyvažování hřídelů,
-kmitání hřídelů (tlumení, rezonance),
PP1, PP1A, PP2, PP2A - zjištění průběhu posouvající síly a momentů, dimenzování
hřídelů staticky i dynamicky namáhaných, (ohyb, prostorový ohyb, kombinace
prostorového ohybu a krutu, tvarová pevnost, únavová pevnost), pevnostní
hypotézy, výpočet ohybové a torzní deformace, kmitání a kritické otáčky hřídele. 

HŘÍDEL S PASTORKEM
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Harmonogram řešení projektu

Klíčové aktivity (KA1 až KA9):

1) Detailní analýza sou časného stavu, vytipování zásadních témat.

2) Návrh a vytvo ření elektronické podpory zásadních témat.

3) Vytvo ření koncepce stránek pro realizaci vazeb.

4) Specialista na tvorbu elektronické studijní podpor y.

5) Inovace vybraných p ředmětů bakalá řského studijního programu.

6) Vytvo ření nových p ředmětů pro navazující magisterské studium
v konstruk čních specializacích.

7) Aplikace inovací výuky v letním a zimním semestru .

8) Řízení projektu.

9) Vybavení projektové kancelá ře a učebny.
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Hlavní informa ční zdroje:

1) http://www.oppa.cz, (http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html),

2) Projektová příručka OPPA verze 1.9 (platná od 1. 7. 2012).



Komunikace řešitelského týmu

ADRESÁŘ OPPA - \\fsh.fsid.cvut.cz\STUDIUM\u12113\OPPA
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Povinná publicita projektu:

1) tištěné postery – stručná informace o projektu (vestibul fakulty, ústavy),

2) odkaz na www stránkách (fakulty, ústavů),

3) loga na všech materiálech (mzdové výměry, výkazy, příspěvky, e-maily atd.),

4) propagační předměty (Sada pro publicitu projektu OPPA),

5) Účast na konferencích, inzeráty (dle přihlášky projektu).

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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ČVUT v Praze – www stránky Ú 12113 (O.K.)

OPPA – Systém elektronické podpory studia                           Praha 2012

Ústav konstruování a částí stroj ů ČVUT v Praze



OPPA – Systém elektronické podpory studia                           Praha 2012

Poster projektu
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Pracovn ě-právní aspekty
(vícezdrojového financování):

1) pracovní smlouva – výše úvazku,

2) mzdový výměr(změna – na aktivitu / na rok)
– vícezdrojové financování (např. z projektu),

3) zaměstnavatel je povinen garantovat
po skončení aktivity (projektu) to, co je
zakotveno v pracovní smlouvě! (Pokud se ze
zaměstnancem nedohodne jinak!).

Poznámka: náhrady za dovolenou!
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Pracovní výkaz
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Monitoring, kontrolní činnost, archivace:

1) 1. monitorovací zpráva (ZOZPR) – 15. den 3. měsíce řešení projektu
(za 2 měsíce řešení projektu),

2) za každých 6 měsíců řešení projektu – další monitorovací zprávy,

3) monitorovací list podpořené osoby (studijní oddělení - seznamy),

4) další zálohové platby až po schválení monitorovacích zpráv,

5) kontroly – z EU, MF, MHMP (1. uskutečnila se 2. 8. 2012),

6) archivace  věškerých dokumentů – 10 let po skončení projektu!
(odpovědnost nese projektový manažer)

Ústav konstruování a částí stroj ů ČVUT v Praze
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Počet podpo řených osob celkem (plánovaná hodnota):           200 4

Počet úsp ěšně podpo řených osob:                                           716/(800) 

Ústav konstruování a částí stroj ů ČVUT v Praze

Přehled monitorovacích ukazatel ů
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Děkuji za pozornost!


