
Koncepce vzdělávání výukové platformy: 

 

Inženýři a kvalifikovaní pracovníci musí mít potřebné 

dovednosti k plánování a řízení výrobních procesů, 

například:  

 

• Vybrat suroviny dle požadavků výroby, 

• zvolit odpovídající výrobní postup, 

• určit pracovní postupy s ohledem na dostupné 

výrobní stroje, 

• vytvářet a vyhodnocovat varianty procesů, 

• uskutečnit dodávku, 

• učinit krátkodobá rozhodnutí ve výrobním 

oddělení, 

• poskytnout veškeré potřebné zdroje. 

 

Proto musí být pro studenty a praktikanty tyto 

kompetence vyvinuty.  

Výuková platforma "Plánování a řízení výrobních 

procesů" je určena na podporu studentů a učňů při 

získávání samostatných kompetencí formou:  

 

• Poskytování komplexních a náročních úkolů v této 

oblasti, 

• poskytování základních znalostí, 

• poskytování primárních dat pro úspěšné plánování 

a řízení výrobních procesů,  

• poskytování audiovizuálního obsahu výuky a učení 

v dané oblasti, 

• osobní zpětná vazba od učitele (učitele) a 

počítačová zpětná vazba výukové platformy. 
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Cíle projektu "POKROK.digital": 

Kooperativní vývoj a testování výukové platformy 

"Plánování a řízení výrobních procesů" projektovými 

partnery z Německa a České republiky. 

 

Výuková platforma je určena na podporu studentů na 

univerzitách a vysokých školách, stejně jako učňů na 

odborných školách v Německu a v České republice tak, 

aby získali kompetence v oblasti plánování a řízení 

výrobních procesů se zaměřením na obrábění dílů.  

Cílové skupiny pro výukovou platformu: 

• Učni a učitelé na odborných školách v oboru Kovo-

průmyslu  

• Studenti a univerzitní profesoři / přednášející na 

vysokých školách v oboru Strojírenství  


