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1. Náplň workshopu 

 

AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý 

firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních aplikací 

určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, 

mapování a terénních úprav. AutoCAD poskytuje řadu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, 

VBA, ObjectARX, .NET) a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace třetích 

firem. 

Přestože AutoCAD existoval i pro jiné platformy (Unix, Macintosh), od roku 1994 jeho vývoj 

pokračoval jen na platformě Microsoft Windows (aktuální verze podporuje Windows XP, 

Windows 7 a Windows 8). Po delší přestávce se však AutoCAD v roce 2010 opět vrátil i na 

platformu Macintosh. První verze AutoCADu pochází z roku 1982. Aktuální verzí je 

AutoCAD 2014. AutoCAD je dodáván ve 32bitové i nativní 64bitové verzi. Cloud verze 

AutoCAD s podporou web klientů a mobilních klientů je AutoCAD 360 (dříve 'AutoCAD 

WS'). Existuje řada lokalizovaných verzí AutoCADu, mj. i verze česká. 

Nejen novinky v programování AutoCADu prezentoval poskytovatel služby, Ing. O. Učeň, 

Ph.D. Akce probíhala podle níže uvedeného harmonogramu. 

 

Program:         

8:00 - 9:00 Úvod do AutoCAD-u 

9:00 - 12:00 Praktické ukázky a práce s programem AutoCAD 

12:00 - 12:30 Coffee break 

12:30 - 15:00 Cvičení a práce s programem dle zadaných úkolů 

15:00 - 15:30 Diskuze 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 17 

07.41.01  - muži 16 

07.41.02  - ženy 1 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 14 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 13 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 

 

1. Jméno: Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

 E-mail: oldrich.ucen@vsb.cz 

 

Doloženo pracovně – právním aktem, poskytovatel služby 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 
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