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Ad A) Základní informace
A.1 Název projektu: ProgeCAD akademie
A.2 Vedoucí projektu: Miloslav Mikulčík
email: mikulcik.miloslav@centrum.cz
ICQ: 303-244-664
skype: a_d_m_m
mobil: 724 782 506
A.3 Spolupracovníci: Veronika Vašatová, Roman Kučírek, Ondřej Špulák,
Pierre Stružka, Tomáš Srna
A.4 Web: ve vývoji (v současnosti na rhino3d.sh.cvut.cz)

Ad B) Popis projektu
B.1 Rozbor projektu
Projekt ProgeCAD akademie nabízí svým studentům seznámení se s prací
v intelliCADu a plné využívání jeho možností. Výuka je určena především pro studenty
fakulty architektury, fakulty stavební i strojní (samozřejmě nejen pro ně), kteří pak své
dovednosti mohou využívat nejen pro školní projekty, ale i v následném praktickém
uplatnění.
Přednosti a opodstatnění znalosti tohoto programu dokazuje jeho využití
ve stavební praxi (používají jej architektonické ateliéry i kanceláře jednotlivých profesí) a
jeho dostupnost.
B.2 Prostory, studenti a výuka
K výuce akademie využívá počítačových učeben v rámci školícího centra
v prostoru strahovských kolejí.
Ze strany studentů fakulty stavební byl o projekt ProgeCADu projeven zájem i přes
to, že se výuka rozběhla až v polovině semestru. Výuka je vedena Ondřejem Špulákem.

Jelikož je na stavební fakultě neustále přeplněna výuka statických programů, stalo se
záměrem akademie vyjít vstříc i studentům zaměřeným na statiku (cca 200lidí v ročníku
Fsv). Výuku statiky povede Pierre Stružka .
B.4 Cíl projektu
Cílem projektu je rozšíření stávajících kurzů ProgeCADu o „pokročilé“. Zvýšit
povědomí o akademii mezi studenty (největší nedostatek projektu)! Dále máme záměr
rozšířit výuku o lekce určené pro studenty zabývající se statikou, kteří se seznámí se
statickým programem spolupracujícím s většinou IntelliCADů (získaní statického softwaru).
Vytvoření samostatných webových stránek.

Ad C) Zhodnocení fungování projektu
C.1 Události
Projekt vznikl v polovině semestru bez nároků finančních prostředků od SH a získal
do klubového rozpočtu 1 000 Kč. Projekt byl započat netradičně z následujících důvodů ve školícím centru byl volný prostor a studenti projevili zájem o daný kurz. I přes to, že se
jednalo o zkrácenou verzi kurzu, tak byl kurz zaplněn z padesáti procent.
Z předešlých důvodů mi přijde předčasné projekt hodnotit. Zásadní je stanovení a splnění
cílů pro další semestr, aby došlo ke zkvalitnění projektu a jeho maximálnímu zaplnění.

Ad D) Financování
D.1 Rozpočet
Projekt pro své fungování požaduje z rozpočtu Silicon Hill 9 100 Kč pro následující
semestr 2010 (1-2010) na následující položky:
Odpustky
Náklady školícího centra

800 Kč (1x SH IT)
1 800 Kč (3x15hod x 40kč)
(3 kurzy – 1 krát týdně po 90 minutách)

Proškolení lektorů a software:
4 000 Kč
(je i varianta, že bude veškerý software zdarma = snížení položky)
PR:
1 000 Kč
Drobné výdaje
Teambuilding

500 Kč
1 000 Kč
9 100 Kč

Příjmy:
kurzovné

400 kč

kapacita kurzů (3x10)

30 studentů

(v případě plného zaplnění kurzů)

12 000 Kč

Odpustky:
Kučírek Roman – IT (komunikace se studenty, administrativa)

