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NÁVŠTĚVA FIRMY  
POLLMANN CZ, S.R.O. V J. HRADCI 

• Jednou z aktivit projektu MathemaTech II je podpora zájmu 
žáků o techniku formou exkurze v podniku 

• Žáci se ve výuce na gymnáziu setkávají s technikou pouze 
výjimečně (hodiny fyziky, případně chemie) 

• Žákům chybí konkrétní představy a zkušenosti o provozu 
výrobního závodu 

• Žáci znají často pouze teorii a obecně platné principy  
a zákony, nedokáží si je však spojit s praxí a s výrobními 
procesy, neznají jejich praktická využití  

• Obsah exkurze se přizpůsobil výrobnímu zaměření firem  
v J. Hradci (lehké strojírenství) 

• Exkurze byla v předstihu projednána s vedením firmy  
a personální specialistkou  



POLLMANN CZ, S.R.O. J. HRADEC 

• Rakouská firma se 100letou tradicí s působností v Evropě, 
Severní Americe a Asii (Rakousko, ČR, Čína, USA),  
sídlo: Karlstein 

• Výrobní zaměření: lehké strojírenství, sériová výroba dílů  
pro automobily 

• Počet zaměstnanců: 600 
• Firma vhodná pro návštěvu menších skupin žáků 
• DOD, http://www.pollmann.at/ 



POLLMANN CZ, S.R.O. J. HRADEC 

• zámky bočních dveří  
a kapot aut 

• Kinematika a pohon 
posuvných střešní okna aut 

• Hnací jednotky  
a motory 

• Vodící rámy řídících jednotek 
topných těles 

• Komponenty pro ovládací 
elektroniku 
 



EXKURZE VE FIRMĚ 
POLLMANN CZ, S.R.O. 

• 27. září 2017 

• 18 žáků, kteří 
navštěvují fyzikální 
seminář, 2 učitelé 

• Délka exkurze:  
2 hodiny,  
od 13 do 15 hodin 

• 1. část:  
prezentace o firmě, 
historii, managementu, 
investicích  
a možnostech uplatnění 
absolventů gymnázia 



Výcvikové středisko 

Výrobní hala firmy 

• 2. část:  
prohlídka závodu s výkladem mistra 
odborné přípravy 

EXKURZE VE FIRMĚ 
POLLMANN CZ, S.R.O. 



PŘÍKLADY TÉMAT PRO VÝUKU 

 

 

• Robotické stroje – 
mechanické pohyby, převody 

• Technické kreslení 

• Modelování jednoduchých 
výrobních procesů 

• Modelování těles v CADu  

• Počítačové programování 
strojů 

• Přesnost měření  

• Logistika  



TÉMATIKA ÚLOH ŠKOLSKÉ MATEMATIKY   

 

 

• Výpočty hodnot veličin spojených  
s mechanickými pohyby, převody  
(teorie funkcí) 

• Výpočty technických a fyzikálních 
veličin (úpravy výrazů, algebra)  

• Technické výkresy jednoduchých 
výrobků (PC, geometrie) 

• Modelování geometrických těles  
v CADu (geometrie, stereometrie) 

• Nácvik ovládání jednoduchých 
počítačových programů strojů (logika) 

• Výpočty přesnosti měření, množství 
odpadového materiálu, zpracování 
personálních dat aj. (statistika) 

• Kontrola jakosti – kazovost výrobků 
(pravděpodobnost)  



Děkuji za Vaši pozornost. 
 

 

 

 

PhDr. RNDr. Jan Fiala, Ph. D. 

Gymnázium V. Nováka v J. Hradci 

Husova 333 

377 01 Jindřichův Hradec 


