
Kurz vakuové techniky v Rožnově pod Radhoštěm

Ve  dnech  15.  až  18.  června  2009  proběhl  na  Střední  škole  informatiky, 
elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm (SŠIEŘ) tradiční kurz vakuové 
techniky. Přestože jsme se v letošním krizovém roce obávali nízké účasti, nakonec 
jsme mohli být spokojeni, neboť se zúčastnilo 18 účastníků z osmi firem, pět z nich 
nových.

Po zahrnutí  těchto počtů do celkové bilance můžeme číst,  že od roku 1994 
proběhlo třináct kurzů, jichž se zúčastnilo 236 pracovníků ze 48 firem i škol.

SŠIEŘ zastoupená především paní Annou Zejdovou poskytla potřebné zázemí, 
dobře  vybavenou  učebnu,  ubytování  a  stravování,  zajistila  tisk  učebních  textů  a 
ostatních materiálů, občerstvení během přestávek a zastřešila celou akci finančně.

Odbornou stránku kurzu má po celou dobu jeho existence na starosti Karel Bok. 
Jeho úkolem je sestavit program kurzu, zajistit lektory, udržovat učební text a návody 
k úlohám v aktuálním stavu a také, což je velmi důležité, zajistit účastníky.

Témata  přednášek,  které  probíhaly  v prvních  třech  dnech  kurzu,  si  rozdělili 
pánové  Karel  Bok,  Zbyněk  Hůlek,  Jiří  Kubáň  a  Ladislav  Peksa.  Čtvrtý  den  byl 
vyhrazen praktickým měřením. Úlohy instalované ve škole vedli Karel Bok a Bohumil 
Federmann, úlohy instalované v prostorách firmy Vakuum servis vedl Jiří Kubáň nebo 
jeho spolupracovníci.

Ohlasy na kurz jsou sice převážně příznivé, my však musíme vnímat každou 
připomínku, týkající  se jak oblasti  organizační, tak odborné úrovně. Proto také se 
podoba kurzu postupně vyvíjí. 

Kromě  potřeb  zákazníků,  tedy  pracovníků  zúčastňujících  se  firem,  musíme 
reagovat na další vlivy, například změny podmínek ve škole a složení lektorského 
sboru.

A jaká je naše představa o budoucnosti kurzu? 
V příštím roce se téměř jistě vrátíme k pětidenním modelu, tak jak tomu bylo do 

roku 2004. Přednášky tak budou rozloženy do čtyř dnů, pátý den bude vyhrazen 
úlohám  praktika.  Důvodem  je  to,  že  program  teorie  je  ve  třech  dnech  značně 
nahuštěný a při větším zájmu o úlohy praktika nelze všechny stihnout v jeden den. 
Často je tak nutné zařadit některé úlohy ještě po skončení přednášek, což je pro 
účastníky velmi únavné. (To sice bude nutné pravděpodobně i v příštích letech, ale 
jen v omezené míře, například budou-li chtít účastníci absolvovat větší počet úloh.) 
Navíc si  myslíme, že absolvování úloh je pro účastníky velmi užitečné a proto je 
třeba pro to vytvořit prostor.
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