
Hodnocení kurzu vakuové techniky 2012 účastníky 
Hodnocena byla 4 kriteria plus celkový dojem. Stupnice byla pětistupňová s následujícím 

číselným a slovním vyjádřením: 
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velmi špatné spíše slabší vyhovující dosti dobrá velmi dobrá 

Odevzdáno bylo 32 dotazníků (89%), z toho 20 lidí pouze oznámkovalo jednotlivá kriteria a 12 

lidí přidalo slovní hodnocení a vyjádřilo své názory. Výsledky jednotlivých kriterií: 

ORGANIZACE 1,6 dosti dobrá až velmi dobrá 

zachovat rozsah, ale stáhnout na méně dnů (TI Group, Trnečka) 

každý účastník by měl dostat rozvrh hodin (Preciosa Liberec, Peterka) 

ubytování vyhovující, ostatní 1 (Labtech, Hubová) 

každý účastník by měl dostat rozvrh hodin, ubytování a občerstvení OK (Preciosa Liberec, Křáp) 
Rozvrh určitě nakopírovat. Snížení počtů dnů už jsme zkoušeli, ale hutné přednášky od rána do večera účastníky vyčerpají a jejich pozornost 

jde k nule. 

NÁPLŇ KURZU 1,4 dosti dobrá až velmi dobrá 

kurz splnil očekávání (TI Group, Trnečka) 

očekával více příkladů a názorných ukázek z praxe (Meopta, Růžička) 

doplnit praktickými ukázkami současných prvků (nejlépe v řezu) a upozornit, na co si při jejich aplikaci dát pozor 

- nejčastější chyby (Preciosa Liberec, Peterka) 

více příkladů převedení teorie do praxe, zejména u teorie plynů (Labtech, Hubová) 

Chybělo vzájemné představení zúčastněných firem, co dělají, zkušenosti, problémy, méně historie, více novinek 

(Preciosa Liberec, Křáp) 
To se asi týká hlavně teoretických pasáží - příkladů dokreslujících účinky jevů určitě co nejvíc. 

ÚROVEŇ PŘEDNÁŠEK A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 1,9 velmi dobrá 

přednášky L. Peksy byly dokonalé (OnSemi, Staňková) 

velmi dobré přednášky L. Peksy 

Bok a Kubáň 1/2 (více příkladů z praxe), Salyk 1, Peksa 1* (pěkně vysvětluje)  

lektoři ví, o čem mluví, mají zkušenosti (Preciosa Liberec, Křáp) 
Děkuji všem za odvedenou práci. Láďa je náš poklad. 

FORMA DODANÝCH MATERIÁLŮ 1,5 dosti dobrá až velmi dobrá 

některé prezentace nejsou součástí školicího materiálu (TI Group, Trnečka) 

do textů doplnit materiály z přednášek L. Peksy (OnSemi, Hrabalová) 

Je možnost poskytnutí prezentací? 

Salyk a Peksa souhlasí s poskytnutím prezentací, chce je poslat (Labtech, Hubová) 
Vím, že se v dnešní době prezentace (pokud neobsahují slajdy napadnutelné autorskými právy) často poskytují. Je to na každém z nás, zda 

prezentaci poskytneme nebo ne. V tomto případě existuje jisté riziko, že naše prezentace by mohly být využity pro konkurenční vzdělávací 

akce. Kolegyni Hubové napíšu, že prezentacemi ostatních přednášejících nedisponuji, což je pravda. 

Co se týče doplnění některých informací do učebního textu, to bych určitě rád udělal, pokud mi to časové možnosti dovolí. Uvítám každou 

připomínku a návrh. Na druhou stranu, učební text není monografií a připadá mi logické, že se na přednáškách objeví detailnější informace, 

různé příklady, zkušenosti, apod. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 1,6 dosti dobrá až velmi dobrá 

spokojenost, kurz přinesl užitečné informace 

odchází naplněn novými informacemi a kurz doporučí technologům (Meopta, Růžička) 

ZÁJEM O DALŠÍ AKCE, JEJICH NÁPLŇ 
Prezentace firem, praktické ukázky, ukázky řízení celého procesu, co v procesu sledovat (Preciosa Liberec, Peterka) 

údržba rotačních vývěv a TMP, údržba leak detektorů - vše podrobněji (Amagasaki, Frank, Janouškovec)  

prezentace firem s vakuovou technikou, sledování a řízení výrobního procesu, hlavně naprašování (Preciosa Liberec, Křáp) 

Karel Bok, 16.6.2012 


