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Nepochybně jste uŽ |etěli v Ietad|e a moŽná vás
napadlo, proĎ se letadIa po dobu letu nesrazí
a proč je |etecká doprava tak bezpečná' M|uvÍ se
o něko|ikanásobně bezpečnější dopravě při po.
rovnání s automobi|ovou dopravou.
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Není to náhodou' V automobi|ové dopravě řÍdí
amatéři i proÍesioná|ové a v Ietecké dopravě
jenom proÍesioná|ové, přičemž se zv|áštní pozor-
nost věnuje bezpečnosti cestou zvyŠování bez-
pečnosti techniky _ |etade|, personá|u - pilotů
a samozřejmě i řízení |etecké dopravy {RLP).
Ustav |etecké dopravy ID FS pro zvýšení bezpeč-
nosti Ietecké dopravy v rámci přípravy odborníků
vypracova| projekt a v současné době ho rozbíhá
na podporu této ob|asti. Projekt tento prob|ém
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Projekty.,,

řeší Íormou dlouhodobé spo|upráce se zahranič-
ními i tuzemskými společnostmi' prostřednictvím
kterých budeme přenáŠet nejnov-ějŠí know-how
a vychovávat odborníky v ob|asti RLP

Manager projektu: proÍ. Ing. Rudo|Í VoIner, CSc'

Cí|ů projektu je něko|ik:
Projekt nabízí řešenÍ nedostatku odborníků v ob-
Iasti řízení |etového 0r0V0Zu z důvodu zavedení
nových techno|ogií a postupů při řízení |etového
provozu - při optima|izaci Ietů, apod. HIavnÍm cí-
Iem je vychovat odborníky v této ob|asti.

Kromě hIavního cí|e má i  někol ik  dí|čích cí|ů iako
jsou:

První část se týká vyučujících:
1 '  Učast vyučujících na odborných konÍerencích

za ÚČe|em nauázání spo|upráce s domácími
i  zahraniČnÍmi subjekty.

2. Rea|izace stáŽí akademických pracovníků
v ČH i  zahraniČí _ zavádění nových informací
z vývoje do praxe a z praxe do výuky, navázá-
ní soo|uoráce.

Druhá část se týká studentů:
1.  Zořístuonění aktuá|ních vědomostí a doved-

ností z praxe a výzkumu v ob|asti řízení leto-
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vého provozu a dále přenos na cí|ovou skupinu
studentů VŠB.TU0 Íormou workshoou a infor-
mačního |etáku.

2' Rozvoj měkkých dovedností _ vedoucí ke zvý-
šení vzájemné spo|upráce mezi ško|ou a pra.
coVISt| |{Lť.

3. Rea|izované odborné praxe studentů - praxe
se bude dotýkat oblasti řízení |etového provo.
zu (praktické cvičení na leteckém trenaŽéru).

4. Zavedení a provozování komunikačnÍ p|atÍor-
my - komunikaci mezi zainteresovanými sub-
iektv.

Na projektu se bude podí|et ce|kem 12 pracov.
níků VŠB-TU Ostrava a da|Ší v rámci koooerací.
V rámci výcviku se zúčastnÍ Ško|ení na trenaŽéru
]20 studentů. TrenaŽér na ŘLP bude v průběhu
řešení projektu instaIován na pracovišti ULD TU
v 0stravě.
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doc. |ng. Robert Cep, Ph.D.' manďer projektu
|ng. et |ng. Mgr. Jana Petrů, Ph.D., tqemnice katedry
Foto: lng' Jiří KratochvÍ|' Ph.D.
Katedra obráběn; a montáŽe FS VŠB.TU0

Vysoká ško|a báňská - Technická univerzita
Ostrava získa|a projekt na podporu moderních
metod výuky pro pedagogické pracovníky pro.
střednictvím akreditovaných kurzů v ob|asti
výrobních technoIogií' Bea|izace projektu zača|a
. '  nrěsíc i  Červnu dne ] .  6.  2011 a nese název
p:d3ora moderních metod výuky v ob|asti

. . . : :^ .^  techno|og i í  p ro  pedagog i cké p ra -

. . ' .  " '  s: ;ecních Ško| ' '  s  registračním čís|em
- : ' - - ' 3 0 5 0 3 . 0 0 1 9 .

0rco:.  reaIrzace projektu je nap|ánováno do
31'  6.  20]2.  Projekt  vznik|  v rámci  0peračního
programu Vzdě1ávání pro konkurenceschopnost,
čísIo prioritní osy 7..l Počáteční vzdě|ávání,
v ob|ast i  podpory 7.] .3.  Další vzdělávání pra-
covníků Ško| a ško|ských zařÍzení.

H|avnÍm cí|em projektu je zkvalitnění proÍesního
růstu SŠ pedagogů pomocí vytvořených výuko-
vých modu|ů s prvky e.|earningu a videokonfe-
rencí rea|izovaných z podniků a tÍm i navázání
spo|upráce VŠB-TU0 se SŠ a průmys|ovými
podniky v Moravskos|ezském kraji.

ným nástrojem' Součástí budou dva
videopřenosy s ukázkou vysokorych-
|ostního obrábění a v|ivy náklonu ná.
stroje na proces obrábění. H!f:*'fi:,H 

.řji',.,":",'"ťjlŤ*".

Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních
technologií pro pedagogické pracovníky středních ško!

CÍlovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pra- | .
covníci středních ško| technickýcn oiorri půso- t ,$
bících v Moravskos|ezském kraji. l ř:{

Dílčí cíle projektu:
]' Tvorba vzdě|ávacích modu|ů

a) Progresivní metody obrábění
b) Legis|ativa ve strojírenské metro|ogii

a přesné měření 3D ploch

2. Tvorba učebních textů (opor) s|oužící pro
studium a jejich převod do digitální podoby,
aby je by|o možno vyuŽít pro přípravu studia
ve formě e-|earningu.

3. Proškolení pedagogů SŠ technických oborů
působících v Moravskos|ezském kraji '

4. Proh|oubení spo|upráce vysokých škoI
se středními ško|ami technických oborů
a průmyslovými podniky v Moravskos|ez.
ském kraji.

Vzdě|ávací moduI Progresivní metody obráběni
bude zahrnovat okruhy: vysokorych|ostní obrá-
bění, progresivní materiá|y nástrojů pro HSM,
strategie a programování vysokorychIostních
víceosých obráběcÍch strojů, obrábění nak|oně-

Vzdě|ávací moduI LegisIativa ve strojírenské
metrologii a přesné měření 3D p|och bude zahr-
novat okruhy: |egis|ativa ve strojírenské metro-
|ogii, přesné měření 3D p|och. Součástí modu|u
budou dva videopřenosy ukázek praktického
třísouřadnicového měření.

Pro účely projektu by|y vytvořeny webové strán-
ky umístěné na http://projekty.fs'vsb.cz. Zde
budou umísťovány průběžné inÍormace z rea|i-
zace projektu a také vytvořené podpůrné stu-
dijní materiály.

INVEST|cE Do BoZVoJE VZDĚLAVANi


