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Vážení kolegové v závodech Holice, Mělník, Čtyřkoly a Středokluky,

po období příprav bude spuštěn projekt interního vzdělávání  

Technická akademie Erwina Junkera (EJTA). 

Co bylo připraveno? Jaké aktivity již proběhly a co se plánuje?  

To najdete zde, v prvním čísle Zpravodaje Technické akademie, který  

máte právě v ruce a jehož další čísla Vás budou pravidelně informovat  

o vzdělávacích aktivitách ve firmě JUNKER v ČR.

ZPRAVODAJ TECHNICKÉ AKADEMIE

01/2016



1. CO VÁM MŮŽE TECHNICKÁ AKADEMIE  
    ERWINA JUNKERA NABÍDNOUT? 

Tento útvar zabezpečuje vzdělávací aktivity pro české závody koncernu JUNKER Group  
(kromě povinných pravidelných školení zabezpečovaných Personálním oddělením jako je BOZP,  
školení řidičů apod.). To znamená jazykové vzdělávání, podpora zvyšování odborné kvalifikace,  
rozvojové kurzy – řízení, komunikace, úvodní školení nováčků apod. 

Jedním z nejdůležitějších poslání Akademie však je vyhledávat na technických středních školách  
talentované a zapálené mladé lidi a následně je v uceleném vzdělávacím procesu připravovat pro 
české závody EJGT.  Takto teoreticky i prakticky připravení zaměstnanci by měli plynule zapadnout  
do stávajících pracovních týmů.  

2. KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCE

Vedle tradičních jazykových kurzů a školení na míru dle požadavků vedoucích jsou to i přednášky, 
výukové materiály a testovací úlohy Technické akademie. Prostřednictvím e-learningu a otevřených 
přednášek si též stávající zaměstnanci mohou zvýšit svoji odbornost. Zapojení do vzdělávání 
proběhne po dohodě s nadřízeným (nebo i z jeho iniciativy). Technická akademie pak zajistí přístup  
k výuce. 

3. E-LEARNING – CO TO ZNAMENÁ?

Jde v principu o přístup ke vzdělávacím materiálům v elektronické podobě přes internetové rozhraní 
na stránkách Akademie. K němu dostanou účastníci kurzů přístup.  Vzdělávání nebude tedy spočívat 
pouze v přednáškách, ale převážně v samostudiu v kombinaci s workshopy pořádanými Akademií.

4. KDE BUDE PROBÍHAT VÝUKA?
 
 Jazykové vzdělávání bude i nadále probíhat na jednotlivých závodech tak jako dosud. 

 Ucelený teoretický odborný program Technické akademie bude probíhat v Holicích.   
 Noví zaměstnanci = frekventanti Technické akademie, kteří by nemohli denně dojíždět, 
 mají v Holicích k dispozici ZDARMA ubytování hotelového typu v jednolůžkových pokojích.  

 Stávající zaměstnanci, kteří nejsou frekventanty Akademie a mají zájem o jednotlivé   
 přednášky, budou dojíždět do Holic a firma jim též poskytne ubytování, bude-li třeba.



5. CO JIŽ BYLO REALIZOVÁNO?

Akademie konstruktérů
V rámci vytipovaných témat, která by pomohla při práci konstruktérům, proběhla v období březen - 
květen 2016 první část cyklu - tři přednášky školené externí firmou i interně. Další přednášky budou 
pokračovat od září 2016 a budou se týkat témat jako statika a tuhost, dynamika a vibrace či novinky 
ze světa strojírenských veletrhů. 
Nadstavbou přípravy konstruktérů je příležitost, kterou dostali Ing. J. Němec a Ing. M. Kamenický  
z TB Holice. Ve spolupráci s vedením Montáže v EJH mají možnost v dlouhodobém programu 
seznámit se s realizací konstrukčních návrhů přímo v montáži. Na montáži stráví celkem 10 týdnů  
ve čtyřech blocích. O dalších přednáškách více v bodu 6.

Akademie nováčků
Cyklicky probíhá seznámení kolegů, kteří jsou ve firmě noví, se základními informacemi o firmě.  
Témata jednotlivých dvouhodinových bloků jsou:

1) Jaké je portfolio strojů (Ing. M. Voříšek, vedoucí VK)
2) Principy technologie broušení (Ing. M. Vostřel, hlavní technolog)
3) Seznámení se SAP a kusovníky (Ing. A. Přiklopil, zástupce vedoucího TB-EJH)
4) Metody měření, základní jednotky (p. S. Pokorný, vedoucí QM)
5) Firemní historie, hodnoty a firemní kultura (Ing. Z. Kulhánková, EJTA)

Podpora technického vzdělávání na školách
Technická akademie Erwina Junkera reprezentovala firmu JUNKER formou stánků, prezentací a disku-
sí se studenty na více než 30 akcích na středních a vysokých školách. Podporujeme tvořivou činnost 
mladých lidí na soutěžích základních škol nazvaných Technohrátky, či přispíváme na ceny v soutěžích 
programování a robotiky. V období 2015/2016 bylo tímto způsobem osloveno okolo 3000 mladých lidí 
se zájmem o strojírenství a elektrotechniku. Krom toho navštívilo závody v Holicích a Mělníku na 700 
studentů a 50 pedagogů z partnerských škol v rámci exkurzí.

GRINDING DAY 2015 a 2016 – konference v Holicích pro střední školy
Na jednodenní konferenci jsme již dvakrát ukázali středoškolákům z partnerských škol, jak by mohli 
své, ve škole nabyté znalosti uplatnit, pokud by chtěli pracovat pro firmu JUNKER. Zajímavé infor-
mace jak o konstrukci strojů, tak o jejich využití v průmyslu dostali od předních odborníků naší firmy, 
kteří budou na Technické akademii působit též jako interní lektoři.



6. CO SE USKUTEČNÍ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

1) Srpen 2016 – dva intenzivní jazykové kurzy němčiny
2) Srpen 2016 – seminář český a německý styl komunikace ve firemní praxi
3) Září 2016 – pokračování série přednášek pro konstruktéry  
     (21.9. Ing. Šámal – Zkušebna VÚOS: Statika a tuhost)
4) Září 2016 – kurz efektivní komunikace a asertivního vyjednávání

Pozn.:   O přesných termínech školení a o možnosti účasti budete informováni na vývěskách, svými nadřízenými  

a dalším vydání tohoto zpravodaje.

NÁBOR ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve spolupráci s personálním oddělením hledáme šikovné absolventy především elektro, ale i strojí-
renských oborů. Na webu JUNKER.cz je tato pozice označena jako „Mechatronik“ nebo “Trainee”.

Pokud Vy máte v rodině nebo ve svém okolí čerstvého absolventa, který 
přemýšlí kam dál, nabídněte mu tuto možnost. Na konci zpravodaje  
najdete kontakt.

FIREMNÍ AKADEMIE – PŘIHLASTE SE
Cítíte potřebu zvýšit svou odbornost? Chcete na sobě pracovat? Přihlaste se do Firemní akademie! 
Dle Vaší profese Vám z programu Akademie vybereme přednášky, o nich Vás budeme včas informo-
vat. Sestavíme Vám z nich,  ve spolupráci s Vaším nadřízeným,  individuální plán rozvoje, který Vás 
posune dál.

Svůj zájem projevte e-mailem na zdenka.kulhankova@junker.cz.

KDE NAJÍT AKTUÁLNÍ INFORMACE?
Na www.junker-akademie.cz a Facebooku: https://www.facebook.com/JunkerAkademie/ najdete 
informace k probíhajícím i plánovaným aktivitám. V dalších vydáních zpravodaje se k Vám dostane 
čerstvá informace, co se chystá, abyste se mohli i Vy zapojit do vzdělávacích aktivit, které Vás  
zajímají.

NA KOHO SE OBRACET?
Za organizaci aktivit EJTA a školení je zodpovědná:
Ing. Zdeňka Kulhánková
mob.: 778 400 695 
e-mail: zdenka.kulhankova@junker.cz

Těším se na Vaše podněty, dotazy a připomínky.

www.junker.cz


