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Potřebuje vaše firma abso|venty vysokých škoI z obIasti řídicítechniky, automatizace a měření?
Vzh|edem kzaměření našíspo|ečnosti do ob|asti průmys|ovéautomatizace je naši naprostou nezbytnosti
h|edat spoIupracovníky vokruhu abso|ventů ško| ýše uvedeného zaměření. Up|atnění u nás naleznou
projektanti, programátoři PLc systémů,programátoři pro vyváření HMI systémůikomp|exních výrobních
systémů.

Jsou abso|venti těchto oborů žádaníu průmysIových firem

a jiných

soukromých zaměstnavatelů

v MoravskosIezském kra|i a českérepubIice?
D|e našich současných zkušeností s přijímáním nových pracovníků i ze zkušeností ostatních spo|upracujících

firem je výrazný nedostatek pracovníků, ať už abso|ventů škoI se zaměřením na ob|ast řídicítechniky
automatizace, a|e i pracovníkůse zkušenostmí a praxíV ob|asti automatizační techniky.

a

je na FE| VšB'TU ostrava poměr počtu studentů informatiky a e|ektrotechniky
(eIektronika, měřicí a řídicí technika, energetika) zhruba 3:1' odpovídá podIe Vašeho tento poměr reá|ným
potřebám zaměstnavate|ů v MoravskosIezském kraji?
Zaměření oboru informatiky je pro naši ob|ast hodně jednostranné, použiteInépouze okrajově. Při reaIizacích
projektů V obIast průmys|ové automatizace je nutný kompIexní pohIed a řešení celkového eIektrovybavení se
vším,co s uvedenou prob|ematikou souvisí. To jsou nejen řídícísystémy, software, speciá|ní automatizační
technické prostředky, ale i si|noproudé obvody a komp|etní e|ektrovybavení výrobních zařízení' Z našeho
pohledu odhadujeme tedy potřebný poměr uvedených oborů naopak, tj. cca 1:5.
V pos|edních letech

Jaké znaIosti / dovednosti požadujete od abso|ventů oborů řídicí techniky, automatizace a měření?

Zodborného h|ediska požadujeme zák|adní a komp|exní orientaci V e|ektrotechnice a automatizačních
prostředcích. Taky jazyková výbava (ang|ičtina) je naprostou nezbytnosti, ať už pro orientaci Vtechnických
|istech a manuá|ech, nebo přímo pro komunikaci při přípravě a rea|izaci zahraničníchzakázek. Ale iv případě
reaIizací vtuzemsku je veImi často nutné komunikovat se zástupci odběrate|e vangličtině. Lidsky pak
hledáme zapá|ené pracovníky, odo|né, odhod|ané k neustá|ému vzdě|ávání a studiu. Technický \^ivoj je
v oblasti průmys|ovéautomatizace dos|ova překotný a vyžaduje stálý přísun a zpracování nových informací'
odměnou je pak zajímavá, různorodá a taky dobře ohodnocena práce, která začínáprávě uvedeným studiem
technických pro5tředků, přípravou projektů a software v kance|áři, odIaděním v dí|nách ve spolupráci
s

výrobními pracovníky a končíod|aděníma uvedením do provozu u konečnéhouživate|e.

By|i byste ochotni spo|upracovat se studenty v průběhu jejich studia na získání praktických dovedností,
např. formou vedení dip|omovrých/baka|ářských prací?
Ne vždy jsou k dispozici témata Vhodná právě pro dip|omové práce, a|e určitě se často objevují a spo|upráce
V této ob|asti je možná. Taky spo|upráci formou brigád nebo externí spolupráci studentů na dí|číchúko|ech
budeme VždV Vítat.
Jaký da|šíodborný růst můžetenabídnout abso|ventům oborů řídicítechniky, automatizace a měření?
Vzh|edem k omezenému počtu našich techniků jsou naši pracovníci ,,univerzá|ní,,a musízv|ádat obecně ce|ou
prob|ematiku průmys|ové automatizace. s postupujícípraxi se pak profi|ují a ink|inují bud.to k projekčním
pracím nebo k programování PLC či vytváření HMI systémůa stávají se Vtěchto ob|astech specia|isty.
Průběžně zajišťujeme různá ško|ení,která jsou nezbytná pro práci s nejnovějšími technologíemi, (např.

testovací kamerové systémy, robotizovaná pracoviště atd). Po nabytých zkušenostech mají pak ti
nejschopnější
íci možnost v případě zájmu postoupit na pozice vedoucího reaIizačnískupiny,
vedoucího projelktu, případně vedoucího oddě|ení.
Ing. Petr Hurník
ředitelspolečnosti
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