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Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na
základě doporučení České společnosti pro povrchové úpravy pořádá fakulta strojní ČVUT
v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT kurz „Lakýrník pro
průmyslové aplikace“. Cílem tohoto kurzu je přehlednou formou uvést do problematiky a
zaškolit všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších
poznatků a potřebují získat i na základě tohoto studia potřebnou praxi a zaškolení pro
práci lakýrníka.
Způsobilost v tomto oboru je možno prokázat……..
1. Účel a cíle kurzu
Ve svých pedagogických záměrech je toto studium koncipováno tak, ,aby získané
vědomosti umožnily pracovníkům v oblasti nanášení nátěrových systémů řešit nejen běžné
aktuální problémy, ale umět správně aplikovat dané technologie aby nedocházelo
k chybám vzniklých nesprávnou aplikací.
Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků
v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru.
Koncepce studia vychází z celosvětového prudkého rozvoje oboru povrchových úprav
jako důležitého průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost
výrobků, jejich životnost a kvalitu.
Cílem studia je zaškolit odpovědné pracovníky pro lakovny. Spoluprací s řadou
zahraničních firem a jejich zástupců a vytvořením špičkového týmu vyučujících jsou
vytvořeny všechny předpoklady, aby absolventi tohoto studia získali dané teoretické a
hlavně praktické vědomosti.
2. Časový plán
Studium je uspořádáno tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních
teoretických disciplin a v návaznosti na tento teoretický základ je pak koncipována
praktická výuka nanášení nátěrových systémů ve strojírenství.
V prvém bloku je výuka zaměřena na získání odborných znalostí v oblasti
strojírenských materiálů, základů teorie koroze, volby materiálů, korozních odolností a
charakteristik kovů, technologie organických povrchových úprav, tzn. povlaků
z nátěrových hmot a plastů. Velká pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů a
jejich čištění a v neposlední řadě na problematiku přístrojové techniky a měření. Pozornost
je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce.
Ve druhém bloku je výuka zaměřena na praktické aplikace nátěrových systémů.
Studium je dvousemestrové, celkový počet výukových hodin je 120. Zahájení v
zimním semestru školního roku 2007/2008 a ukončení v letním semestru školního roku
2007/2008. Termín zahájení září 2007 – dále bude upřesněno.
Studium je kombinované s přednáškami na fakultě strojní ČVUT v Praze-Dejvicích a
v praktickými cvičeními na vybraných pracovištích povrchových úprav, respektive na
špičkových pracovištích povrchových úprav formou exkurzí. Předpokládaný počet
posluchačů ve studijní skupině je 20 – 25. Výuka bude shrnuta do deseti dvoudenních
bloků s výukou 1x za měsíc. Na závěr studia se uskuteční exkurze do vybraných provozů a
konzultace k specializovaným odborným okruhům dle přání a zaměření posluchačů.
3. Objednávající organizace
Studium je organizováno na základě požadavků a potřeb strojírenských podniků a
organizací v ČR.
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Organizaci studia zajišťuje Ú 12123 – Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní
v rámci CTIV – Centra technologických informací a vzdělávání na ČVUT v Praze. Každý
z účastníků si studium hradí individuálně.
4. Materiální zabezpečení studia
Při plánovaném počtu 20 posluchačů (tj. jedné studijní skupiny) činí náklady na
studium 30.000,- Kč pro jednoho posluchače. Podrobné rozpracování kalkulace ceny je
obsaženo v příslušné hospodářské smlouvě na konání tohoto studia. Cesty, ubytování a
stravování hradí vysílající organizace.
5. Vedení studia
Vedoucí studia: Doc. Ing. Viktor Kreibich,CSc.
Telefon:
Fax:
Mobil:

224352626
224310292
602341597

Administrativní záležitosti – sekretariát pí. M. Maříková, telefon:224352629
Fax: 224310292
6. Učební plán
1. blok: Teoretická část – 40 hodin
Téma
1. Povrchové úpravy ve strojírenství, význam, rozdělení
2. Protikorozní ochrana
3. Předpravy a čištění povrchů
4. Konverzní vrstvy
5. Organické povlaky
6. Legislativa, ekologie a bezpečnost práce
7. Přehled zařízení pro nanášení nátěrových hmot
8. Výrobky z oblasti nátěrových hmot
9. Zásady práce v lakovnách

Počet hodin
2
4
4
2
12
4
4
4
4

2. blok: Praktická část – 80 hodin
Téma
Počet hodin
10. Praktická výuka v lakovně při nanášení práškových hmot
40
11. Praktická výuka v lakovně při nanášení mokrých
40
nátěrových hmot
Exkurze v provozech povrchových úprav

12 hodin

Závěrečné přezkoušení ze znalostí a dovedností

10 hodin

