VYHODNOCENÍ
Semináře zaměřeného na hodnocení průmyslových rizik (pilotní ověření
modulu) konaného dne 24. září v Petrovicích u Karviné
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 9
Cíl lektorského dne: provést pilotní ověření produktu č. 6 a představení účastníkům
v rámci projektu Hodnocení průmyslových rizik, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0035
Obsahem bylo provedení vlastního proškolení účastníků z modulu M6 se současnou
zpětnou vazbou a získání praktických připomínek školených na prezentované moduly
Vlastní vyhodnocení
V rámci lektorského dne proběhlo úvodní seznámení potenciálních lektorů z podniků z ČR
s vlastním projektem s jeho způsobem financování, jeho náplní a stanovenými cíli včetně
přednesení níže uvedeného produktu a podání informace k stavu rozpracovanosti
jednotlivých modulů. V rámci lektorského dne bylo rovněž představeno zakoupené
Modelové zařízení pro demonstraci rizik. Na tomto modelovém zařízení byla v rámci
programu demonstrována síla výbuchu prachu. Byl zvolen prach potravinářský (mouka),
průmyslový (plast) a prach uhelný s ohledem na profesi přihlášených účastníků. I když byli
účastníci ze dvou firem jejich záběr, odborné zaměření bylo velmi široké a zejména jejich
působení jako lektorů dalšího vzdělávání, kdy musí samozřejmě znát i konkrétní
technologie pro vyhodnocování rizik. Jednalo se o odvětví energetiky, vysokých pecí,
plynových rozvodů, koksárenství, detekční techniky, a další
Připomínky a postřehy účastníků lektorských dní


Převládal názor rozčlenit obecnou problematiku hodnocení rizik do konkrétních
průmyslových aplikací, které by těmto lektorům dalšího vzdělávání dalo manuál
pro vzdělávání dalších lektorů v konkrétním průmyslovém odvětví. Účastníkům
bylo sděleno, že je to nad rámec tohoto projektu a bylo upozorněno a zároveň byli
účastníci seznámeni s projektem, který byl řešen fy IHAS a je již ukončený, kde je
problematika rizik z pohledu výbuchu rozčleněna na jednotlivá průmyslová
odvětví. V této souvislosti bude zorganizován k této problematice seminář na jaře
roku 2015, na který budou účastníci pilotního ověření pozváni.



Byl vznesen požadavek i o proškolení z tohoto modulu pro společnost Mittall
v rámci firemního vzdělávání. Toto bude řešeno po dohodě mimo rozsah tohoto
projektu.



Účastníci ocenili vysokou odbornost a odbornou pohotovost lektorů prezentujících
modul.



Účastnící upozornili i na zvýšenou aktivitu ze strany dozoru a hrozící sankce.



zájem o diskusi k dalším zpracovávaným modulům

Závěr
Lektorský den prokázal u lektorů dalšího vzdělávání zájem o tuto problematiku a vycházel
z jejich praktických zkušeností.
Někteří účastníci projevili i zájem o prezentaci modulu, školení školitelem IHAS s ohledem na
vysokou odbornou úroveň, případně společný program v rámci seminářů prováděných a
vedených zúčastněnými lektory.
Uvítali by i s odstupem času o zopakování semináře po ukončení projektu, kterého by se rádi
účastnili pro prohlubování vzdělání v této oblasti.
Jednotliví uchazeči se aktivně podíleli svými odbornými připomínkami na presentaci včetně
obsáhlé diskuse s prokazatelným zájmem pokračovat ve vzdělávání se v této oblasti. V
současné době probíhá diskuse s jednotlivými zpracovateli příslušného modulu za účelem
zapracování relevantních připomínek.
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