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Tomáš Dvořák, vedoucí přípravy výroby 

 

         

NÁVŠTĚVY ŽÁKŮ A STUDENTŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI  

Každý den činíme rozhodnutí méně či více důležitá. Mezi ty důležité patří i volba budoucího povolání nebo 

dalšího studia. Udělat správné rozhodnutí znamená také mít dostatek informací.  

Tyto informace můžeme nabídnout žákům a studentům všech úrovní na exkurzích v naší společnosti, kdy jim 

představujeme nejen naše vyráběná zařízení, ale seznamujeme je i s běžným děním v naší firmě. 

27.11.2014 se uskutečnila návštěva studentů 5. ročníku slévárenského inženýrství z VUT Brno, 

11.12.2014 nás v rámci seznámení s činností firmy a usnadněním volby budoucího povolání navštívili žáci 

7.ročníku Základní školy Jevíčko.  

O úspěšnosti těchto návštěv vypovídají i reakce pedagogů: 

 

Vážený pane řediteli, 

dne 11. 12. 2014 se uskutečnila exkurze třídy 7. A naší školy ve vaší provozovně v Boskovicích. 

Pan Tomáš Dvořák, vedoucí přípravy výroby, nám vysvětlil, čím se vaše firma zabývá, seznámil nás s její historií, 

provedl nás po montážní hale a také nám ukázal projekční kancelář a brusírnu. 

Zmínil se také o různých profesích, které vaše firma využívá, což byl jeden z cílů exkurze: vzbudit v našich žácích 

zájem o poněkud opomíjené odvětví – strojírenství. 

Myslím, že děti výklad, výborně doplněný ukázkami výrobků a činností přímo v hale, zaujal a alespoň některým 

poskytl trochu jiný náhled na jejich budoucí povolání. 

Velmi děkuji vaší firmě, že nám toto umožnila a těším se na další spolupráci. 

Ondřej Bažant , třídní učitel , Základní škola Jevíčko 

 

Vážený pane Dvořáku, 

rádi bychom Vám i vedení firmy Junker poděkovali za umožnění exkurze ve Vaší firmě. Byla to skvělá zkušenost, 

přestože cílem našich exkurzí bývají především slévárny. Myslím, že největším přínosem exkurze bylo vysvětlení 

problematiky indukčních pecí a cívek. Možnost vidět veškeré komponenty v rozebraném i složeném stavu, a 

také zasvěcení do technologie repasování cívek. Veškeré tyto informace nám budou jistě prospěšné v technické 

praxi a díky povědomí o Vaší firmě, už víme, kde se v případě potřeby obrátit. 

Radovan Vítek a studenti 5. ročníku slévárenského inženýrství VUT Brno 


