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NA AKTUÁLNÍ TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení čtenáři, v květnu se zájemci ko-
nečně dočkali dlouho očekávaných a od-
kládaných školení (kvůli vládním opatře-
ním), která připravujeme ve spolupráci 
s Diagnostickým centrem chrudimské 
společnosti Auto MERCIA, a. s., v rámci 
projektu AutoEXPERT Academy školení. 
Školitel, vám známý špičkový diagnostik 
Jakub Mejzlík, se věnoval dvěma úvodním 
tématům – logické a osciloskopické dia-
gnostice.

Třeba si teď říkáte, že tohle všechno 

už dávno víte a znáte a u mnohých to 

je jistě i pravda. Nenechte se ale mýlit, 

velká část školení je totiž postavena 

na základě toho, v čem servisy v dia-

gnostice nejčastěji chybují, a také na 

závadách z různých servisů, které se 

dostanou do diagnostického centra.

Školení jinak
Na úvod je dobré konstatovat to, čím se 

naše školení odlišují od jiných. Kurzy 

jsou opravdu interaktivní a zaměřené 

na individuální přístup ke každému 

účastníkovi. Všechny lekce se totiž 

konají v počtu maximálně šesti lidí, 

aby si každý přišel na své a odnesl si ze 

školení vše, co ho zajímá a co potře-

buje. Proto není problém věnovat se 

danému tématu co nejvíce do hloubky, 
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ale také plně v souladu s potřebami 

účastníků.

Zpátky do lavic
Pojďme se tedy přesunout do květnové 

Chrudimi. Sešlo se zde přesně tolik 

účastníků, aby bylo splněno poslá-

ní kurzu, a to šest. Už zpočátku, při 

teoretické části, byl vidět velký zájem 

o probírané téma. Všichni si zároveň 

pochvalovali téměř rodinné prostředí, 

pohodovou atmosféru i velké teoretic-

ké, a později také praktické znalosti 

Jakuba Mejzlíka. Pohoda se ostatně 

nesla celým dnem. Interaktivní spo-

lupráce se rozběhla zejména po obědě, 

kdy roztály poslední ledy a každý se 

chtěl dozvědět co nejvíc. Tady se potvr-

dilo, že méně účastníků, než je obvyk-

lé na jiných školeních, je opravdu více. 

Každý měl totiž možnost si v praxi 

vyzkoušet odstranění nasimulované 

skryté závady, což nebyl po proděla-

ném školení až takový problém... Není 

proto divu, že v závěru dne, kdy byla 

otevřena diskuse u testovaného auta, 
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se nikomu nechtělo pryč a dotazy jen 

pršely. 

Jak vše hodnotí samotní účastníci? 

O tom se dozvíte v některém z dalších 

vydání AutoEXPERTU.

Nová témata
Připravujeme pro vás pokračování Os-

ciloskopické diagnostiky a také kurzy 

Základy elektrotechniky a elektric-

kých měření, Datová komunikace ve 

vozidlech, Diagnostika filtrů pevných 

částic a Diagnostika zážehových 

i vznětových motorů.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Školení je interaktivní a zaměřené na individuální přístup 

ke každému z posluchačů, takže si všichni budete moci vy-

zkoušet, co vás zajímá a co potřebujete vědět. V ceně je vždy 

zahrnuto celodenní stravování. 

Úvodní témata podrobně
Na začátek pro vás Jakub Mejzlík vybral dvě témata:

1) Logická diagnostika má dva hlavní pilíře:

A. Musíte perfektně znát systém, kde závadu hledáte.

B. Musíte si umět vytvořit cestu z logicky na sebe navazu-

jících diagnostických úkonů tak, aby vás efektivně a lo-

gicky dovedla k cíli, zdárnému odhalení závady. Jedině 

tak se vyhnete zbytečným výměnám dílů a zkoušení 

metodou pokus omyl. 

V rámci kurzu si vyzkoušíte, jak správně rozklíčovat paměť 

závad, jak pracovat s naměřenými hodnotami, kdy a jaké 

používat, jak je zaznamenávat a co z nich vyčíst.

Komu je kurz určen: 

a. Automechanikům, kteří se zabývají opravami automobi-

lů obecně a chtějí se vzdělávat v oboru autodiagnostiky.

b. Autodiagnostikům, kteří chtějí mít diagnostiku jako 

hlavní obor své činnosti, ale v oboru začínají (může slou-

žit jako vstupní školení). 

c. Pokročilejším diagnostikům, kteří si chtějí své znalosti 

zopakovat nebo se dozvědět více o logické diagnostice.

2) Během kurzu Osciloskopická diagnostika 1 se naučí-

te správně pracovat nejen s osciloskopem, ale hlavně 

budete umět naměřené signály správně analyzovat. 

V opačném případě vás totiž dokáže měření oscilosko-

pem snadno svést na scestí. Podmínky měření a charak-

ter závady mohou být případ od případu různé a metoda 

porovnávání naměřených signálů se vzorovými křivka-

mi tak snadno selže. Elektrotechnické fyzikální zákony 

však platí vždycky a orientace podle nich společně se 

znalostí funkce systému, na kterém měříte, je zárukou 

správného a účelného používání osciloskopu.

Komu je kurz určen: 

Mírně až středně pokročilým diagnostikům a elektroni-

kům

Pro více informací k aktuálním termínům a obsahu školení 

pište na academy@autopress.cz nebo navštivte  

www.diagnostickecentrum.cz.  

Další termíny jsou tu (listopad)

CHRUDIM
22. 11. Logická diagnostika
25. 11. Osciloskopická diagnostika

PRAHA
15. 11. Logická diagnostika
29. 11. Osciloskopická diagnostika


