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NA AKTUÁLNÍ TÉMA VZD!LÁVÁNÍ

Vá!ení "tená#i, v$prvním 
leto%ním vydání jsme vás 
informovali o p#íprav& 
nov'ch témat v rámci 
AutoEXPERT Academy 
%kolení. Od kv&tna se ji! 
m(!ete p#ihlásit na první 
volné termíny, a to v$Praze 
a Chrudimi. Stru"n& p#i-
pomínáme obsah nov'ch 
témat a aktuální termíny. 
Stávající kurzy Logická 
diagnostika a Osciloskopic-
ká diagnostika pokra"ují 
i$nadále.     TEXT: Lubo$ %vamberg  FOTO: archiv redakce   

Mechanika moderních 
vozidel 
(lektor Vladimír Durlej)
!kolení se zam"#uje na mechanické 
jádro v$ech automobil%. Seznámíte se 
s&konstrukcí moderních lo'isek, poho-
nu kol a díl% #ízení a zav"$ení náprav. 

Motorová chirurgie  
(lektor Vladimír Durlej)
V rámci tématu se seznámíte s&kon-
strukcí díl% (asování motoru #emenem 
a&#et"zem a jejich aplikací spolu s&po-
stupy montá'e. Nebudou zde chyb"t 
ani informace k sestavám díl% pomoc-
ného pohonu agregát%, vodních (erpa-
del a&zam"#íme se na sestavení mo-
derních rozvod% a chladicích systém% 
vyu'ívajících variabilní a elektronicky 
ovládaná vodní (erpadla.

Servis budoucnosti 
(lektor Vladimír Durlej)
Seminá# zahrnuje ve$keré aspekty spo-
jené s vedením, rozvojem a provozními 
a&legislativními úskalími spojen)mi 
s&fungováním servisu. 

Základy elektrotechniky 
(lektor Jakub Mejzlík)
Um"t se orientovat v elektrotechnice 
je také nutné k tomu, abyste se mohli 
dále vzd"lávat a u(it pracovat t#eba 
s&osciloskopem nebo odhalovat závady 
v datové komunikaci CAN bus a dal$ích 
typ% sb"rnic. Dobrá znalost obecn)ch 
zákon% elektrotechniky je základním 

p#edpokladem k logickému a cílev"do-
mému odhalování závad v systémech 
moderních vozidel. *
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Datum Místo Název Popis Lektor

st 4. 5. Chrudim Mechanika  
moderních vozidel

Seznámíte se s konstrukcí moderních lo!isek, 
pohonu kol a díl" #ízení a zav$%ení náprav.

Vladimír Durlej

&t 5. 5. Chrudim Základy elektro-
techniky

Dozvíte se více o elektrotechnick'ch jednotkách, 
o(funkcích základních elektrick'ch sou&ástek 
a(obvod" z(nich atd.

Jakub Mejzlík

pá 6. 5. Praha Motorová chirurgie Téma se zab'vá konstrukcí díl" &asování mo-
toru #emenem a #et$zem a jejich aplikací spolu 
s(postupy montá!e.

Vladimír Durlej

pá 13. 5. Praha Logická diagnos-
tika 

Vyzkou%íte si, jak správn$ rozklí&ovat pam$) 
závad, jak pracovat s(nam$#en'mi hodnotami, 
kdy a které pou!ívat, jak je zaznamenávat a co 
z(nich vy&íst.

Jakub Mejzlík

st 18. 5. Chrudim Motorová chirurgie Téma se zab'vá konstrukcí díl" &asování mo-
toru #emenem a #et$zem a jejich aplikací spolu 
s(postupy montá!e.

Vladimír Durlej

&t 19. 5. Chrudim Osciloskopická 
diagnostika 1

Nejen!e se nau&íte správn$ pracovat s osci-
loskopem, ale hlavn$ budete um$t nam$#ené 
signály správn$ analyzovat.

Jakub Mejzlík

pá 20. 5. Praha Mechanika  
moderních vozidel

Seznámíte se s konstrukcí moderních lo!isek, 
pohonu kol a díl" #ízení a zav$%ení náprav.

Vladimír Durlej

po 30. 5. Praha Servis budoucnosti Seminá# zahrnuje ve%keré aspekty spojené s(ve-
dením, rozvojem a provozními a(legislativními 
úskalími spojen'mi s(fungováním servisu.

Vladimír Durlej

Zde se dozvíte 
více podrobností 
a$nejaktuáln&j%í 
termíny.


