
Proč školit
s námi

Je mnoho důvodů, proč školit vaše zaměstnance
v rámci programů JD ACADEMY, zde jsou ty nejzásadnější:

Naši školitelé mají dlouholeté praktické 
zkušenosti v oboru a jsou připraveni 
předat je vašim pracovníkům.

Znalosti v oboru

Je pro nás důležité, aby si každý z účast-
níků semináře mohl sám vyzkoušet po-
stupy, které bude následně v praxi využí-
vat. 

Důraz na praktické ukázky

Nejen moderní školící prostory, ale přede-
vším vyspělé technologické zázemí naší 
zkušební laboratoře poskytnou vašim za-
městnancům ten nejefektivnější způsob 
vzdělávání.

Technické zázemí

Jsme schopni sestavit vám školící program 
přesně na míru potřebám a požadavkům 
vašich zaměstnanců.
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Rádi se přizpůsobíme Vašim potřebám.

Z vlastní zkušenosti víme, že můžete disponovat v laboratoři sebelepším zařízením, 
ale pokud obsluha neumí zařízení ovládat či nezná metodické postupy zkoušek, 
které jsou vyžadovány jejich zákazníky, tak testování nikdy nebude probíhat 
kvalitně ani efektivně. Řešením jsou školící programy JD ACADEMY pro vaše 
pracovníky.

JD ACADEMY
Školící programy pro Vaše pracovníky



JD ACADEMY

Spojením zkušeností z naší dlouholeté 
činnosti v oboru a z provádění zkoušek
v naší akreditované zkušební laboratoři 
vytváříme školící program jak pro nováčky 
v oboru, tak pro již zkušenější techniky, 
kteří si chtějí ověřit, srovnat či prodisku-
tovat své pokročilejší vědomosti. 

Zaměřujeme se na kombinaci znalostí me-
todických postupů a  praktických ukázek 
se zařízeními v laboratoři. Semináře pro-
vádíme v menších skupinách, abychom 
zajistili interaktivní výměnu informací
a všichni účastníci měli možnost se zapojit 
při praktických workshopech.

Provádíme školení skrze všechny obory, 
kterými se zabýváme, tzn.:
 
 simulace vnějšího prostředí  
 (teplota, klima, koroze, vibrace…)

 materiálové zkoušky (tvrdost,  
 pevnost, únava a rheologické  
 vlastnosti materiálů)

 optika a měření (mikroskopická  
 analýza, 2D&3D měření)

Školení provádíme dvojího typu:
 
 semináře s předem definovaným  
 obsahem 

 individuální školení sestavené  
 dle požadavků zákazníka

Vypisované semináře s předem definova-
ným obsahem jsou sestaveny na základě 
nejčastějších potřeb našich zákazníků. Te-
matické okruhy v individuálním školení 
sestavíme vždy na  míru potřebám daného 
zákazníka.   Pro  specifické obory či infor-
mace akademické úrovně zajistíme rele-
vantní lektory z praxe.

Rádi vás přivítáme v našich prostorech, 
které jsou přizpůsobené pro školící účely 
jak teoretických znalostí, tak díky vlastní 
zkušební laboratoři i pro praktické ukázky 
včetně nejrůznějších nástrojů, které se
v praxi používají. 

Pro vyšší efektivitu, ale také zábavnější 
formu školení využíváme k výuce moderní 
technologie. 

Pokud si přejete zorganizovat individuální 
školení (např. pro více lidí) ve vašich pro-
storech a s vašimi zařízeními, tak jsme 
schopni s  vámi tuto možnost probrat
a případně navrhnout možný koncept.

Cíle Typy školení Prostory
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