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Helena Šulcová, Moderátorka a redaktorka
MODRÁ skupina

I. blok konference - Lidé a vztahy na pracovišti
09.1510.45

typologie osobnosti - jak jednat s jednotlivými typy
přístup ve výrobě k pracovníkům odlišných generací
řešení konfliktů
Jiří Suchý, Expert na týmovou práci ve výrobních společnostech
ČERVENÁ skupina

Exkurze I. část
09.15- Součástí exkurze budou prohlídky výrobních a provozních prostor společnosti Aero Vodochody AEROSPACE
10.30 a.s., největšího výrobce letecké techniky v ČR.
Účastníci konference postupně projdou celým výrobním procesem od výroby nejmenších dílů až po kompletaci
větších celků. Navštíví mimo jiné montážní halu, kde se specializují na civilní výrobní programy, výrobní haly, které
jsou zaměřeny na obrábění a k vidění jsou kompozitní díly a výroba. V neposlední řadě účastníci nahlédnou do
hangáru, kde probíhají generální opravy vojenských letounů.
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10.4511.15

10.5012.30

ČERVENÁ skupina

Coffee break
MODRÁ skupina

Coffee break
ČERVENÁ skupina

Exkurze II. část
MODRÁ skupina

II. blok konference - Komunikace na pracovišti
11.1512.45

komunikace s vyšším nadřízeným - jakou formou interpretovat požadavky a návrhy
delegování práce na mistry
jak pracovat s cizinci a řídit je
Petr Papánek, Plant Manager, Johnson Controls
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ČERVENÁ skupina
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12.4513.20 Oběd

ČERVENÁ skupina

I. blok konference - Lidé a vztahy na pracovišti
13.1514.30

typologie osobnosti - jak jednat s jednotlivými typy
přístup ve výrobě k pracovníkům odlišných generací
řešení konfliktů
Jiří Suchý, Expert na týmovou práci ve výrobních společnostech

MODRÁ skupina

Exkurze I. část
13.20- Součástí exkurze budou prohlídky výrobních a provozních prostor společnosti Aero Vodochody AEROSPACE
14.35 a.s., největšího výrobce letecké techniky v ČR.
Účastníci konference postupně projdou celým výrobním procesem od výroby nejmenších dílů až po kompletaci
větších celků. Navštíví mimo jiné montážní halu, kde se specializují na civilní výrobní programy, výrobní haly, které
jsou zaměřeny na obrábění a k vidění jsou kompozitní díly a výroba. V neposlední řadě účastníci nahlédnou
do hangáru, kde probíhají generální opravy vojenských letounů.
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MODRÁ skupina

14.55 Coffee break
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MODRÁ skupina

Exkurze II. část
ČERVENÁ skupina

II. blok konference - Komunikace na pracovišti
15.0016.15

komunikace s vyšším nadřízeným - jakou formou interpretovat požadavky a návrhy
delegování práce na mistry
jak pracovat s cizinci a řídit je
Petr Papánek, Plant Manager, Johnson Controls

Panelová diskuse: Komplexnost a udržitelnost provozu v AERO Vodochody AEROSPACE
a.s.
Vedle pracovišť pro výrobu a montáž vojenských a civilních letounů má Aero další provozy, které se přímo ve
16.30- výrobních závodech většinou nesoustřeďují. Jsou to např. vývoj, výroba obráběných dílů, chemické zpracování
17.15 povrchů, pracoviště pro údržbu, generální opravy a další. Tento široký záběr klade speciální požadavky na výrobu i na
personál. Je nutná spolupráce mezi jednotlivými pracovišti – to je klíčem k plnění výrobních plánů.
Jiří Linka, Ředitel montáží, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Jiří Hubálek, Ředitel technologie, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Pavel Aplt, Vedoucí výroby dílů, AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
17.1517.30 Otázky a odpovědi

17.30- Závěr fóra
17.35

