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1. Úvod
Pilotní kurzy jsou jedním z výstupů projektu Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a
kamenem, který je realizován v programu Leonardo da Vinci, multilaterární projekt transfer
inovací č. CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003.
V problematice stavebnictví jde o ojedinělý specializovaný kurz zaměřený na povrchové
úpravy s finální vrstvou z keramických obkladových prvků v souvislosti s navrhováním a
prováděním celých souvrství.
Kvalita provedení finálních obkladů v současné době nabývá na významu, kdy si výrobci
keramických obkladových prvků, stavební chemie a dalších výrobků související s tímto
oborem uvědomují, že při vyrovnané konkurenci je důležité mít kvalitní projekt a pak
kvalitně řemeslně provedené obkladačské práce. Z tohoto důvodu se tito výrobci snaží o
zvýšení kvalifikační úrovně.

2. Cíle kurzu
Seznámit účastníky s jednotlivými výstupy z projektu „Správné praxe při obkládání
keramikou, sklem a kamenem“, s cílem projektu a jeho významem pro běžnou praxi.
Seznámení se základními příručkami, tj. obsahem Příručky I a II, výkladem jednotlivých
kapitol, systémem a strukturou popisu metod. Naučit se orientovat v textech a způsobem
práce s Příručkou I. Dále pak získat informace o dalších dopadech výstupů z projektu
„Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“.
Hlavním tématem je kvalita procesu obkládání od návrhu až po realizaci, kterou lze
definovat jako ochranu zákazníka před dalšími neplánovanými výdaji v souvislosti se
vznikem možných poruch stavební konstrukce.
Vytvořit potřebné pracovní návyky a povědomí o standardizovaných postupech v této
oblasti.
Ověřit si potřebnost výstupů z kurzu a získat zpětnou vazbu nezbytnou pro další
systematické vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání.
Seznámení účastníky s procesy vzdělávání v obkládání v zahraničí, kdy tento projekt
správných praxí je též zaměřen na vyrovnání s vyspělými zeměmi a zlepšení spolupráce
s výrobci stavební chemie a keramických obkladových prvků.
Projekt kurzu by měl být po skončení pilotních kurzů základem úvodních kurzů pro používání
příruček správné praxe a systému jakosti v oboru obkládání.
Projekt kurzu je vhodný k zařazení do vzdělávacích programů středních škol obor vzdělávání
Zedník – Obkladač, popř. dalších škol s uplatněním principů ECVET jako dílčí podpora pro
zvýšení kvalifikační úrovně, jde o jednotku učení, kde získají další odborné dovednosti ve
specifické oblasti vzdělávání je srovnatelnou s jednotkami učení v Rakousku a Švýcarsku, ale
i v rámci mobility v rámci České republiky. Může být toto promítnuto do smlouvy o učení
nebo Europass.
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Očekávaná úroveň kvalifikace spočívá ve zvládnutí dovedností, které jsou očekávány od
obdobných profesí v okolních státech jako Německo, Rakousko, nebo Švýcarsko. Kurz
doplňuje vzdělávání u středních škol EQF 3 pro obor vzdělávání Zedník – Obkladač a EQF 4 u
stavebních oborů na středních průmyslových školách stavebních. Od absolventa kurzu se
očekává získání takových odborných znalostí, které jsou nad rámec současných RVT, resp.
ŠVP.
U řemeslníků se očekává získání praktických informací k pro realizaci díla a je základem pro
mistrovské zkoušky. Zvládnutí pokynů je základem pro mistrovské zkoušky, která je
promonovaná v EQF 5 a EQF 6.
U vysokoškolsky vzdělaných účastníků jde o zajištění systému celoživotního vzdělávání
s cílem doplnění odborných a praktických znalostí využitelnosti při projektování a vedení
projektů. Absolvování kurzu je oceněno body do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

3. Cílová skupina
V hlavní cílové skupině lze definovat 2 typy profesí. První jsou projektanti a architekti, kteří
jsou na začátku procesu a nastavují základní kritéria. Druhou jsou pak řemeslníci obkladači,
kteří dílo finalizují. Obě profese se výrazně podílí na kvalitě provedení.
3.1 Analýza cílové skupiny

Cílová skupina zahrnuje cca 40– 45 tisíc osob z toho je cca 6 – 8000 osob, které obkládají.
Z této skupiny se dá extrahovat, že cca 500 osob je vyučených v oboru Zedník – Obkladač,
který byl znovu zaveden až v r. 2006. Další skupinu tvoří osoby s vyučením v oboru Zedník a
v jiných oborech, protože profese obkládání je živností volnou. V dalším vzdělávání, tj.
pořádaným firmami z oboru stavební chemie a keramických obkladových prvků může ročně
projít cca 1200 řemeslníků a cca 1500 osob z oblasti projektování. Z nich mnozí absolvují
semináře u více subjektů.
Významnou skupinou jsou projektanti a architekti. Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků (ČKAIT) registruje cca 29 000 členů a Česká komora architektů (ČKA) cca 3500.
Potencionálně další skupinou pro příští období jsou žáci a studenti stavebních oborů, kde
střední školy mají cca 12000 žáků a vysoké školy cca 35000 studentů.

4. Délka kurzu
Kurz je plánován jako jednodenní v délce 8 hodin.
Členění výuky bude do výukových hodin o délce 50 minut.
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5. Obsah kurzu
Blok č. 1
Tématické zaměření: Úvod, co jsou správné praxe
Blok č. 2
Tématické zaměření: Příručka I – Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem
Blok č. 3
Tématické zaměření: Příručka II – Technické listy Rakouského a Švýcarského svazu obkladů
Blok č. 4
Tématické zaměření: Další výstupy z projektu
Blok č. 5
Tématické zaměření: Praktické ukázky z řešení obkládání
Blok č. 6
Tématické zaměření: Závěrečná diskuze a hodnocení kurzu

5.1 Detailní popis obsahu jednotlivých tematických bloků:
5.1. Blok č. 1: Úvod, co jsou správné praxe
Dílčí cíl: Cílem je uvedení do problematiky správných praxí jako součásti
- Přívítání účastníků
- Představení projektu správných praxí, vysvětlení pojmu správné praxe a proč se
publikují
- Vysvětlení cílů tohoto kurzu
- Seznámení s programem kurzu a lektory
5.1.2 Blok č. 2 Tématické zaměření: Příručka I – Příručka pro obkládání keramikou, sklem a
kamenem
- Praktické seznámení s Příručkou I
- Struktura příručky a orientace v příručce, rejstříky
- Kapitola průvodce výběrem materiálů
- Kapitola „Obklady z keramiky, skla a kamene, jednotná struktura popisu metody,
vysvětlení jednotlivých pojmů a částí“
- Kapitola „Dilatační spáry“, popis metodického pokynu a postup při návrhu dilatací
- Kapitola „Přílohy“, normové odkazy, orientační hmotnosti souvrství
5.1.2 Blok č. 3 Tématické zaměření: Příručka II
- Význam překladů pokynů ze zahraničí
- Technické pokyny Rakouského svazu obkladů, lokalizace do národního prostředí
- Technické pokyny Švýcarského svazu obkladů
- Technický pokyn k lepení plochého skla Lacobel

5.1.4 Blok č. 4 Tématické zaměření: Další výstupy z projektu
- Návrh na začlenění zkušební metody „Robinson Floor Test“ do ČSN 744505 Podlahy,
dopady pro navrhování podlahových souvrství
- Návrh na vytvoření Technicko normalizační informace k ČSN 733450 – dilatace,
estetická kritéria
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-

Problematika BIM (Building Information Modeling) – 3D modelování a kontinuita
informací o projektu

5.1.5 Blok č. 5 Tématické zaměření:
- Praktické ukázky z řešení obkládání
- Prezentace řešení partnerů

5.1.6 Blok č. 6 Tematické zaměření: Závěrečná diskuze a hodnocení kurzu
- Závěrečná diagnostika a hodnotící test
- Diskuze a sběr námětů

6. Metody výuky
1. Základní metodou výuky je výklad za použití powerpointové prezentace s praktickými
ukázkami.
2. Řízená diskuze k daným tématům
3. Praktické ukázky řešení a diskuze

7. Didaktická technika a pomůcky
Projektor, plátno, vzorky materiálů, technické materiály výrobců, web projektu.

8. Lektorské zajištění
1. Teoretická část, tj. blok č. 1 – 4
Budou zajišťovat zkušení lektoři
Ing. Miroslav Diviš
Ing. arch. Petr Vokoun
PhDr. Eduard Justa
Jiří Pavlíček
2. Praktická část, tj. blok 5
Vede Jiří Pavlíček

9. Hodnocení vzdělávací aktivity a diagnostika
Hodnocení efektivnosti kurzu je provedeno dotazníkem obsahující test. Touto diagnostikou
bude sledována
a) ověřeno pochopení sdělených informací
b) Schopnost práce s příručkami
c) Ochota se podrobit standardizaci
Výstupy hodnocení budou sloužit jako podklad pro závěrečnou zprávu z projektu a další
směry ve vzdělávání v oboru obkládání, jakožto pro další připravované projekty.
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10. Osvědčení o absolvování a vedení dokumentace
Na závěr kurzu, každý účastník obdrží osvědčení absolvování. Jména účastníků budou
zveřejněna na webu projektu www.spravnepraxe.eu
Veškerá dokumentace související s realizací kurzu je vedena jako součást dokumentace
projektu „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“.

11. Akreditace
Je zájmem, aby kurz byl akreditován ČKAT a ČKA. Vzhledem k dlouhodobé udržitelnosti
projektu pak Ministerstvem vnitra a Ministerstvem školství a mládeže. Po ukončení
plánovaných pilotních kurzů bude projekt bezplatně použitelný pro vzdělávací instituce a
školy.

12. Organizační zajištění a dislokace
V projektu je plánováno 10 pilotních kurzů. Organizačně budou podílet partneři projektu
- 2 kurzy STUBA na Slovensku,
- 2 kurzy STŠ AGC, který bude více specializován v bloku č. 5 na problematiku skla u
partnera pro region Severní Čechy
- 1-2 kurzy SPŠ České Budějovice, pro region Jižní Čechy
- 1 – 2 kurzy SŠ Horní Bříza, pro region Západní Čechy
- 1-2 kurzy (případně 4) Cech obkladačů rovnoměrně rozděleno do větších center, pro
region Praha a Střední Čechy a Morava

13. Organizace kurzů
Organizační stránka je řešena ve spolupráci partnerů a Silikátovým svazem
1. Nábor účastníků kurzů bude prováděn ve spolupráci s ČKAIT, ČKA a partnery
projektu. Na Slovensku ve spolupráci s Komorou stavebních inženýrů a prodejců
stavební chemie a keramiky. Informace konání kurzu mimo výše uvedené subjekty
budou i cestou elektronických medií a mediálního partnera – magazín Obklady,
dlažba a sanita.
2. Přihlášky a pozvánky budou realizovány především elektronickou cestou na
sekretariát projektu na ČVUT Praha.

14. Finanční zajištění
Náklady na organizaci a občerstvení jsou plánovány v rozpočtu projektu.
15. Přílohy:
15.1 Prezenční listina
15.2 Hodnotící dotazník
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Projekt „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a keramikou“
CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003
Prezenční listina - Attendance list
Pilotní kurz:- ………………………………. (místo konání), datum……………
Jméno - Name
1

2.

3

8

Podpis - Signature

Organizace

Hodnotící dotazník pilotního kurzu

Datum konání:

„Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“
CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003
Nehodící se škrtněte,
nebo zakroužkujte
komora – inzerát - doporučení- jiné

1

Jak jste se dozvěděl o konání tohoto kurzu

2

Jakou profesi vykonáváte

3

Jsou pro Vás přínosem vydané příručky?

ano – ne - nevím

4

Budete využívat příručku při své práci?

ano – ne - nevím

5

Kdo má navrhovat dilatace?

6

Jak závazné mají být příručky pro praxi

7

Jaké označení se používá pro metody pokládky podlah?

8

Jaké označení se v Příručce I používá pro metody
pokládky podlah?

9

Co je klasifikace vlivu okolí? Je to zatížení

10

V čem vidíte přínos „Robinson Floor Test“ dynamický
test podlahového souvrství:

projektant - obkladač – jiné

projektant - obkladač
závazné – jsou doporučením
do 3 % nebo do 0,5 % - nebo obojí
F – W - RH

vlhkem - hlukem

a) Je potřebný pro návrh podlahového souvrství

Ano – ne -nevím

b) Postačuje současné deklarování vlastností
jednotlivých materiálů pro bezpečný návrh
podlahového souvrství?

Ano – ne -nevím

11

Máte zájem se dále vzdělávat a získávat další
specializované informace v oboru obkládání?

12

Hodnocení srozumitelnosti výkladu

1-2-3-4-5

13

Hodnocení organizačního zajištění kurzu

1-2-3-4-5

Ano – ne - nepotřebuji

Zadní stranu použijte pro další písemné sdělení organizátorům. Děkujeme
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