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TEORETICKÁ" PŘÍPRAVA JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ PROVOZNÍHO

PERSOWXLU JADERNÝCH ELEKTRÁREN

ren

Ani nejdokonalejší soudobé jBtterné elektrárny nejsou
řízeny plne automaticky. Spolehlivost jednotlivých uzlů,
komponent, součástí i celku, systém měření a jeho interpre-
tace, jakož i úroveň a spolehlivost řídících počítačů, neu-
možňuji řízení jaderných elektráren bez lidské obsluhy. Na-
víc požadavky na opravy, výmenu paliva, údržbu, diagnosti-
ku a kontrolu vyžadují zásahy lidského faktoru. Objektivní
pravidla pro rozhodováni o tom, zda součást nacházejíoí se
ve stavu odlišném od projektovaného stavu může být dále
provozována, nejsou natolik známá, aby umožňovala rychlé,
jednoznačné, "strojně-početní" vyhodnocení. Kromě toho vý-
skyt situací, které projekt, limity a podmínky i provozní
předpisy nepředpokládaly, má vysokou pravděpodobnost. Prc-
to je jaderná elektrárna vybavena personálem provozu, údrž-
by a kontroly.

Funkce lidského faktoru v jaderné elektrárně v soudo-
bých elektrárnách představuje prvek jak v oblasti řízení
a rozhodování, tak v oblasti zásahů a směn ve struktura
zařízení, v obnove provozuschopnosti a v činnosti kontrol-
ní. Pro tuto činnost musí mít pracovníci všech profesi na
kařdén stupal nejen znalosti předpisů, limitů a podmínek
pro montáž, provoz a další činnosti, nejen získané návyky
pro rutinní provádění činnosti, ale i určitou síru teore-
tických znalostí, které slouží jako základ pro logické pů-
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sobení lidského faktoru v jaderné technice* Rozsah teore- I
tického poznáni má být takový, aby přispíval T dané profe-
si ke správně orientované činnosti, a tím pozitivně ovliv-
ňoval jadernou bezpečnost, provozní spolehlivost a ekono-
mičnost využívání jaderných elektráren. Teorie prolíná pří-
pravu a doškolování personálu jaderných elektráren v celém
systému Skolení, počínaje od nutných poznatků v jednotli-
vých vědních oborech, k aplikacím a jejich pochopeni až
ke zdůvodnění postupu dané práce.

Za přípravu kádrů v ČSSR podle zákona odpovídá provo-
zovatel. Jeho povinnosti začínají náborem a výběrovým říze-
ním. Vstupem do přijímacího řízení kádrů pro jaderné elek-
trárny je výsledek vzdělávací a výchovné činnosti vysokých,
středních a učňovských Skol, které tak přímo určují počá-
teční podmínky pro Školicí střediska v jaderné energetice.
Na školách získávají studenti poznatky z jednotlivých před-
mětů, v určité míře doplňujíc teoretické poznání laborator-
ní praxí ve Škole, systémem stáží a exkurzí a na některých
školách i zařazením studentů do prací ve výrobě a v provozu
v rámci praxí. Úkolem školy tedy zůstává školení teoretic-
kého charakteru a obecné přípravy k získání kvalifikace na
daném stupni.

Školicí systém v jaderné energetice pak musí posílit
teoretické vedomosti ve vybraných oblastech ve vztahu k pro-
fesi, na jejíž výkon je pracovník Skolen, a nad poznáním
teorie aplikací vytvořit poznání procesů v reálném zaříze-
ní, vypěstovat návyky pro pracovni činnost v běžných i mi-
mořádných stavech a ve vhodné souvislosti poukázat na mož-
né následky nevhodných zásahů. Celá soustava poznání a ná-
vyků se musí opírat jak o teoretické znalosti, tak o pozná-
ní reálných materiálů a komponent v jejich skutečné geomet-
rii s vlastnostmi a charakteristikami odpovídajícími dané
jaderné elektrárně.



Porovnaní podkladových materiálů ze středisek pro pří-
pravu provozního personálu v zahraničí s jednotným ayaté- ;
mem přípravy kádrů pro jadernou energetiku v ČSSR ukazuje,
že bez ohledu na technickou úroveň provedení jaderné elek-
trárny a bez ohledu na její výkon a typ probíhá příprava
personálu v obdobných fázích, které lze vyjádřit takto:

1. Všeobecná teoretická příprava
2. Specializovaná teoretická příprava
3* Vytváření zručnosti a návyků potřebných k výkonu

profese
4. Praktické zaškolení
5. Příprava na zkoušky a jejich složení
6. Dublování funkce nebo práce pod přímou kontrolou
7. Výkon profese.

Cílem vSeobecné teoretické přípravy je intenzivní výu-
kou doplnit vědomosti pracovníků o základní teoretické zna-
losti z předmětů, které mají vztah k výkonu profese.

Cílem specializované teoretické přípravy je získat
úplné a vyčerpávající teoretické vědomosti o technologic-
kém zařízení, o provozních předpioech, režimech práce a po-
ruchách, havarijních situacích a jejich řešeni. '(•

2. Části teoretické přípravy a .ie.iich zaměření

Pro pracovníky provozu a údržby a pro vedoucí pracov-
níky v celé oblasti jaderné techniky vychází teoretická
příprava z následujícího obsahu všeobecných teoretických
vedomostí v jednotlivých předmětech: •

I. Základní teoretické předměty f"

1. Vybrané stati z matematiky j?

Teorie pravdepodobnosti, základy matematické státia- P
tiky a testování statistických hypotéz, úvod do teo-
rie odhadů, regrese a korelace, analýza rozptylu a p



plánováni experimentů, diferenciální rovnice, zákla-

dy alťové analýzy.

2. Vybraná atati z jaderné fyziky

Základní vlastnosti atomových jader, jaderné reakce,
interakce jaderného a ionizujícího záření a látkou.

• * Teorie jaderných reaktorů

z hlediska provozní problematiky WER
Interakce neutronů s hmotou, násobení, zpomalování
a difúze neutronů, heterogenní reaktor, změny vlast-
nosti reaktoru v čase provozu, vliv Xe " na neutro-
novou bilanci reaktoru, krátkodobá kinetiká.

A, Základy chemie jaderné elektrárny

Chemie vody, úprava vody pro technologické procesy,
odpadové vody, chemické problémy jaderné elektrárne
včetně korozí.

Ií.íooretické základy aplikovaných předmětů

*~ Stínění jaderných zdrojů a zařízeni

Zdroje záření, interakce záření gama s hmotou, výpoč-
ty homogenního stínění, stínění s nehomogenitami, vý-
vin tepla ve stínění, materiály pro stínění, experi-
mentální prověřování stínění.

6. Vybrané stati-hydraulika. termodynamika, termokinetika
Hydromechanika, termodynamika, termokinetika.

?. Teorie spolehlivosti

Základní pojmy, spolehlivost prvků, spolehlivost sou-
stav, metody analýzy spolehlivosti soustav.

8- Dozimetrie a ochrana před
Základní jednotky v dozimetrii, biologické účinky zá-
ření a předpisy pro práci s ra-látkami, detektory a
:l?zdaetrie pro jaderná energetické zařízení, systémy
loiimetrických kontrol na JE, provozní dozimetrie•

é



III. Jaderné elektrárna a je.i í komponenty

9. Stavba ,iaderných reaktora
Reaktor a jeho hlavní komponenty, aákladní
reaktorů, využití reaktorů.

10. Strojní zařízení jaderná elektrárny
Parogenerátory, parní turbíny, kondenzátory perníc'*
turbín, kompresory s ventilátory, čerpadla, potrubí
a armatury.

11. Elektrotechnické zařízení jaderná elektrárny
Hlavní elektrické schéma jaderné elektrárny, vlast-
ní spotreba jaderné elektrárny, hlavní elektrické
zařízení jaderné elektrárny, ochrany elektrických
zařízení.

12. Technologie paliv a palivové cykly
Uranové sloučeniny pro přípravu palivového materiá-
lu, palivové materiály, povlakové a konstrukční ma-
teriály, montáž elementů, transport jaderných paliv
a přepracování vyhořelého paliva, radioaktivní od-
pady, ekonomika palivového cyklu, systém záruke

13. Materiály jaderných reaktorů
Jaderná paliva, moderátory a chladivá, materiály
absorpčních elementů, konstrukční materiály,

14. projektování a výstavba jaderných elektráren
Základní schéma jaderné elektrárny, projektové ře-
šení primárního okruhu, projektové řešení sekundár-
ního okruhu, poruchové provozní režimy, příprava
výstavby jaderné elektrárny, výstavba jaderné elek-
trárny, kontrola kvality výstavby jaderné elek-
trárny.

IV. Provoz jaderné elektrárny

15. Provoz jaderné elektrárny
Celý předmět je zaměřený na problematiku provozu
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elektrárny. Příprava na uvedení do provozu, fyzi- (.
kalní spouStění, energetické spouštění, výkonový
provoz, palivové hospodářství.

16. Měření, regulace a ochrany na jaderné elektrárně
Dynamika jaderné elektrárny, systém kontroly a ří-
zení, základy teorie regulace, ochrana reaktorů.

17. Jaderná bezpečnost
Jaderná bezpečnost - základní právní ustanovení,
bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní kritériá
pro projektování, výstavbu, spouštění a provoz ja-
derné elektrárny a při zabezpečení jakosti na ja-
derné elektrárně, klasifikace havárií, havarijní
plány.

18. fiízení jaderné elektrárny
Systém kontroly a řízení jaderné elektrárny /ASR/
automatizovaný systém řízení technologických pro-
cesů jaderné elektrárny.

19. tídržba
Údržba jaderné elektrárně - zvláštnosti, úlohy
údržby jaderné elektrárně, strategie údržby zaří-
zení elektrárny, organizace údržby, ekonomika
údržby.

20. Organizace a řízení provozu .jaderné elektrárny
Příprava provozu jaderné elektrárny, příprava spou-
štění provozu, plánování na jaderné elektrárně,
organizační pořádek jaderné elektrárny, organizač-
ní řízení jednotlivých útvarů a organizace řízení
směnového provozu, vedení dokumentace, schvalování
dokumentace, automatizovaný systém řízení podniku.

\V< Vztahy jaderné" elektrárny ke společnosti

21- Ekologie jaderné energetiky
Energetická situace v ČSSR. Vliv elektráren, těžby
energetických zdrojů a odpadů na životní prostředí*



22» Ekonomika .jaderné energetiky
Význam a cíle ekonomiky jaderné energetiky, vývoj
energetiky ve svete a v CSSR, rozdíly mezi klasic-
kou a jadernou energetikou, hlavní ekonomické pa-
rametry jaderné elektrárny,

23. Psychologie a práce s lidmi
Základní psychologické pojmy, otázky psychologie
organizace a řízení, otázky psychologie práce.

Ve specializované teoretické přípravě je podkladovým
materiálem technická dokumentace a provozní předpisy, po-
pisy zařízení i technologické algoritmy provozu a údržby.
Obsahem studia je výber provozních predpisu charakterizu-
jících jadernou elektrárnu jako celek, doplnený výkladem
vybrané výkresové dokumentace z technického nebo prováděcí-
ho projektu a demonstracemi na reálném zařízení.

3. Příprava podkladů pro .jednotlivé části teoretické přípravy

V ČSSR byly T roce 1978 v rámci úkolu státního plánu
RVT P-O9-125-2O1/O8 ve Výzkumném ústavu jaderných elektrá-
ren v Jaslovských Bohunicích s kooperací FJFI Praha a SVŠT
Bratislava vypracovány teoretické podklady podle obsahu vy-
mezeném v předchozí části referátu tak, aby pokryly celou
problematiku základní teoretické přípravy. Tím vznikl zá-
kladní písemný studijný materiál doplněný systémem otázek
pro samostudium. Význam teoretických podkladů je v tom, že
po obsahové stránce vymezují soubor informaci teoretického
charakteru, potřebný k výkonu profesí v jaderné elektrárně.
Teoretické podklady jsou základem systému, u kterého se
předpokládá dynamický rozvoj jako výsledek ověření při pro-
vádění teoretické přípravy v rámci Skolení, jako důsledek
činnosti lektorů při aplikacích na Skolení v jednotlivých
kategoriích přípravy i jako zachycení názorů na vymezení
rozsahu teoretických vědomostí podle zkušeností pracovníků
z provozu a dalších kompetentních osob.
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Po etape zdokonalení teoretických podkladů ee předpo-
kládá etapa zavádění moderních technických prostředků i do
teoretické fiáati přípravy například využití záznamů na pás-
ku, prípadne s využitím video-pések. Příznivě může rozvoj
a fcväiltu~teoretických podkladů ovlivnit výsledek meziná-
roťtaC-spolupráce jak ve dvoustranných jednáních, tak přes
Mezinárodní agenturu pro jadernou energii.

4* Požadavky na lektorskou činnost t

Při délce skolení včetně zácviku v trvání od jednoho
do čtyř let, při počtu Skolených pracovníků zahrnujícím
stovky na jeden blok elektrárny a pri intenzite, se kterou
se školení realizuje v zahraničních střediscích a se kte-
rou se Dočítá i v (ÍSSR, bude připravovaný jednotný školicí
systém klást extrémní nároky na počty lektorů, na organiza-
ci školení a náklady na školení budou velmi vysoké. Situa-
ce bude tím složitější, že v jaderné elektrárni pracují za-
mestnanci se základní kvalifikaci vysokoškolskou, středo-
školskou a dělnickou. Navíc je i při školení samotném nut-
no respektovat specializaci profesí. Tím vzniká požadavek
školit velký počet pracovníků specializovaným způsobem, a
to vede k požadavku vytvoření velkého množství školicích
skupin* Tím ovšem podstatně vzrůstají náklady na školení
a na čas a přípravu lektorů. Vytvoření příliš velkého poč-
tu skupin představuje velké zatížení lektorského sboru, vy-
soké požadavky na prostory a organizaci, menší počet zname-
ná, že školení není vedeno přísné účelově. Proto je nutné
dělit školený personál jaderné elektrárny na menší počet
skupin /v připravovaném systému FMPE vzniklo sedm skupin
školení/. Přo každou skupinu je upraven počet hodin v jed-
notlivých částech školení i v předmětech výuky tak, aby
byla sledována dčelnost a efektivnost přípravy. Ze jméno-
váných části teoretické přípravy se tedy ve školení dané
skupiny zavádějí předměty přiměřeně potřebám dané skupiny
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profesí, všechny předměty ae nevyskytují ve všech skupi-
nách.

To ve vztahu k lektorům představuje individuální pří-
pravu nejen v závěrečných Částech školení, které je vedeno
účelově a při zácviku na referenční elektrárne individuál-
ne, ale znamená to, že príprava lektorů tak, jak je vyvozo-
vána z teoretických podkladů i ze zkušeností lektorů, bude
velmi náročné. I když je tendence dosahovat úspor slučová-
ním jednotlivých skupin pro stejné předměty i cestou při-
způsobování počtu hodin, jsou tyto úspory malé*

činnost lektorů představuje základní podmínku úspěchu.
Z projektu a z dosavadních zkušeností vychéaejl představy
o vyvážení teoretické přípravy a aplikační části. Ovšem po
obsahové stránce naplní tyto představy až konkrétní činno3t
lektorů. Lektorský sbor je připravován tak, aby v něm půso-
bili pracovníci z praxe, výzkumných ústavů i ze škol. Při
tom je důraz kladen na lektory, jejichž hlavní působení je
v provozu. Vytvoření sboru lektorů je současným největším
problémem*

5. Požadavky na jednotlivé části teoretické přípravy

Příprava personálu jaderných elektráren není natolik
výjimečné, aby nebylo možné využít osvědčených metod a pro-
pracovaných systémů. Naopak je vhodné z nich vycházet,
ovšem při respektování specifických rysů přípravy kádrů
pro jadernou energetiku a specifického charakteru znalostí
pracovníků provozu.

Klíčové slovo určující specifický dominantní rys pří-
pravy kádrů pro jadernou techniku je RADIOAKTIVITA. Hespek-
tování vlivu radioaktivity musí proniknout od teoretické
přípravy do praktických pravidel, detailních návodů a před-
pisů i do tvorby pracovních postupů i návyků jako systém.
To se týká jak přípravy dělnických a středoškolských pro-
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fesí, které přicházejí s radioaktivitou přímo do styku, tak
vysokoškoláků a celých pracovních týmů. Tendence důsledně
řešit pracovní náplně tak, jak je dosud tato náplň respek-
tována například ve vztahu k vysokým tlakům, teplotám a
biologickým jedům, bude příspěvkem nejen k blízké, ale i
ke vzdálenější budoucnosti.

Dalšími specifickými rysy přípravy kádrů pro jadernou
techniku jsou neobvykle vysoké požadavky na jakost a kvali-
tu, které se projevují v technologických postupech, diagnos-
tice, systému měření a kontroly. Náročnou roli hraje i čis-
tota v oblasti výroby konstrukce, montáže a provozu jako
požadavek, který je teoreticky podložený nejen z hlediska
kontaminace a koroze a který se obtížné dodržuje při montá-
ži, za provozu a v dobe revizí a zkoušek.

Specifický charakter znalostí pracovníků provozu a ú-
držby prostupuje systém školení již od teoretické přípravy.
Běžný způsob vyšetřování fyzikálních jevů postupuje od pod-
staty jevů přes schematickou a matematickou formulaci řeše-
ného problému, po níž následuje řešení až do číselného vý-
sledku a interpretace výsledku. Takový postup volí jak auto-
ři vědeckých monografii a referátů, tak učitelé vysokých
škol. Personál provozu a údržby jaderných elektráren není
určen pro řešení problémů matematickými metodami, ale musí
vycházet ze znalosti fyzikální, chemické, technické a eko-
nomické podstaty jevů při řešení provozních situací, které
z nich následně plynou. Proto i teoretická příprava vypou-
ští z běžného postupu exaktní matematickou formulaci a zej- L
ména matematické řešení. Naopak posílena v teoretické pří-
pravě je část interpretace výsledků rozboru daného jevu na
všechny významné varianty řešení, jež se mohou objevit
v provozu a v praxi. Dalším typickým jevem v běžném pojetí
teoretické přípravy je tendence řešit sledovaný jev izolo-
vaně od celé soustavy tak, aby bylo možné získat jednodu-
ché řešení a při interpretaci výsledků poukázat na kvali-

ta



tatŕvní i číselné charakteris t i 3ry reáení* V proti*.**.,-.".-:.
k této tendenci teoretická príprave* •jrnro-zn.ího pGvti;náí
mual od počátku poukazovat na vsr/Sjawn;1 vMtey a
ti. Zde bych rád poukázal na sekmiflami funkci
jako prostředku poznání vazeb a koEplyxního poznáni dô-
sledku jednotlivých záeahů. Touto írožnoyt:? se zapojuje
trenažér do výcviku personálu již ve spéci alia; ován č •;.">
retické príprave všech fází vytváření aávyktiu

Logický zkrat mezi popisem jevu * rozborem výaledSrv.
se projeví ve zkrácení doby, po kterou ssůstane teoretici.
poznání duševním majetkem Skoleného pracovníka,

Ze známých poznatků o tom, át- AsjdelSí střední dobu
života /10 let/ mají pracovní metody studentem pinveřt-
né, podstatně kratší dobu života encyklopedické znalosti
a nejkratší dobu praktické návyky, je nutné vyvodit íáve-
ry o systému doškolování v základní i aplikované teoretic-
ké přípravě.

6. Návaznost teoretické přípravy na praktický výcvik

Význam teoretické přípravy jako základny, kteié má
usnadnit pracovníkům rozhodování v těch případech, kdy je
to žádoucí, a která má vést k utužení osobní zodpovednos-
ti za provoz jaderné elektrárny jako celku, je zdůrazňo-
ván v průběhu první fáze školení tím, že příklady jsou vo-
leny z okruhu práce profesí, na které jsou účastníci kur-
zu školeni, a na daný typ jaderné elektrárny. Již v prů-
běhu teoretické přípravy je používáno systémů kontrolních
otázek, jež mají dát lektorům představu o úrovni zvládnu-
té látky a o pohotovosti teorii aplikovat. Prolínání teo-
retické přípravy do praktického výcviku je postupné a teo-
retická stránka je neustále sledována až do složení zkou-
šek a v doškolování. Samotná státní zkouška mé jak část |,
teoretickou, tak praktickou. Teoretické znalosti slouží |'
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při poznáni funkcí jednotlivých součástí jak na modelovém
iarízení, tak přímo při práci /on the job/. Pri Skolení ae
klade důraz na názornost, udržování vysoké úrovni motivace
a probíráni učiva z různých aspektů. Teoretické příprava
je základen k dalším metodám výcviku, jako je:

- psaní popisů zařízení na základe technické dokumentace,
••• příprava výtahů z materiálů,
- prohlídka zařízení s vysvetlením jeho podstaty,
- studium výcvikových manuálů obsahujících popisy různých
operací.

Vyváženost teoretické a praktické přípravy je průběž-
ně sledována systémem průběžných zkoušek, které mají dve
základní funkce:

- poskytují zpětnou vazbu jak instruktorovi, tak Skolenému
a jeho vedoucímu o dosaženém pokroku v přípravě,

- odhalují slabé místa v přípravě a nutí jednotlivce, aby
pracoval systematicky a v plné Šíři.

I samotné metody praktického výcviku vycházejí z cí-
le, kterým je naučit pracovníky zacházet se zařízením a
ovládat je bezpečně ve všech fázích provozu* Jde tedy o
dovednosti manipulativní a intelektové. Zvlášť náročné je
provádění teoretické části při doškolování pracovníků, kte-
ré se obvykle provádí individuálním studiem pod vedením vý-
cvikového koordinátora.

7. Další vývo.i obsahového zaměření teoretické přípravy

Cílem vypracování teoretických podkladů ve 23 předmě-
těch teoretické prípravy bylo shromáždění základního sys-
tému písemných podkladů. Takto připravený materiál byl for-
mou recenzí pracovníky z praxe zhodnocen a podle jejich
připomínek upraven. Tím vznikla soustava, jež bude sloužit

5 "kolenýra pracovníkům jako základní materiál. U
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takto připravených materiálů lze očekávat zejména v prvních
bězích kursů značný rozsah připomínek jak směrem k rozšiřo-
vání nebo redukci materiálů, tak k formulacím i k aplikaci.
V průběhu školení budou rovněž vznikat další materiály ať
již v základní, nebo specializované teoretické přípravě*
Tak bude tvořen podkladový systém, který umožní postupně
stanovit nezbytné teoretické znalosti potřebné k výkonu
profese v jednotlivých kategoriích. Takto připravený mate-
riál bude významným přínosem pro vytvoření minima vědomos-
tí, kterého je třeba k vykonání teoretické části závěrečné
zkoušky. Z tohoto hlediska je připravený systém přínosem
k připravovanému zákonu o státních zkouškách vybraných pro-
fesí v jaderné elektrárne. Druhým přínosem bude organizace
studia tak, aby poznatky tvořily nezbytnou část přípravy,
tj. aby provozní personál nebyl přetěžován teorií a aby
rovněž nepociťoval nedostatek teorie jako podkladu pro roz-
hodování. Upřesněný obsah studia umožní i dokonalejší uspo-
řádání systému školení, jehož přínosem bude kvalita perso-
nálu a přiměřené náklady na školení. Průběžné srovnávání
takového systému teoretických podkladových materiálů s do-
stupnými zahraničními materiály je jednou ze známek kvali-
ty lidského faktoru při mírovém využívání jaderné energie.
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Ing. VladiMÍr E n e n k 1
Jihomoravské elektrárny k.p. Odbor přípravy specialistů
jaderných elektráren

PKAKTlClrf VÝCVIK PERSONÁLU JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

PRACOVNÍKU V JADERNÁCH ELEKTRÁRNÁCH

Rozvoj československého jaderného programu klade a bu-
de klást znační vysoké požadavky na počty pracovníků pro
provoz a údržbu jaderných elektráren*

Světové zkušenosti a praxe v jaderných oborech doka-
zují, že Školský systém nemůže ani po stránce teoretické
a tím méně praktické připravit specialisty pro provoz a d-
držbu jaderných elektráren. Náročnost tohoto oboru je ne-
jen o jeden, ale i více řádů vyšší, takže po přípravě škol-
ské, zabezpečované naší vzdělávací soustavou, musí následo-
vat další specializované teoretické i praktická příprava.
Proto byla v rámci resortu PMPE navržena a odsouhlasena
koncepce výuky výcviku personálu jaderných elektráren ve
vlastních školících střediscích.

Učební osnovy pro výuku a výcvik pracovníků jaderných
elektráren všech skupin školení kladou velmi vysoké nároky
na objem znalostí, které je nutno v rámci výuky a výcviku
odpřednášet, procvičit a objektivně zhodnotrP. Je nutno
jednoznační zajistit, aby pracovník před nástupem do funk-
ce na jaderné elektrárně měl všechny požadované znalosti,
dovednosti a byl Bchopen jich v průběhu řízení svěřeného
úseku jaderné elektrárny správně používat. Výuka a výcvik
však vyžaduje čas a čím je doba výuky a výcviku delší, tím '.
lépe lze znalosti -a dovednosti u posluchačů školícího stře- y
diska fixovat. |

Na druhé straně je však mnoho faktorů, které vytváře- F
ji tlak na zkracování doby výuky a výcviku: ^
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- potíže a náborem značného počtu pracovníků špecializova-
ných profesí, kterých je i v klasické energetice nedosta-
tek, s vysokými požadavky na vstupní kvalifikaci,

- nesoulad požadavků nárůstu počtu pracovníků budoucího
provozovatele daný potřebným předstihem pro prípravu ve
Školícím středisku, s limity pracovníků dávanými rozpi-
sem plínu,

- značné finanční náklady na Skolení,

- odčerpání velkého počtu pracovníků v době, kdy probíhá
příprava zkoušek, zařízení a příprava spouštění atd.

Na Školící středisko je tedy kladen požadavek naučit
maximum v co nejkratší době*

V současné době 'jsou zpracovány rámcové osnovy všech
předmětů teoretické přípravy i dalších fází školení a do-
končuje se zpracování definitivních učebních dokumentů.

Probírání předepsané látky v určeném počtu hodin však,
jak je již dnes zřejmé, bude klást vysoké nároky na vyuču- ( j
jící a zejména na posluchače. Lze vSak stanovit dvě základ-
ní cesty jak dosáhnout dodržení, případně zkrácení doby výf-
uky a výcviku:

- získání pracovníků s vyššími vstupními znalostmi. Na té-
to cestě může pomoci jedině Ministerstvo Školství, úpra-
va osnov vybraných odborných učiliSť, středních a vyso-
kých Skol tak, aby profil absolventa, jeho znalosti by-
ly napr. na úrovni znalostí požadovaných vSeobecnou teo-
retickou, případně i speciální teoretickou přípravou.Do
určité míry nám dnes pomáhají vysoké Školy organizová-
ním postgraduálních kursů, ale počty absolventů zdaleka
nestačí krýt ani současnou poptávku,

•» druhá cesta je cesta intenzifikace, zefektivnění vý^Vv
použitím nejmodernějších učebních metod, poznatků peda-
gogiky, zejména pedagogiky dospelých, s plným využitia
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audovizuální techniky, didaktických pomůcek, učících a '
testovacích strojů inetalovaných ve specializovaných
učebnách ve Škol í cici: střediscích.

Pro príklad, jaké pc<Hy pracovníků bude třeba vyško-
lit, lze uvéat jadernou elektrárnu Dukovany, pro kterou
státní expertiza schválile 1550 pracovníků na čtyři bloky.
Z tohoto počtu projde cca polovina pracovníku školením
v RŠVS a polovina oSvs.

Při zajišťování výuky a výcviku ve školících středis-
cích je nutno za plné podpory nadřízených orgánů mít:
- vypracované kompletní učební dokumenty /osnovy a plény/,
- zpracovány učební texty
• zpracovanou metodiku výuky a využitím všech dostupných
jčebních prostředků /audovizuální technika, didaktické
''Omůeky, učící a testovací stroje atd./,
< aispofcicl základní kádr interních lektorů a připravený
vkruh externích lektorů,
zajištěnou dokonalou organizaci výuky,
zajištěnou úzkou spolupráci se školami, výzkumnými ústa-
vy, provozovanými jadernými elektrárnami, výrobci a do-
davateli jaderných elektráren atd.

Dosažení všech těchto cílů si i při využití všech
zkušeností ze zahraničí i zkušeností československých od-
borníků z jejich oblasti vyžádá značné finanční náklady,
a to jak na práce v oblasti vývoje a zdokonalování učeb-
ních dokumentů a metod výuky, tak i náklady investiční
v oblasti vybavení školících středisek audiovizuální tech-
nikou, učícími a testovacími stroji, laboratořemi, simulá-
tory a trenažéry.

Jako příklad modeme řešené specializované učebny lsse
uvést učebnu navrženou Opravárskym závodem 026 šterneberk, .?,
vybavenou učícím a testovacím a krojem nejmodernější kon- £_
strukce Hvězda 1, vyvinutým Střediskem pro výuku učebních
metod a prostředků v Brně. Zéklační modifikaci učebního {•-
stroje Hvězda 1 tvoří řídíc stůl učitele pro 24 nebo 32 •
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jednotek žáků. Umožňuje individuální a kolektivní studium
a textovým programem alternativního a částečně vetveného
typu*

Při kolektivní výuce lze využít úplnou audiovizuální
presentaci řízenou učitelem nebo automaticky. Stůl učite-
le dává stálý přehled o studiu jednotlivých žáků a celé
třídy v nepřímých parametrech. Výsledky lze registrovat a
předat k dalšímu zpracování výpočetní technikou*

Využití těchto možností však vyžaduje spoustu práce na
tvorbě metodiky výuky tak, aby se výuka nepřetechnizovala,
aby byly dodrženy správné proporce mezi vyučovacími metoda-
mi a formami. Tyto proporce mohou být procentuálně rozděle-
ny tak, jak je uvedeno v následující tabulce:

Metody % %

Motivační 2 2

Sdělovací
- slovní výklad /přednáška/ 5
- výklad s použitím didaktické
techniky /zpětného projektoru,
magnetofonu, diafilmu/ 7

- výklad s využitím pracovních
sešitů včetně předstudia 3

- využití dynamických audiovi-
zuálních prostředků /film a
televize/ 5 20

Procvičovací
- tradiční ústní a písemné
procvičováni 5

- problémové vyučování 2
j - programované vyučování

kolektivní a individuální 7
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- případové metody a 2

- semináře 4 2t

Kontrolní a diagnostické 8 3

Fr&ktické

- ukázky 5
- cvičení a laboratorní cvičení. 20
- trejiažérový výcvik 2C 'i-
- /z toho skupinové vyučováni/ /60/
Ostatní
/praxe/ aj. 5 ICC

Je však nutno si být vědom toho, že samotná technika,
ač ,ie na jakkoliv vysoké úrovni, není a nebude schopna sa-
m& připravit personál pro jaderné elektrárny.

Značnou pozornost je proto třeba věnovat príprave pe-
dagogického sboru, který bude zajišťovat výuku.

Jako nejlepší cesta se jeví přímá účast lektorů na
zpracování učební dokumentace, metodiky výuky a na přípra-
vě didaktických pomůcek.

Vzhledem k intenzitě výuky, vývoji učebních dokumen-
tů, metodik atd. bude nutno zajistit pro školící středis-
ka dostatečný počet interních lektorů způsobilých po strán-
ce politické, odborné i pedagogické, a to zejména pro čás-
ti teoretické výuky. Tito učitelé se budou přímo podílet
na inovaci vyučovacího proceim školícího střediska.

U externích vyučujících se požaduje, aby i tito lek-
toři byli schopni plně využít možností daných zpracovaným
metodikami a technickým vybavením učeben. Tito lektoři pak
budou schopni navíp obohatit výuku vlastními poznatky
z praxe a plně zainteresovat posluchače do procesu vzdělá-
vání.
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Po úspeänóm zvládnutí předepsaných zkoušek ukončují^
cích teoretickou prípravu přecházejí posluchači do tretí
fáze školení, t j . atéžování>

Cílem stážování pracovníků je osvojení ai provozních
předpisů pro jednotlivé funkční a obslužná místa na Školí-
cí jaderné elektrárne, prípadne s doplnením ve výrvbníu zá
• •'•'?, <íi v* klasickí elektrárne*

votáínu pracovníků "oude tato £á;»t príprav/ i
konkrétním seanómeníic ae s jadernou elektrárnou, 3 Její
činností a zařízením* pj-vní dojem z provocu j&ďivné «.lek-
trérny bude mít velký vliv na celou budoucí činnost pra-
covníků, na jejich vztah k práci na vlastní jaderné tlei:~ .
t r á m e . Je tedy nutno věnovat snačnou péči přípravě pro-
gramů pro atážování pracovníků při současném vytvoření pod-
mínek pro přijetí a práci stážistu na jaderné elektrárně a
proškolení a patriftné zainteresovanosti pracovníků vedení,
provozu a údržby na splnění požadavků kladených na pracov-
níky v průběhu stáže.

V průběhu stáže pracovníci projdou provozem jaderné
elektrárny* Obsahem stáže bude zejména:

- seznamování se s jadernými elektrárnami, i
- studium provozních předpisů, ;
- osvojení si provozních předpisů, I
- seznámení se s výrobou a montáží zařízení jaderných

elektráren.

Programy atážování budou připraveny pro jednotlivé
funkce či skupiny funkcí, a to jak pro jaderné elektrárny,
tak i pro atážování určitých pracovníků na klasických elek-
trárnách.

Osnovy stáží vyplývají » charakteru pvacovrK
a jsou určeny pro:
- stáže technického provozního personálu,
- stáže obslužného provozního personálu t
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- stáže pracovníků údržby.

Stáž technického provozního personálu

Technický provozní personál je nutno naučit zejména:

; a/ rozmístění pracovních prostorů, jejich určení a
označení,

b/ organizaci a výkon činností na určených pracovních
místech /práva, povinnosti, rozsah činností, vedení doku-
mentace, vazby na jiné útvary atd./,

c/ provozní předpisy /vyhodnocování technických čin-
ností, používaná technika, metodika, charakteristiky, kon-
troly atd./; příprava vzorků,

d/ předepsané provozní předpisy ve speciální části:
- limity a podmínky a další dokumentace související s ja-
dernou a radiační bezpečností,

- zařízení r okruhu působnosti pracovníka, hlavní charak-
teristiky konstrukce a Manipulace,

- zpracování pracovních výkazů, technologických postupů
atd.

• 3
Stáž obalugného personálu

Stáž obslužného personálu je rozdělena na obdobné
celky a tím, že rozsah znalostí je užáí a hlubší a zaměřen
podle specifických požbd&vfcči funkce, k jejíiauž výkonu je
pracovník připravován, tj. obsluha a zabezpečení provozu
jaderné elektrárny s reapeJctovtiním všech potřebných zna-
lostí na navazující útvary, obslužné místa, znalosti tech-
nickí dokumentace, blokád, automatik, postupů likvidace
havarijních stavů, včetně získání přehledu o obsluze zaří-
zení «,

Stéžování na pracovní funkci se bude konat na vybra-
ných pracovních místech jaderné elektrárny.
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Stáž údržbárskeho personálu

Jedním z nejdůležitějších programů bude zajištění stá-

ží údržbárskeho personálu

Zpracování programů pro tyto pracovníky převážně děl-
nických profesí bude neobyčejně složité, a to z několika
důvodů:

I - na personál údržby budou kladeny velmi vysoká nároky,
i neboť údržbu a opravy některých zařízení bude možno pro-
: vádet pouze v Sašově omezených podmínkách, a to jak z dů-
• vodu limitované délky odstavení bloku na překládku pali-

va, tak i z hlediska omezení pobytu v prostorách s ioni-
] zujícím zářením,

- v Československu nejsou dosud zkuäenosti s údržbou jader-
• j ných elektráren,

u - nejsou dosud projekty údržby a není zpracovaná ani kon-
'•i čepce údržby jaderné elektrárny,

:| - není dosud uspokojivé dořešena dlouhodobá stabilizace
| tohoto vysoce kvalifikovaného personálu, převážně děl-
J nických profesí v provozu jaderných elektráren tak, aby
: pracovníci mohli získat potřebné provozní znalosti /ta-
\ to otázka souvisí s nutností dořeSit otázky odměňování,
• sociálního programu, preventivní lékařské péče atd./.

Pracovníci zabezpečující nebo přímo vykonávající
údržbu zařízení jaderné elektrárny se kromě:

- rozmístění pracovních prostorů, jejich určení a označení,
- organizace práce a pracovních postupů na určených pra-
covních místech,

- detailního seznámení se s provozními předpisy zařízeni,
obsluhy zařízení, konstrukce a údržby zařízení atd.

musí dokonale seznámit a předpisy radiační hygieny, zabez-
pečení ochrany při práci, způsoby, metodami a pomůckami
dekontaminace, a to nejen teoreticky, ale přímo ^ ?xs»;-. c

nín prostředí.
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Pro nácvik některých speciálně opravárskych prací před-
pokládáme použití sinulátorů a speciálních stendů, na kte-
rých se pracovník předem naučí vykonávat požadovaná opera-
ce v určené* čase a při dodržení nejvyšší kvality práce.

Předpokládá se táž, že na základě dohod s výrobci, do-
davateli a montážními organizacemi se tito pracovníci, kro-
mě stáže na provozovaná jaderné elektrárně, zúčastní přímo
na výrobě, montáži, individuálních zkouškách zařízení, je-
hož spolehlivý chod budou v provozu zajišťovat.

Vzhledeia k tomu, že u pracovníků těchto skupin Skole-
ní budou po absolvování atáže následovat zkoušky odborné
způsobilosti & následný přechod k dublování funkcí jaderné
elektrárně, lze uvažovat na základě smluv s dodavateli za-
řízeni o dečatmém převodu těchto pracovníků do jejich sta-
vu, zapojeni do pracovního procesu i s patřičnou odpověd-
ností za odvedenou práci a po ukončení montáží, individuál-
ních zkoušek zařízení by pracovníci zůstali v provozu ja-
derné elektrárny a byli převedeni zpět do stavu zaměstnan-
ců provozovatele.

Tímto způsobem by bylo možno vyrežit jednak potíže
s náborem pracovníků dodavatelů pro odlehlé dlouhodobé
montáže, jednak pomoci budoucímu provozovateli vyřešit
současné potíže s dodržením plánu 0 stavu pracovníků, kte-
ré prosetím zdaleka nekryjí potřeby provozovatele.

Samostatnou a velmi důležitou část komplexu přípravy
pracovníků vybraných profesí jaderných elektráren tvoří
výcvik na trenažéru.

Cílem výcviku na trenažéru je vytvoření, případně
zpevnění psychomotorických a smyslových návyků pro řešení
provozních režimů, poruchových a havarijních stavů jader-
ných elektráren.
—
• r Výcvik na trenažéru bloku jaderné elektrárny bude za-

hruovat zejména:
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- provoz jednotlivých systémů primárního okruhu, sekundár-
ního okruhu i elektrické části,

- samostatný komplexní provoz I. okruhu, II. okruhu a
elektročásti, včetně poruchových stavů,

- komplexní provoz bloku jaderné elektrárny v jednotlivých
provozních režimech, stacionárních i přechodových, včet-
ně nabíhání na výkon a odstavení bloku,

- nácvik lokalizace a likvidace poruchových stavů*

Úloha trenažéru v systému přípravy personálu pro pro-
voz jaderných elektráren je nezastupitelné. S vyrůstajícím
stupněm automatizace řízení provozu jaderných elektráren
je obsluhující personál stále více odhazován do role pasiv-
ního diváka, který však musí v kteroukoli část směny okam-
žitě reagovat a správně vyřešit a likvidovat nejrůznější
poruchové a havarijní stavy při selhání zařízení nebo sys-
témů automatik.

Rostoucí úlohu trenažérů nejen v základní přípravě
personálu, ale i v dlouhodobém provozu jaderných elektrá-
ren lze vyčíst i ze stále se zkracující periody retrenin-
gů. Z původního dvouletého intervalu se přechází na každo-
roční doškolování a retrening a v návrzích jsou i požadav-
ky provozovatelů na zkrácení těchto intervalů na půl roku
a méně. To však již bude souviset s počtem trenažérů a je-
jich kapacitní možností.

Pro výcvik pracovníků OSVS počítáme s řadou jednodu-
chých simulátorů, jak o nich hovořil Ing. S i n d 1 e r ,
provozních režimů, ale zejména opravárskych a údržbárskych
prací a operací.

Po absolvování teoretické všeobecné i speciální pří-
pravy, stážování, výcviku na trenažéru následuje příprava
na zkoušky a zkoušky, fc

t.

>•>•
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Příprava na zkoušky a zkoušky

Cílem je doplnění si vedomostí intenzivním studiem a
vykonání zkoušek v rozsahu předepsaném pro danou funkci*

Po úspěšném složení předepsaných zkoušek a získaní
příslušných osvědčení a oprávnění jsou pracovnici zařazeni
na Školící jaderné elektrárně k dublování funkcí. S poža-
davkem naučit, se, pod dohledem, plnit všechny úkoly, mani-
pulace a povinnosti vyplývající z dané funkce v provozu
jaderných elektráren*

Po ukončení dublováni přecházejí pracovníci na vysí-
lající jadernou elektráren, kde se plně zapojují do prací
na montáži, zkouškách zařízení, přípravě spouštění, pří-
pravě provozu, na zpracovávání a doplňování provozních re-
žimů, dokumentace atd* Současně se tito vyškolení, plně
kvalifikovaní pracovníci budou podílet na přípravě perso-
nálu pro další bloky jaderných elektráren*

Závěrem svého vystoupení bych chtěl říci, že velké
5ást práce n výcviku personálu jaderných elektráren je již
hotova, nebo rozpracována, ale vzhledem k tomu, že jde o
mezi obor,, je nutno soustavně věnovat pozornost zdokonalo-
vání procesu rýuky a výcviku, využívat zkušenosti školí-
cích středisek v SSSR a NDR, z provozu jaderných elektrá-
ren •' SSSR, NDR, BLR a zejména naší VI.

Současně se však do systému kádrového zajištění ja-
derného programu ČSSR podstatně více musí zapojit Škol-
ství. Projektové organizace musí pamatovat s projektovou
dokumentací jaderných elektráren i pro školící střediska
a výrobci a dodavatelé zařízení jaderných elektráren musí
vycházet ve vlastním zájmu školícím střediskům vstříc, po-
skytovat jim úplné informace o svých zařízeních, tak aby
prevoz jaderných elektráren byl natolik bezpečný a spoleh-
livý, aby mohl v nejbližších letech převzít od klasických
elektráren úlohu základních energetických zdrojů*
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Jsem si vědom, že ve svém referátu jsem nemohl plně
vyčerpat všechny aspekty praktického výcviku a výuky per-
sonálu jaderných elektráren, a to hlavně proto, že výstav-
ba, provoz a údržba všech komponent závisí nejenom na úrov-
ni výroby dodavatelských organizací, na úrovni montáže,ale,
a to hlavni i na lidském faktoru při jejich provozu a ú-
držbě.

Zvláštní a specifickou otázkou se jeví i další faktor,
a to obměna pracovníků všech profesí, která v procesu teo-
retické přípravy i praktického výcviku bude permanentní a
zřejmě vystoupí do popředí v průběhu realizace jaderného
programu.
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I»g. Jiří p á. íi o k
ORGREZ Brno

IILOHA SmUílTmV A POSTUP Pfil JEHO ZABEZPEČENÍ V ČSSR

1.

revoluce vyvolala v mnoha průmyslo-
'ych odvětvích a oborech ládaké činnosti kvalitativní a
kvantitativní íememy tak rozsáhlé, že vyvstavšími okrajový-
mi problémy byl překvapen aéxa iniciátor, človek. Jedním
z těchto nových úkolů se stala príprava lidi na ovládání
nových, složitějších, rozsáhlejších G dokonalejších strojů
nebo zařízeni* Hledaly se ceaty, kterak by bylo možno pra-
covníka připravit /zaškolit, vycvičit/ tak, aby:

- dokonale ovládal stroj či nařízení,
- nebetspečí poruchy, havárie 5i zranění bylo sníženo na mi-
nimum,

- výcvik byl provedeš* v přiměřeně krátké době,
- náklady wa výovik nepřesáhly únosnou míru.

Jedním ze saievů, kaa byla obrácena pozornost, bylo po-
užití modelů, simulátorů, simulátorů cvičných - trenažérů.
Sama myšlenka použití modelů pro řešení vztahů člověk -
- stroj není nová. Již začátkem tohoto století Alunsten-
berg/ byly učiněny pokusy klasifikovat znalosti a odborné
dovednosti Člověka pomoci speciálního modelu. Kdybychom
chtěli ovšem opravdu hledat prapŮvod této myšlenky, museli
bychom sáhnout k ontogenezi: dítě se učí, poznává svit pro-
střednictvím hraček, které nejsou ničím jiným, než nejjed-
noduššími modely, náhražkami skutečnosti. Používání trena-
žérů se rychle rozšířilo. Našly uplatnění nejen v průmys-
lové aféře a dopravě, ale ve značné míře i v armádě. Je
přitom zajímavé, že energetika, ačkoli v hledání nových,
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efektivnějších ceat ve výrobě a rozvodu byla vždy v popře-
dí technického pokroku, setrvala dlouho na starých metodách
výcviku. První, velmi jednoduché, trenažéry v energetice se
začaly stavit v průběhu padesátých let. Problému simulace
se kromě techniků ujali psychologové práce, ergonomové, pe-
dagogové. Byla rozpracována klasifikace simulátorů, v šir-
ším významu slova .modelů, neboť jejich použiti je skutečně
mnohostranné.

2. Cvičný simulátor, technicky prostředek v procesu odborné
přípravy elektrárenského personálu

Simulací nazýváme obecně každé zobrazení skutečnosti,
ať již povahy hmotné, nebo nehmotné /napr. společenských
nebo psychologických vazeb/, a různou úrovni zobrazení de-
tailů a záměrem použití. Simulací je každé zobrazeni sku-
tečnosti modelovými prostředky, které se více či méně blí-
ží realitě, modelem nazýváme každý prostředek, který tuto
analogii představuje. Pod pojmem simulátor rozumíme spíše
ten model, který je schopen aktivní interakce. Trenažér je
pak simulátor určený pro výcvik. Hranice mezi oběma pojmy
není výrazná a technické charakteristiky, podle kterých by
se rozlišení provedlo přesně, stanoveny nejsou. V zásade
se dá říci, že každý model může sloužit v určitých mezích
pro odborný výcvik. Na druhé straně na trenažérech lze stě-
ží plnit úlohy vědeckého výzkumu týkající se konstrukce
technologického zařízení. Jisté uplatnění mají cvičné si-
mulátory ve vědeckých programech, které studují vliv stro-
je na chování člověka, nebo naopak působení mezistýkových
periférií stroje na operátory.

Důvody pro odbornou přípravu člověka pro řízení tech-
nologie se zesiluji zvlažte v případě jaderných elektráren.
Činnost operátora bloku jaderné elektrárny lze zabezpečit
především po stránce technické: spolehlivě pracující sdělo-
vače, ovladače, automatická regulace, sekvenční automaty,
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ochrany, řídící počítače atd. Dále je možno maximálni vyu- *
žít pracovních dovedností operátora. Reflexní činnost ob-
sluhy lze měnit v plně uvědomělé konání nejrůznějších zá-
sahů. Vedomosti, dovednosti, návyky, ale také vysoce roz-
vinuté procesy vnímání, myšlení a duševní vlastnosti, kte-
ré umožňují kvalifikovanému pracovníkovi zvládnout bez
chyby pracovní úkony, jsou výsledkem učení a zácviku. Vý-
cvik operátora je v obecném slova smyslu učením, tj. po-
měrně složitým a náročným procesem, který probíhá ve čty-
řech fázích:

- osvojování vědomostí,
- osvojování rozumových dovedností,
- osvojování senzomotorických dovedností,

^ - osvojování návyků.

Q Pri osvojování vědomostí se používá většinou metod
| tradiční pedagogiky, tzv. systému výkladu, cvičení, opako-
1 vání a zkoušení s použitím nejrůznějších pomůcek, modelů,
:| maket atd.

1 Osvojováním rozumových dovedností nazýváme schopnost
I aplikace nabytých vědomosti v nejrůznějších provozních si-
i tuacích. Tato část výcviku operátorů se u nás zatím prova- (

'.} dí přímo v elektrárnách, za provozu. Cvičné simulátory ma-
jí hlavni a rozhodující význam při osvojováni rozumových
dovedností. Rozdělíme-li určitý časový interval činnosti
jaderného bloku na: . \

- najíždění a odstavování, j
- běžný provos na zvolené výkonové hladině,
- krizové a havarijní situace,
- odstávka bloku při výměně paliva,

vidíme, te při klasickém způsobu zácviku získal operátor
postačující rozumové dovednosti pro běžný provoz, podstat-
ně menši pro najíždění, odstavování resp. výměnu paliva
/zavážecí stroje/ a pro řešení krizových situací není sko- ÍK
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ro vůbec připraven. Výsledek operátorova zásahu při nenor-
mální situaci je pak určen převážně jeho erudici, zvláště
v počátečních údobích samostatné práce. Lze říci, že tato
složka vyučovacího procesu je nejslabší a má největší mož-
nost zdokonalení*

Senzomotorickými dovednostmi se nazývají reflexní spo-
je, které zajišťují řešení daných úloh snímáním signálů a
pohybovou reakcí* Potřebná senzomotorická dovednost operá-
torů energetických bloků je ve srovnání s jinými profesemi
nízká a fyzicky nenamáhavá. Na rozdíl od většiny rukoděl-
ných prací má totiž operátor bloku jaderné elektrárny smyč-
ku zpětné vazby uzavřenou měřicím přístrojem, signálními
svitly nebo transparenty s identifikačními nápisy, televiz-
ní obrazovkou, registračním přístrojem. Akční zásah ruky
se dnes omezuje na stisknutí tlačítka, přepnutí vypínače
či otočení ovládacího knoflíku* Z toho vyplývá, že ani vý-
cvik neausí klást na tuto složku přílišný důraz* Dosavad-
ní způsob, zácvik na reálném zařízení, je pro získání sen-
zomotorických dovedností dostačující*

Pod pojmem osvojování návyků rozumíme pohotovost k
bezděčnému plnění určitých principů nebo předpisů /bezpeč-
nostní a provozní predpisy, hygiena a pořádek na pracoviš-
ti atd.A Vytváření těchto návyků závisí ponejvíce na oso-
bě učitele a vhodně vedeném kolektivu spolupracovníků*

Dnes již není sporu o tom, že přínos simulátorů při
odborné přípravě personálu jaderných /a nejen jaderných/
elektráren je pozitivní. Zhodnocením praktických zkušenos- ;«
ti se podařilo stanovit jejich výhody vcelku objektivně: ;

- na trenažéru lze pracovat bez rizika výpadku či havárie ^
bloku, í

- výcvik je rychlejší, jí
- náklady na výcvik na jednoho pracovníka jsou nižší než L

při klasickém způsobu s použitím reálného zařízení, p
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- na trenažéru lze cvičit i situace, se kterými se žák ve
skutečnou provozu setká zřídka,

- tin, že se instruktor nuže plně soustředit na činnost
žáka, je dokonalejší kontrola,

- trenažér poskytuje možnost sledovat výkonnost žáka a kla-
sifikovat ji v rámci celé skupiny,

- výcvik probíhá v klidu, žák se může plni soustředit.

3. tíloha cvičného simulátoru v přípravě pracovníků 4aäer-
nich elektráren

V předchozí kapitole se hovořilo výhradne o poziti-
vech užití trenažéru pro výcvik operátorů. Lehce by mohla
vzniknout klamná a v mnoha směrech i ošidná vira v jeho
jedinečnou a ničím nezastupitelnou úlohu. Proto je třeba
si hned v úvodu této kapitoly říct, že i bez trenažéru,
pomocí příslušné orientovaného pedagogického systému, per-
sonál jaderné elektrárny včetně operátorů bloku vycvičit
/zaškolit/ lze. Trenažér tedy není nic jiného, než dokona-
lá /avšak také velmi nákladná/ technická učební pomůcka.
Není treba zastírat ani záporné stránky odborné přípravy na
trenažéru:

- při konstrukci trenažéru mohou být opomenuty některé
proměnnés jejichž relevantnost se mění v závislosti na
provozní situaci,

- při práci na trenažéru může u žáka vzniknout klamný do-
jen relativního bezpečí, přičemž tento psychický stav
se může přenést i do reálné situace,

- na trenažéru nelze cvičit psychické zvládnutí kritické
situace.

V konečné fázi přípravy musí proto žák vždy pracovat
s reálným zařízením.

Toto musíme mít na zřeteli, chceme-li začlenit cvičný



33

simulátor do ayatému výuky. Výber konkrétních funkcí je
třeba provést z obecne definovaných možností využiti tre-
nažéru:

a/ Výber a počáteční kvalifikace osob.
b/ Vývoj výcvikových programů.
c/ Demonstrační učební pomůcka.
d/ Základní výcvik.
e/ Opakovací výcvik.
f/ Zkoušky frekventantů na různých stupních.
g/ Predpoveä a měření výkonnosti.
h/ Výzkum z oblasti psychologie práce.

Do vlastního procesu základní přípravy personálu se
promítají funkce ad c, d, e, f. Dlouhodobý a do detailů
propracovaný výcvikový program je vždy nezbytkou podmínkou
úspěšného výcviku elektrárenského personálu* A mluvíme-li
o personálu, tak uvažujeme celou posloupnost pracovníků,
od ředitele až po vrátného. Je samozřejmé, že odborná pří-
prava je diferencována, a to nejen podle budoucích profe-
sí, ale i podle dosavadních znalostí, zkušeností, praxe.
Podle materiálů zahraničních společností probíhá příprava
ve čtyřech hlavních blocích:

- základní kurzy na učebně,
- stáž na jaderné elektrárně,
- výcvik na simulátoru,
- konečný výcvik na vlastní elektrárni.

Rozdelíme-li zhruba personál jaderných elektráren do
šesti skupin, zjednoduší se časový harmonogram odborné
přípravy do principiální formy, jak je uvedeno na obr. 1.
Zde je šrafovanými plochami vyznačeno využiti trenažéru.

V údobí přednášek na učebně slouží trenažér jako de-
monstrační model: větainou se pracuje pouze s dílčí částí
technologie. Frekventanti sledují výklad resp. chování ?„
určených fyzikálních veličin. S trenažérem manipuluje in- ĵ
struktor, výklad se omezuje pouze na demonstrovaný úsek. f*
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Vlastní výuka na trenažéru začíná vetS inou až po stá-
ži na starší jaderné elektrárně. Není to vSak pravidlem.
Kromě administrativy a pomocného personálu ji absolvuji
v různém rozsahu vfiichni pracovníci elektrárny. Jako maxi-
mální poSet hodin, které stráví jeden pracovník na trena-
žéru, se udává 160. Toto časové penzum absolvuji operátoři
zařízení, blokoví vedoucí, směnoví inženýři* Rozsah výuky
na trenažéru klesá podle funkce a profese pracovníků ostat-
ních skupin až na cca 50 hodin /ředitel, náměstci/. V pra-
covním programu se rozliSují dva typy výcviku: individuál-
ní a skupinový. Ačkoli se vždycky vlastně učí jednotlivci,
je třeba cvičit i komunikaci informací uvnitř skupiny, ne-
boť v interakci se strojem není už jednotlivec, ale skupi-
na. Protože řada pracovníků naäeho sektoru absolvovala Sko-
lení ve výcvikovém středisku NDR v Rheinsbergu, jsou u nás
o této části odborné přípravy personálu představy jistě
již dostatečně konkrétní.

Poslední fází využití trenažéru naznačenou na obr. 1,
jsou zkoušky naznačené u 2. měsíce. Zde je třeba vSak u-
vést, že využití trenažéru pro I. event* II. stupeň zkou-
äek závisí na jeho úrovni, přesněji řečeno na jeho někte-
rých specifických rysech. V každém případě musí být jeho
použití jako examinačního prostředku schváleno příslušný-
mi nadřízenými orgány. Ve světě již existují trenažéry,
které toto oprávnění mají.

4* Požadavky pedagogického procesu na přípravu stavby
simulátoru

Jak vyplývá z předchozích odstavců, systém odborné
přípravy má neoddiskutovatelnou prioritu před technickým
prostředkem, trenažérem* Tento fakt nenarušuje ani skuteč-
nost, že ayatém přípravy je trenažérem ovlivňován a lze
dokonce říci, že zásadním způsobem. Žádoucí je tedy obou-
atranná, promyšlená vazba, přičemž je třeba mít na paměti.



36

že cíl připravit dokonale personál jaderných elektráren za-
bezpečuje organizaSní struktura a vlastní průběh výuky. Ve
vztahu k trenažéru to znamená, že by bylo potřebné a žádou-
cí, aby požadavky pedagogického systému ovlivňovaly filoso-
fii a tvár trenažéru a priori. V počátku stavby trenažéru
je třeba stanovit:

- referenční jadernou elektrárnu,
- celkový rozsah modelovaných technologických systémů,
- rozsah modelovaných normálních provozních režimu,
- rozsah mimořádných a havarijních provozních režimu,
- reatrinkci technologických celků a agregátů plnících
tutéž funkci,

- rozsah simulovaných systémů automatického řízeni,
- poruchové zásahy instruktora resp. jejich váhu,
- zásady pro návrh cvičného velinu.

Není třeba zahajovat diskusi o tom, do jaké míry je
toto při současném stavu tvorby systému odborné přípravy
personálu jaderných elektráren v ČSSR reálné či nikoli.
Vyslovena je zde hlavni potřeba formulovat zadací podmín-
ky. Jejich naplnení realizátory trenažéru, odborníky z ob-
lastí technologie, elektroniky a programátory je otázka
druhá. Konečná podoba trenažéru musí vzniknout jako rozu-
mová syntéza mnohdy zcela protikladných požadavků s respek-
továním omezujících faktorů.

5. Problémy návrhu, realizace a nasazení trenažéru

Zámer realizovat trenažér vyvolává řadu otázek. Na ty
je nutno hledat odpověď, chceme-li, aby bylo skutečně do-
sazeno cílů, k jejichž naplnění má být trenažér prostřed-
kem.

PředevSím je to analýza reálné pracovní činnosti. Ta
předpokládá, že je známá sekvence činnosti operátora v re-
álném systému. Je nutno znát, jakou činností se dosahuje
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úspešného Si neúspešného plnění pracovních úkolů, a kde je
největší pravděpodobnost selhání člověka. Druhým, neméně
náročným problémem, je stupeň realismu stavěného trenažéru.
Jeden extremní názor požaduje model vysoce realistický;
hlavním argumentem je vyš61 důvěra ve výsledky výcviku.
Máme zafixováno v podvědomí, že čím realističtější model,
tím výääí přínos a dokonalejší aplikace výsledků do skuteč-
nosti. Oponenti maximální věrnosti argumentují kromě vyso-
kých nákladů také tím, že v mnoha případech existuje řada
irelevantních proměnných, které jsou stejně obtížné iden-
tifikovatelné, a tedy v modelu nerealizované. Dokonale
realistický model postavit snad není ani účelné; v takovém
případě nejde o simulaci, ale o reprodukci zařízení. Stu-
peň věrnosti je dán simulací adekvátní pro rozbor prísluS-
né situace a dostatečně vysoký transfer rozumových event,
senzomotorických dovedností. Věrnost simulace rozeznáváme
ve třech kategoriích:

- fyzikální, ,
- psychologické,
- percepční.

Fyzikální věrnost vyjadřuje stupeň, s jakým se model
podobá reálnému zařízení. Psychologická věrnost vyjadřuje
stupeň reality přenosu psychických vjemů operátor* se sku-
tečného zařízení na model. Vzhledem k ostatním dvěma kate-
goriím je dosažení určitého stupně psychologické podobnos-
ti nejkomplikovanější. Konečně percepční podobností rozu-
míme stupeň věrnosti přenosu charakteristických vlivů
vnějSího prostředí. Často je kladen důraz i na vysoký stu-
peň ekvivalence s určitým konkrétním typem zařízení.
V souhrnu vedou taková přání k tomu, že ovládat trenažér
může být obtížnější než reálné zařízení; dokonalý, na kon-
krétní typ jaderného bloku orientovaný simulátor v krátké í
dobe zastará. Nezanedbatelné je i stoupání investičních fď-
nákladů na stavbu a následných finančních požadavků aa ú>
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údržbu. Navíc klesá úroveň transferu aa jiné elektrárny.
Tytu záver? vedou k tomu, že se ve světě začínají stavět
obecnější, víceúčelové typy* fta8í-li se tedy otázka věrnos-
ti trenažéru, je nutno si uvědomit, že každý jednotlivý
případ má avé specifické rysy. Nesmí se tedy opomenout to,
Že výcvik las trenažéru s maximálním stupněm reality nemusí
být vždy nejlepším způsobem. Jedním z úkolů pedagogiky je
právě vybírat, zjednodušovat, třídit a postupně řadit růz-

I ttá části výuky, aby s« dosáhlo optimálního efektu v obsahu
j i 3aJe.
-i

Práci;, :HA trenažéru není nikdy zcela totožná se skuteč-
aou činnost' člověka v reálném prostředí a na určitém typu

; zařízení. Provozovatele technologického zařízeni proto za-

r- jímá, jaký je transfer /přenos/ se simulované do reálné
*i* situace, jaký je transfer ve srovnání a jinými metodami vý-
1 eviku. Představy o existenci exaktní kriteriální funkce dá-
1 vající objektivní výsledky je nutno v tomto případě opustit
I hned zpočátku. Ještě koncem 60. let diskutovali profesně
J zdatní odborníci o výběru vhodných měr efektivity simuláto-
I rových výcvikových prostředků. Vztahy používané pro výpo-
| čet lze kategorizovat do dvou skupin, u kterých je mírou
,- efektivity výuky na trenažéru buď úspora počtu pokusů /což

vede na úsporu času/, nebo počáteční výkon po přechodu na
.-; reálné zařízení.

Typickým představitelem první skupiny je poměrná úspo-
ra počtu pokusů

r - t

kde r je počet pokusu nutných pro dosažení stabilní výkon-
nosti při výcviku na reálném zařízení,

t - počet pokusů pro dosažení stabilní výkonnosti po
přechodu z trenažéru na reálné zařízení.

Koeficient používající počet chyb je závislý hlavně
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na počátečním výkonu po přechodu na reálné zařízení

P - T

P - S

kde P je počáteční počet chyb při zahájení výcviku na tre-
nažéru,

T - počet chyb po přechodu na reálné zařízení,
S - počet chyb při stabilní výkonnosti.

Empirické výzkumy o vztahu mezi mírou transferu a
verností simulace existují ve světě dosud sporadicky. Při-
tom by ovšem výsledky výzkumu v oblasti přípravy personálu
elektráren měly ovlivňovat počáteční konstrukční záměry.
Že tomu tak není, dokazuje, že i na tomto poli je třeba
ještě vykonat, hodne práce.

Kromě problémů souvisejících s psychologií práce a
pedagogikou je nutno dříve, než se přikročí ke stavbe tre-
nažéru, řeSit i některé otázky rázu technického. Z nich je
na prvém miste způsob zpracování informačního signálu, tj.
zda model bude analogový, nebo číslicový. Možno říci, že
donedávna tento problém neexistoval, a to z toho prostého
důvodu, že číslicová zařízení nebyla na úrovni, aby mohla
s analogovými prostředky úspěšně soutěžit, a to nejen po-
kud jde o spolehlivost, ale i o rychlost resp. schopnost
zvládnout požadované složité výpočty v reálném časovém mě-
řítku. Proto také většina trenažérů stavěných v minulosti
byla analogová.

Tato technika mé ovšem zatím jisté meze použití, kte-
ré se překračují mimořádně obtížně. /Aritmetické výpočty,
nutno zpracovat informační signál se stejnou přesností v
celém jeho rozsahu, modelovéní systému s časovými konstan-
tami řádově lCr s atd./ Číslicové počítače doznaly v po-
sledních letech takový vývoj, že nemají nedostatků systému
analogového a v jeho přednostech jej doatihly: jsou do:~ř :-
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tečně rychlé, spolehlivé, výkonné a flexibilní. Většina
trenažérů jaderných elektráren se dnes staví na číslicové
báze* V některých případech může mít přednosti i trenažér
hybridní, který používá simulaci jak analogovou, tak čísli-
covou*

U analógových modelů lze jeätl volit způsob přenosu
informačního signálu: pneumatický nebo elektrický* 0 obou
způsobech není nutno Široce diskutovat, oba mají své před-
nosti a nedostatky, oba mají své zastance* Chceme-li se
vyhnout úloze arbitra, lze přijmout názor, že rozhodnutí
ovlivňují ve značné míře pracovní zkušenosti výrobce tre-
nažéru. V souhrnnu určují přístrojovou koncepci tyto ob-
jektivní faktory:

-• požadavky na funkce trenažéru,
- jaká zařízení jsou v oblasti analogové a číslicové tech-

j niky obchodne dostupná,
- konstrukční a součástková základna pro model analogový,
- konfigurace hardware a kvalita software řídícího počí-
tače, který je k dispozici,

- cenové relace,
- pracovní zkušenosti realizátora. V

československý trenažér bloku VVEB-440 bude hybridní; •
analogovými modely budou realizovány zcela autonomní těch- ;
nologické prvky resp. části a ty další, u nichž výhoda
analogového zpracování signálu je nepopiratelná a vazba \ľ
s číslicovou částí nepřináší větší komplikace. '

Záměr realizovat trenažér vyvolává i potřebu nejrůz-
nějších projekčních a konstrukčních materiálů:

- technické a projekční podklady o referenční jaderné
elektrárne,

- projekt technologie v potřebném rozsahu 8 udáním základ-
ních technických dat a charakteristik jednotlivých zaří-
zení a systémů,
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- základní údaje o pracovních režimech, včetně předpoklá-
daných mimořádných a havarijních režimů,

- bezpečnostní zpráva se všemi náležitostmi,
- projekt systému kontroly a řízení,

; - projekt blokové dozorny,
- výpočtové podklady potřebné pro tvorbu modelů*

• Nemalý rozsah sají však i úkoly a otázky zdánlivě
okrajové. Jejich splnění má však charakter nutnosti.

Především je třeba projekčně a stavebně včas zajistit
prostory pro umístění trenažéru, věnovaná pozornost nesmí
být o nic menší než u výpočetního střediska, pro jehož vý-

i stavbu již existuji metodické postupy a aormy. Úzkou spo-
• lupráci stavebního projektanta s realizátorem trenažéru
: není třeba zdůrazňovat»

^ Včasná opatření je třeba uskutečnit i v kádrové oblf-r
j ti; výběr a příprava techniků údržby musí probíhat již

v údobi dokončovacích pracím Totéž platí o lektorech výuky.
Opomenuta iiesnií být ani materiální vybavenost dílny a la-
boratoře. Zde se nejedná pouze o zajištění provozu; modu-*

;| lérnost konstrukce hardware a hlavni softwarové flexibili-
ta počítačových systémů dovoluje tvůrčím způsobem funkce
trenažéru měnit, dotvářet a rozvíjaet, v omezeném rozsahu
i vzhledem k odlišnostem jednotlivých jaderných bloků a
velínů.

6. Závěr íj
1:

Dnes již není pochybnosti o tom, že použití trenažé- W
ru při výcviku personálu jaderných elektráren je smer k
efektivní a perspektivní. V řadě států cvičné simulátory
pracují, zkušenosti jsou výborné. V Československu, které
zahájilo rozsáhlý program výstavby jaderné energetiky, své
místo určitě mají. Realizace trenažéru však znamená řešení
tak rozsáhlého komplexu úloh, že jejich úspešné dokončení

ř-
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je možné pouze za předpokladu zaníceného pracovního pří-
stupu ršech pracovníku s maximální podporou nadřízených
a centrálních orgánů.
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I?LOHY SPOJENČ S CALŽJĚÍJ ZJ JKOjfAŽOy /• V

PREVÁDZKOVÉHO PERSONÁLU ?7{L i'ATľi .-Vi

Jadrové energetike na zabezpečenie zásobovanie Jx-x'-ít--
energiou zohrá v blízkej budúcnosti významnú úlohu*, Pr.
raste cien a nedostatku klasických energetických paliv i,
pri zložitosti a investičnej náročnosti využívanie netra-
dičných energetických zdrojov, ako je slnečná, veterná,
geotermálna energia, energia morí a pod., stane sa využi-
vanie jadrovej energie v najbližšej budúcnosti alternatí™

[:4 vou, ktorá môže zabezpečiť krytie neustále rastúcej potre-
by elektrickej a tepelnej energie.

Rozvoj československej energetiky, v súhlase s prv
uvedeným trendom, je založený ne rastúcom podiele využí-
vania jadrovej energie na výrobu elektrickej energie* V
rámci dlhodobého programu sa predpokladá, že do roku 1990
sa v ČSSR vybudujú jadrové elektrárne so sumárnym vyko&ojn
cca 10 000 MW. Aj napriek rýchlemu vývoju v oblasti využi-
vania jadrovej energie zostávajú jadrové elektrárne zloži-
tými technologickými komplexmi, ktorých spoľahlivé a bez-
pečné prevádzka okrem iného zostáva závislá od ľudského
faktora.

Snahe minimalizovať možné nepriaznivé zásahy obsluhy
do výrobného procesu na jednej strane vedie k zvyšovaniu
stupňa automatizácie výrobného procesu, na druhej strane
k zabezpečeniu špecializovaného výcviku prevádzkového per-
sonálu jadrových elektrární, ktorý musí byť obdobný výcvi-
ku personálu s vysokou náročnosťou na bezpečnosť a spoľah-
livosť /letecký personál/.



programu rozvoja jadrovej energetiky vyplýva, že ta-
špeciálnemu výcviku je potrebné do roku 1990 podro-
itf 5 671 pracovníkov, čo predstavuje veľmi náročnú
','Jveäeaá potreba špeciálne vycvičeného personálu mô-

c- .r;lyvnené rastúcim stupňom automatizácie, ale aj
•tciou aáiaeru výstavby jadrových kotolní, ktorých vý-
: sažeae očakávať v blízkej budúcnosti. Ak k uvedeným
iixladaným potrebám špeciálne pripravených pracovníkov
vtaae potreby špeciálne pripravených pracovníkov,po-
investiSnýcn, projekčných a dodávateľských organizá-

c i e byť skutočná potreba školeného personálu podstat
§ š ia o

.* r-
y skúsenosti z obsluhy zložitých technologických cel-
3 c c T <s vysokou náročnosťou na spoľahlivosť vyplýva, že ich

pi ,ľáftzka je závislá od ľudského faktora, pričom nesprávny
.* ť>?;tós obsluhy, aj keď nevedie k havárii, môže zapríčiniť
i ?<?p®.ňk*' výroby r ktoré sú z ekonomického hľadiska veľmi ne-
'k -;.5 ' >V7i>Ívéo

] ŕodstatne zložitejšie je postavenie obsluhy pri vzni-
- irxi "£,i??3rijných resp. mimoriadnych situácií, keď predovšet-

kým p?e zlyhanie určitých zariadení alebo systémov musí
obslužný personál vo veľmi krátkych Časoch voliť optimálne

j, postupy manipulácie tak, aby zabránil šíreniu poruchy a
ohrozenie personálu a okolia. Túto skutočnosť potvrdzuje
j havária americkej jadrovej elektrárne "Three Mile

•', kde aj nesprávnou činnosťou obsluhy veľmi sa roz-
'xavária a vznikla možnosť rozsiahleho ohrozenia oko-

líloha zvyšovať bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových
popri zdokonaľovaní technických systémov úzko
s odbornou prípravou prevádzkového personálu,

súčastttm analýzou radu faktorov, ktoré napriek absolvo-
.*•!u Spcialirovanéh.o výcviku môžu ovplyvňovať spoľahli- v

ii úkom>v prevádzkového personálu pri jeho



náročnej činnosti. Tieto fakty potvrdzujú asaalýsžy praco?
ných podmienok a snímky pracovného dňe vyšších riedíacicfe
prevádzkových funkcií.

Keďže predmetom tohto referátu nie je zaoberať ©e
ergonomickými a sociálnymi aspektmi a ich vplyvom na pra-
covnú činnosť prevádzkového personálu jadrových elektrár-
ni} v ďalšom venujeme pozornosť predovšetkým úlohám, kto-
ré je potrebné rieäiť pre ďalšie zdokonaľovanie a zvy š e1* a-
nie účinnosti odbornej teoretickej a praktickej prípr&vs
pracovníkov pre prevádzku a údržbu jadrových elektrárníc

Zabezpečenie programu rozvoja jadrovej energetiky r
ČSSR vysokokvalifikovanými pracovníkmi a nie najsupoko^ii-
vejšie výsledky v príprave pracovníkov pre jadrový program
viedli vedenie FMPE k definovaniu zásadnej požiadavkyskto-
ré bolo predmetom opatrenia 45/77 FMPE na vytvorenie jed-
notného systému prípravy a výcviku prevádzkového a údrž-
bárskeho personálu pre budované jadrové elektrárne* Touto
úlohou bol poverený Výskumný ústav jadrových elektrárnit

ktorý na základe rozsiahlej analýzy systému prípravy per-
sonálu v krajinách RVHP a v rade kapitalistických štátov
vo väzbe na jestvujúci systém školstva v ČSSR, ako aj
predpokladanej vzdelanostnej štruktúry osadenstva elektrár
ne v pomerne krátkom čase spracoval "Návrh jednotného sys-
tému prípravy prevádzkového a údržbárskeho personálu pre
jadrové elektrárne". Po rozsiahlom pripomienkovom konaní
a úpravách sa tento návrh stal základom pre Smernicu č.
1/79 FMPE, ktorá v rámci rezortu energetiky je základnou
normou určujúcou spôsob a rozsah prípravy prevádzkového
a údržbárskeho personálu pre jadrové elektrárne. Nadväzne
na citovanú smernicu bola spracovaná a vydaná Smernica č.
2/79 "Atestácia a periodické skúšky prevádzkového persona-
lu pre jadrové elektrárne". Uvedené vnútrorezortné smerni-
ce sa vzťahujú na personál jadrových elektrární počnúc
jadrovou elektrárňou V-2, pričom predovšetkým v oblasti
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opakovaného Školenia a skúšok bude uplatnené i pre perso-
aál jadrovej elektrárne V-l.

\
SystéE prípravy a výcviku personálu pre jadrové elek- !

trárne,ktorý bol prijatý rezortom FMPE, je tvorený niekoľ- \
l̂ ýai fázami:

a/ TSeobecnou teoretickou prípravou, ktorej cieľom je do-
plniť teoretické vedomosti získané na odborných školách
rôzneho zA*&a»~i.nia,

V špecializovanou teoretickou prípravou, ktorá je úzko f

špecializovaná na prevádzku jadrových zariadení a elek- j
trárne ako celku, i

c/ stážou na školiacej jadrovej elektrárni, t
&/ výcvikom na simulátoroch, h

e/ dublováním výkonu pracovnej funkcie na školiacej elek- :;
trárni,

f/ činnosťou na vlastnej elektrárni /príprava prevádzky }-'
a pod./,

g/ záverečnou /štátnou/ skúškou pre výkon príslušnej funk-
cie.

Podľa uvedeného systému sa predpokladá u vybraných
funkcií každé dva roky, resp. po dlhotrvajúcom prerušení
výkonu funkcie opakované krátkodobé školenie a precvičenie
na simulátore s vykonaním predpísanej skúšky.

Podrobná organizačná príprava a zavedenie jednotného
systému prípravy personálu do života je veľmi náročnou ú-
lohou. Vzhľadom na nevyhnutnosť pripravovať pracovníkov
pre jadrovú elektráren V~2 a Dukovany podľa tohto systému,
začala sa v marci 1979 príprava personálu pre tieto elek-
trárne c

Prípravou vybraných funkcií a Metodickým riadením
prípravy nižších funkcií bol poverený Výskumný ústav jad-
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rových elektrární. Priestorové podmienky ne veálizázív oc--
li do vybudovania rezortného školiaceho a výcvikového stre-
diska vytvorené v Piešťanoch v "Skoliacom a rekreačnou
stredisku Atóm", k.p. Atómové elektrárne Bohunice,

Aj keď sa uskutočňuje táto príprava iba niekoľko týž-
dňov, eú k dispozícii prvé poznatky, ktoré nielen potvrdzu-
jú predpokladanú vysokú náročnosť zabezpečovania jednotné-
ho systému, ale aj umožnili získať prvé skúsenosti a po-
znatky, na základe ktorých je možné určiť úlohy, ktoré mu-
sia viesť k zvyšovaniu úrovne a efektívnosti prípravy pra-
covníkov pre jadrové elektrárne*

Vychádzajúc z týchto skúseností a vzhľadom na álhodo-
bosť úlohy prípravy pracovníkov je potrebné postupne vy-
tvoriť stály lektorský zbor, ktorého jedinou úlohou bude
kvalifikované príprava prevádzkového personálu, pričom pri-
rodzene budú sa využívať skúsení externí lektori predovšet-
kým z prevádzky a údržby jadrových elektrární. Vzhľadom na
úzku spätosť výučby s prevádzkou jadrových elektrární je
potrebné vytvoriť systém trvalého zvySovania praktických
skúseností lektorov z prevádzky a údržby tak, aby v rámci
výučby boli teoretické poznatky trvale podložené praktic-
kými aplikáciami a príkladmi z praxe. Táto úloha popri vy-
tvorení odborne aj pedagogicky zdatného kolektívu znamená
aj stážami a pobytmi lektorov v elektrárni trvale zabezpe-
čovať zvyšovanie úrovne lektorského zboru.

Na zabezpečenie živej väzby medzi dianím v jednotli-
vých jadrových elektrárnách bude nevyhnutný taký tok in-
formácií, aby lektorský zbor mal k dispozícii nielen zme-
ny a úpravy technológie a systémov v elektrárnách, ale aj
rozbory havarijných komisií tak, aby tieto poznatky mohol
ihneď aplikovať v príprave. Riešenie a zabezpečenie tejto
úlohy bude ešte naliehavejšie pri vybavení rezortného ško-
liaceho a výcvikového strediska trenažérom, na ktorou bude
školený personál získavať praktické skúsenosti a návyky.
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Paralelne s riešením otázky lektorského zboru je po-
trebné na základe postupného získavania skúsenosti zdoko-
nalovat a prehlbovať podľa presného stanovenia nevyhnutné-
ho rozsahu teoretické aj praktické znalosti, ktoré sú po-
trebné pre spoľahlivý výkon príslušnej funkcie. Na zabez-
pečení tejto úlohy sa pracuje, pričom prvým krokom je
spresnenie profesiogramov pre jednotlivé funkcie. Aj keď
má rozpracovanie profesiogramov širší cieľ, opis a rozsah
práce, zodpovednosť a nadväznosti na obsluhované zariade-
nia musia dať podklady na stanovenie detailných učebných
osnova V tejto oblasti bude potrebné predovšetkým detail-
ne rozpracovať osnovy fázy sťažovania a dublovania, tak,
aby predpísaný čas praktického výcviku bol maximálne vyu-
žitý.

Veľmi obsiahlou oblasťou, v ktorej sú tak z vecného,
ako aj finančného objemu veľmi náročné úlohy, je oblasť
učebných pomôcok a technických prostriedkov výučby.

Pre začatie prípravy prevádzkového personálu boli
v rámci 1.etapy prác vypracované učebné texty. Aj napriek
širokému autorskému kolektívu a maximálnej snahe pripra-
viť učebné texty čo najdokonalejšie, vidíme, že tieto :
texty resp. časti niektorých bude potrebné postupne pre-
pracovať tak, aby ich odborná náplň jednoznačne pokrývala
špecifické potreby odborných znalostí školeného personálu. v

Snahou bude, aby v spolupráci s interným aj externým lek* .<
torským zborom dostala sa úroveň učebných textov na úro- :.,
veň programovanej výučby, ktorá ich umožní v budúcnosti t
využiť na programovanú výučbu či s využitím vyučovacích
a preskúšavacích strojov, alebo perspektívnej aj na výuč-
bu s využitím samočinných počítačov. S problematikou učeb-
ných textov úzko súvisia obrazové pomôcky, diafilmy, sché- t
my a pod*

V súčasnosti sú pre výučbu rozpracovávané farebné ^
schémy okruhov jadrových elektrární typu WBR. Prakticky ť.



v tejto etape sú využívané len pomôcky9 priesvitky
spätný projektor zhotovené lektormi„ ktoré urýchľujú K
zefektívňujú vyučovací proces, ale nie sú k. dispozícii ;
samostatné štúdium« Na tieto ciele bude aievyhautJ&é &m-&
vať banku diafilmov. Veľmi náročnou,, preáovšotkým % hl&.
ka potrebnej profesionálnej úrovne je zabezpečenie
špeciálnymi filmami a v ďalšej etape videomagnetofonem
záznamami. Zhotovenie takýchto prostriedkov, napr\, & ob-
lasti opráv, výmeny paliva alebo iných viac-aenej štandard-
ných operácií, by mohlo výrazne prispieť k zefektívneniu
výučby. '•'

Na doplnenie učebného procesu jednoduchšími učebnými
pomôckami je potrebné zhotoviť niektoré modely základných
zariadení. Na prvý pohľad sa zdá byť táto otázka veľmi r
jednoduchá. Vo VIÍJE sa začali práce na spracovaní

tácie pre niektoré modely /reaktor, hlavné cirkulačné Ser- [
padlo, paro^enerátor a pod./. Už úvodné úvahy ukazujús äe \
ak sa takýmito modelmi sledujú hlbšie zámery ako výtvore- \.
nie výstavného exponátu, stáva sa táto problematika nároč- [-
nou a zložitou. Ešte závažnejším sa javí problém výroby ľ
týchto modelov dodávateľskými organizáciami.

V rámci prostriedkov výučby má veľmi dôležitú úlohu
trenažér jadrovej elektrárne. Pokiaľ sa v rámci RVHP črta-
jú určité možnosti spoločného vývoja trenažéra WER-1000,
veľmi zložitými cestami sa pre československé potreby za-
bezpečuje trenažér typu VVER 440. Trenažérový výcvik pre
rozhodujúci riadiaci personál jadrovej elektrárne je ne-
vyhnutný, žiaľ, práce na vývoji tohto trenažéra postupujú
veľmi pomaly a sú brzdené objektívnymi aj subjektívnymi
ťažkosťami, ktoré spochybňujú určený termín na začatie vý-
cviku na čs. trenažéri od roku 1982. Keďže trenažéru a je-
ho vývoju je venovaný samostatný referát, je potrebné iba
opätovne podčiarknuť závažnosť tejto úlohy pre zabezpeče-
nie kvalitnej prípravy pracovníkov pre jadrové elektrárne*



táto úloha aebude splnené, bude potrebné túto časť vý-
s&bespeSovať v zahraničí, a to predovšetkým v ZSSR

•T ''f M o

StruSaý prehľad problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť
}!« .Babeapefienie dostatočného počtu kvalifikovaného perso-
•3\v.lií ps?« jadrový program, ukazuje, že na tomto úseku nás
ogafeá^ajú aj napriek dnes už prebiehajúcej výučbe veľmi
r en •aisfole úlohy o ôasť týchto úloh môže postupne na seba
pt'^T^laf systém školstva, ktorý môže v rámci špecializácie
-ra>>3Gigantov na prevádzku jadrových elektrárni zabezpečiť,
•tbj absolventi mali dostatočné teoretické základy pre svo-
ji* ''ísaosť v jadrových elektrárnách. Takto by sa výchova

pracovníkov v rámci rezortu energetiky mohla
sústrediť na praktický a špecializovaný výcvik.

¥@Tmi výrazne by mohol pri rieäenl uvedených úloh
koordinovaný prístup v rámci RVHP. Na základe ma-

9 ktoré boli spracované vo Výskumnom ústave jadro-
slektrární, bol československou stranou prostredníc-
5.D sekcie RVHP a Medzinárodného hospodárskeho združe-

nia JOTEIATOMENERGO predložený široký návrh na organizova-
*ie a obsah medzinárodnej spolupráce T oblasti výcviku
prevádzkového personálu pre jadrové elektrárne. Podstatou
iohto návrhu je vytvorenie nadnárodného koordinačného stre-
diska, ktoré by zabezpečovalo:

- výcvik a opakované školenie inštruktorov a lektorov ná-
rodných školiacich stredísk;

- prvý výcvik personálu pre nové typy elektrární,

- preškolovanie špecialistov a skupín zabezpečujúcich spú-
šťanie nových typov jadrových elektrárni.

Toto koordinačné pracovisko vo vzťahu k národným
strediskám by zabezpečovalo popri vlastnej účasti na prá-
cach koordináciu prác národných stredísk na rozpracovaní
a zdokonaľovaní:



- metodík, učebných osnov a plánov prípr&vyf

- technických prostriedkov výučby a rospracúvals
mélneho využívania v systéme výučby,

- vytvárania komplexného súboru pomocných
/filmy, diapozitívy, videomagnetofónové záznamy s peóU,':

- využívania a vývoja trenažérov a simulátorov, spola sc
súborom otázok ich efektívneho využívania,

- metodík na stanovenie fyziologických a psychických aóľo-
kov na rozhodujúce funkcie T prevádzke jadrových elek-
trární .

Zabezpečením takto navrhovanej spolupráce by sa prá-
ce v jednotlivých krajinách podstatne urýchlili. Je zrej-
mé, že aj napriek zaškoľovaniu personálu z jednotlivých
krajín RVHP v ZSSR, postupne s rastúcim počtom jadrových
elektrárni dôjde k vytvoreniu národných stredísk, ktoré
aj keď budú realizované z hľadiska vybavenia na rôznej ú~
rovni, budú sa musieť postupne vystrojiť aspoň základnými
učebnými materiálmi a technickými prostriedkami. Z toho
vyplýva, že pri súčasnej situácii musia jednotlivé kolek-
tívy zabezpečujúce prípravu pracovníkov riešiť rovnaké
úlohy.

Ako koordinačné pracovisko na zabezpečenie prv uvede-
ných úloh sme jednoznačne navrhovali Novovoronežské učeb-
né centrum, ktoré má veľmi bohaté skúsenosti z oblasti vý-
cviku prevádzkového personálu. Toto stredisko v súčasnosti
aj vzhľadom na svoju doterajšiu vybavenosť by túto úlohu
plne zvládlo.

Záverom treba znovu podčiarknuť, že ak to bolo doku-
mentované vyššie, príprava a výcvik prevádzkového personá-
lu na profesionálnej úrovni je úloha veľmi náročná a zlo-
žité. Aj keď v minulosti boli pokusy o systematické rieše-
nie tejto úlohy, zväčša boli ponechané na k.p. Atómové
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elektrárne Bohunice, ktoré boli v tom čase jediným prevá-
dzkovateľom v ČSSR. Budovanie ďalších jadrových elekí.rár-
&í v iných lokalitách, ako aj skúsenosti z prevádzky jad-
rových elektrární vo svete, ale aj v ČSSR jednoznačne po-
tvrdzujú potrebu systematického zabezpečovania tejto úlohy.

Vytvorením Výskumného ústavu jadrových elektrární
v roku 1977 a jeho poverením zabezpečiť metodicky prípravu
prevádzkového personálu a výcvik vybraných profesií boli
vytvorené aspoň základné podmienky riešenia tejto úlohy.
Pre spoluprácu bol získaný rad kolektívov z oblasti vyso-
kých škôl aj priemyselných a výskumných organizácií. Aj

| napriek ťažkostiam sa za pomerne krátky čas podarilo začať
prípravu prevádzkového personálu podľa jednotného systému.
Dôsledným realizovaním jednotného systému a postupným zdo-
konaľovaním metodických prístupov, ako aj technických pro-
striedkov elektrární na takú úroveň, ktorá bude zárukou vy-
sokej prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnej prevádzky jad-
rových elektrární.



Doc. Ing. Július B a j c s y j, CSc. - Ing. Dušaa K o č a .
Slovenská vysoké škola elektrotechnické Bratislava

TECHNICKÍ PROSTRIEDKY NA PRÍPRAVU PERSONÁLU

JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ A ICH REALIZÁCIA

1. Úvod

Technický pokrok ovlyvnil prakticky všetky zložky Itó-
akej činnosti a vo vede všetky vedné odbory, vrétane psa*-
gogiky. V súčasnosti sa celkom bežne stretávame v pedagogi-
ke s pojmami programované vyučovanie, aplikácia kyberneti-
ky v pedagogike /skrátene, ale nie celkom správne, kyberne-
tické pedagogika/, vyučovacie stroje, výučba riadená počí-
tačom /Computer Assisted Instruction/ a pod. Metódy progra-
movaného vyučovania vyžadujú podávať informácie v určitýefc
malých dávkach a súčasne overovať, či adresát predloženú
informáciu správne pochopil. Tempo vyučovania musí byť pri-
spôsobené subjektu, ktorý sa učí. Z toho vyplýva potreba
riadiť vyučovací proces pre každého zainteresovaného indi-
viduálne.

Bez ohľadu na to, ako sa informácie podávajú a ako sa I
robí kontrola /spätná väzba/, musí v podstate jestvovať f'
určitý "program" výučby. Tento "program" väak musí rešpek-
tovať prostriedky, akými sa bude prezentovať pedagogický
materiál. Popri programovaných učebniciach sa dnes používa .
celý rad technických prostriedkov, ktoré sú viac alebo me-
nej schopné realizovať požiadavky autorov pedagogických \
programov, a to na formy predkladania informácie a na spô- jf
sob spätnej väzby. Určité obmedzenia vyplývajú vždy v pod-
state z možnosti použitých technických prostriedkov. Autor
pedagogického programu sa musí pruspôsobiť, často aj ná-
silne, možnostiam techniky, Nakoľko systém výučby pomocou
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technických prostriedkov by mal v podstate zabezpečiť vyu-
čovanie na úrovni individuálneho vyučovania jeden učiteľ -
- jeden žiak, v prípade, že sú k dispozícii finančné pro-
striedky, treba sa usilovať o využitie čo najdokonalejšej
techniky*

Uvedená skutočnosť viedla k tomu, že sa už takmer dva-
dsať rokov robia pokusy s využitím číslicových počítačov
TO funkcii vyučovacích automatov. Možnosti číslicových po-
čítačov v podstate prevyáujú súčasné predstavy pedagógov,
ktoré sú budované na skúsenostiach 3 klasickou výučbou,
prípadne s výučbou pomocou vyučovacích strojov alebo pro-
gramovaných učebníc* Ide najmä o rôzne možnosti uplatnenia
epätnej väzby pri kontrole práce učiaceho sa subjektu a o
-y s* o ký stupeň flexibilnosti riadenia práce pri učení.

Programované vyučovanie sa využíva pri vyučovaní v
rôznych odboroch, na rôznych úrovniach a pre rôzne vekové
kategórie. Veľmi často sa zásady programovaného vyučovania
využívajú v armáde a aj v priemysle, kde aa touto formou
školia, resp. preôkoľujú radoví zamestnanci aj vedúci pra-
covnici. V zahraničí sú dokonca firmy, ktoré vyrábajú pe-
dagogické programy na tieto ciele na objednávku. Zaujíma-
vá je, že sa pritom výrobcovia pedagogických programov za- í
ručujú, že okruh Skolených, pre ktorých bol program vypra-
covaný, získa po jeho absolvovaní predpísané percento ve-
domostí.

Zvýšený záujem o využitie týchto foriem výučby vo vý-
chove dospelých na západe pramení zrejme z toho, že sú š"
podstatne efektívnejšie v porovnaní s inými systémami ško- f;
lenia a preškoľovania.

Pritom je zrejmé, že dospelí /najmä vedúci pracovní-
ci/ obvykle musia* zíakať potrebné znalosti vo veľmi krát-
kou čase a to v zhustenej forme. *.

Samostatné štúdium z bežnej literatúry je časové ná- f

í



ročné a učiaci sa spravidla nemá možnosť skoatrolovet -h*-s
seba/, či látku avládol a Či ju vie prakticky použíľo Qfcrť-tľ
toho vyžaduje samostatné štúdium aj určité úsilie ri&ôit
si vlastné štúdium.

Pri individuálnom štúdiu pomocou pedagogických progr-a-
mor je adresát programom postupne vedený a súčasne kozs.tr©-
lovaný, či látku porozumel. Takto si súčasne overuje získa-
né vedomosti, pripadne chyby sú mu vysvetlené, alebc je R&
správne riešenie daného problému privedený cez iný problém.,

Keďže adresát nie je Časové viazaný na učiteľa5 aeže
sa učiť vtedy, keď je najlepSie disponovaný, resp. ked mu
to z hľadiska iných úloh najlepšie vyhovuje.

Všeobecne sa považuje tento spôsob učenia za zaujíma-
vejší v porovnaním so samostatným štúdiom z knihy. Na dru-

/ hej strane je väak takéto štúdium oveľa intenzívnejšie &
namáhavejšie, pretože vyžaduje väčšie sústredenie a väčšiu f

t :

aktivitu ako bežné štúdium z knihy alebo počúvanie predn&S- <

ky. i
Na pedagogické ciele boli rozpracované programové sye- ; i

témy, ktoré umožňujú veľkému po5tu študentov pracovať sú- :
časně na počítači. Tak v ZSSR bolo rozpracovaných na vyso- f
kých školách niekoľko systémov na pedagogické ciele, ktoré \,
majú užšie zameranie. Ako najväčšmi prepracované systémy h
treba uviesť systém PEDAGOG pre vyučovanie programovacieho
jazyka COBOL, KODIAL-SOAUTOR a pod. V USA je najväčšmi roz-
pracovaný systém PLATO IV, ktorý využíva počítačovú sieť
CYBERNET, vo Francúzsku bol vypracovaný systém MAGISTER,
ktorý sa využíva na počítači IBM-360. V NSR pre počítač
SIEMENS-4004 bol vypracovaný systém LIDIA.

Uvedený prehľad prirodzene nie je úplný, ani čo sa-
týka štátov, ani jestvujúcich systémov.

Programové vybavenie počítačového systému, ktorý by
sa mal využívať pri výučbe, musí spĺňať určité všeobecné



sáeaäy bez ohľadu na to, aká technika konkrétne bude k dis-
j?Q3äcii9 tak isto dôležité, ba možno povedať, že eäte dôle-
žité jäie sú pedagogické programy, ktoré budú musieť pripra-
TOT&ÍÍ kolektívy pedagógov pôsobiacich vo vyučovacom stre-
disku* Rovnako aj činnosť tohto strediska musí byť organi-
zovaná určitom netradičným spôsobom.

?yužitie techniky v tomto prípade veľmi úzko súvisí
B asistenciou vhodného programového vybavenia počítačového
systému a v podstatnej miere je podmienené prípravou peda-
gogického materiálu, ktorý bude prezentovaný pri výučbe po-
mocou počítača*

2 o Koncepcia vyučovacieho strediska pre .jadrové elektrárne

Potreby školiaceho strediska Výskumného ústavu jadro-
vých elektrární, tak ako ich vidíme dnes, vyžadujú vybudo-
vať počítačovú sieť. Dôvody pre toto rozhodnutie sú takéto:

Technické prostriedky, ktorými bude vybavené vyučova-
cie centrum VTÍJE, budú riešiť dva typy úloh, a to jednodu-
chý prenos údajov, prípadne ich triviálne spracovanie nená-
ročné na vysokú operačnú rýchlosť /obsluha jednotiek pre
komunikáciu frekventantmi kurzov/ a riadenie rozsiahlej
banky údajov s potrebou relatívne krátkej odozvy /jednotky
aekúnd/ a s rozsiahlym štatistickým spracovaním /príprava,
hodnotenie a zmeny v učebných textoch/. Prvá úloha vyžadu-
je použiť mikropočítač alebo minipočítač a trvalý "dohľad
stroja". Druhá úloha vyžiada použitie stredného až veľkého
počítača a je názorová, trvá niekoľko sekúnd a opakuje sa
vždy na začiatku vyučovacej hodiny. Preto považujeme za
najekonomickejSie riešiť druhý typ úloh pre všetky učebne
vyučovacieho strediska na jedinom spoločnom /uzlovom/ po-
čítači a úlohu prvého typu na minipočítačoch alebo mikro-
počítačoch v každej učebni. Týmto požiadavkám najlepšie vy-
hovuje počítačová sieť typu "hviezda" a distribuovaným 4
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Petrsbu distribuovaného spracovania údajov vidíme v

týchto dôvodoch:

« úlohy zodpovedajúceho typu treba riešiť na zodpovedajú-
cich úrovniach /vstup a výstup údajov pre frekventanta
ns sobrazovacej jednotke; zbers tabelácia a zhodnotenie
pedagogických údajov v satelitnom počítači; príprava lu-
čebných textov a ich štatistické spracovanie, prípadné
oprary v uzlovom počítači/. Takto sa dosiahne minimálne
zaťaženie prenosových ciest a možnosť autonómnej činnos-
ti satelitného počítača v prípade poruchy prenosovej

- isodulérna vý3tavba systému /predpokladáme, že satelitný
počítač bud2 môcť, aj kedf v obmedzenom rozsahu, riešiť
úlohy uzlového počítača/, čo je možné krátkodobo využiť
pri poruche prenosovej cesty alebo pri etapovitom budova-
ní syatému, keď sa v prvej etape vybuduje len úroveň I
/obr. 1/.

Uvedené predstavy vychádzajú z nasledujúcich úvah: '

1. Uzlový počítač bude obsahovať úplnú základňu učebných
textov a programový systém na jej riadenie, prípravu a
zhodnocovanie testov, či už učebných, alebo examinač-
ných. Na žiadosť satelitného počítača uzlový počítač po-
žadovaný test zostaví a odošle ho satelitnému počítaču s
s potrebnými doplňujúcimi informáciami /tabuľka kódov,
tabuľka obťažnosti, tabuľky vetvenia učebných testov a
iné/.

2. Satelitný počítač bude obsahovať všetky testy, ktoré
práve frekventanti rieäia, a programový systém na zhod-
notenie testov a informovanie učiteľa o okamžitom stave ;
riešenia testov v danej učebni. Po prijatí zostavených
testov z uzlového počítača rozdelí satelitný počítač
jednotlivé testy frekventantom a sleduje postup rieše- .-
nia testov. 0 okamžitom stave vedie pre učiteľa prehľad-
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nú tabuľku. Po úplnom skončení testu vráti satelitný po-
čítač testy do uzlového počítača a súčasne odošle aj vý-
sledky testov na štatistické spracovanie.

3. Satelitný počítač musí byť schopný v prípade poruchy
prenosovej cesty k uzlovému počítaču do istej miery za-
stúpiť jeho funkciu. Toto zastúpenie tkvie v tom, že sa-
telitný počítač musí byť schopný sám zostaviť testy /aj
keď menej dokonalé/ a ich výsledky odpamätať až do obno-
venia práce prenosovej cesty k uzlovému počítaču.

3. Konkrétne návrhy na vybavenie vyučovacieho strediska
počítačovou technikou

3.1 Centrálny počítač

Ako centrálny počítač navrhujeme použiť počítač II 4030,
ktorý je pre danú problematiku veľmi vhodný, pretože tech-
nickým i programovým vybavením umožňuje vytvárať multipro-
cesorové a viacpočítačové systémy. Tento počítač je mikro-
programovo riadený a rýchlosť operácií dosahuje až 275 000
operácií za sekundu. Operačný systém umožňuje súčasne rie-
šiť 14 nezávislých úloh. Multiplexný kanál umožňuje preno-
sovú rýchlosť údajov v multiplexnom režime 100 000 B.s .
Selektorové kanály dovoľujú dosiahnuť prenosovú rýchlosť
viac ako desaťnásobnú v porovnaní s multiplexným kanálom,
t.j. 1,5 mil. B.a" .

3.2 Satelitný počítač

Vo funkcii satelitného počítača odporúčame použiť po-
čítač SM3/2O /resp. SM4/4O/, ktorý najlepšie môže plniť
dané požiadavky. Predpokladáme, že SM 3/20 bude postupne
dobudovaný z hľadiska programového vybavenia podobne ako
minipočítač" EC 1010, a to najmä z hľadiska možnosti spolu- » ,
práce s programovateľnými terminálmi* r )

Ak by to tak v dohľadnom čase nebolo, považujeme z ča-
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eových dôvodov za vhodnejšie uvažovať so satelitným počíta-
čom EC 1010, ktorý je v súčasnosti vybavený programovým
systémom na spoluprácu s programovateľnými terminálmi.

Uvedený počítač, ako sa už prv spomenulo, patrí do
systému malých elektronických počítačov /SMEP/. Má sa vyu-
žívať ako koncentrátor a komutátor pri prenose informácií
pri viacppčltačových výpočtových systémoch. Počítač sa má
dodávať už od roku 1979*

3.3 Prenosové zariadenia

Vychádzajúc z potreby prenosovej rýchlosti a uožností
dodávaných zariadení navrhujeme použiť pri prenose údajov
medzi centrálnym a satelitným počítačom prenosové zariade-
nie Tesly Banská Bystrica MDS 1200 so zabezpečovacím zaria-
dením ZZ 1200. Parametre uvedeného prenosového zariadenia [
stručne uvádzame len v tejto časti:

- rýchlosť prenosu údajov: 600, 850, 1133 Bd, .
- spätný kanál: 75 Bd,
- maximálny prenosový výkon: 140 znakov za sekundu,
- pracovná teplota okolia: + 10 až 35 °C.

3.4 Zobrazovacia .jednotke

Na ciele vyučovacieho strediska bude najvhodnejšie ob- i
starať zobrazovaciu jednotku firmy VIDEOTON V 340. Je to
alfanumerická zobrazovacia jednotka bez svetelného pera :
/cenové relácie sú v priemere desaťkrát menäie ako náklady j;
na grafickú zobrazovaciu jednotku so svetelným perom/. [

Zvolený typ zobrazovacej jednotky umožni pri postupnom í'
budovaní učební pracovať napr. v prvej etape len v ezami-
načnom režime pomocou klávesnice /bez obrazovkovej časti/.
V takomto prípade by.zo začiatku päť učební /po desať pra-
covných miest v každej/ mohol obslúžiť jeden satelitný po-
čítač.
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3«5 Tlačiareň

Výhodné by bolo, keby každá učebňa mala svoju tlačia- j-
reň na vyhotovenie protokolu o skúške alebo výučbe. I

V prípade práce bez zobrazovacieho zariadenia tlačia-
reň sa použije aj na prípravu testov. Prichádzajú do úvahy
dva typy tlačiarní, a to výrobok Zbrojovky Brno 2111 alebo
výrobok UNITHA DARO 1156. Keďže dostupnejšie budú zrejme
tuzemské tlačiarne, odporúčame použiť výrobok Zbrojovky
Brno. Jeho technické parametre tu v krátkosti uvediem*:

- tlač ätart - stop: 80 znakov za sekundu, :
- tlač plynule: 150 znakov za sekundu,
- počet znakov 96, i

- kód OST 4, "
- počet znakov v riadku 132. ŕ

3.6 Vonka.iSia pamäť '

Ako vonkajäiu pamäť odporúčame použiť veľkú diskovú
pamäť s kapacitou 50 Mbyte. Této pamäť umožní dlhodobú auto- "
nónnu prácu satelitného počítača. Keďže predpokladáme jed- \
noduchšie zabezpečenie servisu tuzemskými dodávateľmi, od- >
porúčame orientovať sa na pamäť Zbrojovky Brno. j

3.7 Zariadenie na prípravu dierne.i pásky

Podľa predchádzajúcej voľby prvkov učebne odporúčame
orientovať sa zaae na československý výrobok T 200 /oaem-
stopová páska = IS07, ASCII/. Nateraz neodporúčame vybaviť
učebňu zariadením na prípravu diernych štítkov, pretože ta-
kéto zariadenia sú v porovnaní s T 200 omnoho hlučnejšie a
nákladnejšie•

3*8 Snímač diernej pásky

Pre prípad, že bude potrebné vkladať do pamäti počíta-
ča väčšie množstvo údajov za relatívne krátky čas, bude
vhodné každú učebňu vybaviť snímačom diernej pásky česko-
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alovenekej výroby PS 1503, výrobok ZPA Košíře. Technické
parametre odporúčaného snlmaSa sú takéto:

- rýchlosť snímania max 1500 znakov za sekundu,
- počet stop 5,7,8 a jedna synchronizačná,
- režim je kontinuálny a štart/stop.

Uvedená konfigurácia zariadení učebne vychádza zo sú- t
časného stavu a dostupnosti technických prostriedkov v ob- [
laeti výpočtovej techniky v ČSSR a krajinách RVHP, ako aj I
z pedagogických funkcií, ktoré bude musieť takáto učebňa j.
zabezpečovať pre predpokladaný počet poslucháčov.

4. činnosť vyučovacieho strediska

Komplexne automatizovaný systém vyučovania, a takým
by perspektívne malo byť vyučovacie stredisko VIÍJE, musí
spĺňať celý rad didaktických funkcií, musí byť adekvátne "••'.
postaveným modulom vyučovacieho procesu a didaktickým mož-
nostiam kolektívu učiteľov a frekventantov strediska. y

\-
Silnú spätnú väzbu medzi programom a učiacim sa zabez-

pečuje relatívne nákladné zariadenie - číslicový počítač í
s celým radom prídavných zariadení. Preto je veľmi dôleži-
té, aby organizácia činnosti vyučovacieho strediska bola
na príslušnej úrovni. Technické zariadenia, a to si predo-
všetkým musíme uvedomiť, môžu byť dostatočne využité len
vtedy, keď organizácia pedagogickej náplne výučby prispôso-
bené výučbe riadenej počítačom bude dokonale zvládnutá a
bufl« mať potrebný predstih. V opačnom prípade technické pro-
striedky budú len mŕtvym materiálom, a to veľmi drahým.

4*1 Organizačné štruktúra pedagogickej časti vyučovacieho
strediska

Vyučovací proces podľa súčasných predstáv možno chápať
ako zložitý dynamický systém navzájom viazaných elementov:
učiteľ, učiaci sa a vonkajšie prostredie* Vzájomné pôsobenie
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závisí od koncepcie a organizácie vyučovania.

Koncepcia hovorí o tom, čo treba učiť. Náplň výučby
by mal určiť orgán, ktorý môžeme nazvať výskumným metodic-
kým orgánom vyučovacieho strediska. Tento orgán určuje ob-
sah, cieľ, všeobecné metódy vyučovania a všeobecný metodic-
ký plán.

Organizácia vyučovania aá zabezpečiť vlastný vyučova-
cí proces, v podstate má určiť, ako učiť. Táto organizácia
zabezpečuje vlastné vedenie strediska v spolupráci s kolek-
tívom učiteľov. Vzhľadom na využitie výpočtovej techniky
vstupujú tu do súčinnosti aj jej zástupca, napríklad systé-
mový programátor.

Vlastné využitie zabezpečuje učiteľ za pomoci prísluš-
nej techniky na úrovni individuálneho vyučovania v rovine
učiaci sa / Ž / , terminál /T/, počítač /PO/, programátor /PR/,
pedagogický program /PP/ a učiteľ /U/ /obr. 2/.

PR

1
1
1
1

•
U

PP PO T

]
Ž

OBR. 2

Na tejto schéme musíme funkciu učiteľa chápať len
obrazne, pretože pedagogické programy podľa doterajších
skúseností vytvára kolektív pre tvorbu pedagogických pro-
gramov.

f,
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Tento kolektív by mal byť zložený z pedagógov, psycho-
lóga a programátora* Pedagógovia by mali v prvej etape vy-
tvoriť banky otázok pre príslušné predmety a v druhej eta-
pe v spolupráci s programátorom vypracovať určité modifi-
kécie vetveného pedagogického programu prispôsobené špeci-
fikám konkrétneho predmetu. Vetvenie v pedagogickom progra-
me dovolí už určitú diferenciáciu žiakov podľa toho, ako
ovládajú príslušnú látku. Šikovnejší /resp. informovanejší/
môže postupovať priamo, ostatní prechádzajú pedagogickým
programom cez rôzne vetvy programu.

Perspektívne treba počítať aj s vybudovaním tzv. adap-
tívneho pedagogického programu, ktorý by zabezpečil spätnú
väzbu v plnej Šírke. To znamená, že by bral do úvahy aj
rôzne individuálne charakteristiky žiaka a váetky zvlášt-
nosti, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vyučovacom procese. 2 toh-
to hľadiska by tento program bol podstatne zložitejší, a
tým aj náročnejší na prípravu.

Na základe uvedeného stručného prehľadu organizačnej
štruktúry vyučovacieho strediska môžeme teda uzavrieť túto
časť konštatovaním, že kľúčovým a netradičným blokom v po-
rovnaní s klasickou výučbou je pri vyučovaní pomocou počí-
tača kolektív pre tvorbu pedagogického programu. Vytvoreniu
takéhoto kolektívu bude treba už s určitým predstihom veno-
vať pozornosť. Ostatné riadiace zložky spomenutého vyskum-
no-metodického orgánu a vedenie pracujú prakticky formami
klasického vyučovania, takže tam nebudú neprekonateľné ťaž-
kosti z hľadiska dodržania určitých základných pravidiel,
aj keď využitie počítačovej techniky povedie k určitej vyš-
äej kvalite a zvýšenej efektívnosti výučby.

4«2 Zabezpečenie prevádzky technických prostriedkov vyučo-
vacieho strediska

Používanie technických pomôcok v pedagogike prináša
do prípravy a organizácie vyučovacieho procesu rad zvlášt-
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ností. Okrem pedagogických problémov, ktoré boli spomenuté
v časti 4.1, treba si všímať aj problémy technické a tech-
nickoorganizačné. Za najdôležitejšie z tohto hľadiska pova- j
žujeme vytvorenie pozitívneho vzťahu pedagóga k používanej I
technike* Pedagóg musí byť nevyhnutne informovaný o celom i
systéme technických prostriedkov takým spôsobom, ktorý je
pre neho zrozumiteľný a priehľadný* Pritom informácie nemu-
sia byť detailné, ale logickou štruktúrou musia zodpovedať
reálnym vlastnostiam technického vybavenia. Toto možno do- ŕ.
siahnuť dvojako, a to prípravou špeciálneho materiálu pre
pedagógov a zaškolením pedagógov na existujúcom systéme. {'•
Nedocenením tohto môže sa vyvolať u učiteľov nežiadúca pa- f
sivita, ba až odpor k používaniu technických prostriedkov.
Správnym postupom možno dosiahnuť to, že sám učiteľ sa sta- :

ne spolutvorcom nielen pedagogickej náplne programového vy- \.
bavenia technických prostriedkov, ale aj programového sys- [í
tému. |;

Í.

Druhým problémom, ktorý je potrebné riešiť, je vzťah y
frekventantov kurzov k technickým prostriedkom. Podľa na-
šich skúseností s poslucháčmi EF SVŠT človek hodnotený stro-
jom považuje hodnotenie vždy za objektívnejšie ako hodnote-
nie učiteľa. Túto motiváciu treba využiť pri budovaní vzťa-
hu frekventantov k technickým prostriedkom. Opäť považuje-
me za potrebné vypracovať špeciálny materiál, ktorý priblí-
ži činnosť technických prostriedkov frekventantovi kurzu.
Pritom najväčší dôraz treba klásť na časť, s ktorou je
v styku frekventant, a to display•> Druhým problémom je vy-
pestovať rutinnú zručnosť frekventantov pri používaní tech-
nických prostriedkov. Tu treba mať na mysli postupne skra-
cujúci sa čas medzi používaním technických prostriedkov a
ustálenie na istej "rozumnej" hranici. Pri prerušení použí-
vania technických prostriedkov frekventantom na čas dlhší
ako týždeň možno považovať rutinné návyky za dočasne stra-
tené. To môže napríklad viesť k väčšej poruchovosti systému



66

aj pri zníženom používaní.-Za ideálne z tohto hľadiska po-
važujeme umožniť frekventantovi používať technické pro-
striedky denne /minimálne 1/10 a maximálne 1/2 výučbového
času/. Na príprave uvedených materiálov pre pedagógov a
frekventantov sa musia zúčastňovať technickí pracovníci
strediska, programátori /systémový programátor/ a už skôr
spomenutý výskumno-metodluky orgán.

Z hľadiska prevádzky technických prostriedkov vyučova-
cie centrum by malo mať minimálne tieto pracoviská:

- technickoprevédzkový úaek musí udržiavať technický stav
zariadení. Okrem tejto základnej a veľmi dôležitej funk-
cie musí mať vlastné laboratórium, ktoré bude funkčne po-
dobné učebni. Toto laboratórium sa bude používať na ove-
rovanie modifikácií terajšieho systému a prípravu inová-
cii. Tu treba mať na mysli, že životnosť nainštalovaného
systému bude asi šesť až sedem, maximálne desať rokov.
Po tomto čase bude potrebné alebo postupne, alebo jedno-
razové inovovať vybavenie učební, aby sa pritom nenaruši-
la činnosť strediska, najskôr treba príslušné zmeny od-
skúšať;

- programátorský úsek má na starosti prevádzku strediska
zo stránky programového vybavenia technických prostried-
kov, lílohou bude predovšetkým dopĺňať terajáí systém po-
dľa požiadaviek pedagógov a projektovať dokonalejšie sys-
témy vybudované na základe skúseností s prevádzkou dneô-
ného systému. Nemenej dôležitou úlohou, najmä v prvom ob-
dobí práce strediska bude poradenská služba pre pedagógov
jednak pri príprave pedagogických textov a programov,
jednak pri ich používaní. Základným pracoviskom tohto ú-
seku má byť laboratórium technickoprevádzkového úseku.

Osobité postavenie medzi pracovníkmi programátorského
úseku bude mať jeden alebo malé skupina programátorov /sys-
témový programátor/. Tento programátor by mal okrem "nor-
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mélne" vyžadovaných znalostí od systémového programátora
dokonale ovládať činnosť systému pedagogických programov,
mal by mať pedagogické schopnosti a zhruba poznať technic-
ké prostriedky. Jeho najdôležitejšou úlohou bude sprostred-
kovať styk medzi jednotlivými skupinami pracujúcimi vo vyu-
Sovacom stredisku, a to technikmi, pedagógmi, programátor-
mi a aj frekventantmi kurzov. Toto sprostredkovanie sa mô-
že realizovať napríklad tak, že systémový programátor bude
určovať náplň spomenutých špeciálnych študijných materiá-
lov pre pedagógov a frekventantov kurzov.

5. Záver

Napriek tomu, že použitie počítača pri vyučovaní a
kontrole získaných vedomostí nie je už ojedinelé, každé
realizácia vyžaduje individuálny prístup. Pri návrhu vyučo-
vacieho systému pre školiace stredisko VTJJE v Jaslovských
3ohuniciach sme sa preto snažili čo najviac rešpektovať pe-
äagogické požiadavky ako aj požiadavky budúcich používate-
ľov pri dostatočnom využití technických prostriedkov. To,
že vopred nie sú známe všetky vlastnosti systému a chýbajú
objektívne skúsenosti s používaním počítača na takéto cie-
le, kladie na riešiteľov osobitné požiadavky. Prvou požia-
davkou je dokonalá príprava pedagogických programov už v
predstihu. Dôvodom takéhoto postupu je, že pedagogické pro-
gramy môžu podstatne ovplyvniť detailný návrh niektorých
Sastl programových,ako aj technických prostriedkov. Druhé
požiadavka v sebe zahrnuje vytvorenie prototypu učebne, na
ktorom sa vopred, pred definitívnou realizáciou, môžu vy-
9kúšať jednotlivé varianty riešenia. Len takýmto prístupom
Ic riešeniu, podľa nášho názoru, možno pripraviť výučboyý
aystém tak, aby sa mohol uviesť do prevádzky s minimálnym
zdržaním a minimálnou námahou.
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Josef K o t t - Ing, Karel Č e r Ä ý

odštěpný závod Energetické strojírenství, VHJ ŠKODA Plzeň

VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO REAKTORU PRO VÝCVIK A ŠKOLENÍ

PROVOZNÍHO PERSONÁLU JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Současné světové zkušenosti s provozen jaderných elek-
tráren jednotlivých výkonů 300 až 1000 MWel vedou provozo-
vatele ke stále intenzivnějšími prohlubování teoretické,
experimentální a provozní modifikace obsluhy jaderného re-
aktoru. Pro udržení reaktoru v dostatečně flexibilních fy-
zikálních podmínkách po dobu jedenáct měsíční kampaně musí
být aktivní zóna vyložena značným počátečním přebytkem
reaktivity, což nutí konstruktéry zavádět do projektu roz-
sáhlá kompenzační opatření. To ve vztahu k malým objemům
kritické velikosti zóny na počátku kampaně Často vede k roz-
sáhlým asymetriím rozložení neutronových toků, a tím k pro-
storově nerovnoměrně rozloženým aktivním a parazitním absor-
bátorům. Ačkoli jsou energetické reaktory vybavovány stále
lepšími vnitroreaktorovými měřícími systémy pro celkovou
kontrolu prostorového rozložení štěpením uvolňovaného tepla
a z toho odvozených teplot, je přesto nutné, aby obsluha re-
aktoru dovedla včas a a dobrou presnosti predikovat vývoj
vnitřoreaktořové situace a podle toho také správně v násle-
du.iících Časových obdobích regulačními prvky ovládala kon-
trolovaný průběh řetězové štěpné reakce. Pro splnění uvede-
ného předpokladu musí být každý operátor vybaven dostatočný-
mi znalostmi zákonů reaktorové fyziky, ale též teplotechniky,
hydrodynamiky, dynamiky a elektrotechniky a provozní zkuše-
ností. K úrovni kvalifikační nelze zapomínat na faktory psy-
chologické, morální a sociální, které se často podceňují
a byly již v minulosti příčinou vážných mimořádných a hava-
rijních situací na energetických i výzkumných reaktorech.
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t
Jednou z forem teoretické a praktické výchovy operá-

tora reaktoru je příprava na vhodném školním reaktoru. Tak-
to zaměřená výchova plní funkce prípravy v části poznání
fyzikálních vlastností jaderných reaktorů, kontrolních a
řídících systémů spolu s pestovaním návyků upevňujících
psychiku operátora a jeho morální vlastnosti. To jsou také
základní faktory řízení jaderného reaktoru. Méně často je
zde příležitost pro poznání hydraulických, dynamických a
teplotechnických provozních aspektů, jejichž znalosti ve
vztahu k provozním podmínkám je nutné doplnit výukou nej-
prve na vhodných trenažérech a později přímo na jaderné
elektrárně.

Slzeni jaderného reaktoru je proces velmi náročný,
který klade na člověka značné nároky též po stránce fysic-
ké stability a odolnosti, zejména při nočních směnách,tak-
že ani zdravotní stav k předchozím vlastnostem nesmí být
podceněn.

Uvedená hlediska vedou k závěru, že výchova operátora
mé své stadium výběrové /zdravotní stav, psychické a morál-
ní vlastnosti, sociální vliv/ a následné období vlastní vý-
chovy, které musí být dlouhodobé, aby budoucí operátor po-
stupně nabývané vědomosti ve variantních souvislostech do-
konale uchoval a byl schopen se v rizikových situacích
optimálně rozhodnout.

Pro plánovitou výchovu odborníků - operátorů a kon-
struktérů malých a způsobilých řízeni bezpečného procesu
řetězové reakce v jaderném reaktoru, jakož i pro výchovu
odborníků v oblasti reaktorové experimentální fyziky, byl
ve VHJ SKODA postaven a v r. 1970 uveden do provozu jader-
ný reaktor nulového výkonu, označený SR-O. Dále je uvede-
ných několik technických údajů, které reaktor ŠR-0 v zé- 1$
kladní formě charakterizuji.

V podstatě jde o kritické reaktorové seskupení, původ-
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ně vyložené palivovými články typu EK-10 a v roce 1976 na-
hrazené modernejšími palivovými články typu IRT-M s 80% o-
bohacením U235.

Aktivní zóna je umístěna v hliníkové nádobě s průmě-
rem 1,400 m a výškou 2,1 m, vyplněné vodou. Pro bezpečněj-
ší uvádění do provozu je reaktor vybaven pneumatickým
vstrelovéním neutronového zdroje těsně prod aktivní zónu
reaktoru. Pohyb neutronového zdroje je ovládán z pultu ope-

| rétora. Možnost rychlých změn jeho polohy vzhledem k pneu-
l matickému transportu umožňuje bezpečné prováděni kritic-

| kých experimentů, provoz zóny v podkritickém stavu s dobře
:j měřitelnou odezvou neutronového pole, jakož i řadu dalších
| experimentů. Stínění biologické umožňuje provozovat reak-
;| tor při tepelných výkonech kolem 100 W, čemuž odpovídá neu- ,
,* tronový tok kolem 5*10 n/m s.

Regulačním orgánem je ocelová regulační tyč. Pro za-
stavování reaktoru programově nebo havarijně se používá
dvou nezávislých havarijních tyčí. při rozpojení havarijní-
ho řetězce padá společně s oběma havarijními tyčemi do ak- '.
tivnl zóny též tyč regulační. Mimoto je reaktor vybaven
manuálně ovládanými kompenzačními tyčemi.

Chlazení nepatrného uvolňovaného tepelného výkonu se ;
v -i

provádí lehkou vodou /moderátorem/ v nádobe volnou konvekcí.
Systém ochran a regulace tvoří tri měřicí kanály neu- •

třenového toku, které byly zakoupeny a v roce 1978 obnoveny i
v Instytutu Badaň Jadrowych, Swierk, Polsko. Kanál IĽRT
pracuje se štěpnou uranovou impulsní komorou v logaritmic-
kém režimu. Druhý kanál TPP je napojen na borovou ionizační
komoru v lineárním režimu a konečně třetí kanál pracuje
rovněž s borovou ionizační komorou v logaritmickém režimu.
Havarijní ochrana je tvořena třemi identickými měřicími ka-
nály s Geigeí-Mullerovými trubicemi se zapojením v logice
2 ze 3. Logické obvody tvoří reléová soustava, která zabez-

*
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pečuje kontrolu zařízení reaktoru a vlastni kontrolu sys-
tému ochran a regulace.

Maximální povolené zásoba reaktivity je /O,6/. Rozu-
mí se tím takový přebytek reaktivity, který je uvolnitel-
ný přemístěním absorpčních tyči nad vliv vestaveného expe-
rimentálního zařízení. Technicky se této hodnoty dosahuje
založením napr. částeční zaplnené palivové kazety nebo vlo-
ženými pevnými abaorbatory.

Provoz reaktoru vyhovuje väem platným čs. předpisům
a předpisům MAAE.

Provozní zkušenosti dále prokázaly, že reaktor je na-
prosto srovnatelný s obdobnými reaktory, které byly za
stejným účelem postaveny. Déle provozní vlastnosti ukázaly,
že reaktor je vhodný pro výuku nových obsluh jaderných re-
aktorů a rovněž pro řadu experimentálních prací z oblasti
reaktorové fyziky. Je to proto, že technické provedení re-
aktoru bylo optimalizováno z hlediska jeho účelu a potřeb
při řešení dalších úkolů spojených s rozvojem výstavby a
funkčního ověřování jaderných energetických reaktorů, a
tak v mnohých směrech svými univerzálními provozními vlast-
nostmi předčí zahraniční výrobky.

Výzkumný reaktor ŠR-0 je instalován a provozován ve
strojírenském podniku, který je pověřen výrobní a dodava-
telskou činností technologické části jaderných elektráren
s bloky WER 440 a který se zabývá i inovací a vývojem re-
aktoru WER vyšších výkonů. Podstatnou část využití reak-
toru proto tvoří problematika aplikované reaktorové fyziky
v souvislosti s výrobním programem o.p. SKODA. Vzhledem
k neuspokojivému stavu ozařovací základny v ČSSR však byla
koncepce i konstrukce reaktoru volena tak, mezi něž beze-
sporu patří využití reaktoru pro výchovu kádrů.

Z hlediska výukového procesu jsou nejzávažnější kon-
cepce a spolehlivost systému ovládání reaktoru, který umož-
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ňuje ručne řízený i automatický provoz, zmeny výkonu reak-
toru v rozsahu Čtyř řádů a velmi rychlé /cca 10 minut/ na-
jíždění reaktoru po jeho odstavení. Použitý systém ochran
a provedení havarijního řetězce bezpečně chrání reaktor
před důsledky nekvalifikovaného zásahu v procese výuky.

Na reaktoru ŠB-0 jsou realizovány dva druhy výukového
procesu:

- školení kádrů pro obsluhu výzkumných reaktorů,
- školení kádrů pro jaderné elektrárny.

školení kádrů pro obsluhu výzkumných reaktorů je orga-
nizováno ve spolupráci s VSSE Plzeň formou postgraduálních
kursů, kdy na reaktoru je realizována praktické část výuky
v rozsahu cca 200 hodin. Druhý beh zmíněného postgraduál-
ního kursu probíhá v současné době.

Výuka obskuhy jaderných elektráren je organizována ve
spolupráci a provozovatelem jaderné elektrárny jako jedna
z částí procesu výuky, následující po teoretickém školení
a předcházející výuce na jaderné elektrárně, připadne tre-
nažéru. Ve spolupráci s jadernou elektrárnou Jaslovské Bo-
hunice případně SEP Bratislava bylo realizováno celkem
sedm cyklů výuky pro různě početné skupiny /2 až 24 osob/
budoucích operátorů nebo kontrolních fyziků elektráren A-l
a V-l.

Každý z výukových cyklů je řešen jako samostatný ob-
chodní případ a objem i struktura výuky je určována doho-
dou a ovlivněna početností skupiny, její kvalifikační
skladbou i časovými možnostmi obou zúčastněných stran. Pro-
to uvádíme jako příklad zásadní strukturu jednoho z běhů,

pořádaného pro devítičlennou skupinu operátorů V-l:
h

Zásadu' bezpečnosti práce, popis zařízení 3
Fyzikální vlastnosti AZ; struktura SOR 9
Příprava provozu 8
Ruční ovládání reaktoru 25

1.
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Automatický provoz reaktoru 15
Měření reaktivity 8 ^
Kalibrace tyčí 6
Základní fyzikální experimenty 6
Závěrečná praktická zkouška 1

Skolení, během něhož je kladen důraz na procvičování
nestacionárních stavů reaktoru /najíždění, změny výkonu,
odstavení reaktoru/ a na praktické osvojení si základů ki-
netiky reaktoru, je ukončeno praktickou zkouškou, jejíž vý- :
sledky hodnotí zástupce objednavatele.

V průběhu praktické výuky byla ověřována i výuka porno- ;

cl popisů činnosti obsluhy algoritmickou metodou blokových f.
schémat, vypracovanou ve spolupráci s Institutem hygieny r-;
práce Praha. Metoda se při výuce v zásadě osvědčila, neboť i1.'
vede ke zintenzivněnl prípravy a ke snížení radiační zátě- i
že vyučovaných. r

Závěr

Výuka na reaktoru malého výkonu umožňuje budoucím ope-
rátorům praktické seznámení se s vlastnostmi aktivní zóny
reaktoru a s jejími odezvami na činnost obsluhy. Tato výuka,
je součástí celkového procesu výchovy kádrů pro jaderné
elektrárny, nenahrazuje ostatní formy výuky /školeni, výcvik
na trenažéru a výcvik na jaderné elektrárně/ ä není těmito
formami v plném rozsahu nahraditelné, neboť skutečnost, že
posluchač manipuluje s jaderným reaktorem včetně všech
praktických důsledků, ovlivňuje v podstatné míre jeho psy-
chiku i způsoby jednání.

Z uvedených důvodů předpokládáme, že využití reaktorů
malých výkonů bude mít v procesu výuky operátorů jaderných
elektráren stoupající tendenci v souladu s potřebami kádro- »,
vého zajištění programu výstavby jaderných elektráren v
ČSSR.
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I n g . Milan S e s t r i e n k a
Výskumný ústav jadrových elektrární Jaslovské Bohunice

SYSTÉM OVEROVANIA SPÔSOBILOSTI POSLUCHÁČOV ZÁKLADNÉHO A

OPAKOVANÉHO SKOLENIA V ŽKOLIACICH A VÝCVIKOVÝCH STREDIS-

KÁCH FMPE

Systém hodnotenia efektívnosti výchovno-vzdelávacieho
procesu je závislý od obsahu a rozsahu jednotného systému
prípravy pracovníkov prevádzky a údržby jadrových elektrár-
ní, ktorý je definovaný Smernicou č. 1 "Zásady prípravy..."
a Smernicou č. 2 "Udeľovanie oprávnení a osvedčení..."
v rezorte PMPE a projektom prípravy.

Systém hodnotenia efektívnosti výchovno-vzdelávacej
činnosti HSVS je v súčasnosti rozpracovaný a je zameraný
na hodnotenie prípravy ako celku z týchto hľadísk:

- hodnotenie z hľadiska riadiacej činnosti,

- hodnotenie z hľadiska poslucháča,

- hodnotenie z hľadiska lektora,

- hodnotenie z hľadiska fáz základného Skolenia,

- hodnotenie z hľadiska opakovaného školenia,

- hodnotenie z hľadiska optimalizácie školenia,

- hodnotenie z hľadiska úspešnosti vykonávania pracovnej

funkcie,

Cieľom preverovania vedomostí je objektívne zistiť
a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručnosti a návykov posluchá-
čov z hľadiska celkovej prípravy pre povolanie. Funkciu
preverovania vedomostí treba chápať v širokých súvislos-
tiach s cieľom a úlohami výchovno-vzdelávacieho procesu.
Preverovanie vedomostí plní tieto funkcie:

- gnozeologickú, ktorá tkvie v tom, že zabezpečuje systema-
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tizéciu poznatkov, ich logickú a vedeckú štruktúru, čím
sa utvárajú predpoklady ich tvorivej aplikácie a využi- í

tia,

- didaktickú, ktorá zabezpečuje upevňovanie, prehlbovanie,
rozvíjanie a aplikáciu vymedzených vedomosti, zručnosti
a návykov v súlade s výchovno-vzdelávacím cieľom prípra-
vy pracovníka - poslucháča,

- kontrolnú a informatívnu, ktorá umožňuje poskytovať štát-
nym a hospodárskym orgánom informácie o priebehu vyučova-
cieho procesu a jeho výsledkoch,

- výchovnú a motivačnú, ktorá tkvie najmä v tom, že za spo- -t

lupráce učiteľa - lektora zabezpečuje rozvoj poslucháčo-
vej individuality, prehlbuje záujem o štúdium, dáva mož-
nosti dôslednejšie poznať vlastné schopnosti, vedie k u-
tvéraniu pozitívnych vôľových a charakterových vlastnosti,
ako je zodpovednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dôvera vo
vlastné sily, systematickosť, dôslednosť a pod., i

- diagnostickú a prognostickú, ktorá predpokladá, Že uči- -;
teľ - lektor pozná osobnosť poslucháča, čo mu umožňuje ;

usmerňovať a riadiť rozvoj jeho vedomostí, schopností a '
vlastností a určovať stav, východiská a perspektívy jeho
ďalšej činnosti, •

- regulačnú a selektívnu, ktorou sa zabezpečuje výber vhod- :
ných poslucháčov do príslušného vzdelávacieho zariadenia,

selekcia v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu tých, f
ktorí nemajú potrebné predpoklady na plnenie budúcich |,
úloh.

Jednotlivé uvedené funkcie preverovania vedomostí na-
vzájom úzko súvisia a v konečných výsledkoch sa prejavujú
ako komplexný jednotný pohľad na osobnosť poslucháča.

Ak proces preverovania vedomostí zahŕňa všetky výmene-
vane funkcie, môžeme hovoriť o komplexnom chápaní a komplex-
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nej realizácii tohto procesu, ktorý je neoddeliteľnou sú-
časťou výchovno-vzdelévacieho procesu.

Navrhnutý jednotný systém prípravy pracovníkov prevá-
dzky a údržby jadrových elektrární rešpektuje uvedené plat-
né zásady výchovno-vzdelévacieho procesu.

. Proces prípravy a hodnotenia umožňuje zamestnévateľo-
| vi, aby školený pracovník bol na základe objektívnych kri-
i térií zaradený na pracovnú funkciu, pre ktorú sa nielen
j školil, ale na zvládnutie ktorej má vskutku predpoklady.

V našom príspevku sa chceme podrobnejšie zaoberať iba
jedným z hľadísk uvedených v úvode, a to hodnotením z hľa-

diska poslucháča*

'sj Schválený jednotný syatém prípravy sa skladá z niekoľ-
kých fáz, ktoré svojím obsahovým zameraním a organizáciou
výučby vyžadujú špecifický prístup vo výchovno-vzdelávacom .
procese, teda aj preverovania a hodnotenia vedomostí.

Problematiku rieši sama smernica "Zásady prípravy ..."
ďalej smernica "Udeľovanie oprávnení a osvedčení ..." a na-
pokon "Skúšobný poriadok pre základné školenie pracovníkov
jadrových elektrární. Uvedené dokumenty sa teda vzťahujú na
proces preverovania vedomostí vo všetkých fázach prípravy. ;

Hlavným cieľom je:

- zistiť pedagogicko-praktickú účinnosť prípravy, ktorú
organizujú rezortné školiace a výcvikové stredisko a Od-
borové, školiace a výcvikové stredisko, ktoré úzko súvisí
a kontrolou tejto prípravy, /

- určiť stupeň osvojenia si predpísaného učiva,

- vydať príslušný dokument o absolvovaní prípravy /osvedče- •
nie, oprávnenie/. V

Rovnako dôležité je získať informácie o správnosti >ľy
voľby didaktického modelu štúdia a jeho vplyv na objektívne \,
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1̂  /ciele, obsah, formy/ a subjektívne /lektor-poslucháč/ či-

nitele výchovno-vzdelávacieho procesu.

Preverovanie a skúšanie plní aj úlohu opakovania a u-
pevňovania si nadobudnutých vedomostí a je zároveň motivač-
ným prostriedkom pre ďalšie štúdium poslucháča.

Prvé dve fázy jednotného systému prípravy, t̂ j. všeo-
becná teoretické a špecializovaná teoretická príprava majú
charakter kolektívnej výučby. Sú povinné pre všetky skupi-
ny školenia v rôznom časovom trvaní, pričom rozsah aj ob-
sah výučby je stanovený učebným plánom a učebnými osnovami.

tflohou všeobecnej teoretickej prípravy je dať, z hľa-
diska špecializácie vzdelania, nehomogénnemu kolektívu tzv.
minimálny rozsah učebnej látky nevyhnutný na zvládnutie
ďalšej fázy prípravy - špecializovanej teoretickej prípra-
vy.

Úlohou špecializovanej teoretickej prípravy je na zá-
klade získaných poznatkov v predchádzajúcej fáze aplikovať
ich na konkrétnych zariadeniach školiacej jadrovej elek-
trárne .

Systém overovania vedomosti v obidvoch fázach sa za-
čína u poslucháčov už príchodom na školenie formou predpl- ]
sáného vstupného didaktického testu.
Obsah a rozsah testu svojou náročnosťou zodpovedá tzv. mi- Í
nimélnym poznatkom a vedomostiam, ktoré má poslucháč nado-
budnúť v priebehu jednotlivých fáz a preukázať pri čiast-
kových skúškach. V svojej podstate plní vstupný didaktic-
ký test dve funkcie:

- pri splnení predpísaného počtu testových otázok dáva
možnosť mimoriadne vynikajúcim jednotlivcom neabsolvovať
školenie, ale iba vykonať čiastkové skúšky predpísané
na záver týchto fáz,

- školiacemu stredisku a jeho lektorom informáciu o tom,
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ktorým čaatiam predpísaného učiva je potrebné venovať
väčšiu pozornosť; teda lektor získava prehľad o kvalite
a kvantite vstupných poznatkov frekventantov.

Podstata vstupného didaktického testu je v individuál
nej práci frekventanta so stanovenými otázkami, na ktoré
je len jedna správna odpoveď resp. jediný algoritmus čiast
kovej činnosti, ktorým možno dosiahnuť správne riešenie.

Hodnotenie výsledkov vstupného didaktického testu vy-
koná skupina lektorov odporučením poslucháča, či má absol-
vovať uvedenú fázu Skolenia, alebo či sií jeho vedomosti
postačujúce a môže sa uchádzať o vykonanie čiastkových skú
äok. ,

Spätnú informáciu o priebehu osvojovania si poznatkov
získava lektor priebežnými ústnymi skúškami. Lektor tak
môže bezprostredne regulovať a koordinovať výchovno-vsäe-
lávací proces so zameraním na dosiahnutie predpokladaných
výsledkov,, Priebežné ústne skúšky sa uskutočňujú priamo
vo výchovno-vzdelávaeom procese formou dialógu medzi Isle-
torom a frekventantom*

Z hľadiska regulácie a koordinácie výchovno-vzdeláva-
cieho procesu plní rovnakú funkciu priebežný hodnotiaci
test. Je to akúáka podobná ako priebežné ústna skúška r
Poskytuje možnosť vytvoriť trvalejší obraz o vedomostiach
frekventanta a možnosť podrobiť tento obraz ďalšiemu roz-
boru tak zo strany lektora, ako aj zo strany poslucháča.

V súčasnej etape realizácie prípravy možno systém

overovania vedomostí formou priebežných ohodnocovacích

testov rozdeliť na dve skupiny:

- testy, ktoré si lektori pripravia a uskutočnia samostat-
ne v rámci svojich vyučovacích hodín,

- testy, ktoré sa uskutočňujú plánovité v určenom termíne.
Testy tejto skupiny sa uskutočňujú preto, aby sme zabez-

1
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pečili z každého predmetu aspoň minimálny počet hodnote-
ní pre prípad, že by niektorý lektor previerky a hodno-
tenia neurobil. :

V obidvoch prípadoch sa využívajú testy e tvorenom
odpoveďou aj s výtíerovou odpoveďou. Na zabezpečenie objek-
tivity hodnotenia pri druhej skupine testov vyžadujeme
aby lektori k stanovenej otázke vypracovali aj Ôprávna zr.*:-
nie odpovede.

V tejto súvislosti treba uviesť, že v rámci rieáerjiŕ.
čiastkovej úlohy bol na zabezpečenie objektívnosti hodne-'
tenia a urýchlenie hodnotenia didaktických testov rc!?,í'.?a-
covaný komplexný návrh vyučovacieho systému pri použití
nepriameho spojenia s počítačom vrátane programového vyba-
venia. V súčasnosti sa začínajú práce na tvorbe základnej
banky otázok pre priebežné ohodnocovacie testy* Predpokla-
dáme, že systém bude možné využívať na overovanie a hodní -
tenie vedomostí už v ďalšom cykle základného školenia*

Ďalšou formou preverovania nadobudnutých vedomostí &
získania informácií o prístupe poslucháčov k príprave sú
tzv. zadania. Obsahom zadaní sú otázky, ktorých riešeni?
vyžaduje zvládnutie prebranej učebnej látky a samostatné
štúdium odbornej literatúry a určité riadiace a organisae •=•
né schopnosti poslucháčov.

Podstata riešenia tkvie v tom, že poslucháč musí na
zadanú otázku písomne odpovedať na úrovni, v ktorej sku-
pine školenia je zaradený. Navyše musí formulovať otázku,
ako by ju zadal on sám, a odpoveď, ako by ju očakával od
svojho podriadeného.

Obidve fázy sa uzatvárajú čiastkovými skúškami. Na
úspešné vykonanie tejto skúšky je potrebné, aby frekven-
tanti mali nielen základné vedomosti, ale aby ovládli pro-
blematiku, ktorej úspešné riešenie vyžaduje schopnosť ich
aplikácie. Obsahom skúšky je zisťovanie nadobudnutých ve-
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domostí 7 odpřednášených oblastí. Pri priebežných a čiast-
kových skúškach sa používa štvorstupňové klasifikačná stup-

, nica.

j Hodnotenie a určený stupeň prospechu vyjadruje úroveň
] nadobudnutých vedomostí frekventanta a istotu, s akou tie-
• to vedomosti frekventant ovláda a používa, úroveň logické-

no myslenia, úroveň aplikácie poznatkov a vedomostí pri
riešení praktických úloh.Výsledky priebežných ústnych skú-

: šok, priebežných ohodnocovacích testov a spracovaných za-
daní sú pri hodnotení jedným z kritérií, ktoré majú vplyv
na výslednú známku za čiastkovú skúšku.

í Charakter ďalšej fázy prípravy - stáž na školiacej
!. elektrárni je skupinovo-individuálny. Tejto fázy školenia

( , sa zúčastňujú všetci pracovníci zaradení do jednotlivých
f* skupín školenia na školiacej jadrovej elektrárni prípadne
: klasickej elektrárni a pracovníci skupiny školenia z ob-
i lasti údržby podľa pracovného zaradenia aj vo výrobnom zá-
I vode. Obsahom stáže je štúdium a osvojenie si prevádzko-
< vých predpisov a oboznámenie sa s výrobou a montážou za-
\ riadení jadrových elektrárni. Rossah stáže pre jednotlivé
j funkcie je určený príslušným programom stážovania.
\
•i Systém overovania a hodnotenia vedomostí a zručností

získaných stážovaním vychádza z organizačnej štruktúry
stáže a zo špecifických spôsobov, ktorými poslucháči zí-
skavajú vedomosti a zručnosti.

Objektivita overovania a hodnotenia je zabezpečená
členením stáže na tri časti.

V 1. časti - úvodná inštruktáž - frekventant obsaho-
vé získava informácie týkajúce sa bezpečnosti práce a to-
pografie jadrovej elektrárne. Táto časť sa ukončí priebež-
ným ohodnocovacím testom z radiačnej bezpečnosti.

V 2. čanti - všeobecná časť - frekventant sa obozna-
muje všecbscue s jednotlivými časťami jadrových elektrární.
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Obsah a kvalita vedomostí a zručnosti, ktoré majú posluchá-
či zvládnuť, líšia sa tak v jednotlivých skupinách, ako a.i
v jednotlivých profesiách. Odborný školiteľ vykonáva prie-
bežné praktické skúšky, ktorých ťažiskom je zistenie, do
akej miery si frekventant osvojil zručnosti a návyky. Vý-
sledky hodnotenia zapisuje do záznamového hárka. Na ukon-
čenie tejto časti stáže odborný školiteľ vypracuje priebež-

; ne hodnotenie, ktoré obsahuje:

ý a/ charakteristiku postojov frekventanta, v ktorej sa hod-
notí vzťah k práci, motivácia k práci, schopnosť, orien-
tovať sa a prispôsobovať sa v oblasti služobnej nadria-

] denosti a podriadenosti, vzťah k zvereným hodnotám,
, vzťah k spolupracovníkom a pod., ',

b/ charakteristiku zvládnutia jednotlivých častí jadrových í-
f? elektrární, v ktorej sú zaznamenané výsledky priebež- -1

ných praktických skúšok v dvojstupňovom rozmedzí: zvlé- [:

$ dol - nezvládol. Charakteristika súčasne obsahuje aj u- í
j pozornenia na konkrétne nedostatky a medzery, ktoré má s,
j frekventant v oblasti vedomostí, zručnosti a návykom a
1 ktoré mal pri stážovaní získať, prípadne ktoré sú dô°»
: sledkom nedostatočnej všeobecnej a špecializovanej teo-
•.'; retickej prípravy.

V 3* časti - špeciálna časť - frekventant sa orientu-
i je priamo na funkciu, ktorú bude zastávať. Určený odborný

školiteľ musí priebežne sledovať frekventanta a výsledky
svojho pozorovania zapisovať do záznamového hárka*

Záznamový hárok pre priebežné hodnotenie tejto časti
stáže obsahuje:

a/ charakteristiku postojov frekventanta,
b/ charakteristiku odborných predpokladov na vykonávanie

určitej profesie.

Táto fáza sa ukončí záverečným hodnotením. Pre úspeš-
né vykonanie tejto skúšky je potrebné, aby frekventanti
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•í preukázali schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky a vedo- •
1 mosti v praktickej časti a aby preukázali, Že úroveň nado-

budnutých vedomostí a návykov je na žiaducej úrovni. Potom
uskutočnený pohovor komisiou zloženou z odborných školite-
ľov je zhrnutím podkladov ku záverečnému hodnoteniu.

Charakter fáze školenia - výcvik na trenažéri - je
skupinovo-individuálny. Zúčastňujú sa ho riadiaci pracovní-
ci prevádzky /směnový personál/ a vybraní technicko-admini-
stratívni pracovníci. Výcvik prebieha podľa výcvikových

í programov v zahraničí. Požiadavkou československej strany
Í je, aby sa hodnotilo priebežne ako pri stážovaní a závereč-

nom hodnotení.

Proces prípravy v školiacom a výcvikovom stredisku sa ;

uzatvára záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Súčas-
ťou prihlášky k záverečnej skúške musí byť: ;

íj - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
j - potvrdenie o psychickej spôsobilosti,
'•'• - doklady o úspešnom absolvovaní základného školenia,

medzi ktoré patrí: ,
- záznam o prospechu, kde sú zapísané výsledky priebežné- \
ho hodnotenia,

- študijný preukaz, kde sú zapísané výsledky čiastkových
skúšok a záverečných hodnotení jednotlivých fáz prípra-
vy.

Cieľom záverečnej skúšky je celkove zhodnotiť predpo-
klady a výsledky dosahované žiadateľom v určenom programe
prípravy a školenia a schváliť vydanie osvedčenia. Pri zá-
verečnej skúške výsledky čiastkových skúšok a záverečných
testov a pohovorov z jednotlivých fáz ksú jedným z kritérií,
ktoré majú vplyv na známku. Ďalej sa hodnotia vedomosti a
zručnosti jednotlivých častí záverečnej skúšky stupňami
1 až 4. Záverečnú skúšku tvorí písomná a ústná časť, pri-
čom písomná sa vykonáva pred ústnou a jej úspešné vykoná- if.
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nie je podmienkou možnosti absolvovania záverečnej skúškyc |
Hodnotenie záverečnej skúšky sa robí dvojstupňové. Proapsl
- ak frekventant pri skúške a pri čiastkových skúškach bol
hodnotený stupňami 1 až 3, alebo zvládol a ktorého prieboj
né hodnotenia boli prevažne klasifikované stupňami 1 až .;:,
alebo zvládol* Neprospel - ak vedomosti a zručnosti pri zá-
verečnej skúäke aspofi v jednej časti boli hodnotená stup-
ňom 4.

Ďalšiu fázu školenia - äublovanie - ne Skoliacej elek-
trárni si organizačne zabezpečuje zamestnávateľ. Obsahom
tejto fázy Skolenia je vykonávať samostatne činnosť a mani-
pulácie na zariadeniach jadrových elektrárni počas prevé~
dzky pod dozorom odborného Školiteľa. Rozsah pre jednotli- f
vé pracovné funkcie je určený výcvikovým programom.. Overo- '
vanie a hodnotenie získaných veJomostí, zručností a návykov '.;
zabezpečuje odborový školiteľ podobne ako pri stážovanío •.

Fáza školenia "príprave na vlastnej elektrárni" je [
určená pre všetky skupiny školenia. Obsahom je naučiť sa |
samostatne plniť povinnosti, prakticky zvládnuť prevédzko-
vé predpisy a ostatnú dokumentáciu vlastnej elektrárnee

Overovanie a hodnotenie vedomostí zabezpečuje zamest-
návateľ v súlade s normami OEG. Pre pracovníkov vo funk-
ciach, na ktoré sa vyžaduje osvedčenie, vydáva zamestnáva-
teľ súhlas k samostatnej práci. Pracovníkom zaradeným na
pracovné funkcie, pre ktoré sa vyžaduje oprávnenie, vydáva
zamestnávateľ súhlas až po získaní oprávnenia.

Pracovníci z vybraných skupín školenia zúčastňujú sa
každé dva roky opakovacieho školenia v RSVS. Ostatní pra-
covníci sa zúčastňujú opakovacieho školenia na svojej •
elektrárni:

Prvé opakovacie školenie v RSVS pri funkciách a vyža-
dovaným oprávnením sa uzatvára Štátnou skúškou pred štát^
nou skúšobnou komisiou pre udeľovanie oprávnenia. Obsahom .
štátnej skúšky sú:
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- väeobecné otázky prevádzky a praktické znalosti o jadro-
vých elektrárnách,

- konkrétne znalosti v rozsahu "limitov a podmienok", Spe-
cifikovaných bezpečnostnou správou so zameraním na jad-
rové elektrárne, pre ktorú je kandidát školený.

Rozsah štátnej skúšky je určený druhom a triedou
oprávnenia. Funkciou štátnej skúšky je posúdiť predpoklady
a zhodnotiť vedomosti, schopnosti a zručnosti uchádzača a
na základe hodnotenia priznať druh a triedu oprávnenia.

Každé ďalšie opakovacie školenie sa uzatvára periodic-
kou skúškou pred skúšobnou komisiou RäVS, ktorej výsledky
eú podkladom pre obnovenie oprávnenia.

C/erovanie a hodnotenie vedomostí v opakovacom Skole-
ni pre ďalšie skupiny školenia sa uskutočňuje v súlade
s príslušnými odborovými normami.
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H H X . Basmi IleTpoBHM JI a n c K K VI

r p y n n a nycKa H aa-na^ien B - l flcjiOBCKe BoryHime

OCHOBHHE IIPWHIpinH IICWOTOBKM nEPCOHAJIA A3C

PaspeuiHTe MHe OT vMeHvi w no nopy^eHHio rpynnu
CKKX cneunajiMCTOB, pa6oTaDmnx cefK-ac Ha nao

HCJIOBCKO BoryHJtue, npuBeTCTBOBSTb Bcex c e -
B a&Jie y^acTHKKOB KOH$epeHUHH K

s a JisCesHoe npnrjiamenne Ha ^aHHyio KOH$epeHiJ(KR. Teua

oneHb ocTpoK He rcsbKo y Bac B ^exocJiOBaK«ilt HO H y \:
i

nac. OT pemeHHH 3TOM TeicH aaBKCMT oqeHb uHoroe, u ôeaonac- j;

HOCTb, M Ha^eiĹHOCTb He TOJIbKO 3JieKTpOCTaHi;MÍI, He TOJIbKO K S - ľi

HHCTepcTBa SHepreTHKM cofiCTBeHHO, HO K oKpyxaiomeft cpe^H í

K OTpacjíeK xoaaiicTBa, KOTopne n o ^ y i a n T aJieKTpoaHeprmo, n o * i

jiyqaDT «renJio. BM^MMO, uev Hyat^H roBopMTb o TOM, MTO

• TOBKa nepconajia smjiaeTca c au a no cede yxe oqeHb CJIO*HOÍÍ

npo6^eMoii: Ha^MHaa OT aapoOoTHOíi njiaru u KOHMaa xvuibeu

s e e BonpocH nepeBíisaHH B TyroK KOMnjreKC, B TyroS y3eji M
Haqajio, r ^ e KOHeij nofl^'ac o^eHfo Tpy^Ho ÔHBaeT paaoôpaTfcCís.
ft no^HocTbo paa^ejiflio MHeHMe K noJsoseHna, KOTopHe s^ecb BHC~

yze TOBapwmn ^o ueim, RO a neuHoicKO xoTeji 6H HX
nonpaBMTb B TOM, MTO Haflo co3Ä8BaTb CBOB

Kyio mKOJiy no^roTOBKH HÄepHHx anepreTMKOB. noqeuy?
qTO nJiaTKTb fleHbrw aarpaHHMHUM ueHTpau npocTO u ocymecTR«flTi>
T8M no^roTCBKy cneuHajiMCTOB TO*e npocTO, HO, BIJ
q TO B Kaxfloíi CTpaHe cymecTBy.oT CBOM ueroRKKUi, CBOK

K noaMTMBHHe CTopoHH no^roTOBKH, M, Kor.ua aTw HeraTHB-
u noBMTWBHHe CTOpOHU CToHT B OAUOu u e c T e , AonycTMu B ^ e -

(IHKOJIU M ueTOAHKM pasHHX CTpaH), TO noJiyiaeTca
CoJibuioíi KOMn^eKC paaHux ypoBHeň uevoAHK K KaqecTBa

TpeOoBaHMit M KBa^iKjuKai^Mtt. Kpoue Toro,
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npoĎJiejia noAroTOBKH KSAPOB peraeHa He 6yp.ev.

3TO roBopu noTouy, *tvo KUBD HexoTopae OTHomeHua K

npofijteiíau, cau npomeji BCB ©Ty micojiy noAroTOBKK BTOMHUX

c Haiajia m flo KOHUB - 10 Jiei> HaaaA, tcor^a y Hac
npaKTHtiecKM ABe CTaHUMU, es i taac y x e MX WHCJIO

Toxe K 2 0 - T H , 8Ta npoCneiia Ä^H coBeTCKofi
Toxe HBJíHeTCH npe8BU«iaiÍHO ocTpoR. Ví B peaieHMM a TO ft npoOjie-
ua si Biiixy aanpituep HecKOJibxo aTanoB. H xoTeji 6n cpasy o r o -
BOpMTbca o TOM, H TO ue Cyfly roBOpicrb o >ceK npočJieMe noAro>
TOBKIÍ nepcoKajia B i^ejiou, OHB y Bac AOCTaTO^HO KSBecTHa,

xopouio o He M y x e cKaaajiw TOBapuutit, a xorex 6H
Barae BHHuaHíie Ha noAroTOBKy onepaTopoB peaKTOpa

M onepaTopoB 6jioKa, T . e . Tex cnerjMajibHOCTeíí, KOTopux B ^ e -
xocjioBaKMM noKa-MTo He Taic TO MHOTO. ÍI mienHO BBMfly KBBJIH-

$wmipoBaHHHx cnei;iiajiMCTOB. 3Aecb no Hamaný siuenviv AOJIXHO

6nTb HecKOÄbKO cjieAy»BlMX 9TanoB noAroTOBKM. IlpexAe B c e r o ,

OTÔOp KaHAHAaTOB AJIH SaHflTMfl 3THX AOJJXHOCTeŽ (fl 6yAy TOBO-
pHTb TOJIbKO HO 8TKU AByU CíieUiiaJlhHOCTSiu) , OTĎOp KSHAHABTOB,
MX noArOTOBfca, AonycK K paĎOTe H paCoTa, nocTOfiHKas paôoTa
c 9Tiíu nepconajioM B TeweHiie ero paÔOTu Ha aTOMHOu npe^npKH-

IlpexAe Bcero oTĎop nepcoHajta. B oTCope nepcoHajia a Ou
cfle^aji, n B CCCP MH AeJiaeti cTaBKy npexAe Bcero Ha u o -
cneuHajiMCTOB, Ha BsnycKHMKOB sucmiix tnKOJi - "BHCOKHX

KaK BH roBopwTe. Ilo^euy? IIoTouy, HVO 3TOT IIO^OAOŽ c n e -

eCJIM OH npaBHJIbHO H XOpOmO OTOCpaH, OH UOXeT CHTb
nepcneKTHBHiiu cneiinajiiíCTOM STO cneu,isaji«CT ne Ha r 0 4 , He Ha

- STO cneu,KajiHCT no KpaftHeR uepe Ha 10 - 15 j ier M He
oAHOň CTaHiíHM, 3T0T cnei^KajiHCT uoxeT 611 Tb y x e

Jin BeAOMCTBa, RJISI UHepreTHKH B u e x o u . Ilpn O T -

6Ope fl 6H ^RtlHO peKOUeHAOBaJI yWMTHBaTb KaK KBaJIK^HKaitHOH-

Hue AaHHne, HO no KBajiH(f>HKaitHH KOHCMHO OT CTyAôHTa H OT MO-

^OAoro BunycKHMxa'Bysa B OOUIOMTO MHoro x^aTb ae npHxoAKTca,
HO, no KpaftHefl i iepe, TeopeTH^ecKan noAroTOBxa AOJiXHa 6HTb
n OJI Hafl n Ha B H C O T C



$K8HvecKxe AaHHiie - &T0 ecrecTBeHHo, &xx psf>0TH e
Hoň BHepreTMKe HeoQxoAKMO xopomee eAopOBb&j, & ucry E S « exa-
88Tb, HTO B cBoe BpeiiH Korfls si ítomeji B arouRys asepreTHxy,
nac OTĎHpajíK no (gmaimecKifM ASHH'JM, noon e ôojibmoPi M Tmavé*Í.-

nposepKe cocTOflHwa sflopoBba. íajibme
noAroTOBKa nepcoHajia - oTOop no
AQHHHM JI OTCop no MfleiiHO-nojiMTM êcKMM rn;aHH»u. Hea?

noKaauBaeT, MTO ne noxe T 6uTb 100-npoueHTHo:íí
OT cneunajiHCTa ec^M BOT o^na wa 9TMX BejumwH y Hero B

TO CTopoHy HeyAOBjieTBopnTeibna. Iloqeiny?
onepaTopa, MJIM peaicTopa, paÔOTa onepaTopa ÍSJIOKS, ei-a
Ta MiíeeT oieHb Co^ibinyc HepBHyr> >iarpy3Kyf f
Ky HeceT MejioBeK m 6ojibmyx> OTBeTCTBeHKOCTb. flaxe JTL^H KS

paÓKoro aecíiTKa, KOTopnx He^baa HaaBaTb TpycaMM, B Hexo?o«
pax aBapníiHHX cwTyaunax, ue aaxoÄflT ceGa, He HSXOAHT psaii-

HMfl K TepflKTCfl. Il03T0My T8KMU BOnpOCaU, H 3Hac, B 3SĽÍ8J1

CTpaHe y^ejiHeTCH oweHb MHOTC, K coxajieHKJu y Hac HS uopaxt-
HO-ncMXOÄorMyecKyK m MAeÄHO-nojrMTM^ecKyi) noAroTOBKy He y r̂e

TaKoe BHMuaHiie, y Hac STO cwiTaeTCfl B
no KBajiM^MKaqMOHHUK ABHHHM TOBapHm

BHnycKHHK, "BHCOKOÍ! mKOJiH", TO yme TyT BonpocoB
xxx ĎHTb He MOxeT. Tax KBK cuuTaeTCď MTO aTU CTOPOHK

pa yAOB^eTBopMTejibHU* 3TO, BMAHMO, He coBceu np&mwhBO j K

cwr&Kt, Mto yneJisiTh BHtiMaHtie QTKU Bonpoceu 6yÄsr-v Co^se Tipe."

BHJIbHO.

KacaeTca noAroTOBKK, no,nroTOBKa Kax R y a e
ĎHTb B cBoeíi tiexocjtoBauKott HauMoaaäbHoä ffiKoie m B >:£.-

KHX-TO OTAe^bHHX CJTyMaflX BepOHTHO eCTb CMUCJI OTASBSTb Ci76-

UHaJiucTOB Ha noAroTOBKy 3a rpaHMuy. IIoAroTOBKa AOJiiHa B c e -

0a BKAtman paOovy no cTporo MHAMBMAyâ bHHM nporpauuav, ao

Ha ocHOBe KSKMX-TO oCiqex AMP6KTMBHHX nporpauu* Iloweiiy CTpo-

ro HHAHBHAyâ bKuu - npH OTOope KaJtAoro cnezfKa^Mcra, BMAMIIO,

UOXHO BHHBMTb C^aCue M CMAbHKe CTOpOHH, KTO-TO BepOHTHO H6C-

KOJibieo cjiaOoBaT no KBajiM<f;itKauMOHHOiiy COCTOMHXD, KTO-TO c z a - !
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AonycTHu B uopajtbHO-ncHxojtorfwecicoft noflroTOBice -

noKaaavejtK AOJIKHH ywiTHBaTbCH*

HeoOxoAHMO coaflaBaTb yqeCHue ueHTpa H B yqeOHHX

sporpaMMy cTponTb T S K , MTOGH OHa 6njia nojiHOCTbx> aaicoH-

» SI upoxuAHJt Bce 3TK "yHHBepcMTeTH" - M Ha nepBHX n o -

MHS CH-ÄO ÄOBOJIbHO Tpy^HO - nOTOMy MTO B OflHOM MeCTe Te-

Ta»T $K8KKy peaKTopoB, B ̂ pyroii uecTe Te6e

«£ť!pH,yJO $M3KKy, B Tpeľbeu tjuTQIJT TOJIbKO MeXBHHKy,

TenjioTexHříKy, noHMMaeTe, MTOOH coeÄMHMTb STO a c e

ayano pqeHb u oqeHb JIHOXO aaHMMSTbCfl eme cauuM.

Kpoue TOTO, paOoTa Ha nycKOBux SJIOKSX, 3TO no HauieíS

apeHKH RBJtnerca HecpaBHuuoft uiKOJtoň pjin noAroTOBKH,

X&K BHHBjteHHfi opraHwaauMOHHux HaBbiKOB nepcoHajia TBK, e r o

yueHHH M BO3MOKHOCTH paOoTaTb Ha paOoueu uecTe H e r o yuenae

yme npuHOCHTb y x e Ha TOM aTane, Ha KOTOPOM HaxoÄHTca CTpo-

HTejiBCTBO &JieKTpocTaHi(Mň nojibay H onpaB^OBaTb Te j^eHbrH,

z'íŕ. flea wan, ftOTopue BJioseHH B ero no^roTOBKy u a c^HTajo I T O

npaBHJibHO cefiuac ÄejiacT TOBapmî H co CTdHU

npMcajiaiDT CBOJR nepcoHaji, CBOMX Jin^eíl Ha

BoryHMue. 3TO HM C ueu He cpaBHMMafl uiKOJia

q TO Kor^fi cau npcaeseuib no Bceii cacTeuau, no Bceay

npoftfleaib Bee KBK roBopHT "OT M ÄO" M ÄQxe

s HecKOJibKHX cjiywaax Gyfleinb KMeTb HenpMflTHocTu KSK C HHBec-

Tan c MOHTaxäitKaMH TO H ay Mac xopooio aanouMHaeTCH

KacaeTCH ÄonycKa nepcoHajia K paCoTe, TO H 6 H Mor

cjiep,yt>m,ee: Aonycx npOHSBOAiiTca nocjie

sKaaiieHOB, nocjie coGeceflOBaHHS c saniecTtiTejieM

pa WJIH rJiaBHUM HHJteHepou, KOTopue onpeňejianT

noflroTOBKy ASHHoro cneitHajiiiCTa, $yHKUMOHa^bHy»

aaHHTiia ero paCoiero MecTa, nocae 9Toro MH BHnyc-
eneujta-iHCTa Ha 2 - 3 He^e^H RASI paQoTu noA Ha6jn>AeHKeiit

:&. psfjoqee uecro TÍOR na6jtt>p,eu\iie\i Sojiee onHTUoro paOoTHMKa.
;'í ^wsřsKo nocjie HCTeieHMíi BOT 3THX flByx-Tpex He^ejib, uu u o -

XÍ?.ÍÍ s r o /íonycTUTB K caMOCTOHTejibHofi paCoTe, HO npM ycjiOBMM
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OTBHaa co OTopom* TOBapnmss

TBJIJUI naTpoHaT, noTOMy MTO BCH noflroTOBKfi BVŮ C^HO S y s e
paŮOTa HenocpeACTEeHHo na paOoweu wecTe- TOES S^OCHV Kaarf
-TO aiTMXH » TOBapjtm, KOTopaň ocynjecTBAiie* cTaaKpoBKy esca
ro noAOTeMHoro, HSU rapaKTitpyeT, HVO noJinocvhz TOTOB

H uoxeT saHHMaTb cBoe pačo^ee uecTo, & a& nero
K nojioxMTbca. MTO KacaeTCH paOo?H

B noBceAKeBHoK ero paCoTe no BKCiuyaTauMiti TO a^ecb, ne K
uieniy HiieHHio, nejibaa ASBaTb 3aeTanBaTbcH nedesený na amiov.
MecTe, aexbsfl AasaTb euy ycn&KanBaTbc.q, q o OK nporaejB
DIKOVU, Mro OH Bce SHaeT, MTO OH Bce noerw^ M MOKST

GoJiboie ne flejiaTfa. 3TOI-O Hejtbss ^onycKaTb. ÍIosToiiy its n
TMKyeu aaHUTne TexHHMecKOft yveäu, rcojwTircacKoft yiaOHf -̂

JI e K unit Ä Ji H paOoqero nepcoHajia no TexH^wecfcofi y q e 5 e
aaHHTeft no nojiKTMMecKOií yweäe JIJIS paCotierc

coHa.ua, noTouy M TO BOT Bce STM ueTOAu y^e-cia OHM KBK pas
npwO^MxaBT cneuMajiHCTa, K yueHus pa5oTapri> c JimflbUK, K y
HMB npHnOAHeCTM CBOM aHaHMfl H OT.USTb HX JI»Äfl«, KOTOpNe

SHaHHfi eme ae KUBCT, Kpoue TOTO cneiiwa^ucTU npnoCpeTas
TpeHwpoBKy Ha npoBeAeHMe BOT TSKHX uaccoBKx aaHHTKit Ha
BMTMe HaBUKOB nponaraHAU WAeWHO-nojiMTMqecKiíx Barji«AOB<.
8Ta paôoTa npoBOflHTCH RJIH TOTO, VTO6U nepcouax noBianajt
KBajin(|)KKauM8j, noTouy, MTO Kpoue Toro, q?o OH nepe^ae?
onuT, CBOM aHaHMfl, OH AOJiseH noBumaTb CBOK

KiiecTHO M BMAMMO npaBMJibHo Ôy^eT npoBeAeHwe
ceMMHapoB, nepnoAW^ecKHX ctiunosHyitOB no HauSojtee
npofijteuau aHe^rcTMKii. BMAMUO, ecTb CMHCJI pyKOBOAHnteuy Ä©

nepcoHajiy nepnoÄW^ecKM cocTOBjíflTb pe$epaTU, BUCTynaTb nepe£

TOBapumauM c AOK^BASUH no HattCoJtee aKTyajibHuu Teuau, c Teu,

MTOOH TOBapumu tiorjín saAaTb vuivi Bonpocu, uorxit ne TOJtbxo

noJiyqMTb Aamnie, SHaHMH KOTopue npxoCpeji BucTynanwift, HO

x no Bceit BMAHUOCTM saAaTb min paA BonpocoB, T . e . npomy-

rjiyOMHy ero
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KpoBie Tóro BHAHMO noJteaHo, nepHOAH^ecKW npOBOAHTb - H O *

BEút npoBOAHM nepMOAWíecKH OAMH paa B ABS TOAS n e p e d K s a u e a o B -

Ky D c e r o nepcoHajia no pafioueMy ne c Ty 3HaHMH AOJXHOCTHHX

t. 3TO HeOÔXOAMMO K 3T0

flí roBopi), Kpoue Tóro HeoOxoAHMO K aejiecooópaaHO npoBO-

nepHOÄH^ecKMe nepeaTecTamm nepcoHajia. Mu np0B0.4n.tfH

?»Ta nepeaTecTaiííiít c nepMOAMiHOCTbi) OÄMH paa B 3-4 rofla, STO

3aee,naeT KOMWCCKH, B Koropyu BXOAHT Kpoise cneî Ha^MCTOB -

•íexHMKOB, cnemía-SHCTH M npe^cTaBMTejiM naprwiíHiifx opraHwaauMíl, f

npo$coJD3HHx opraHM8aĽ|iiiÍ, npeflCTaBHTejíK o0mecTBeHHOCT» n c n e -

UKajiHCí1 opníHibiBaeTCfl an npoÄejiaHHyKj paOoTy, OH noKaauBaeT

CTeneiifc CBoeíi KBaj;ii$HKanMW, TexHMMecKHX anaHHíí, nojiMTimec-

KMX 3HaHMÍÍ, MOpâ bHO-nCKXOJIOrWMeCKIIX SHaHKÍi T. e .

co Bcex CTopon M Korvia OH npouieji sTy

KOMJÍCCKH pemaeT JIK6O cneuHajiKCTb y^oBJieTBopaeT TOÍÍ

KOTopyB BaKKMaeT, JIHOO Hey^oB^eTBopaeT H KOUMCCMB

ero nepeBecTK na APyrym fyHKuwi), ecnw

JŽMCT iiOKaanBaeT ce6a BcecTopoHHe rpaMOTHHM, no Bceu

Bonpocant, KOTopae KOMÍICCMK MHTepecoBajiM, TO KOMMCCJMI

pyKOBOACTBy cTaHqHM aaMMciiiTb 3Toro cnemjajujcra

5 p e s e p s , jivióo noBHCHTb e r o . ECJIW OH AonycTnu 6HJI onepaTop

peaKTopa, noBHCMTb e r o Kate onepaTopa fijioKa JIM6o nepeBecTW

e r o Ha ŷHKUM© cMeHHoro iiaxeHepa. Tanne c^yiaM y Hac ČHJW.

To ecTb, BOT TaKwe ueponpwHTHH He ABET cneuManucTou sacexM-

BaTbCfl H8 OAHOM MeCTe, H KaK-TSK CTKMyJJJipyiOT MX nOCTOÄHHOe

noBunieHue KBajiH$nKaunH. noHBjíeiine B yqeCHĽx ueHTpax

poB cymecTBeHHO uoxeT coKpaTWTb Bpeun Ha nepBOHaqajibHyo

roTOBKy cneunajiwcTOB, T . K. nocjie OKOHqaHHH Kypca

tiecKoft noAroTOBKM MOxeT 6uTb npoBeAeH Kype TpeHaxepHolt

roTOBKK B OTpaOoTKe HeoCxoAMMHS HBBHKOB no ynpSBJíeHNS p e a x -

TopoM, SLOKOU t u x oTAejibMM oOopyAOBSHMeu. noejte

3 yneÔHOU ueHTpe e OTpaĎOTKoíl Ha TpeHaxepe pflAa

MOJCHO CMMTaTb, WTO cnenHBJíxcr, noc^e K

roTOB K caMocTOflTejibHoä paCoTe.



no Hameuy mieHHK, oqeHb nojtesHO AJIH pa6ova»Eiero nepc-.
npoBOAMTb Ha TpeHaxepax npoTHBoaBapK&HKe TpeuiipoBKH

c penteHMeu aaapuftHux CMTyaiiKfi x $aKTmjeci£M ynpasjieHJieM c č ^
py^OBaHxeu TpeHaxepa. BBKAy Toro, MTO Ha xaxAoft A3C rpenr-
xepoB H6T, a cymecTByxmtxe vpeHaxepu B yqeo"HHx ueHTpas, K&K
np&Bnao, earpyxeHH, ecTb KpaftHaa HeoOxoAMMocTS OG6O«KÄ

coHajt nepMOAHMecKM HO He ueHee 2 paaa B roA npon/CKa^b
pea TpeHaxep p,xa OTpaOoTKK M aaKpen^eHHfl HaBUKOB no VP-I
HMD HecTaHAapTHHX CKTyaifHitt. Pa8ynneTCH, tiTo nporptiray :
Haxepos TaKxe nepMOflimecKK AOJIXHH oGHOBJiHTbcs.
noAxoAa Ha coBpeueHHOU ypoBHe He uoxeT OUTÍ> m
UMpoBaHHoti noAroToaneHHoro nepcoHajia*

Bee 3TM BOnpOCH O KOTOptlX fl rOBOpMJI,
c B o e r o AOKyiieHTajibKoro peraeHMH. 8 ? K Aouyusnvu ;
peajixaoBaHH Kax no JIMHHM UHHMCTepcTBa TOILKHB K

T8K M no JIMHXM tieXOCJtOBaUKOÍi aTOUHOÍS KOlfHCCHK? T. S . 3•••?•,
AOKyueHTH AOJtXHII 6HTb HOpiiaTMBHHe, flHpeKTM3HH6

9T0 AOJIXHH OlITb nporpailUH, MHCTpyKUMM, MeTOAKXK,
UMH, T. e . AOJIJCHH CilTb DpXAKMeCKKe nOAKJIBAH fífiíl SOT -?"'1

pafioTu c nepcoHSJioii npaKTnuecKofir nocTOHHHoň K noscä.r,.?^
roBopD o pattOTe c nepcoHajiei*, KOTopuft y s e ecn> HQ
CTaHt̂ MM, noTOuy MTO BH cauu noKwuaeTe, HavwHeeTe BH ,y:;
c HyjiH, a HaMMiiaeTe yxe c Toro, v TO y Bac yae co& .̂eÄO

BdJUMM 3aK0H0ÄftTeJIbCTB0»i O TpyA^, BaoiHSí
H Bceuu "cuepHííL(auKM, KOTopae ecTb B HHHKC-

TepcTBe, 8TM AOKyueHTH HaAO AonoJiHHTb M peuiaTb Bonpoc UOĽ,-
roTOBKN KOunJieKCHo H OKOHMaTê bHO. B TaKou cjtywae ôy^eT xej;
pas BwnoJiHeH AeBita Haine» KOH$epeHĽiiiM, ITO "Kval itná pr ípra-
va p e r s o n á l u - základ bezpečnej a s p o ľ a h l i v e j prevádzky*.
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Qábor S s t a n c a
Jadrová elektráreň PakS

VÝBER A VÝCHOVA ODBORNÍKOV PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

JADROVEJ ELEKTRÁRNE PAKS

NáS podnik - Jadrové elektráreň PakS ako budúci pre-
vádzkovateľ vznikol v januári roku 1976* Podľa plánu a po-
dľa súčasného postupu výstavby uvedenie prvého bloku do
prevádzky príde na rad v druhej polovici roku 1980.

Keď porovnáme dva vyššie uvedené dátumy, vidíme, že
na výber a na špeciálnu odbornú výchovu personálu pre pre-
vádzku a pre údržbu mame k dispozícii o niečo viac ako
Štyri roky. Toto obdobie sa zdá na prvý pohľad dostatočne
dlhé, ale ak uvážime, že v podstate treba vySkoliť takmer
tisíc odborníkov v špeciálnych kurzoch, zisťujeme, že čas,
ktorý máme k dispozícii ani nie je dosť dlhý.

Táto nie jednoduchá úloha prislúcha predovšetkým
osobnému a školiacemu oddeleniu.

Našu činnosť sme rozdelili na dve časti:

- na výber odborníkov a
- na výchovu odborníkov.

Pred výberom odborníkov na pracovné miesta v jadro-
vej elektrárni bolo potrebné určiť vyžadovanú úroveň ich
vzdelania. Určilo sa takto:

1. V prípade okruhu odborníkov pracujúcich v primárnej
častii

a/ univerzitné.aiebo vysokoškolské technické vzdelanie
príslušnej špecializácie a podľa možnosti prax v
klasickej elektrárni,

t:



r
. *

b/ stredoškolské vzdelanie a ukončený predpísaný odbor-
ný výcvik pre dané pracovisko a prax v klasickej
elektrárni /aspoň rok/*

Na základe školského vzdelania a odbornej praxe roz-
hodne príslušný vedúci oddelenia o obsadení pracovného
miesta v primárnej časti.

2. V prípade odborníkov pracujúcich v sekundárnej časti:
i
\ a/ na obsadenie pracovného miesta vedúceho prevádsky a
j vedúceho stredného stupňa univerzitné alebo vysoko-
I školské technické vzdelanie a prax v klasickej elek-
| trárni,
,' b/ na obsadenie pracovných miest ako hlavný majster,
' hlavný strojník, majster treba aspoň stredoškolské
$ vzdelanie a príslušný odborný výcvik a prax v kon~
1 venčnej elektrárni,
1 c/ na obsadenie manuálnych pracovných miest aspoň pre
j pracovné miesto predpísaný odborný výcvik a prax
< v konvenčnej elektrárni.

j 3. V prípade údržbárskeho personálu je pre okruh stredných
M vedúcich a majstrov, ako aj pre technické kádre uplat-

ňovaná n.-vriaká požiadavka ako pre okruh sekundárnej
časti.

V prípade manuálnych pracovníkov údržbárskeho personálu
je podmienkou vyučenie; od praxe v konvenčnej elektrár-
ni možno upustiť, ale od praxe v odbore nie.

postup pri prijímaní pracovníkov

Pracovník, ktorý sa uchádza o prijatie do nášho pod-
niku, podá žiaáosť spolu so svojím podrobným životopisom
osobne na personálnom oddelení, kde dostane tlačivo na le-
kársku prehliadku. S týmto tlačivom je povinný absolvovať
veľmi rôzne odborné lekárske vyšetrenia a ergonomické a
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psychotěchnické skúšky a musi sa podrobiť psychotěchnickým
testom.

Ústav národného zdravia odošle personálnemu oddeleniu
podniku výsledok a posudok lekárskeho vyšetrenia a ergono-
mickej skúšky. Vedúci personálneho oddelenia spolu s prí-
slušným vedúcim odborného útvaru - v prípade obsadzovania
saieats vedúceho stredného stupňa je to riaditeľ - zhodnotia
materiál a životopis uchádzača.

Po zhodnotení materiálu, ak uchádzač je pre podnik
potrebnou pracovnou silou, pozve podnik uchádzača na osob-
r-,f pohovor.

pohovoru sa zúčastnia: uchádzač, vedúci personálneho
•oddelenia a vedúci oddelenia príslušného pracovného miesta.

predmetom pohovoru je: osobná informácia ľudského, \
í apologického, odborného a sociálneho rázu a tu sa zrodí j
aj rozhodnutie o zamestnaní, o pracovnom zameraní, o pla- í
tef c termíne nástupu do zamestnania, prípadne o možnosti '•}
a termíne riešenia bytových starostí.

Z uvedeného vyplýva, že proces prijímania je zdĺhavý, ?

na pracovníka aj jeden - dva mesiace, ale podľa doterajších
našich skúseností je to užitočné tak pre podnik, ako aj |.
pre pracovníka. Prijímanie v nešom podniku je plynulé, keď- f
že rokujeme súčasne s viacerými uchádzačmi. [

Systém špeciálneho odborného výcviku našich odborníkov

Pracovníci prijatí do stavu nášho podniku absolvujú
nasledujúci výcvik:

1. Podnikom organizovaný kurz: "Všeobecné poznatky
o jadrovej elektrárni".

2. Podnikový odborný špecializačný kurz o teoretic-
kých poznatkoch z jadrovej elektrárne.

3. Odborný kurz z elektroenergetiky.
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4* štátnymi äkoliacimi ústavmi organizované odborné
teoretické a praktické výcvikové kurzy.

5. Špeciálny výcvik v zahraničí na prevádzkovaných
jadrových elektrárnách a na trenažéroch.

Pracujúci sa prirodzene zúčastňujú uvedeného okruhu
školenia v príslušnom rozsahu svojho odborného zamerania,
ale každý pracovník musí absolvovať 160-hodinový kurs "V§?
obecné teoretické poznatky o jadrovej elektrárni11 a z jeb«
predmetov úspeáne zložiť pred komisiou skúšku, tíspešné .-
končenie tohto kurzu je podmienkou pre celý ďalší domáci
ale najmä zahraničný odborný výcvik.

0 úrovni vzdelania poskytovaného uvedeným kurzom "Vše
obecné teoretické poznatky o jadrovej elektrárni" sa klaá-
ne a uspokojivo vyjadrujú aj príslušní vedúci zahraničných
- sovietskych a nemeckých - výcvikových a školiacich stre-
dísk.

Hlavné predmety kurzu:

- fyzika, technika a dynamika reaktora,
- poznatky o primárnom okruhu,
- poznatky o sekundárnom okruhu,
- pomocná prevádzka a jej zariadenia,
- poznatky z radiačnej bezpečnosti,
- technika bezpečnosti práce,
- ovládanie a výpočtové technika.

Okrem týchto predmetov sa uskutočňujú aj prednéäky
BO všeobecných, už prv vyučovaných predmetov, napríklad:

- termomechanika,
- hydrodynamika,

- metalografia atď.

Rád by som zdôraznil pre.ipísané výcvikové spôsoby
pre odborníkov výrobného a reaktorového oddelenia.

1. Směnový inžinier /načalnik smeny atomnoj elektro-

•
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stancii/: len s ukončeným príslušným odborným inžinierskym
vzdelaním - elektrotechnickým, - strojným, - regulačným je
možné obsadiť toto pracovné miesto, ak pracovník ukončí zá-
kladný kurz o jadrovej elektrárni, absolvuje všetky štyri |
časti Novovoronežského praktického a trenažérového výcviku ;
v trvaní približne 300 smien a úspešne zloží skúšku pred ;

komisiou.

Poznamenávam, že 80 % našich budúcich 3menových inži-
nierov získalo svoj diplom na Moskovskom energetickom in-
štitúte .

2. Operatívni pracovníci reaktorového oddelenia úkon- <
čia domáce kurzy "reaktorová technika" v rozsahu 210 vyu- j
čovacích hodín a "operátor reaktora" v rozsahu 250 vyuôo- \
vacích hodín a po úspešnej skúške sa v Novovoroneži zú- f

í-

častnia výcviku na miesta vedúceho inžiniera strojovne, [
zástupcu vedúceho elektrosmeny jadrovej elektrárne, vedú- [•.
ceho operátora v rozsahu približne 250 smien a zložia
skúšku pred komisiou v školiacom a výcvikovom stredisku.

3. Pre pracovníkov dozimetrického oddelenia je pred-
písané ukončené univerzitné alebo vysokoškolské technické
vzdelanie a desaťmesačný postgraduálny kurz na Budapeätian
skej univerzite. V Novovoroneži sa zúčastnia 2 x dvojmesač-
ného praktického výcviku.

Okrem toho podľa možnosti sa zúčastnia vo výcvikovom
stredisku Nemeckej demokratickej republiky výcviku v mera-
ní a v kontrole v trvaní jedného mesiaca.

Zahraničného praktického výcviku, najmä v Novovorone-
ži sa zúčastňujú aj pracovníci sekundárnej časti, ako aj
jedna časť údržbárskeho personálu:

- údržbári reaktora,
- údržbári hlavných cirkulačných čerpadiel,
- údržbári armatúr primárneho okruhu,
špecialisti pre obsluhu a údržbu sádzacieho stroja*

i



99

Ako vyplýva z tohto referátu,, zatoaadSaý výcvik
odborníkov sa uskutočňuje predovSetkýta v Ncvovojpsaeži, sle
v rokoch 1978 a 1979 sa realizoval aj v NDR a Atómovej čleV
trárni v Jaslovských Bohuniciach.

Pracovné miesto kontrolného fyzika možno ofcsaáii" vva™
covníkom s ukončeným univerzitným vzdelania?. fyzíkáXsielio ľ ma
tematického smeru, sle len po špeciálnom výcviku v
elektrárni u nás a v zahraničí*

Teoretickú výchovu fyzikov uskutočňuje Školský
Budapeštianskej technickej univerzity e Centrálny f
výskumný ústav.

Udržiavanie vedomostí našich odborníkov a
zabúdania zabezpečujeme opakujúcimi sa skúškamio Tsmutc-
snaženiu napomáha ešte aj tá skutočnosť, že naši odborníci
na svojich odborných pracoviskách často prednášajú, uspo~
riadavame im ďalej odborné konzultácie a dni odbortaýeh fil-
mov. Ba čo viac, povinne musia podávať správy o zlskasách
nových skúsenostiach na svojich pracoviskách.

Doplňovanie odborných pracovníkov

Ministerstvom školstva vytvorené jadrovoenergetická
triedy na stredných školách napomáhajú zabezpečovať ďalších.
odborných pracovníkovo Takáto škola vyvíja Činnosť TT Buda-
pešti. V nej sa vychovávajú elektrotechnici pre jadrové
elektrárne. V mestách Péč a Ostrihom sa v roku 1979 zeSne
výchova odborníkov strojárov pre jadrové elektrárnee Výcho-
chovu odborných pracovníkov pre údržbu reaktora s vyšším
vzdelaním plánujeme od roku 1981 na Vysokej škole technic-
kej v Dunajskom Novom Meste /Dunaujváros/.

Od roku 1977 sa na Budapeštianskej technickej univer-
zite uskutočňuje' výchova inžinierov Špecialistov pre reak-
tor.

• .
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Prirodzene školiacim ústavom, na ktoré máme požiadav-
ky, podľa svojich možností aj významne pomáhame, a to na-
pr, kupovaním zariadenia vyučovacej techniky, magnetofónov,
diaprojektorov, filmových premietačiek, ako aj výrobou né-
sorných pomôcok, čo prispieva k účinnosti vyučovania.

So študentmi, poslucháčmi univerzít udržujeme styk
starostlivosťou o ich hmotné zabezpečenie zmluvámj o posky-
tíjvanl štipendia.

Na stupňovanie účinnosti výchovy v podniku naši dobre
vycvičení odaorní pedagógovia pravidelne používajú moderné
vyučovacie technické prostriedky našich učební.

Naším ďalším plénom je po spustení prvého reaktorové-
ho bloku vytvoriť Maďarské školiace stredisko, v ktorom od-
borníci nášho podniku a zahraničných elektrární budú môcť
absolvovať užitočný výcvik na simulátore.
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Ing* Miroslav M a t o u š e k , CSc.
Výzkumný ústav energetický, pobočka Praha

PfiíSPSVEK EQtí K PgÍPRAVŽ PROVOZNÍHO PERSONÁLU JADERNÍCH

ELEKTRÁREN Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A VLIVU LIDSKÉHO

ČINITELE NA BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST pROvozovAwffpn ?.ffif-
ZENÍ

Dnešní konference se zabývá velice významnou a na
energetických konferencích dosud poměrné málo projednáva-
nou problematikou, již je příprava provozního personálu
jaderných elektráren*

V souvislosti s touto problematikou je nutno připome-
nout jeden zvlášť významný aspekt výchovy provozního per-
sonálu, a to je výchova k bezpečnosti práce*

Výzkumný ústav energetický byl opatřením ministra pa-
liv a energetiky z roku 1976 pověřen funkci vedoucího pra-
coviště pro "výzkum bezpečnosti práce a spolehlivosti lid-
ského výkonu v energetice". Zajišťováním tohoto úkolu byla
pověřena Laboratoř bezpečnosti práce, kterou jsme v našem
ústavu založili v roce 1974*

Jedním z hlavních předpokladů pro zvyšování protiúra-
zové prevence je znalost skutečného stavu úrazovosti v od-
větví. V zájmu zajištění potřebného přehledu o úrazovosti
byl proto v naše ústavu vypracován automatizovaný infor-
mační systém úrazovosti /AISU/, který je uplatňován již od
r. 1976 a umožnil získat velmi cenný podrobný přehled o
příčinách úrazů a jejich následcích ve všech oblastech čin-
nosti energetiky.

Za sledované tři roky došlo v energetice ke 4 858 úra-
zům. Přitom nejčetnějším zdrojem úrazovosti byly pro3třed-
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ky verejné i vuitrosávodnl dopravy a pflalušné komunikace,
kd« doSlo k 23,6 % úrazů.

V prostorách kotelen vzniklo 17 % úrazu. Na zauhlové-
nl a v příprava uhelného prachu dochází k 10,9 % vdech
úrazů.

Fro zajímavost: v 602 případech z 4 858 vyhodnocova-
ných úrasůt tj» ve 12,5 % - p&sobil na pracovníky konden-
začních elektráren alkohol, i když jako přímý původce zá-
vadného jednání je uváděn jen ve 12 případech. .

Na velké většině úrazů zaregistrovaných v energetice
za poslední tři roky nese vinu postižený pracovník přede-
vším tím, Se se při práci dopouští porušování bezpečnost-
ních předpisů, i když jejich znalost musí prokazovat každé
dva roky při periodickém přezkušování.

Nejtragičtěji se nedostatek odpovědnosti projevuje
při práci na elektrickém zařízení. Nedbalost při zajišťo-
vání pracovišti měla během uplynulých tří let za následek
19 smrtelných úrazů. To znamená, že každý šestý úraz elek-
trickým proudem bym úrazem smrtelným. V této souvislosti
není rozhodující, že úrazy elektrickým proudem, kterých
bylo celkem 118, tvořily "jenH 2,4 % celkové úrazovosti
v energetice.

U některých pracovních úrazů se projevuje tak markant-
ní porušení bezpečnostních předpisů, že se nabízí otázka,
zda vedle nedbalosti nepůsobí i další faktor - nedostatečná
znalost bezpečnostních předpisů. Pro vybrané profese jsou
v energetice předepsány pravidelné zkoušky ze znalosti
bezpečnostních předpisů a také prakticky v každém případě
pracovního úrazu může organizace prokázat, že postižený
pracovník skutečně složil předepsanou zkoušku* Do jaké mí-
ry je však tato zkouška průkazná? Dosud se periodické pře-
zkušování provádí na podnicích formou ústní zkoušky, jejiž
charakter umožňuje subjektivní ovlivnění výsledků. To se



103

projevilo i při mimořádném pře zkus* ováni, která prováděli
pracovnici LBP EGÚ. Cílem bylo ověření kvality dosavadní-
ho způsobu Skolení a přezkušování.

Jako zkušební byla zvolena forma písemného testu,
která se jeví objektivnější. A skutečně, docílená úepeä-
nost byla pouze 40 % přesto, že před Čtvrt rokem byla u
podnikové zkuSební komise 100 %.

Z toho je patrné, že bude nutno dosavadní způsob Sko-
lení a přezkušování změnit, a tak působit na zvýSenl zna-
lostí bezpečnostních předpisů*

Takové jsou dosavadní zkuSenosti a některými faktory,
působícími na vznik pracovního úrazu v klasických elektrár-
nách* Tyto faktory by se mohly v daleko závažnějSí míře
projevit i v jaderných elektrárnách. Navíc bude nutno uva-
žovat dalSÍ neméně nebezpečný faL.ar - jaderné zářeni,jež
má mnohé znaky společné s elektřinou. Je stejné nehmata-
telné a bez předchozího varování působí stejně zákeřné.

Musíme proto správně orientovanou výchovou pracovní-
ků zabránit, aby ve své praxi uplatňovali nekritický ru-
tinný přístup k výkonu své profese, neboť odtud už je jen
krůček k vážnému úrazu či havárii.

V porovnání a kondenzačními uhelnými elektrárnami
v jaderných elektrárnách odpadají některé charakteristic-
ké provozy, jako např. zauhlování a odstruskování. Snižu-
je se i nárok na vnítrozávodní a mimozávodní dopravu, kde
dnes právě manipulace s palivem je nejčastějším zdrojem
úrazů.

Dosud je vSak pro nás zcela neznámým místem úrazů
reaktorovna s celým primárním okruhem, a to nejen působe-
ním radioaktivního záření, ale především působením jiných
zdrojů, jako např. manipulační prostory s vyhořelými
články a jejich dopravou, pohybem hmot a materiálů, mani-
pulacemi s materiály a zařízeními, neopatrností pracovní-
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ků v pracovních prostorech, neopatrným zacházením se spe-
ciálními nástroji a přípravky apod., které dnes představu-
jí z hlediska prvotních příčin 75,8 % vSech úrazů v ener-
getice. Musíme tedy usilovat o to, aby se taková četnost
úr&zů ve zmíněných prostorech jaderných elektráren nevysky-
tovala.

Jak už jaem vpředu uvedl, podrobné podklady o příči-
nách a zdrojích úrazovosti v energetice získáváme prostřed-
nictvím automatizovaného informačního systému.úrazovosti.

Na základě dobrých zkušeností s provozem automatizova-
ného systému sběru dat o úrazovosti /AISU/ byl Výzkumný
ústav energetický Federálním ministerstvem paliv a energe-
tiky pověřen též vypracováním systému celostátní evidence
expozic pracovníků jaderných elektráren zářením. Využití
tohoto systému se předpoklade zejména ve dvou oblastech:

- Statistické zpracování a vyhodnocení sebraných dat. Pro
FUíFE /ČEZ, SEP/ budou zpracovávány roční přehledy o pro-
fesionálních expozicích, podklady pro dalaí orgány apod.
Ze zkušeností s provozem jaderných elektráren v zahrani-
čí je známo, že dochází k růstu profesionálních expozic.
Budou proto studovány specifické operace, při nichž je
vydal radiační riziko. Jde zejména o práce v průběhu
údržby oprav, při manipulaci s vyhořelým palivem, odberu
vzorků apod. Zpětným využitím získaných poznatků v pro-
vozu bude pak hledána cesta ku zvyšováni bezpečnosti
práce personálu z hlediska radiační ochrany*

- Operativní využíváni údajů pro okamžité rozhodováni.
Operativní využívání údajů práce umožní napr. výběr oaob
pro jednorázová rizikovější práce /opravy zařízení, údrž-
ba apod./ z pracovníků všech jaderných elektráren, a tím
dosažení rovnoměrnějiího rozloženi dávek mezi jednotlivé
pracovníky a cílem minimalizovat možnost přeexponování
pracovníků.
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Další oblastí, která musí při přípravě provozního per-
sonálu jaderných elektráren splnit svoje poslání, je psycho-
logický a sociologický výzkum.

Z hlediska této činnosti byly již v posledních 2 - 3
létech v rámci spolupráce mezi Výzkumným ústavem jaderné
energetiky, Výzkumným ústavem energetickým a Psydhologicko-
-sociologickým střediskem GÄ SEP vytvořeny dobré základy ke
komplexnějšímu studiu postavení pracovníků v provozu jader-
ných elektráren, při němž by mely být posuzovány všechny
aspekty jejich znalostí, odborných schopností i psycholo-
gických předpokladů pro správnou a včasnou reakci a dodr-
žování stanovených pracovních postupů. Jádro tohoto výzkum-
ného úkolu můžeme tedy charakterizovat jakožto hledání cest
k optimální integraci pracovníka v technických, technologic-
kých, organizačních a sociálních systémech.

Výzkumný ústav energetický je několika svými speciali-
zovanými útvary přímo či nepřímo orientován na výzkum prob-
lematiky spolehlivosti technologického vabavení jaderných
elektráren i na zkoumáni otázek souvisejících se správným
zaměřením výchovy provozního personálu. Spolupracovali jsme
napr. již na podkladových materiálech pro výcvik personálu
v oblasti systému kontroly a řízení jaderných elektráren a
analýzy spolehlivosti řídících systémů. Jsme připraveni i
nadále spolupracovat s ostatními organizacemi na řešení otá-
zek, které projednává dnešní konference. Vycházíme přitom
z toho, že dosavadní zkušenosti a výzkumná kapacita EGÚ, vy-
členěné zatím pro oblast uhelných elektráren, dává dobrý
předpoklad ke kontinuálnímu přechodu na výzkum otázek jader-
ných elektráren v souladu a upřesňující se dělbou práce na
tomto úseku.

Rozsáhlost a odborné náročnost problematiky, souvisejí-
cí s přípravou provozního personálu jaderných elektráren
vyžaduje soustředění všech sil, které máme k diapc* icd-
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Cílevědomě organizovanou vzájemnou kooperací všech za-
interesovaných složek lze vSak dosažení pozitivních výsledků
na tomto důležitém úseku československé energetiky zajistit*
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I n g . J u r a j S e d l á k , D r S c .
predseda Slovenskej rady ČSVTS Bratislava

HODNOTENIE KONFERENCIE

Skončila sa naäa trojdňová konferencia s medzinárod-
nou účasťou na tému "Príprava prevádzkového personálu jad-
rových elektrární**, ktorú usporiadala z poverenia Komisie
Slovenskej rady ČSVTS, pobočka CSVTS pri Výskumnom ústave
jadrových elektrární Jaalovské Bohunice, za spolupráce Ko-
misie českej rady československej vedecko-technickej spo-
ločnosti pre jadrovú techniku, odbornej skupiny SENES pre
jadrové elektrárne, pobočky ČSVTS Jaslovské Bohunice pod
záStitou s. Ing. Vladimíra E h r e n b e r g e r a , CSc,
ministra palív a energetiky, Ing. Jana N e u m a n n a ,
CSc*, predsedu československej komisie pre atómovú energiu,
Ing. Miroslava K u b í n a , CSc, generálneho riaditeľa
koncernu CEZ, a Ing. Jozefa L u k a č k u , generálneho
riaditeľa koncernu SEP. Táto konferencia svojím významom
nielen preto, že patrí do oblasti riešenia otázok rozvoja
československej socialistickej republiky v oblasti palív
a energetiky, ale z hľadiska celkovej štruktúry činnosti
ČSVTS patrí medzi najvýznamnejšie v tomto roku. Na tejto
konferencii sa zúčastnili významné inštitúcie, výskumné
ústavy aj výrobné závody, vysoké školy a celá naša konfe-
rencia prebehla za významnej pozornosti najvyšších straníc-
kych a štátnych orgánov.

Chcel by som vymenovať tuná účasť: českého vysokého
učenia technického Praha, Slovenskej vysokej školy technic-
kej Bratislava, Vysokej školy technickej banskej Ostrava,
Vysokého učenia technického v Brne, Vysokej školy strojnej
a elektrotechnickej v Plzni a Vysokej školy chemicko-tech-
nologickej v Prahe, ďalej rad výskumných ústavov z celého
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územia našej vlasti. Na našej konferencii bolo spolu 128
účastníkov. Na konferencii odznelo 21 významných, vysoko
odborných referátov a účastníci konferencie prejavovali veľ-
ký záujem o túto tématiku nielen koncentrovaným sledova-
ním prednášok, ale aj veľmi aktívnou diskusiou.

Naša konferencia prijala dobré a veľmi významné záve-
ry a odporúčania spoločne podľa štatútu našej konferencie.
0 našej konferencii bude vydaný Zborník základných referá-
tov a diskusných príspevkov, takže bohatosti myšlienok, ná-
metov, skúseností, ktoré sa prejavili na konferencii bude
možné nielen v rámci ČSVTS, ale aj politických, štátnych
1 hospodárskych orgánov vracať sa ct využiť tento veľký po-
tenciál skúseností účastníkov konferencie, ako aj námety,
koncepcie, orientácie, ako ešte väčšmi prehĺbiť, ešte sys-
tematickejšie upevniť, v ďalšom vývoji tento systém prípra-
vy prevádzkového personálu jadrových elektrární.

Chcel by som vážené súdružky a súdruhovia, v prvom
rade poďakovať vám, všetkým účastníkom za tú svedomitú prá-
cu, ktorú ste venovali príprave na túto konferenciu, za va-
še aktívne vystúpenia, ktoré práve svedčili o tom, akú dô-
ležitosť každý jeden účastník tejto konferencie a akú vý-
znamnú zodpovednosť cítil už v priebehu tejto konferencie,
aby táto problematika v ďalšom rozvoji a v zabezpečení prá-
ve výchovy kádrov vskutku splnila to, čo v tejto oblasti
jadrových elektrární musí splniť objektívne voči spoločnos-
ti, voči svetu i voči samej jadrovej energetike.

Chcel by som však osobitne poďakovať aktívnej účasti
našim milým súdruhom zo Sovietskeho zväzu - s. Vadimovi
L a p a k é m u , s. Ivanovi T a s k a j e v o v i , i z
Maďarskej ľudovodemokratickej republiky - a. Oáborovi
S z t a n c s ' o v i za ich účasť a významnú podporu a prí-
spevok k úrovni tejto konferencie.

Chcel by som pri tejto príležitosti navrhnúť, £e vxhľa-
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dom práve na spomenutú kvalitu, úroveň, zodpovednosť, Co
tento kolektív preukázal na tejto konferencii, a v záujme
toho, aby internacionálne skúsenosti socialistických kra-
jín sa ešte väčšmi, lepšie a kvalitnejšie mohli využívať
v budúcnosti, že by bolo výhodné na našu najbližšiu konfe-
renciu na túto tematiku plánovanú v našej republike pozvať
aj väčší počet účastníkov z väčšieho počtu socialistických
krajin v rámci RVHP.

Dovoľte mi, vážené súdružky a súdruhovia, vrátiť sa
k niektorým významným momentom, ktoré boli podčiarknuté
konferenciou ako vykrištalizované výsledky a orientácie
ďalšieho rozvoja toho úsilia, ktoré dosiahneme v tejto
oblasti výchovy kádrov u nás v ČSSR.

Treba povedaťr že jadrová energetika od druhého zapá-
lenia ohňa a od prvého humanistického realizovania tohto
druhého zapálenia ohňa vo forme prvej atómovej elektrárne
na svete, v ZSSR, vďaka práve tomu, že v tejto oblasti sme
boli schopní maximálne spolupracovať a realizovať socialis-
tickú vedecko-technickú aj hospodársku internacionálnu in-
tegráciu, najmä spoluprácu so ZSSR a za významnej pomoci
sovietskych špecialistov pri výstavbe jadrovej energetiky
v CSSR, za pomerne krátky čas vskutku dosiahla významný po-
krok. Na základe toho tematika zvolená pre dnešnú konferen-
ciu - práve výchova človeka ako rozhodujúceho tvorcu a ovlá-
dajúceho a riadiaceho činiteľa vedy a techniky v jadrovej
energetike - je veľmi aktuálna a pre ďalší rozvoj budovania
tejto oblasti s tými perspektívami, ktoré rozvoj jadrovej
energetiky má až na 60 a vyše 60 % zabezpečovať v relatív-
ne blfekej budúcnosti z celkovej proporcie výroby elektric-
kej energie v Československej socialistickej republike, má
skutočne veľký význam. Kolektív organizátorov, podporova-
teľov a účastníkov tejto konferencie významne prispieva

\ k riešeniu tých otázok a tých problémov, ktoré pred našu
spoločnosť tak konkrétne realistiky, aj keď veľmi náročné.
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postavili práve posledná plenárne zasadnutia Ústredného
výboru KSČ, XI., XII. a XIII. zasadnutím v tom smere, aby
naša päťročnica, to znamená závery XV* zjazdu KS6 inicia-
tívou naSich ľudí, našich pracujúcich, v jednote robotníc-
kej triedy, roľníctva, socialistickej inteligencie bez
zvyšku boli splnené. Naša konferencia významne podčiarkla
a podporila tieto princípy kvalifikácie, So dáva vlastne
východiskový profil a východiskové ciele prípravy kádrov,
v tej Štruktúre, ako kvalifikáciu chápe uznesenia predsed-
níctva ústredného výboru strany o kádrovej a personálnej
práci. Preto budem interpretovať a zopakuješ túto Štruktú-
ru, ktorú naôa konferencia podčiarkla.

Do kvalifikácie ber zvyšku patrí predovšetkým morálna,
ideologické, politická, fyzická a zdravotná stránka pra-
covníka, čo vytvára rozhodujúce predpoklady na to, aby
v ďalších atribútoch kvalifikácie, t. zn. teoretickej prí-
prave, ale v tretej fiasti, denno-denne obhájenej konkrét-
nou odbornou praxou, Slovek vždy bol pripravený na najvyô-
Sej úrovni schopnosti a koncentrácie schopnosti koncentro-
vať vôľové aj odborné sily na maximálne najlepšie plnenie
svojich povinností v tejto veľmi významnej a veľmi zodpo-
vednej ľudskej činnosti. Je veľmi správne, že táto konfe-
rencia vysvedčenie ako vzdelanostný predpoklad kvalifiké-

'; cie skutočne chápe tak dialekticky, že toto vysvedčenie
treba denno-denne obhajovať tak morálne-politickými, ideo-
logickými činmi, ako aj odbornými schopnosťami. Podčiarkli
sme týmto fakt, že tak ako atrament bledne na vysvedčení
a pri každom titule, keď vysvedčenie a titul nie sú obhá-
jené denno-denne praktickými činmi pre spoločnosť, pre na-
šu socialistickú spoločnosť a na vysokej odbornej úrovni,
tak isto táto autorita bledne rovnako rýchlo ako atrament
na týchto vysvedčeniach.

Druhým veľmi významným záverom našej konferencie ale-
bo kolektívnym myslením a podporou bolo to, že naša konfe-
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rencia podčiarkla správnosť tej orientácie, ktoré FMP5 vy-
týčilo pre výchovu kádrov pre jadrové elektrárne, a to jed-

: notný systém prípravy prevádzkového personálu jadrových
elektrárni. Ukázalo sa, že práve v tejto koncepcii už do-
dnes sme zaznamenali a máme značné skúsenosti, že táto kon-

] fereneia pristúpila k tejto problematike na vysokej odbor-
j nej i praktickej skúsenosti, podporila ďalôiu orientáciu

tohto jednotného systému prípravy kádrov a naznačila cesty,
v akej štruktúre, akými smermi, aké odporúčania sú potreb-
né na zdokonaľovanie tchto systému. Pri tomto treba pod-
čiarknuť, že práve v tejto oblasti a predovšetkým v prípra-

j ve kádrov vynikajúco sa osvedčila koncentrácia síl a pro-
; striedkov a skutočne súdružská spolupráca tak v internacio-
< nálnom rozsahu v rámci rady vzájomnej hospodárskej pomoci,
:'.; ako aj v podmienkach nadej republiky. Veľmi užitočná a ú-
S činné je najmä spolupráca s vojenskými inštitúciami, za
| ktoré treba aj na tejto pôde naäej konferencie poďakovať
4 pochopeniu a spoločenskej zodpovednosti a obetavosti našich
I vojenských inštitúcií, čím sa významne prispelo práve k tým
^ výsledkom, k tým skúsenostiam, ktoré sme dosiahli v ČSSR.
í Rovnako významnou je výborné spolupráca s vysokými školami*
I To potvrdzuje, že v tejto koncentrácii síl a prostriedkov
; vzhľadom na nároky nielen počtu, ale najmä kvality kádrov
; pre prevádzkový personál jadrových elektrární je potrebné,

aby sme tieto skúsenosti eôte ďalej prehlbovali e zvyšova-
li účinnosť tejto spolupráce na základe socialistických
vzťahov ľudí a inštitúcií, ktoré v tejto oblasti dosahova-
li tieto výsledky.

To je veľmi významný kolektívny názor našej konferen-
cie, ktorý sa tu ukázal. My aj z hľadiska ČSVTS pozeráme
na efektívnosť nielen tejto konferencie, ale všetkých kon-
ferencií. Uvedomujeme si, že tu prítomní súdruhovia z veľ-
mi významnej oblasti nášho národného hospodárstva v priebe-
hu konferencie, na ktorej sa zúčastnili, pochopiteľne boli
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KUÍRQ svojho pracoviska. Prirodzene spoločnosť, aj socialis-
tická spoločnosť aj ČSVTS túto investíciu radi vkladáme do
takých akcií, ktoi'é prinášajú svoj konkrétny efekt, ktoré
ífiajtí čo najkonkrétnejšie závery, ktoré možno použiť v ďal-
ôom rosvoji a realizácii a uskutočňovaní rozvoja prísluš-
nej Činnosti v našom národnom hospodárstve. Myslím, že zá-
very a asyälienkové bohatstvo našej konferencie jednak tým,
ž« ich väetci budeme uplatňovať vo svojej ďalšej činnosti
pri rozhodovaní, pri tvorbe ďalších predpisov, organizač-
ných základov a pri rozhodovaní o materiálnych, kádrových
predpokladoch realizácie ďalSieho prehĺbenia a skvalitne-
nia tohto systému najmä na základe vydaného Zborníka, mO-
žemo smelo odporúčať, aby aj Štátne orgány, ministerstvá
a vléáa pri rozpracúvaní ďalSieho prehĺbenia tohto systó- •
mu vypočula a vrátila sa k myšlienkam a plne využila toto
myšlienkové bohatstvo na to, aby rozhodnutia a ďalší roz-
voj tohto systému prinášal ďalšie zvýšenie kvality a efek- í
tívnosti aj v tejto našej činnosti. !

Žiadúce je popri zásadách, ktoré konferencia tu sporní- j
nala, aby tento systém ďalej bol eSte účinnejôie spojený
00 Životom, konkrétnou praxou rozvoja a výstavby jadrových
elektrární a celého systému jadrovej energetiky nielen u
nás v flSSR, ale v celom socialistickom spoločenstve, aby
tento systém bol ešte účinnejšie spojený s konkrétnou pra-
xou budovania naSej rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Za celý rozvoj jadrovej energetiky v našej republike až po-
dnes môžeme ďakovať socialistickej vedecko-technickej a hos-
podárskej integrácii v tejto oblasti a tak isto aj v budúc-
nosti - ako to vyjadrili aj účastníci konferencie v záve-
roch, ktoré boli prijaté, musíme sa naďalej opierať práve
o túto konkrétnu realizáciu, urýchľovanie socialistickej
medzinárodnej vedecko-technickej i ekonomickej integrácii
v oblasti prípravy kádrov.

Myslím, že budeme odchádzať všetci s pocitom, že sa
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vykonal kus užitočnej práce. Chcel by som na záver skon-
štatovať, a určite so mnou budete súhlasiť, že námaha a
úsilie, ktoré bolo vynaložené každým účastníkom konferen-
cie na prípravu referátov, diskusných vystúpení, ako aj
námaha a úsilie vynaložené na koncepčnú prípravu Štruktúry
referátov, výberu prednášateľov zo strany organizátorov
aj diskusných príspevkov, znamenalo kus užitočnej práce
pre československú socialistickú republiku aj v širšom vý-
zname voči našim priateľom z ďalších socialistických kra-
jín.

Chcel by som preto eSte raz poďakovať organizátorom
tejto konferencie, pobočke CSVTS pri vťJE z poverenia ko-
misie Slovenskej rady ČSVTS pre jadrovú techniku, ako aj
osobne odbornému garantomi tejto konferencie s. Ing. Eduar-
dovi M e t k e m u , CSc., riaditeľovi Výskumného ústavu
jadrových elektrární. Chcel by som sa eSte raz poďakovať,
súdružky a súdruhovia, každému z vás za vaSu účasť, za vy-
soký stupeň koncentrácie Vašej pozornosti, ako aj za vaše
aktívne vystúpenie na tejto konferencii. Tým sa naša konfe-
rencia končí, ale úloha stojí pred nami a pred celou našou
spoločnosťou. Aby sme v duchu tejto konferencie pomohli
každý na svojom pracovisku našim najvyšším straníckym a
štátnym orgánom, aby bohatosť myšlienok, námetov a konkrét-
nych skúseností, ktoré odzneli na tejto konferencii, stali
sa skutkom v našej vlasti, v celom socialistickom tábore,
za úspešný rozvoj našej jadrovej energetiky, za úspešný
rozvoj našej ekonomiky, v službách Človeka a za mier pre
rozvoj socializmu na celom svete.
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Z Á* V E R Y
j
! Konferencie o zabezpečení kádrov pre .jadrovú energetiku

V dňoch 25. až 27*4*1979 sa konala na Táloch v Nízkych
Tatrách konferencia, ktorá bola organizovaná Komisiou Slo-
venskej rady ČSVTS pre jadrovú techniku. Predmetom konfe-

| rencie bol rozbor súčasnej situácie v tejto oblasti vzhl'a-
; dom na plnenie záverov XV« zjazdu KSČ, s cieľom prezentovať
; dosiahnutá výsledky v oblasti realizácie prípravy prevá-
; dzkového personálu a poukázať na úlohy, ktoré treba v tej-
] to oblasti eäte zabezpečiť.

. Konferencie sa zúčastnilo 128 pracovníkov závodov,
i.

f podnikov, ústavov, VHJ, ministerstiev, stredných a vysokých
fj škôl rôzneho zamerania* Prednesené referáty a diskusie k
•'• nim poukázali na celospoločenskú účelnosť a užitočnosť tej-

to konferencie, najmä vzhľadom na posledné skúsenosti z pre-
vádzkovania jadrovoenergetických zariadení v ČSSR a vo sve-
te.

Konferencia konstatovala:

1. Program výstavby československej jadrovej energetiky je
perspektívnym riešením palivovoenergetickej situácie
u nás*

2. Jednou z ciest zvyšovania prevádzkovej spoľahlivosti
jadrových elektrární je aj realizácia jednotného systé-
mu, ktorý komplexne zabezpečí kvalifikovanú prípravu
prevádzkového a údržbárskeho personálu,

3. Na základe opatrenia ministra FMPE č. 45/77 bol v fiSSR
spracovaný jednotný celoštátny systém prípravy pracov-
níkov jadrových elektrární, ktorý bol v rezorte palív
a energetiky prijatý a uzákonený smernicami č. 1/79 a
č. 2/79*
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4* Na základe záverov s porád vedenia IMPS so dňa 25.4.
1978 a so dňa 28.12.1978 začala sa príprava pravádsko-
vého personálu jadrových elektrární EBO V-2 a EDO podľa
prijatého jednotného celoštátneho systému pre vybrané
kategórie pracovníkov.

5. Príprava ostatných kategórií pracovníkov jadrových elek-
trárni sa saSala a bude realizovaná v odborových koncer-
nových strediskách ČEZ-u a SEP-u.

6. Schválený jednotný systém prípravy pracovníkov jadro-
vých elektrární je základňou, ktorá bude ďalej rozpraco-
vaná a podľa získaných skúseností systém prípravy sa bu-
de ďalej skvalitňovať.

7o Výsledky výskumu prevádzkových experimentov v jadrových
elektrárnách a skúsenosti z prevádzkovania sa v súčas-
nosti nepremietajú dcstatoSne do prípravy odborných kád-
rov pre jadrovú energetiku, uskutočňovanej na jednotli-
vých vysokých, stredných Školách a odborných učilištiach.

8. Súčasné kapacity v rámci ministerstva Školstva pre prí-
pravu stredných odborných kádrov a učňovského dorastu
nepokrývajú potreby rozvoja jadrovej energetiky.

V zmysle prednesených referátov o kádrovej problemati- l

ke zabezpečenia prevádzkového personálu pre jadrové elek-
trárne konferencia odporúča: *•

1. Pokračovat v realizácii jednotného systému prípravy pre-
vádzkového personálu jadrových elektrární, prijatého
v rezorte palív a energetiky. Zdokonalovat tento systém
na základe skúseností výskumu a priamej realizácie vý-
cviku podľa tohto systému.

2. Prehlbovať systematickú spoluprácu s krajinami RVHP pri
zabezpečovaní výchovy odborníkov v oblasti jadrovej
energetiky. DoterajSl systém výmeny poznatkov v tejto
oblasti povýSiť na systém programovej spolupráce*
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3. Vzhľadom na potreby a rozsah základnej a periodickej
prípravy prevádzkového personálu jadrových elektrárni
j« potrebné realizovať výcvik prevádzkového personálu
prevažne v CSSR.

4* Materiálne a kádrové dobudovat rezortná Skoliace a vý-
cvikové stredisko tak, aby v ňom bolo možné postupne
realizovať vôetky fázy prípravy prevádzkového personálu
vrátane trenažérovej výučby*

j 5. Materiálne a kádrové dobudovať odborové koncernové stre-
diská tak, aby v celom rozsahu zabezpečovali požiadavky

; spojené s prípravou vybraných kategórií pracovníkov pre
j jadrovú energetiku v ČSSR.

6* Doriešiť otázky legislatívy v oblasti zabezpečenia kád-
rov pre jadrovú energetiku.

;< 7* Motivovať kvalitné pracovné výkony a stabilizáciu prevá-
• dzkového personálu jadrových elektrární vhodnými sociál-
-t nymi, sociologickými a ekonomickými podmienkami*

j 8. V oblasti prípravy na všetkých stupňoch škôl a učilíšť
') vytvoriť potrebné kapacitné materiálne, technické a kád-
I rove predpoklady na realizáciu teoretickej prípravy pre
í potreby jadrovej energetiky v maximálnom možnom rozsahu.

Do teoretickej prípravy neustále premietať najnovšie po-
znatky výskumu, realizácie a prevádzkovania jadrovoener-
getických zariadenít

9* Pri príprave prevádzkového personálu venovať pozornosť
zvyšovaniu kvalifikácie v oblasti bezpeSnosti pri práci.

10* Doriešiť prípravu pracovníkov organizácii mimo rezortu
FMPE, zúčastňujúcich sa na prevádzkovaní alebo údržbe
jadrových elektrárni*

11• V rámci prípravy a výcviku personálu pre jadrové elek-
trárne venovať mimoriadnu pozornosť pracovníkom zabezpe-
čujúcim údržbu jadrových zariadení.
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I 12* Na úrovni F1£PE vypracovať a odsúhlasiť podmienky reali-
í zócie praktických častí prípravy na vybranom školiacom

bloku jadrovej elektráene v ČSSR,

Organizačný výbor konferencie
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