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Příloha č. II: Dotazníky zodpovězené vojenskými piloty

1. Civilní x vojenský pilot?

Odpovědělo 16 vojenských pilotů.

2. Přístup instruktora leteckého výcviku? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 9 6 3 2 - 20 1,9

Během leteckého výcviku se vystřídá několik instruktorů, proto někteří dotazovaní piloti

hodnotili všechny instruktory, které měli během výcviku, někteří pouze jednoho.

Dotazovaní se shodují, že každý instruktor je jiná osobnost a do výcviku přináší svoje

praktiky. Proto záleží na jednotlivci.

Komentáře:

· Pokud je větší počet instruktorů, dochází občas k neshodě ve výcviku u složitějších

bojových úkolů. Každý to létá trochu jiným způsobem a je pak na žákovi, aby si

určil vlastní způsob, protože letět každý let „podle právě sedícího instruktora“ a tak,

jak to létá on nelze. Jednoduše někdy chybí jednotnost ve výcviku (nejednotnost

mezi požadavky instruktorů).

3. Jeho teoretické znalosti? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 7 7 3 3 - 20 2,1

4. Jak dokáže motivovat? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 6 5 3 3 2 19 2,5

Komentáře:

· Jeden můj instruktor říkal: „Musíš být kritický sám k sobě, jinak z tebe pilot nikdy

nebude!“



5. Jak dokáže využít chyb žáka? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 7 6 3 2 - 18 2

Komentáře:

· Po letu vždy řekli co bylo špatně, a uměli poradit.

· Někteří instruktoři vyčkávají, jestli si pilot (obzvlášť začátečník) chybu uvědomí a

pokud ji dobře a včas začne opravovat, nezasahují, protože časem pilot chyby dělá

menší a opravuje je rychleji a později už chyby nedělá. Takový je účinný způsob

s hodnocením 1. Někteří instruktoři ovšem „ječí“ na žáka jakmile udělá chybu a

snaží se zasahovat do řízení, což někdy vede k vystresování žáka a k horší

soustředěnosti na úkol. Všeobecně není pak pohoda na palubě. Hodnotím 3. Někdy

je třeba rychlého zásahu instruktora při osvojování si pilotáže při nových bojových

úkolech a to každý instruktor dokáže rychle zareagovat. Ostatní chyby se rozeberou

na zemi po letu a většinou jsou dobře vysvětleny.

· Nevyužívá chyb žáka, spíše poradí jak danou situaci lépe řešit.

6. Jaká byla příprava instruktora před letem? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 8 3 2 1 17 2,4

Komentáře:

· Na dostatečné úrovni, tak aby mohl zasáhnout v případě ohrožení života, jak

s oblibou říkávali.

· Vždy se před letem rozebere, co a jak se přesně bude dělat, tzv. dohovor před letem

a na něj je kladen důraz od začátku výcviku, vede ho cvičený pilot a instruktor jen

poslouchá a kontroluje.

7. Jaký byl rozbor po letu? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 8 6 2 2 1 19 2,1

Komentáře:

· Po letu nastane pokaždé zhodnocení letu a vyhodnocení parametrů a chyb.



8. Pohoda na palubě? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 9 6 2 3 1 21 2,1

Komentáře:

· Až na pár výjimek pohodová, ale s některými jsem létal vyloženě nerad.

9. Přístup výcvikového střediska k žákovi? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 7 2 4 - 17 2,4

10. Celý výcvik (teorie i praxe) v angličtině? (ano/ne)

ANO 3
NE 13

Komentáře:

· Ano létáme v angličtině, bojové úkoly také v angličtině podle NATO, ale piloti se

musí sami zajímat a shánět materiály. Instruktoři sami chtěli, abychom začali létat

v angličtině co nejdříve.

11. Co se vám líbí/nelíbí?

Komentáře:

· Chybí užší spolupráce mezi ostatními základnami a instruktory. Bojové létání

obsahuje celou řadu složitých manévrových úkolů i důležitou přesně stanovenou

korespondenci, která hraje významnou roli v mezinárodních cvičeních. Na tato

cvičení mají přístup právě ostatní bojové základny, ne výcvikové, ale není snaha

vedení výcvikového zařízení, aby došlo k předávání zkušeností a informací. Chybí

implementace bojové praxe do výcviku.

· Nelíbí se mi absence MCC, CRM, málo instruktorů.

· Nelíbí se mi výbuchy emocí a přezkušování za letu!



12. Čemu byste v průběhu výcviku věnovali větší pozornost?

Komentáře:

· Rozhodně složitým bojovým úkolům dle NATO a létání na řízená civilní a

vojenská letiště mimo území ČR.

· Angličtině, CRM, MCC.

· Praktickému výcviku.

· Teorii a předávání praktických zkušeností.

· Nouzový postupům.

· Více hodin na letovém simulátoru.

· Teoretické přípravě (pravidla letů, předpisy).

· Létání za nepříznivých podmínek a ne jen za slunečného počasí a bezvětří.

· Individuálnímu přístupu k jednotlivci.

13. Kdybyste měli tu možnost…Co byste změnili?

Komentáře:

· Některá rozhodnutí vlády.

· Aplikování standardů JAA.

· Letištní řád letiště Pardubice. Tento letištní řád nepřijal některé civilní standardy

postupů v létání.

· Intenzivnější výcvik, Letový simulátor na základně či v Praze.

· Operativnější plánování výcviku (když jsou vhodné podmínky a ne 14 dnů

dopředu).

· Aby funkce instruktora nebyla spojena pouze s funkcí, ne každý pilot může být

zároveň pedagog => výběr instruktorů pedagogů.

· Toto hodnocení se týká výcviku ve výcvikovém centru AIRBUS v Toulouse. Co se

týká výcviku v našem letectvu, je mým zbožným přáním, aby se podařilo

přesvědčit některé příslušníky GŠ o nutnosti provádění výcviku na letových

simulátorech pro každého pilota, alespoň 1x ročně pro každý typ letounu který létá.



Příloha č. III: Dotazníky zodpovězené civilními piloty

1. Civilní x vojenský pilot?

Odpovědělo 11 civilních pilotů.

Komentáře:

· Nejspíše každý, nebo téměř každý kluk, občas i děvče, zatouží alespoň jedinkrát v

životě sednout za „knipl“ stíhacího letounu jakožto vojenský pilot. Postupem času,

ale zjištění, že ČR jako jedna z mála zemí nedovolí žádný zdravotní zákrok

umožňující nastoupit tuto cestu (operace očí atd. - jinde ve světě to možné je) se

člověk začne zaobírat i jinou možností (civilní pilot). Později se nejspíše ukáže

možnost být civilním dopravním pilotem jako ekonomicky a bezpečnostně

mnohem výhodnější. Jednoznačná odpověď však asi neexistuje.

· Na vojenské piloty jsou občas možná až příliš zbytečně vysoké nároky po zdravotní

stránce.

2. Přístup instruktora leteckého výcviku? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 5 4 1 1 - 11 1,8

Komentáře:

· Každý instruktor je jiný. U některých člověk ocení klid a pohodu. Někdo bere

"choleričnost a napětí v kabině" jako dobrou průpravu pro pozdější výkon povolání.

· Za 2. Instruktoři mají své chyby, asi jako každý. Každý z nich má své specifické

klady a zápory. Ale spíše se jedná o kladné hodnocení profesionálů, kteří svou

práci ovládají. Občas, však těžko jim to vyčítat, ekonomická situace jedince je dnes

důležitá, a staví se spíše na stranu výdělků, než správného přístupu k žákům.

· Bylo jich více, takže to nelze takhle lehce posoudit. Někteří jsou arogantní, jiní

vstřícní a přátelští. Každopádně si dokážete představit, že žák už tak má problémy

ovládat letadlo, sledovat všechny ty budíky, koukat ven a do mapy, hlídat si časy a

kurzy a…, a…, a… V takovém stavu plného soustředění mu samozřejmě něco

unikne, protože ještě nemá tolik zkušeností. Pak už je jen na instruktorovi, aby mu

razantně sdělil, co dělá špatně a pomohl mu tu chybu napravit, případně poradit jak

ji neprovést znovu, ale to neznamená, že po žákovi bude ječet za každých 100 ft



mimo výšku a 2° mimo kurz, jako po mně. Někteří nejmenovaní instruktoři to totiž

obhajují  tím,  že  když  po  žákovi  křičí,  připravují  ho  na  stresové  situace,  ale  můj

osobní pocit je, že ho do nich jen dostávají a dělá těch chyb ještě více. Člověku je

potom kolikrát až do breku když z toho letadla vylézá. To je pak motivace k

ničemu a člověku se ani na to letiště nechce.

· Známka za přístup 2 a to jen kvůli tomu, že můj výcvik byl proveden za pomocí

třech instruktorů. Přístup dvou byl perfektní, dostatek času na teoretickou přípravu

před letem, během letu zbytečně nezasahovali do řízení a po letu probrali mé

nedostatky za letu a uvedli jak jim předejít. Třetí instruktor byl pravý opak.

· Měla jsem více instruktorů. V PPL jsem měla tři. Jeden nezkušený – hrůza,

hodnotím za 4 a ti ostatní, nejen v PPL za 1.  Další školy a výcviky jsem si vybírala

podle školy a instruktora.

· To je těžké, vystřídal jsem několik instruktorů, některým bych dal za 1 a jiným

minimálně za 4. Vyberu si tedy jen jednoho, se kterým jsem odlétal největší část

výcviku a toho hodnotím za 1.

3. Jeho teoretické znalosti? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 5 4 1 1 - 11 1,8

Komentáře:

· Většinou jsou chvalitebné a někdy se člověk až diví, kolik zkušeností a znalostí se

v instruktorech bere. Občas nedostatek vzdělání poznat je, ale dnešní doba to

srovnává, vzhledem k narůstajícím požadavkům na vzdělání.

· Za 1. Žák, který toho moc neví a teprve se učí, si vždy bude myslet, že jeho

instruktor zná vše. Po výcviku se už pravděpodobně moc nesetkají, takže je to

možná trochu zavádějící.

· Hodnotím za 2. Dva instruktoři měli dostatečné znalosti teorie (určitě je to dané

jejich dlouholetou praxi v letectví, oba mají nálet okolo 10 000 hodin). Třetí

instruktor se neprojevil, teorii mi nikdy nějak zvlášť nevysvětlil (instruktora si

udělal ještě za dob SVAZARMU a ročně nalétá max. 30 hodin a z toho tak 2

hodiny jako instruktor).

· Dávám 1, je to zkušený pilot. Létal u armády i jako dopravní pilot. O jeho

teoretických znalostech nepochybuji.



4. Jak dokáže motivovat? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 1 6 3 - 2 12 2,7

Komentáře:

· Za 3. Setkal jsem se s instruktory, jejichž přístup mi dal asi nejvíce. Tvrdý a

stresující dril, který mě naučil jak se ve vypjatých a krizových situacích v kokpitu

chovat. Jsou však lidé, kterým toto stresování absolutně nevyhoví, ale instruktor se

nepřizpůsobí a žáka doslova svým jednáním deptá a odrazuje tím od létání. Mně

vyhovuje  tento  způsob  a  stavím  se  za  něj,  ale  nemohu  soudit  ty,  kterým  ne.  Zda

budou schopni zvládat nebezpečné situace nebo nikoli a zda instruktor má či nemá

brát ohled na tyto lidi. Nejspíše by měl, ale není tomu tak.

· V mém případě motivace nebyla třeba a myslím, že u většiny ostatních taky ne.

Člověk sám touží se o daném problému dozvědět vše, co se dá.

· Jen jeden instruktor mě motivoval v mé cestě za povoláním dopravního pilota, je to

tím, že on sám je dopravním pilotem u ČSA.

· Spíše  demotivoval  a  to  až  tak,  že  se  mi  zdály  hororové  sny  o  tom,  jak  padám

v letadle. Spolužačce taky. Dala bych 5. Ostatní super a za 1.

· Dávám 2, trochu pesimista, ale realista.

· Metodou tlaku, vzniká přání dokázat, že na to mám.

5. Jak dokáže využít chyb žáka? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 5 1 - 1 10 2,1

Komentáře:

· Za 1. Dokáže bravurně. Každá chyba je rozpoznána a jsme o ni správně poučeni a

myslím, že už ji člověk znovu neudělá. Někdy však může být tento způsob

neustálého „rytí“ do osobnosti pilota za každou chybu stresující, pro někoho je to

naopak přínosné.

· To je individuální, někteří poukážou na chybu a podají to tak, že si to žák vezme k

srdci a příště si na to dá pozor a někteří na žáka i křičí a žák je z toho nervózní ještě

více a dělá třeba více chyb. Těžko říct, co je lepší.



· Finančně určitě, protože žáka třeba nechají něco si zopakovat a při ceně 5500 Kč,-

za hodinu výcviku je to značný zásah pro peněženku, ale abych zase neházel jen

špínu, tak na to mají právo, protože za žáka zodpovídají a musí si být jistí, že se

v tom nezabije. Jinak toho využijí tak, že po výcviku žáka co se kritiky týče,

nešetří.

· Když jsem udělala chybu, tak mě za ni seřval. Za 5. Ostatní jich využili. Např.:

Kdyby se ti to stalo za letu, jak bys reagovala? Co bys dělala? Uměla bys využít

některý z přístrojů? Zeptala by ses řídícího? Atd. Za 1.

· Poukazuje na ně, vždy kdy je zpozoruje.

6. Jaká byla příprava instruktora před letem? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 2 5 3 1 1 12 2,5

Komentáře:

· Stručně řečeno. Čím starší instruktor, tím více „ostřílený“ a spoléhající se na své

schopnosti nikoli na předletovou přípravu.

· Pokud se myslí příprava ve spolupráci s žákem, tak byla minimální a ve vzduchu

pak občas přišlo nejedno překvapení.

· Jeho vlastní nevím, ale když jsme měli něco dělat, tak nám nic moc nevysvětloval.

Předpokládal, že to vysvětleno je a když jsme něco nevěděli, tak se strašně divil a

seřval nás. Dávám 5. Ti ostatní si sedli a probrali, co budeme za letu dělat a co se

od nás očekává a tak to má být.

· Nemohu hodnotit. Měl jsem hodně znalostí z dřívějška, než jsem začal

s praktickým výcvikem, proto nebyla jeho asistence při přípravě letu potřebná.

Prostě jsme natankovali a letěli.

· Ne vždy 100%.



7. Jaký byl rozbor po letu? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 5 1 1 1 12 2,2

Komentáře:

· Téměř žádný, mně osobně chybělo zhodnocení chyb, poukázání na co je třeba se

zaměřit. Vždy, když jsem se dotázal, bylo mi řečeno "bylo to dobrý", ale vím, že

během letu jsem udělal dost chyb.

· Vyplnění papírů a dotaz jestli chceme vzít do Ostravy autem. Občas, když jsem se

zeptala, jaké to bylo, tak řekl: „Jo, dobré“, takže dávám 4. Jiní si sedli a vysvětlili,

co bylo dobře a v čem si mám dávat pozor. Taky si dělali poznámky za letu, aby to

nezapomněli. To je správný přístup.

· Žádný. Všechno mi řekl okamžitě a já si to ihned zapsal za uši.

· Ne vždy 100%.

8. Pohoda na palubě? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 4 4 2 1 - 11 2

Komentáře:

· Když se instruktor a žák lépe poznají, pohoda se dostaví na obou stranách.

Instruktor ho odnaučí podstatné chyby a žák si zvykne na jeho až příliš upřímné a

nekompromisní poznámky a hodnocení.

· Podle nálady a typu charakteru instruktora. Občas bylo velmi příjemně, občas to

člověk chtěl mít už vyloženě za sebou.

· Jak s kým, s některými je radost létat a v klidu se učit, prostě si užívat let. S jinými

je to peklo od nahození po vypnutí motoru, třeba i dvě hodiny v kuse.

· Každý z instruktorů měl svoje. První byl dokonalý kliďas a zvyšoval hlas jen

v kritických situacích (což bylo pro dobrý výcvik potřebné). Druhý při chybách za

letu vytáhl zápisník a začal si zapisovat co mi má po letu vytknout, jinak se mě

nesnažil nějak znervózňovat. A třetí byl velice nervózní a při každé odchylce od

„dokonalosti“ značně zvyšoval hlas, když to napíšu slušně.



· Nelze posoudit, jelikož často se používá psychického nátlaku, což pohodu na

palubě neposiluje. Naopak, ve výcviku učí studenta odolávat stresovým situacím.

V okamžiku, kdy vidí, že student pilotáž ovládá, tak je na palubě pohoda.

9. Přístup výcvikového střediska k žákovi? (známkování 1-5)

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Počet 3 3 2 1 1 10 2,4

Komentáře:

· Případ od případu, člověk od člověka. Kdyby nehráli roli peníze, jistě jsou vztahy

daleko lepší. Dnes již neexistují téměř žádné pořádné aeroklubové a klubové

zábavy a další. To možná oslabuje „kolektivního ducha“.

· Když má žák dostatek peněz tak skvělý…

· Dávám 3 a tato známka je nejvíce způsobena tím, že výcvik jsem dělal v aeroklubu

ČR a od toho se odvíjely i služby spojené s výcvikem. Někdy byl problém se

domluvit s instruktorem na čase výcviku. Na druhou stranu byla velmi nízká cena

výcviku oproti komerčním výcvikovým organizacím.

· Při výcviku na PPL jsem měla pocit: „Dej sem prachy a už po nás nic nechtěj“

Proto známka 4. Další školy jsem si vybírala podle referencí a byly skvělé.

Skutečně se zajímaly, jestli jsem spokojená.

· Dávám 5 a to vládě tohoto státu, která nechá vědomě krachovat tyto bohulibé

organizace (aerokluby), které podporují mladé, starší i staré v jejich vzdělání a

koníčcích a brání tak jejich degeneraci vlivem drog a alkoholu.

· Volnost a samostatnost. Neházejí klacky pod nohy.

10. Celý výcvik (teorie i praxe) v angličtině? (ano/ne)

ANO 3
NE 7

Komentáře:

· NE, ale bylo by to vhodnější, alespoň v dalších fázích studia, výcviku. ATPL

teorie, CPL, MEP a další by bylo dobré nejen v středisku, ale i ve škole vést

v angličtině. Ta je dnes opravdu bezpodmínečná a mnoho pilotům ta správná

znalost chybí.



· Základní výcvik jsem dělal v češtině a ze začátku je to asi lepší než se člověk

rozkouká a pochopí, jak vše funguje. Představa, že jde žák do vzduchu na sólo a

díky jazykové barieře dojde k nehodě, není hezká. Ale pokračující výcvik určitě v

angličtině. Při létání pro zábavu na úrovni PPL není angličtina potřeba, ale pokud

jde žák výše a chce létat profesionálně tak mu to jen pomůže, protože létat už umí a

pak už je to jen o tom, aby si všichni rozuměli, a čím dříve si angličtinu osvojí, tím

lépe jak pro něj tak pro všechny ostatní v leteckém provozu.

· ANO, ale jen za předpokladu, že uchazeč o výcvik chce pokračovat ve výcviku až

po profesionální kariéru.

· Praktický výcvik v češtině, teoretický v angličtině.

· ANO, samozřejmě. Čeština v civilním letectví končí společně s hranicí FIR Praha.

11. Co se vám líbí/nelíbí?

Komentáře:

· Nelíbí se mi, že se očekává od mladých pilotů, že si buď zaplatí sami svůj

zkušenostní nálet jako piloti IFR atd., nebo k tomuto výcviku dojdou až po delší

době. To však z finančního hlediska není možné a není tedy správné očekávat, že

budeme schopni s 200 hodinami létat stejně dobře jako instruktoři s 3000 hodinami.

To si častokrát nikdo neuvědomí.

· Líbí se mi možnost létat na mezinárodním letišti. Je velkou výhodou možnost

pohybovat se v řízeném prostoru už od počátku.

· Přístup instruktorů by měl být přátelský a ne člověku ničit nervy.

· Líbí se mi důraz na bezpečnost.

· Nelíbil se mi přístup jednoho instruktora. Instruktoři by měli mít přísnější

podmínky přezkušování a určený počet nalétaných instruktorských hodin za rok.

· Líbí se mi, když jsou letadla v dobrém technickém stavu, když má škola pěkné

zázemí, pohodovou atmosféru a na prvním místě je spokojený a živý zákazník.

· Rozhodně mě instruktor překvapil klidem, kterým řešil moje chyby v počátcích

výcviku. To je myslím pro žáka nejdůležitější, aby si uvědomil chyby, které během

letu udělal a příště se jich pokud možno vyvaroval. Důležitým faktorem při létání je

pohoda na palubě. Naštěstí můj instruktor, byl ukázkový kliďas. Měl jsem totiž tu

„čest“ letět přezkoušení s jedním nejmenovaným examinátorem, který mě tak



znervózněl, že jsem zkoušku neudělal. Troufám si říct, že to bylo jenom kvůli

tomu, že stresoval.

· Nelíbí se mi vysoké finanční náklady, tudíž se v mnohých případech výcvik stává

delším a nákladnějším.

· S výcvikem jsem spokojený. Nelibí se mi cenové relace leteckých výcviků

v Evropě.

12. Čemu byste v průběhu výcviku věnovali větší pozornost?

Komentáře:

· Důkladnější teorii a více praktického létání. Je toho málo na obou stranách, ale bez

praxe to člověk nikdy nezíská. To znamená už od počátku směřovat výcvik

budoucích profesionálů k tomu, že jednou budou za svou práci placeni a náležitě se

věnovat  třeba  letům  v  anglickém  jazyce,  letům  na  vícemotorových  letounech  a

hlavně v horších meteorologických podmínkách.

· Letům na jiná řízená letiště.

· V PPL navigaci a přesnosti úkonů, protože až bude v letadle žák sám a nikdo ho

nebude hlídat, může to mít fatální následky.

· Ověřování teoretických znalosti v praxi.

· U výcviku budoucího profesionálního pilota by měl být kladen hlavní důraz na

perfektní angličtinu a to jak frazeologii, tak i běžnou mluvenou angličtinu.

· Aby se instruktoři zajímali o to, jestli žák vše pochopil. Když ne, tak mu dát

najevo, že se může klidně zeptat na jednu věc i tisíckrát.

· Rozhodně důkladnější přípravě před letem, důslednější rozebrání zamýšleného letu,

postupy, komunikace (hlavně na řízených letištích).

· Předletové přípravě

· Většímu důrazu na nestandardní situace a lidský faktor. Aspoň by se člověk

dozvěděl na co má a na co ne a nemusel by na to přijít až na pohovoru u ČSA

s velkým úvěrem v bance.

· Studiu angličtiny a teorii

· Diferencovanějšímu přístupu k jednotlivým žákům (každý jsme jiný).

· Opatřením na snižování stresu během výcviku a přezkušování.

· Využívání všech dostupných výcvikových pomůcek.



13. Kdybyste měli tu možnost…Co byste změnili?

Komentáře:

· Zrušil bych monopol společnosti SHELL a jejich předraženého paliva. Zlíny a

Cessny nepotřebují 100 oktanů, ale stačí jim „obyčejný“ NATURAL za polovinu

ceny. Také bych dosadil nové vedení do našeho „protileteckého“ úřadu (ÚCL), aby

tam byli lidé, kteří chtějí skutečně civilní letectví v ČR posunout kupředu.

· Jediné co bych změnil je úřad (ÚCL), který o všem v civilním letectví v našem

státě rozhoduje.

· Tehdy jsem požádala o změnu instruktora a pak jsem změnila i školu. Teď se

snažím být ke svým žákům přísná, ale myslím, že mám porozumění. Když někomu

něco nejde, být trpělivá. Vysvětluju všechno, co děláme, nebo se chystáme

provádět. Hlavně vést příkladem. Neopomínat dokumentaci. Neříkat, že je něco

dobré, když je to na hranici. Snažím se to vykonávat poctivě.

· Změnil bych financování výcviku.

· Daň v ceně za palivo.

· Zveřejnil bych soubor testových otázek na zkoušky z teoretických znalostí pilota.

· Změnil bych dosud používanou literaturu na literaturu Jeppesen.

· Lépe propojit teorii s praxí (problém koordinace).

· Zvýšit koncentrovanost leteckého výcviku (problém financí).

· Zvýšit teoretickou připravenost žáků.

· Větší zapojení simulačních technologií do praktického výcviku.

· Rozhodně bych se více věnoval angličtině a snažil se i při letech ve výcviku

komunikovat v angličtině.


	14.SEZNAM PŘÍLOH

