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Zásad5' pro zpracor'ání:

]. Ur.ed.te důi'od1., pro které se nedestltrkti l 'rrích zkoušek r1.uŽír'á při údrŽbě a oprar'ách
l 'elkých doprar.ních letadel.

] ' CiraI.altterizu.jte.iednotl ir 'é NDT z1rouškr'. popište způsob je.i ich pror'edení r. prosÍi.edí
údrŽbr a katei]orizu.jte r,hodnost pouŽité zkouškol.é metod}'pro t1'pické oper.ace při
oprar,ácir Ietadel.

3. Dle poŽadal,ku bodtr 2l1trone 1lrezentaci r ']rodnou pl.o i ' j .uku nlodullt N{7. PŤi t i ,orbě
ur'edenélro studi"|rríiro nra1eriálu se ilokuste o inrplenientaci interaktir,r-rícl-r lýukol.(ch
metod.

1. K ur'edelré problerrratice NDT. r,1{r'ořte odpor'ídající počet r'Ýběror.ých otázek prcl
kontlo1u znalostí studentů z ur'edené ob]asti.

5.  Závěr.
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clo ic lhoto rc,zsa]ru nepočíta.jí1 práce t lr . lsí r ráIt lc i  úrodr-r obsahor'at l . ;apitolu se
s1atl i l r .e i l i t l i  cí lL i  nláce a i .  zár ěru zhoclnocetrí c losaŽerl ich cí] i i
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