
WITTE  NEJDEK – projekt Volba povolání 

 V rámci projektu Volba povolání se žáci 9. ročníků podívali v měsíci listopadu 2019  do 

výrobního závodu WITTE Automotive Nejdek. Už více jak čtvrt století posílá tento závod své 

výrobky do světa.Ve spolupráci prakticky se všemi světovými automobilkami vyvíjejí a 

vyrábějí zavírací systémy pro přední a zadní kapoty,zamykací systémy dveří a bezpečnostní 

systémy sedadel.Dnes se závod řadí mezi technologické lídry v oblasti mechatronických 

zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje systémových řešení pro dveře,kapoty a 

sedadla. Výsledkem práce inženýrů jsou náročné produkty, které jedinečným způsobem 

propojují mechaniku a elektroniku. 

Na začátku exkurze jsme se rozdělili do dvou skupin a společně s průvodci jsme vyrazili do 

výrobního provozu. Naši průvodci byli velmi vstřícní, jejich výklad byl rozsáhlý a na zvídavé 

otázky žáků se snažili odpovídat co nejsrozumitelněji. V provozu jsme viděli moderní stroje, 

ale i roboty, jejichž práce je řízena počítačem a lidská ruka zde nemusí ani zasahovat. Snad 

jedině v případě, kdy dojde k chybě v práci robota, tehdy nastoupí odborník, který jej opraví 

a uvede opět do chodu. 

V závěru prohlídky nás seznámila personalistka s možnostmi pracovního uplatnění,jak 

studentů odborných škol, tak i učebních oborů. Vyjmenovala také řadů benefitů, které 

podnik nabízí svým zaměstnancům,zároveň upozornila budoucí studenty na možnost 

odborné praxe v jejich závodě. V současné době patří tento závod k největším 

zaměstnavatelům regionu, přestože i tady se potýkají s nedostatkem pracovních sil. 

Celá aktivita se konala za podpory Krajské hospodářské komory Karlovy Vary – p. ing. L. 

Bílková Mansfeldová nám organizačně zajistila aktivitu od prohlídky až po autobusovou 

dopravu. Zaslouží si od nás poděkování za vstřícnost, ochotu a spolupráci, stejně jako 

dopravní společnost p. Sládka, jehož řidič nás bezpečně dopravil na místo konání a zpět do 

Toužimi. Děkujeme touto cestou za výbornou spolupráci a těšíme se na další aktivity. 

                                                                         J. Váňová, Mgr. Š. Hajduchová – žáci 9. ročníků 

                                            


