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NCS College 2018 školila
na softwaru AURY
V srpnu a září 2018 se na Univerzitě obrany v Brně, pod záštitou jejího rektora, uskutečnil již
4. ročník mezinárodních kodifikačních kurzů, letos pod názvem NCS College together. Kurzy
pořádala Univerzita obrany spolu s Národním kodifikačním úřadem České republiky – organizačně, informačně, lektorsky a finančně podpořena brněnskou společností AURA, s.r.o.

NCS College together
Letošní mezinárodní NCS College byla
pořádána v těsné součinnosti státních
institucí a privátních společností, přesně
v duchu strategie a taktiky synergického
propojování těchto smluvně vázaných
subjektů s cílem dosažení optimálního
výsledku. Univerzita obrany zaručila potřebnou akademickou půdu s nejvyšší
možnou certifikací pro úspěšné absolventy, Národní kodifikační úřad České
republiky, fungující v rámci ministerstva
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obrany, nezbytnou kvalitu a dodržování vojenských a kodifikačních pravidel.
AURA zase poskytla vlastní reálný kodifikační informační systém MC CATALOGUE,
aktuálně světově nejrozšířenější, v rámci
Kodifikačního systému NATO používaný
již v jeho 20 zemích. Tímto společným úsilím státních institucí a soukromých firem
se mezinárodní kodifikační kurzy, konané
v Česku, odlišují od jiných mezinárodních
školení, prováděných výhradně neprivátními orgány na virtuálních, uměle vytvo-

řených softwarech, pouze napodobujících skutečné systémy. Díky praktickému
společnému pojetí byl letos certifikován
již stý student brněnských kodifikačních
kurzů pro manažery, logistiky a kodifikátory, které celkem absolvovali frekventanti z téměř 30 zemí celého světa.
Zaměření brněnských kodifikačních
kurzů
Mezinárodní kodifikační kurzy, pořádané
na Univerzitě obrany v Brně, jsou rozděle-
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a konečně letos výhradně v režii Česka
a významných zahraničních lektorů a společnosti Allan Webb, se jako obrovská devíza a tahák pro studenty, zastupující státní i
privátní sféru, ukazuje školení a výcvik zkušenými a schopnými lektory na reálném
kodifikačním softwaru. Aktuálně na světově nejrozšířenějším informačním systému
MC CATALOGUE vyvíjeném a dodávaném
společností AURA. Spojení průmyslu a státních institucí se ukazuje jako optimální i při
školení a výcviku kodifikačních pracovníků.
Za zmínku stojí, že k účasti na NCS College
jsou zváni i ostatní poskytovatelé katalogizačního softwaru. Akademická půda, na
které kodifikační kurzy v Brně probíhají,
a účast Národního kodifikačního úřadu ČR
zaručují ocenění studentů univerzitními

certifikáty s vysokou mezinárodní hodnotou. Brno, Praha a další oblasti České republiky, kde výuka, výcvik a doprovodné
kurzovní akce probíhají, se nesmazatelně
vrývají do povědomí absolventů. Poslední
kurzy byly studenty v sedmi hodnocených
oblastech oceněny celkovou známkou
1,17, resp. 1,07 a jednoznačně doporučeny spolupracovníkům. Někteří studenti se
opakovaně na NCS College do Brna vracejí.
NCS College 2020 zase společně s úspěchem zvládneme a připravíme další manažery, logistiky a kodifikátory pro naplňování Kodifikačního systému NATO!

Text: Antonín Svěrák
Foto: Antonín Svěrák, Stanislav Poráň

ny na přípravu manažerů a logistiků zabývajících se problematikou kodifikace materiálu a služeb v ozbrojených silách (Kurzy pro
manažery a logistiky) a na školení pracovníků, vstupujících bezprostředně do kodifikačních procesů (Kurzy pro kodifikátory).
Není to podmínkou, ale ukazuje se, že pro
školení osob, zejména ze zemí teprve vstupujících do Kodifikačního systému NATO,
je výhodné absolvování obou těchto kurzů
- obecnějšího a poté konkrétního. Letos
úspěšně absolvovalo Kurz pro manažery
a logistiky 11 osob (4 ze soukromé sféry
a 7 ze státních orgánů), Kurz pro kodifikátory 9 frekventantů (5 “státních” a 4 “privátní”) celkem z 9 různých zemí. Podobně bylo
koncipováno i složení lektorského sboru
a moderátorů, a to podle principu “halb um
halb” – 5 z Univerzity obrany a Národního
kodifikačního úřadu ČR a 5 z AURY a Allan
Webb. Lektorem a moderátorem Kurzu pro
manažery a logistiky byl vynikající někdejší
ředitel Národního kodifikačního úřadu
Spojeného království a bývalý dlouholetý předseda Výboru pro kodifikaci NATO
AC/135 pan George Bond. Jako studenti
a lektoři se letos vedle sebe posadili třeba
vojáci a civilisté z Afghánistánu, struktur
NATO, Saúdské Arábie, Skotska, Švédska,
USA a samozřejmě Česka. Jen tak dále!
Proč za kodifikací na Univerzitu
obrany do Česka
V celé historii čtyř ročníků mezinárodních kodifikačních kurzů v Brně – nejdříve s podporou USA a příslibem, že se
NCS College bude střídat s NCB College
v Battle Creeku, poté s participací AC/135
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