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1 ÚVOD 

Tato semestrální práce popisuje pracovní zkušenost ve firmě Honeywell, kde pracuji od září 
2017 na částečný úvazek jako student. Jsou zde popsány základní informace o této firmě, 
důraz je především kladen na pobočku nacházející se v Brně. Následně je popsána má pracovní 
pozice a činnosti, které zde vykonávám.  

 Po skončení čtvrtého ročníku na Fakultě strojního inženýrství mi došlo, že mám již 
nejvyšší čas získat praxi. Hledal jsem práci, která by byla možná vykonávat současně se 
studiem. Mimo jiné jsem nahrál svůj životopis spolu s vyplněným formulářem na stránky firmy 
Honeywell (https://honeywell.jobs.cz/asmt/ ). Po několika dnech se mi telefonicky ozvali 
z personálního oddělení a byla mi popsána volná pozice, která vyhovovala mému 
dosavadnímu vzdělání. Jednalo se o pozici FEA Student Engineer ve výpočtovém oddělení 
zabývajícím se vývojem turbodmychadel. Následoval pracovní pohovor vedený vedoucím 
výpočtového oddělení, kde byla prozkoušena má znalost o problematice turbodmychadel a 
ověřena má jazyková úroveň. Nakonec se na mě usmálo štěstí a danou pracovní pozici jsem 
získal. 

 

 

Obrázek 1.1 Logo firmy Honeywell [1] 
  

https://honeywell.jobs.cz/asmt/
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2 HONEYWELL 

Honeywell je mezinárodní konglomerátní společnost založená roce v 1906 v USA. Zabývá se 
vývojem a výrobou technologií, které následují globální trendy v oblasti bezpečnosti, 
zabezpečení a energií. V současné době zaměstnává přibližně 132 000 zaměstnanců po celém 
světe, mezi nimiž je více než 19 000 inženýrů a vědců. Společnost je oceněná časopisem 
Fortune a její hlavní sídlo je ve městě Morristown v New Jersey. Mezi výhody této společnosti 
patří její rozčlenění podle specifických odvětví, na které se zaměřuje: 

• Letectví 

• Řešení pro automatizaci a řízení 

• Speciální materiály 

• Dopravní systémy 

• Výzkum a vývoj 

 Jednotlivé divize přinášejí prvotřídní produkty a služby na trh rychleji a efektivněji 
zákazníkům po celém světě. [2][3][4] 

2.1 Honeywell v České republice 

Česká republika je klíčovou základnou technologického rozvoje a vývoje společnosti 
Honeywell v Evropě. V České republice je Honeywell zastoupen v několika lokalitách – Praze, 
Brně a Olomouci. Pražská pobočka funguje již od roku 1993 a brněnské vývojové centrum bylo 
založeno o deset let později. V roce 2006 se brněnské vývojové centrum stalo součástí 
vývojových center nazývaných Honeywell Technology Solutions (zkráceně HTS). Tato vývojová 
centra se nachází v USA, Číně, Indii a České republice.  Mimo jiné má společnost v České 
republice také dva výrobní závody. Konkrétně Honeywell Aerospace Olomouc a Enviromental 
and Combustion Controls v Brně. V současné době zaměstnává společnost Honeywell v České 
republice více než 4000 zaměstnanců. [5][6] 

Výrobky a služby poskytované v České republice:  

• výrobky pro domy a domácnosti 

• bezpečnostní a zabezpečovací systémy 

• technologie budov 

• kamerové a detekční systémy 

• systémy řízení výrobních procesů 

• zajištění efektivní spotřeby energií 

• automobilový průmysl a doprava 

• zpracování ropy a zemního plynu, petrochemický průmysl, výroba biopaliv 

• výroba 

• požární ochrana a požární signalizace 
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2.2 Honeywell Technology Solutions Brno 

Vývojové centrum HTS Brno je největší výzkumné a inovační centrum ve Střední Evropě. 
V současné době zaměstnává přibližně 1500 inženýrů a poskytuje komplexní řešení 
v následujících oblastech: 

• Letecká technika (Aerospace Engineering)  

• Automatizace a řízení (Automation and Control Solution) 

• Dopravní systémy (Transportation Systems) 

 Aerospace Engineering provádí simulace, vývoj, výzkum a testování systémů řízení letu, 
displejů a navigačních systémů do civilních dopravních letadel. Automation and Control 
Solution poskytuje vývoj a testování produktů a řídících systémů pro použití v domácnostech 
i průmyslu. Transportation Systems se zabývají technickým vývojem, testováním a aplikací 
turbodmychadel pro osobní i nákladní vozidla. V roce 2008 byla v Brně otevřena jedna 
z nejmodernějších laboratoří pro testování turbodmychadel. [7][8]  

 

 

Obrázek 2.1 Pohled na jednu z budov HTS v Brně [9] 
 

2.3 Programy pro studenty 

Společnost Honeywell aktivně vyhledává a rozvíjí špičkové talenty mezi studenty bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních programů. Klade důraz na kontinuální vzdělávání a 
poskytuje mnoho příležitostí pro rozvoj schopností a zkušeností. 
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Mezi hlavní oblasti, které studentům a absolventům společnosti nabízí patří: 

• témata bakalářských a magisterských prací 

• trainee programy 

• stipendijní programy 

• praxe, stáže, brigády 

• přednášky, workshopy 

• volné pracovní pozice pro absolventy 

• pracovní veletrhy [10]  
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3 FEA STUDENT ENGINEER 

Pracuji na pozici FEA Student Engineer od září roku 2017. Jedná se o pozici ve vývojovém 
oddělení divize Transportation Systems. Konkrétně pracuji ve výpočtovém oddělení vývoje a 
výzkumu turbodmychadel pro osobní, stavební či zemědělské stroje, které má na starosti 
především MKP analýzy.  

 Po nástupu na pracovní pozici jsem absolvoval řadu školení. Ze začátku se jednalo o 
obvyklé školení týkající se bezpečnosti práce a zdraví. Poté již následovaly školení, postupy a 
tutoriály připravená přímo pro výpočtáře, které mě provedli celým procesem vývoje a výpočtu 
turbodmychadla. Školení trvalo několik týdnů a po jeho skončení jsem měl podrobný přehled 
o dění ve výpočtovém oddělení a mohl jsem začít pracovat na reálných projektech. 

3.1 Náplň práce 

Jako student pracující na částečný úvazek mám zatím na starosti méně náročné modální 
analýzy turbodmychadel. Postup spočívá v převzetí požadavku na výpočet od zadavatele 
(aplikačního inženýra ve firmě či zákazníka). Zkontrolování, zda mám veškeré informace 
potřebné k provedení výpočtu. Především je potřeba kontrolovat, zda mám k dispozici 
správný a aktuální model geometrie a přesná materiálová data.  

 Následuje úprava geometrie modelu, tak aby byla co nejvíce vyhovující pro výpočet, a 
tvorba konečnoprvkové sítě na tomto modelu. Tato část výpočtu je prováděna v softwaru 
ANSA. Je zde stanoven konkrétní postup pro tvorbu sítě a jednotlivé elementy musí splňovat 
předem stanovená kritéria. 

 Poté je diskretizovaný model exportován do programu ANSYS (převážně je využíván 
ANSYS Mechanical APDL) a vytvoří se tzv. macro v jazyce APDL pro samotný výpočet. Jedná se 
o velké soustavy těles, kdy síť konečných prvků obsahuje běžně kolem milionu uzlů, a proto je 
samotný výpočet prováděn na externím počítačovém klastru. Zde se nahrává uvedený 
diskretizovaný model, materiálová data a vytvořené macro. 

 Po provedení výpočtu následuje jeho vyhodnocování, kdy se tvoří závěrečná zpráva pro 
zákazníka. Zpráva obsahuje základní informace o produktech použitých při výpočtu (výrobní 
číslo a materiál) a dosažené výsledky. V případě modální analýzy je vyhodnocováno několik 
prvních vlastních frekvencí a tomu odpovídající vlastní tvary. Je uvedeno, zda je uvedený 
design vyhovující či naopak nevyhovující vzhledem k požadované minimální frekvenci. 
V případě nevyhovujícího designu se uvádí doporučené změny v designu a model je vrácen na 
konstruktérské oddělení k přepracování.  

 Po navrhnutí vyhovujícího designu turbodmychadla následuje jeho výroba a ověření 
výpočtu v místních laboratořích. 
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Obrázek 3.1 Princip turbodmychadla [11] 

3.2 Obecné informace 

Jako student pracující na částečný úvazek mám flexibilní pracovní dobu. Mám však 
předepsané minimum hodin, které musím každý týden odpracovat. U vedoucího oddělení 
mám také nahlášenou dobu v týdnu, kdy se budu nejčastěji nacházet v práci.  

 Oddělní výpočtářů tvoří zhruba 15-ti členný tým, z toho téměř polovina studentů. Jedná 
se o velice příjemné a přátelské prostředí. Vždy se mohu s jakoukoliv otázkou na kohokoliv 
obrátit. Ještě se mi nestalo, aby mi někdo s mým problémem odmítnul pomoci.  

 Pracujeme v otevřených kancelářských prostorech (tzv. open office), kde každý z nás má 
své pracovní místo se svým počítačem. 

 

Obrázek 3.2 Ukázka pracovního prostředí ve firmě Honeywell [12] 
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4 ZÁVĚR 

Na pozici FEA Student Engineer působím již 5 měsíců a za tuto dobu jsem nasbíral velké 
množství zkušeností z praxe. Měl jsem možnost zjistit, jak funguje mezinárodní společnost a 
komukinace mezi jednotlivými pobočkami po celém světě. Praxi hodnotím nesmírně kladně. 

 Mezi nesporné výhody patří možnost zkusit si úpravu reálné geometrie a tvorbu sítě 
konečných prvků na rozsáhlých soustavách skládající se z mnoha těles. Naučil jsem se pracovat 
s novým softwarem na tvorbu sítě ANSA. Získal jsem znalosti tvorby macra v jazyce APDL a 
jeho využití při, pokud možno, co největší automatizaci výpočtu. Prohloubil jsem své znalosti 
anglického jazyka, neboť veškerá komunikace se zákazníkem i tvorba závěrečné zprávy pro 
zákazníka probíhá v angličtině. Poznal spoustu nových lidí a v neposlední řadě mezi výhody 
patří i finanční stránka. 

 Samozřejmě je občas těžké vhodně zkombinovat výuku s prací. Musím ale říct, že v práci 
mi zatím bylo vždy vyhověno, pokud jsem potřeboval více času na školu. 

 Brigádu ve společnosti Honeywell i ve kterékoliv jiné společnosti bych rozhodně 
ostatním doporučil. Student má možnost si vyzkoušet a otestovat své znalosti získané 
v průběhu studia. Navíc se naučí spoustu nových věcí, které se po vystudování nesmírně hodí. 
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