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1. Náplň konference   
 

Konference s mezinárodní účastí se konala v termínu 28. – 30. 5. 2014 v horském hotelu 

Horal. Cílem konference bylo podpořit výměnu informací a zkušeností v oblasti automatizace 

ve strojírenství a výroby, výzkumu, aplikací a vzdělávání. Konference umožnila prezentovat 

nejnovější pokroky v komplexní mechanizace, robotice, kontrole výroby a technologických 

procesů, včetně systémů řízení jakosti zaměřených na životní prostředí, prostředky podpory, a 

informační technologie.  

 

Hlavním organizátorem byla Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-

TUO, Česká republika, dále spolupracuje (co do obsahu příspěvků, publikací a prezentací) již 

dlouhodobě níže uvedené instituce: 

  

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity, Česká republika  

Institut ekonomiky a systémů řízení, Fakulty hornicko-geologické VŠB-TUO, Česká 

republika,  

 

Ústav řízení procesů, Fakulta strojního inženýrství a robotiky, AGH University of Science 

and Technology, Krakov, Polsko  

 

Ústav automatizace a informatizace výrobních procesů, Fakulta hornictví, ekologie, řízení 

procesů a geotechniky, Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika  

 

Ústav automatizace, Ústav elektrotechniky, University of Miskolc, Maďarsko  

 

Katedra automatického řízení, Fakulta automatizace, počítačů a elektroniky, University of 

Craiova, Rumunsko 

 

Této mezinárodní konference se zúčastnili nejen zástupci všech výše uvedených institucí, 

celkem bylo podpořeno 59 zahraničních účastníků (prostřednictvím systému per diems).  

Konference měla mezi účastníky obrovský ohlas a v příštím roce na ni naváže konference 

ICCC 2015, tentokrát v Maďarsku. 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 119 

07.41.01  - muži 98 

07.41.02  - ženy 21 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 49 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 43 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 6 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

Konference se zúčastnilo celkem 119 podpořených osob. 

 

2.2 Přednášející 

 

- viz přiložený program, paralelně probíhaly 2 přednáškové sekce, přednášející 

vystupovali bez nároku na honorář 

- přednášející – počet přednášejících osob 48, navíc sekce s postery (také viz program) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/
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3. Fotodokumentace  
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4. Přílohy  

A. Leták + program 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie z konference 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

