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1. Náplň semináře  

Praktický seminář věnovaný platformě STM32 určený pro vývoj široké škály různých 

zařízení a aplikací, se kterými se dnes v moderním světě můžeme setkat na každém kroku. 

Součástí prezentace byly praktické ukázky zapojení, konfigurace a možnosti vývoje 

na platformě STM32. 

Realizovaný program. 

12:45  -  13:00 Prezentace účastníků. 

13:00  -  13:50 Představení portfolia STM32. 

13:50  -  14:00 Přestávka. 

14:15  -  15:00 Časovače. 

15:00  -  15:30 ADC. 

15:30  -  16:00 Práce s USB a ENET. 

16:00  -  16:10 Přestávka. 

16:10  -  17:00 Praktické ukázky v systému KEIL a diskuse. 
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2. Vyhodnocení 

Seminář byl pro velký zájem oproti plánu prodloužen do 17:00. Semináře se účastnilo celkem 

30 osob. 

2.1 Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 30 

07.41.01  - muži 28 

07.41.02  - ženy 2 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 9 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 8 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

1) Jméno: Ing. Tomáš Dresler 

Společnost:  STMicroelectronics 

Pozice: Design service manager 

E-mail: tomas.dresler@st.com 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Ekonomická rozvaha akce  

D. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

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

