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1. Náplň semináře  
Seminář byl věnován moderním metodám vývoje, konstrukce a výroby zařízení s využitím 
návrhových prostředků PTC. Posluchači byli na konkrétních příkladech seznámeni 
s moderními postupy vývoje výrobků od fáze koncepčního designu přes detailní konstrukci, 
analýzy a simulace až po digitální výrobu. Své prezentace představili například zástupci 
společností AV Engineering, Borcard cz, s.r.o., Zetor tractors, a.s. Paul Wurth, a.s. a Primus 
CE, dále pak zástupci VŠB – TU Ostrava, Fakulty strojní, z řad pedagogů i studentů.   
Součástí programu byla soutěž studentů prezentujících výsledky svých prací. 

 
Realizovaný program. 

Program: 
8:30 – 9:00 Prezence účastníků 
9:00  - 12:00 Dopolední blok přednášek a prezentací  
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 – 15:00 Odpolední blok přednášek a prezentací 
14:45 – 15:00 Přestávka 

15:00 – 15:20 Vyhlášení výsledků soutěže studentů 
15:20 – 16:30 Závěrečné přednášky, diskuze 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 80 

07.41.01  - muži 71 

07.41.02  - ženy 9 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 20 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 14 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 6 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 6 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 
 

1. Jméno: Ing. Radovan Míček 
Společnost:  AV Engineering 
 E-mail: micekr@aveng.cz 
 

2. Jméno: Ing. Bronislav Siuda 
Společnost:  Borcad cz, s.r.o.  
E-mail: siuda@borcad.cz 
 

3. Jméno: Ing. Petr Dubjak 
Společnost: Zetortractors, a.s. 
E – mail: PDubjak@zetor.com 
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4. Jméno: Ing. Vladimír Kuchař 

Společnost: Paul Wurth, a.s. 
E – mail:  vladimir.kuchar@paulwurth.com 

   

5. Jméno Ing. Petr Opavský 
Společnost: Primus CE 
E – mail: p.opavsky@primuslaundry.cz 

 

6. Jméno: Ing. Martin Halbsgut 
Společnost: AV Engineering 
E – mail: halbsgutm@aveng.cz  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


