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1. Náplň semináře  

 

Seminář byl věnován tématu využití informačních systémů v dopravě a spedici, konkrétní 

zaměření bylo na oblast Železniční nákladní doprava. Oproti plánovaným 2 přednášejícím se 

z důvodu nemoci p. Ing. Julia Přenosila zhostil celého bloku přednášek pan Ing. Stanislav 

Kovář ze společnosti OLTIS Group, a.s.  Společnost sdružuje specializované softwarové 

společnosti, které spolu velmi úzce a efektivně spolupracují, v rámci svého oboru (logistika) 

nabízejí komplexní a velmi pružné informační systémy s mnoha komponentami upravenými 

podle potřeb zákazníků a širokou paletu souvisejících služeb. Součástí přednášky byla také 

zmínka o historii společnosti a praktické ukázky již fungujících systémů. Pro účastníky bylo 

vzhledem k délce trvání přednášek (9:00 – 17:00 hod.) připraveno občerstvení. 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 73 

07.41.01  - muži 60 

07.41.02  - ženy 13 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 17 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 13 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 4 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

1.2 Přednášející 

 

1. Jméno:  Ing. Stanislav Kovář 

Společnost:  OLTIS Group, a.s. 

 E-mail: stanislav.kovar@jerid.cz 

 

Přednášející se vzdal nároku na honorář za své přednášky. 
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2. Fotodokumentace 
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3. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

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

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

