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1. Náplň semináře  
 
Seminář byl věnován problematice administrace a zapojení jednotlivých pracovišť (kateder a 

institutů do projektu Practice POINT) Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava. Součástí programu 

bylo představení projektu a možností zapojení, využití ekonomického programu k finanční 

části projektu, personální agenda a problémy s ní spojené, novinky v legislativě a směrnicích 

VŠB – TU Ostrava, jež bezprostředně ovlivňují chod projektu na Fakultě strojní. Druhý den 

konání semináře byl vyplněn zejména praktickými ukázkami z akcí, jež byly v rámci projektu 

Practice POINT uspořádány (zejména ve spolupráci s Katedrou automatizační techniky a 

řízení, Katedrou obrábění a montáže a Institutem dopravy) a představením aktuálního plánu 

na další období, respektive do konce trvání projektu. V závěru akce byl dán prostor diskuzím 

a konkrétním návrhům na zapojení jednotlivých pracovišť FS do projektu. 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 23 

07.41.01  - muži 5 

07.41.02  - ženy 18 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 7 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 5 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

1.2 Přednášející 
1. Jméno:  doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 
E – mail:  ales.sliva@vsb.cz 

  

2. Jméno:  Ing. David Fojtík, Ph.D. 
Společnost:  VŠB – TU Ostrava 
 E-mail: david.fojtik@vsb.cz 
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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/) 


