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1. Náplň seminá ře  
 

Seminář, jež se konal ve dnech 9. – 10. července 2013, byl zaměřený na problematiku 
využívání anglického jazyka v praxi, zejména pak na anglickou konverzaci. Přednášeli oproti 
plánu 2 lektoři – T. Schenk a R. Schenk Křenková. Tohoto dvoudenního semináře se 
zúčastnili zejména studenti doktorských studijních programů na Fakultě strojní, za účelem 
zvýšit svou kvalifikaci a otestovat své znalosti cizího jazyka v praxi, navíc s rodilým 
mluvčím.  

 

 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 13 

07.41.01  - muži 13 

07.41.02  - ženy 0 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 12 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 12 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 
 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 
Semináře se zúčastnilo celkem 13 podpořených osob, jednalo se pouze o muže. 
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1.2 Přednášející 
1. Jméno: Radka Schenk Křetinská, Todd Schenk, MSc., Ph.D.  

Společnost: KMC Group 
E – mail:  t.schenk@mit.edu, radka.kretinska@kmcgroup.cz 
 
Poskytovatelem byla pouze Radka Schenk Křetinská, přednášející Todd Schenk, 
MSc., Ph.D. se vzdal nároku na honorář. 
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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/) 


