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1. Náplň semináře  

 

Seminář byl věnovaný problematice měření hluku na pracovišti. Jako aktivní přednášející 

vystoupil odborník na měření hluku a vibrací z TU Liberec Ing. Jan Novák. Program semináře 

je uveden níže: 

 

Program: 

 8:00  -  10:00 Úvod do měření hluku. 

 10:00  -  10:30 Coffee break.   

 10:30  -  12:30 Seznámení se s zařízením přístroji na měření hluku.   

 12:30  -  13:30 Polední přestávka, oběd pro všechny účastníky semináře, diskuze. 

 13:30  -  15:30 Měření hluku na pracovišti, hygienické limity. 

 15:30  -  16:00 Coffee break.  

 16:00  -  18:00 Diskuze nad danou problematikou, zodpovězení dotazů. 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 10 

07.41.01  - muži 8 

07.41.02  - ženy 2 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 10 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 8 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 



 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 3/5 
S20130826_Vyhodnoceni_Měření hlukuMěření hluku    
*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

Semináře se zúčastnilo celkem 10 podpořených osob, z toho 2 ženy. 

 

1.2 Přednášející 

Jméno:  Ing. Jan Novák 

Společnost: TU Liberec 

E – mail:  jan.novak1@tul.cz 

 

Poskytovatel Ing. J. Novák – doloženo pracovně – právním dokumentem (DPP). 
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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/

