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1. Náplň semináře  

 

Odborný seminář s názvem „MODERNÍ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 

DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ“ se uskutečnil ve spolupráci s Institutem 

doptravy Fakulty strojní. Zástupci zúčastněných firem v rámci semináře prezentovali 

nejnovější odborné poznatky z daných oblastí. Personalisté vybraných firmem zároveň 

případným zájemcům poskytli informace o možnostech spolupráce v průběhu studia a 

uplatnění po jeho úspěšném absolvování. Celkem se do akce zapojily 4 společnosti z oblasti 

dopravy, jež zastupovalo 6 přednášejících, zejména z personální oblasti společností. 

 

Tématická náplň semináře: 

1) Problematika inovativních metod plánování a řízení dopravních a logistických systémů 

včetně softwarové podpory. 

2) Technické vybavení logistických center. 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 49 

07.41.01  - muži 45 

07.41.02  - ženy 4 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 4 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 3 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 6 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 
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Semináře se zúčastnilo celkem 49 podpořených osob, z toho 4 ženy.  

 

1.2 Přednášející 

Jméno: Mgr. Vyplel Luděk  

Společnost: AWT, a.s.  

E – mail:  volnamista@awt.eu 

 

Jméno: Weissmann Ctirad  

Společnost: Ředitelství silnic a dálnic ČR, a.s. 

E – mail: ctirad.weissmann@rsd.cz 

 

 

Jméno: Ing. Valenta Vladimír  

Společnost: SSI Schafer 

E – mail: info@ssi-schaefer.cz 

 

Jméno: Ing. Tresler Filip, Ph.D.  

Společnost: Eltodo, dopravní systémy, s.r.o. 

E – mail: treslerf@eltodo.cz 

 

Jméno: Mgr. Kutínová Jana  

Společnost: SSI Schafer 

E – mail: info@ssi-schaefer.cz 

 

Jméno: Ing. Heřman Lukáš  

Společnost: AWT, a.s. 

E – mail: volnamista@awt.eu 

 

Poskytovatelé služby jsou doloženi pracovně – právními akty (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/

