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1. Náplň semináře 

 

Odborný seminář s názvem „Nové trendy v automobilovém průmyslu“ se uskutečnil 

v prostorách Nové Auly VŠB – TU Ostrava, přesněji v přednáškových sálech NA1, NA2 a 

v prostorách foyer v prvním patře budovy. Seminář byl věnován novinkám v automobilovém 

průmyslu a dalším otázkám souvisejících s dopravou. Přednášeli přední odborníci z Škoda 

Auto a.s., akce byla rozšířena o živou prezentaci nových karoserií (včetně fyzicky přítomných 

modelů), nového simulátoru studentské formule SAE Fakulty strojní a další zařízení, 

související s automobilovou dopravou. 

Harmonogram akce je uveden níže, přednášeli také 2 zástupci společnosti Škoda Auto, a.s. 

 

Program: 

1) Úvodní slovo 

2) Karoserie silničních vozidel – konstrukce vozidel, nové materiály apod. 

3) Nové technologie  v automobilech  -  bezpečnostní systémy atp. 

4) Statické ukázky: 

  - Karoserie vozidla v řezu  

  - Nové modely Automobilů Škoda  

5) Diskuse 
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2. Vyhodnocení 

V rámci této akce bylo podpořeno celkem 273 osob. 

 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 273 

07.41.01  - muži 259 

07.41.02  - ženy 14 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 7 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 4 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 3 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

Jméno:   Ing. Marek Sinada 

Společnost:  Škoda Auto, a.s. 

Email:  marek.sinada@i-screen.cz 

 

Jméno:   Ing. Iva Prokopová 

Společnost:  Škoda Auto, a.s. 

Email:  iva.prokopova@skoda-auto.cz 

 

Přednášející se vzdali nároku na honorář. 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Pozvánka 

B. Prezenční listina účastníků 

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