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ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY  
v rámci projektu 

 

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního 
strojírenství 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170

 

Typ realizované aktivity:    exkurze 

Účastník aktivity (popř. organizátor):    Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. 

Název pracoviště:  Katedra mechanické technologie (345), Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava 

Datum zahájení aktivity:   čtvrtek - 14. listopad 2013 

Datum ukončení aktivity:   čtvrtek - 14. listopad 2013 

Místo konání:     ING Corporation a.s. 

 

Popis realizované aktivity:  

Dne 14.11.2013 jsme navštívili se studenty 5. ročníku, studujícími na Fakultě strojní obor 

Strojírenská technologie společnost ING corporation, spol. s r.o. ve Frýdku Místku. Tato firma byla 

založena jako rodinná firma v roce 1991 a od té doby je to neustále se rozvíjející firma, jejíž vedení 

je tvořeno dynamickým týmem, který je neustále otevřený novým myšlenkám, což dokazuje 

dlouhodobou spoluprací nejen s univerzitami, ale i odbornými pracovišti. ING Corporation  

se zaměřuje na oblasti ortopedické protetiky jako např. díly pro protézy dolní končetiny, ortotické 

stavebnicové systémy, diagnostické a měřící zařízení pro oblast protetiky, apod. Cílem firmy  

je nabídnout za přijatelnou cenu výrobky a služby, které jsou technicky a kvalitativně srovnatelné  

s výrobky světových firem. Zaměřuje se na moderní postupy v oblasti konstrukce, výroby  

a distribuce, přičemž tyto oblasti jsou relevantní témata k vypracování bakalářských  

a diplomových prací.  

Program exkurze – 14.11.2013 – ING Corporation, spol. s.r.o.: 

Celá exkurze začala ve školící místnosti, která je zároveň uzpůsobená pro přijímání nových klientů 
(pacientů) této společnosti, kde byly ve vitrínách vystaveny výrobky, na které se firma ING 
Corporation specializuje – jsou to např. stavebnicové stabilizační trupové ortézy, končetinové 
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ortézy, ortopedické nebo silikonové vložky apod. Studenti zde mohli také vidět protézy 
jednotlivých končetin – horní končetiny, dolní končetiny, ale také protézy obličejové jako např. 
náhrada nosu, očí atp. Po úvodní prezentaci firmy, která se týkala historie, cílů, strategie firmy  
a výrobního sortimentu jsme se přesunuli do dalších prostor, kde jsme byli seznámeni 
s pracovníky z oblasti managementu, personalistiky, propagace až k pracovníkům působícím 
přímo ve výrobě, kteří – nyní použiju slova studentů – tyto pracovníky nazvali studenti „umělci ve 
svém oboru“, protože při zevrubné prohlídce vyrobených protéz, byly tyto k nerozeznání od 
skutečných končetin. Stroje, které jsme zde shlédli, byly např. CNC obráběcí centra, obyčejné 
soustruhy a frézky, ale i vysoce specifické diagnostické přístroje apod. Exkurze byla opět 
zakončená ve školící místnosti, kde studenti kladli spoustu zajímavých dotazů pracovníkům 
managementu, ale i řadovým zaměstnancům.   
 
Výrobní sortiment společnosti ING Corporation, spol. s.r.o. 

 
 

Přínos pro účastníka aktivity:  

Studenti opět viděli v praxi „Vizualizaci teoretických poznatků získaných z výuky do praxe“. Došlo  
k navázání spolupráce s těmito odborníky z hlediska zadávání a tvorby bakalářských, diplomových 
a disertačních prací. Někteří ze studentů se informovali o požadavcích, které by museli splnit, aby 
zde mohli pracovat. Akademičtí pracovníci si s těmito odborníky domluvili další pracovní schůzky 
z hlediska zajištění odpovídajících studentů na praxi a dále jim byly přislíbeny účasti s odbornými 
prezentacemi v přímé výuce jednotlivých předmětů jako např. Organizace a řízení výroby, 
Ergonomie, Řízení lidských zdrojů apod.   
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Doložení aktivní účasti:  

 

                                   Obr. 1 ING Corporation, spol. s.r.o. (14.11.2013) 

 

Zpráva vyhotovena dne:  21.11.2013 

 

 

Podpis účastníka (popř. organizátora):    ………………………………………………… 

 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. 

 

  

Podpis manažera projektu:  ………………………………………………… 

Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

 

 

 


