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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:   středa - 26. března 2014 

Datum ukončení aktivity:   středa - 26. března 2014 

Místo konání:     Mondelez Europe Services GmbH  

 

Popis realizované aktivity:  

26. 3. 2014 navštívili studenti magisterského studia VŠB -TUO, Fakulty strojní, Katedry mechanické 

technologie, Ústavu Průmyslového inženýrství, společnost MondelezEuropeServicesGmbH 

v Opavě Vávrovicích. Společnost Mondelez Czech Republic je součástí společnosti Mondelēz 

International, Inc., která je předním výrobcem cukrovinek a snacků, jehož obrat v roce 2012 činil 

35 miliard amerických dolarů. Mondelēz International je nástupce společnosti Kraft Foods Inc.  

Své výrobky prodává spotřebitelům ve 165 zemích světa a patří k největším světovým výrobcům 

čokolády, sušenek, žvýkaček, bonbonů, kávy a rozpustných nápojů. Mondelēz International působí 

v České republice a na Slovensku od roku 1992 a dnes je nezpochybnitelnou jedničkou ve výrobě 

sušenek a čokoládových cukrovinek na českém i slovenském trhu. V obou zemích zaměstnává více 

než 3 tisíce zaměstnanců a obchodní zastoupení firmy prodává na území České a Slovenské 

republiky neuvěřitelných 550 produktů pod 24 značkami. 

Program exkurze – 26.3.2014 – Mondelez Europe Services GmbH: 

- prezentace firmy ve školicím sále,  
- prohlídka výrobního úseku – strojních zařízení, pásových dopravníků, plnících strojů Sollich, 
výrobní linky Champ A apod., 
- prohlídka skladu technického materiálu. 
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Prezentaci firmy Mondelez Europe Services GmbH provedl Ing. Jiří Vítkovský – Product Manager  
a Magda Mojžíšková – HR Manager. Výrobním úsekem nás provedli jednotliví technologové, kteří 
mají na starosti údržbu strojních zařízení. Exkurze se uskutečnila v několika skupinách, každý 
účastník byl oblečen v ochranném oděvu – plášť a boty, ochranná síťka na vlasech a ochranné 
brýle. Tato opatření musela být splněna, protože jsme se pohybovali v prostorách, kde se vyráběly 
potraviny. 
 
Výrobní sortiment společnosti Mondelez Europe Services GmbH 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Přínos pro účastníka aktivity:  

Studentům, kteří se zúčastnili této exkurze, byla nabídnuta možnost zpracovávat v této firmě své 
diplomové práce, čehož využili hned 3 studenti, kteří budou zpracovávat tato témata: 

-Téma č.1:  Analýza strojních prostojů na vybraných strojních zařízeních včetně vypracování 
návrhů na jejich eliminaci,  

- Téma č.2: Analýza a optimalizace náhradních dílů ve skladu technického materiálu,  

- Téma č.3: Optimalizace vyřazování prázdných sáčků z procesu balení na výrobní  
lince Champ A.  
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Další přínos pro naše studenty byla nabídka letní stáže, která byla studenty opět úspěšně přijata. 
Závěr exkurze patřil diskusím mezi odborníky, studenty a pedagogy, kde se studenti i pedagogové 
vyjádřili velice kladně k této exkurzi a byla domluvena další návštěva, protože se bude přistavovat 
další hala, kde se bude nacházet mimo jiné linka na výrobu sušenek, která bude měřit 800 m  
a další strojní zařízení, jejichž shlédnutí v praxi budou pro studenty Fakulty strojní velkým 
přínosem.   

Doložení aktivní účasti:  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Obr. 1 Mondelez Europe Services GmbH (26.3.2014) 

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. 


