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1. Náplň semináře  

Seminář byl věnován tématice využití 3D digitalizace objektu. Součástí programu byla také 

praktická ukázka 3D digitalizací v praxi, přednášející seznámili účastníky také s aplikací 

vícevrtulových platforem (z průmyslové praxe). Seminář byl ukončen neformální částí 

podvečera, jež byla spojena s diskuzí na zájmová témata ze všech přednášek. 

  

Realizovaný program: 

  8:30  -  9:00 Prezentace účastníků 

   9:00  -  10:30 Přednáška na téma - 3D digitalizace objektu – Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 

 10:30  -  11:00 Coffebreak 

 11:00  -  12:30 Praktická ukázka 3D digitalizací v praxi 

 12:30  -  13:30 Oběd 

 13:30  -  15:00 Přednáška na téma  - Seznámení s aplikací vícevrtulových platforem 

v průmyslové praxi – Ing. Jan Gebauer  

 15:00  -  15:30       Coffebreak 

 15:30  - 17:30 Praktická ukázka vícevrtulových platforem  

 17:30  - 18:00  Ukončení semináře, dotazy a diskuze 

 18:00  - 21:00  Společenský večer 
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2. Vyhodnocení 

Semináře se účastnilo celkem 25 osob, z toho X mužů a Y žen. 

Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 25 

07.41.01  - muži 
 

07.41.02  - ženy 6 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání  

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 
 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 
 
 

 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 
 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 
 

2.1 Přednášející 

1) Jméno: Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.  

Společnost: VŠB -TUO  

Pozice: akademický pracovník     

E-mail:oldrich.ucen@vsb.cz 

      2) Jméno: Ing. Jan Gebauer  

          Společnost: VŠB -TUO  

          Pozice: odborný asistent  

          E-mail:jan.gebauer@vsb.cz  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Ekonomická rozvaha akce  

D. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

