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1. Náplň semináře  
 
Seminář byl věnován tématu energetiky. Obsahem přednášky byly zejména požadavky, které 

jsou v dnešní době kladeny na současnou energetiku a na trendy jejího vývoje. V rámci 

diskuze byla řešena témata problematiky tvorby energetické koncepce a jejího uplatnění na 

příkladu ČR a význam inteligentních sítí v kontextu očekávaného vývoje energetiky. 

Program semináře: 
1. Požadavky na současnou energetiku a trendy jejího vývoje 

2. Problematika tvorby energetické koncepce a jejího uplatnění na příkladu ČR 
3. Význam inteligentních sítí v kontextu očekávaného vývoje energetiky 

4. Diskuze ke všem tématům 
 

Seminář byl realizován v dopoledních hodinách (10 – 13hod.) v areálu VŠB – TU Ostrava. 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

Celkem bylo v rámci semináře podpořeno 30 osob a 1 poskytovatel služby (přednášející). 
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 30 

07.41.01  - muži 29 

07.41.02  - ženy 1 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 1 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

1.2 Přednášející 
 

1. Jméno:  Ing. Jiří Borkovec 
Společnost:  Česká technologická platforma Smartgrid 
 E-mail: smartgrid.cz@gmail.com 
 
 

Ing. Jiří Borkovec – poskytovatel služby, doloženo pracovně - právním aktem. 
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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/) 


