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1. Náplň semináře  
 

Na semináři, jež se konal dne 7. června 2013 se posluchači seznámili s prací studentů a to ze 
sekce obrábění a metrologie. Práce byly prezentovány studenty Katedry obrábění a montáže. 
Cílem projektu je zvýšení praktických a odborných znalostí a dovedností studenů 
prezentováním jejich prací a následnou konzultací a obhajobou. Seminář byl veden 
odbornými lektory, kteří vedli jednotlivé sekce a řídili odbornou rozpravu.  
 

Realizovaný program: 
Program odborného semináře – dopolední část: 

8:00 - 9:00 Registrace účastníků  

9:00 – 9:30 Úvodní slovo pořadatelů  

9:30 – 10:30 Prezentace odborných příspěvků ze sekce obrábění  

10:30 – 11:00 Coffe break  

11:00 – 12:00 Prezentace odborných příspěvků ze sekce obrábění  

12:00 – 13:00 Oběd  

Program odborného semináře – odpolední část: 

13:00 – 14:30 Prezentace odborných příspěvků ze sekce metrologie  

14:30 – 15:00 Coffe break  

15:00 – 16:00 Prezentace odborných příspěvků ze sekce metrologie  

16:00 – 17:00 Diskuze, ukončení a zhodnocení semináře  
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 70 

07.41.01  - muži 65 

07.41.02  - ženy 5 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 14 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 11 

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 

 

1.2 Přednášející 
1. Jméno:  Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 
E – mail:  jana.petru@vsb.cz 
 
 

Dále přednášeli studenti Katedry obrábění a montáže, všichni přednášející bez nároku na 
honorář.  
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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/) 


