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1. Náplň semináře  
 

Seminář, jež se konal dne 18. června 2013, byl věnován problematice výzkumné oblasti 
hydrauliky, pneumatiky a energetických zařízení. Účastníky byli děkan prof. Janusz 
Kotowicz, proděkan pro výzkum a mezinárodní vztahy prof. Zbigniew Popiołek, proděkanka 
pro výuku prof. Elżbieta Grabińska-Sota a prof. Andrzej Korczak z Politechnika Śląska, 
Glivice. Hlavním tématem setkání byla možná spolupráce ve vědě a výzkumu v rámci obou 
zúčastněných technických univerzit. 

 

Realizovaný program: 
8:00  -  9:00  Prezence účastníků. 

9:00  -  10:00  Přijetí panem děkanem Fakulty strojní - doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

10:00  - 10:15  Coffee break.   

 10:15  - 11:15 Prezentace vědy a výzkumu Katedry hydromechaniky a hydraulických 

zařízení. 

 11:15  - 13:00 Prohlídka laboratoře hydrauliky, laboratoře pneumatiky, laboratoř vědy 

a výzkumu, laboratoře hydraulických pohonů, laboratoře mechaniky tekutin, laboratoře 

čerpací techniky.  

 13:00  - 14:00 Polední přestávka, oběd pro všechny účastníky semináře, diskuse. 

 14:00  - 15:00 Prezentace vědy a výzkumu prováděné Výzkumným energetickým 

centrem.  

 15:00  - 16:00 Prohlídka laboratoří Výzkumného energetického centra.  

 16:00  - 17:00 Diskuse. Představení dalších seminářů a aktivit projektu Practice Point. 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 31 

07.41.01  - muži 23 

07.41.02  - ženy 8 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 28 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 20 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 8 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

1.2 Přednášející 
1. Jméno:   

Společnost:   
E – mail:   
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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/) 


