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1. Náplň semináře  

 

Seminář byl věnovaný problematice. Jako aktivní přednášející vystoupil odborník na 

programování v tomto oboru, Ing. Tomáš Neumann. Program semináře je uveden níže: 

 

Program: 

 9:00  -  9:30 Prezentace účastníků 

 9:30  -  11:00 Produkty Autodesk pro oblast strojírenství 

 11:00  -  12:30 Digital Prototyping - Návrh produktu od A po Z 

 12:30  -  13:30 Oběd, pro účastníky konference zajištěn 

 13:30  -  14:30 Nové nástroje zpracování velkých sestav 

 14:30  -  16:00 Správa a řízení CAD dokumentace 

 16:00  -  17:00 Autodesk 360, Web aplikace, Diskuse 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 15 

07.41.01  - muži 12 

07.41.02  - ženy 3 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 11 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 10 

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 

Semináře se zúčastnilo celkem 15 podpořených osob, z toho 3 ženy. 

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

Jméno:  Ing. Tomáš Neumann 

Společnost: VŠB – TU Ostrava 

E – mail:  tomas.neumann@vsb.cz 

 

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

 

 

 

 

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


 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 5/5 
S20130711_Digital prototyping_Vyhodnocení 
*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

3. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

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

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

