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1. Náplň semináře  

 

Odborný seminář s názvem „NOVINKY V MEZINÁRODNÍM ŽELEZNIČNÍM 

PROVOZU“ se uskutečnil v rektorském salonku Nové Auly. Seminář byl věnován novinkám 

v oblasti dopravní techniky a technologie v mezinárodním železničním provoze, přednášeli 

odborníci z praxe. 

Program: 

1) Úvodní slovo 

2) Jak se zrodí strojvedoucí? 

Coffeebreak 

3) Úskalí mezinárodního železničního provozu. 

4) Diskuse 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 50 

07.41.01  - muži 47 

07.41.02  - ženy 3 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 3 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 2 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 2 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

Semináře se zúčastnilo celkem 50 podpořených osob, z toho 3 ženy.  
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1.2 Přednášející 

Jméno: Ing. Evžen Nečas  

Společnost: Loko Train 

E – mail:  evzen.necas@lokotrain.cz 

 

Jméno:  Petr Šimral 

Společnost: Metrans Rail 

E – mail: simral@metransrail.cz 

 

Poskytovatelé služby jsou doloženi pracovně – právními akty (DPP). 
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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/) 

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

