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1. Náplň semináře  

 

Seminář byl věnován automatizaci a robotizaci s příklady aplikací. Jako aktivní přednášející 

vystoupil Ing. Pavel Ambrož ze společnosti Schunk. Tato společnost patří mezi známé 

výrobce upínací a uchycovací techniky. Seminář probíhal dle níže uvedeného harmonogramu. 

 

Program: 

08:30 - 09:00 Prezentace účastníku 

09:00 - 10:30 Představení společnosti SCHUNK, Efektory – funkční principy, senzory, 

návrhové parametry, příklady aplikací 

10:30 - 10:45 Coffee break  

10:45 - 12:15 Mechatronické jednotky 

12:15 - 13:15  Pauza na oběd 

13:15 - 14:45  Příslušenství pro průmyslové roboty - rychlovýměnné systémy, silové senzory, 

rotační přívody atd. 

14:45 - 15:00 Coffee break 

15:00 - 16:30 Lineární systémy, modulární robotika 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 20 

07.41.01  - muži 20 

07.41.02  - ženy 0 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 1 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 1 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 
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07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

Semináře se zúčastnilo celkem 20 podpořených osob, z toho 1 akademický pracovník.  

 

1.2 Přednášející 

Jméno: Ing. Pavel Ambrož  

Společnost: Schunk 

E – mail:  pavel.ambroz@czschunk.com 

 

Poskytovatel služby je doložen pracovně – právním aktem (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/

