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1. Náplň semináře 

 

Dne 5. 6. 2014 proběhl Seminář prezentace studentských prací z oblasti obrábění 

a metrologie. V rámci semináře bylo umožněno studentům Katedry obrábění a montáže, aby 

si zkusili prezentaci své semestrální práce a to před odbornou komisí, jejíž součástí byli jak 

akademičtí pracovníci katedry, ale pozvání přijali i odborníci z praxe. Studenti měli tedy 

možnost vyzkoušet si své odborné znalosti a také svou schopnost obhájit práci a naučit se 

v časově omezené době říci nejdůležitější části tak, aby byla problematika pochopitelná 

a dané téma vyčerpané. 

Seminář byl rozdělen na 2 základní části. Většina studentů volila téma z oboru 

obrábění. Úkolem studentů bylo zpracovat v průběhu uplynulého semestru zadané téma, 

přičemž měl možnost konzultace s vyučujícími katedry 346. Někteří studenti volili téma ke 

zpracování z praxe a v tomto případě konzultovali také přímo v podniku, které téma zadalo. 

Při obhajobách potom mohli přítomní odborníci z praxe reagovat na řešenou problematiku 

z jiného pohledu, než je tomu převážně u akademických pracovníků, ale také mohli přijít 

s nápady na další spolupráci mezi katedrou a navrhnout nová témata, která jsou v praxi 

aktuální.  
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2.  Vyhodnocení 

V rámci tohoto semináře bylo podpořeno celkem 110 osob. 

 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 110 

07.41.01  - muži 98 

07.41.02  - ženy 12 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Lektoři 

1) Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

2) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

3) Ing. Jiří Kratochvíl, Ph. D. 

4) doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

5) Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D. 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy 

A. Prezenční listina účastníků 

B. Pozvánka na exkurzi 
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