STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2013
Nové trendy a technologie pro zlepšení podnikových procesů
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2013 proběhla ve Vědeckotechnickém parku v Plzni akce s názvem
Strojírenské technologické fórum 2013, pořádaná Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ
ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a společností Comtes FHT a.s. za podpory projektu
OPvK CZ.1.07/2.3.00/35.0048, POPULAR. Konference STF2013 se řadí k populárním konferencím
z hlediska svého významu a také celkového přínosu v prezentovaných oblastech. Úspěch této
konference dokazuje velký počet účastníků z nejrůznějších společností a výzkumných organizací
nejen z oblasti strojírenství, kterých letos dorazilo bezmála 200.
Tato konference přinesla nejen mnoho novinek a informací ohledně strojírenského prostředí a
legislativy, ale také ukázky skutečných optimalizačních projektů, které byly řešeny jednou
z vystupujících společností - CEIT CZ, s.r.o.
Mezi řečníky prvního dne vystoupili významní představitelé Západočeské univerzity - Doc. PaedDr.
Ilona MAURITZOVÁ, Ph.D., rektorka ZČU, předseda představenstva COMTES FHT a.s. a prezident
Asociace výzkumných organizací (AVO) Ing. Libor KRAUS. V rámci programu 19.11. také promluvil o
významu průmyslu pro budoucnost české ekonomiky a potřebě užší spolupráce mezi podniky a
univerzitami představitel Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) -Radek ŠPICAR, M.Phil., viceprezident
SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenci. Hovořilo se také o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vystoupila
představitelka České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) - Mgr. Anna
Vosečková a další, neméně významní hosté z předsednictva Technologické agentury ČR, Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Programem druhého dne byla především ukázka konkrétního využití znalostí a technologií odborníků
ze Západočeské univerzity v praxi průmyslových podniků. Tyto ukázky byly představeny formou
prezentací případových studii realizovaných prostřednictvím společnosti CEIT CZ s.r.o., která se
zabývá oblastí vzdělávání a poradenství průmyslových podniků. Veškeré ukázky byly doplněny o
interaktivní prvky, které si mohli účastníci sami vyzkoušet. Byly představeny například možnosti
využití ergonomické rukavice či rozšířené reality. Právě zmíněná rozšířená realita, která využívá prvků
z počítačových her a filmů k virtuálnímu tréninku pracovníků v průmyslových podnicích a využívá
kombinaci reality a rozšířené reality, byla shledána za jedno z největších překvapení letošního ročníku
Strojírenského technologického fóra.

Strojírenské technologické fórum ukázalo svůj význam, neboť se ho zúčastnilo mnoho návštěvníků z
několika desítek podniků a výzkumných organizací. Vznikl tak prostor pro budoucí spolupráci ve
výzkumu a vývoji, spolupráci po stránce aplikace nových trendů strojírenství a zejména pak
optimalizace a racionalizace procesů v průmyslových podnicích.

