
 
 

 

 

 

Tisková zpráva: Seminář Mechatronika 

 

Dne 2.4.2014 se uskutečnil na Jihočeské univerzitě seminář pod názvem  

 

„Mechatronics: currently topic opportunity for engineering at the Universtiy of 

South Bohemia“. 

 

Tato akce byla pořádána jako „Seminář s účastí zahraničního experta v rámci projektu 

SPINNET, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094. Řešitelem projektu je Společnost vědeckotechnických 

parků ČR (SVTP ČR) www.svtp.cz. 

Cílem pořádané akce byla podpora technického vzdělávání na JU ČB v souladu s jednou z 

klíčových aktivit projektu SPINNET kterou je výměna stáží expertů, transfer znalostí 

s navazující mezinárodní spoluprací. 

V rámci úvodního slova viceprezident společnosti Ing. Lakomý představil 

projekt SPINNET – SPolupráce, Inovace a NETworking – spolupráci 

vědeckotechnických parků s  vysokými školami a národní síť vědeckotechnických 

parků v ČR a uvedl dosažené výsledky. 

Rektor JU prof. Grubhoffer představil, především zahraničním účastníkům, 

Jihočeskou univerzitu a její jednotlivé fakulty a dále strukturu možného budoucího 

technického studia na Jihočeské univerzitě. Nechyběla ani zmínka o vzniku nové 

biotechnologické platformy CEBIO, která vznikla v průběhu měsíce února a března 

letošního roku. 

Organizátoři byli velmi nadšení, že svoji účast potvrdili i zástupci  místních velkých 

firem. Ředitel strategie a obchodního rozvoje JIHOSTROJ a.s. Ing. Wallner 

představil velmi působivě technologie a rozvoj firmy, aero technologie a hydrauliku.  

Na semináři přednesli svůj příspěvek i dva pozvaní zahraniční experti. 

Za Technische Hoschule Deggendorf prof. Dorner a za Johannes Kepler 

Universität Linz Dr. Hehenberger, kteří ve svých přednáškách nejprve představili své 

akademické instituce, jejich pozici v  rámci jednotlivých spolkových států a dále 

oborovou sktrukturu a inovace, kterým se v  oblasti mechatroniky věnují. Oba 

zahraniční experti spolupracují s  inovačními centry ve svých zemích. 

V závěrečném hodnocení semináře Rektor JU prof. Grubhoffer poděkoval 

organizátorům semináře a rovněž vystupujícím za jejich příspěvky. Ocenil kvalitu 

přednesených příspěvků a deklarování konsensu ochoty přeshraniční spolupráce která 

se neomezí pouze na obor mechatronika.   

 
 
Ing. Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer projektu SPINNET 
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