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Zaměření a cíle Semináře ASŘ
•  Navazuje na tradici odborných konferencí, seminářů a workshopů se zahraniční

účastí, pořádaných na V�B TU Ostrava ji� od roku 1976 pod hlavičkou
"Seminář ASŘ".

•  Vytváří prostor pro prezentaci výsledků odborně vědecké práce doktorandů a jejich
�kolitelů, spolupracovníků �koly a dal�ích specialistů z technické praxe z oboru
automatického řízení, měřicích systémů, aplikace počítačů a počítačových sítí pro
realizaci informačních, diagnostických a řídicích systémů.

•  První den semináře je tématicky věnován �estému ročníku mezinárodní soutě�e
studentské tvůrčí a odborné činnosti STOČ´2001 a umo�ní kontaktovat nadané
studenty z oblasti automatizace, informatiky a řízení.

•  Umo�ňuje výměnu zku�eností z návrhu a realizace konkrétních aplikačních úloh
měřicích, diagnostických, automatizačních a řídicích systémů v průmyslové praxi.
Představuje nová ře�ení, algoritmy, prototypové sestavy a programy v oblasti
měření, diagnostiky a řízení, včetně aplikací průmyslových počítačových sítí.

•  Seminář je určen u�ivatelům měřicích, diagnostických a řídicích systémů, technikům
a technologům automatizovaných systémů řízení, pracovníkům technického rozvoje
a projekce se zaměřením na měření a regulaci, automatizaci, řídicí a informační
systémy, učitelům a doktorandům z oblasti automatizace, řízení a aplikované
informatiky.

•  Odborná porota vybere tři nejzdařilej�í referáty interních doktorandů, které budou
oceněny cenou Programového výboru semináře ASŘ'2001 věcnými cenami.



Časový program soutě�e STOČ'2001  26. 4. 2001

800 - 900 Prezentace účastníků soutě�e STOČ´2001 - audiovizuální
učebna

900 Zahájení STOČ´2001
915 - 1230 Dopolední odborný program - soutě� STOČ (jednání sekcí)
1230 -1300 Polední přestávka
1300 -1630 Odpolední odborný program a vyhlá�ení výsledků

Časový program Semináře ASŘ'2001  27. 4. 2001

800- 900 Prezentace účastníků Semináře ASŘ´2001 � audiovizuální
učebna

900 Zahájení semináře
915 -1230 Dopolední odborný program
1230 -1300 Polední přestávka
1300 -1600 Odpolední odborný program a závěr semináře

Pokyny pro autory referátů:
Do sborníku budou zařazeny ty příspěvky, které doporučí Programový výbor
semináře a pouze od autorů, kteří uhradí vlo�né. Text celostránkové anotace
(mů�e obsahovat i obrázek a odkazy na literaturu) pro vyti�tění ve Sborníku
anotací (v angličtině) a úplný text referátu přednostně v jazyce anglickém (event.
českém, slovenském), v úhrnném rozsahu max 12 str. (soubor maximální velikosti
1 MByte) dodejte do 6. 4. 2001 E-mailem (eventuelně na disketě 3,5").

Úprava anotace a referátu:
Celostránková anotace i text úplného referátu musí být striktně zpracovány
s vyu�itím připravených �ablon bez zásahů do formátování stylů apod.
v textovém editoru MS WORD, včetně v�ech obrázků, tabulek a fotografií
(anotation.zip a template.zip � dostupných z WWW stránek semináře).
Elektronický sborník referátů bude konvertován do formátu PDF a zpracován pro
prezentaci v prostředí sítě INTERNET, v něm� bude posléze jeho konečná
elektronická podoba dostupná.
Pro komunikaci s Organizačním výborem a zasílání dokumentů vyu�ijte
přednostně prostředí sítě INTERNET nebo E-mail.



Termínový kalendář

Zveřejnění pozvánky na seminář 8. ledna 2001

Uzávěrka přihlá�ek referátů 16. března 2001

Potvrzení přijetí referátů (pouze E-mail) 23. března 2001

Uzávěrka do�lých anotací a referátů 6. dubna 2001

Úhrada plateb účastnického poplatku od autorů 6. dubna 2001

Soutě� STOČ'2001 26. dubna 2001

Jednání semináře ASŘ'2001 27. dubna 2001

Mezinárodní programový výbor
J. Balátě - DAAAM CZ President, FT UTB Zlín

J. Czekkel - TU Miskolc, Hungary
M. Dodridge - University of Derby, United Kingdom
K. Jaracz - Pedagogic Academy Krakow, Poland

F. Koliba - Silesian University of Opava, OPF Karviná
K. Kostúr - TU Ko�ice, F BERG, Slovakia

J. P. Robinson - Queen Mary & Westfield College, United Kingdom
B. Sapinski - University of Mining and Metallurgy, Krakow, Poland

T. Saloky - TU Ko�ice FME Pre�ov, Slovakia
I. Taufer - University of Pardubice

A. Víteček - Dean of FME V�B-TU Ostrava

Národní organizační výbor
Ing. Radim Farana, CSc., Katedra ATŘ FS V�B-TUO, org. garant, editor sborníku
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Institut ekonomiky a systémů řízení HGF V�B - TUO

Ing. Lenka Landryová, CSc., Katedra ATŘ FS V�B-TUO
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Katedra ATŘ FS V�B-TUO, odbor. garant

Doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc., Katedra měřicí a řídicí techniky FEI V�B-TUO
Prof. Ing. Vladimír Strako�, DrSc., Inst. ekonomiky a syst. řízení HGF V�B-TUO

Mgr. Petr Tiefenbach, Katedra měřicí a řídicí techniky FEI V�B-TUO
Prof. Ing. Milan Vro�ina, CSc., Kat. aut. a poč. tech. v metalurgii, FMMI V�B-TUO



Organizační pokyny

Seminář �Instruments and Control� proběhne ve dvou částech: dne 26. 4. 2001
studentská konference STOČ a 27. 4. 2001 Seminář ASŘ´2001 v audiovizuální
učebně v areálu V�B-TU Ostrava, ul. 17. listopadu č. 15, Ostrava - Poruba.

Účastnický poplatek semináře: 490,- Kč

Zahrnuje náklady spojené s pořádáním akce, ti�těný souhrn anotací, úplný
sborník referátů publikováný na WWW ve formátu PDF
Pokyny k úhradě účastnického poplatku : č.ú. 1646894319/0800 u ČSPO
Ostrava-Poruba, konst. symbol 0308, variabilní symbol - číslo faktury
(případně 421xxx kde xxx je číslo příspěvku autora) (ve prospěch KAKI,
SmS VTSaP - pob. 159, Ostrava).
Účastníci, kteří vy�adují vystavení faktury (účetní doklad) k úhradě účastnického
poplatku, jsou �ádáni, aby současně se svojí �ádostí zaslali také přesné údaje
o vysílající organizaci, zejména přesný název, IČO a DIČ.
Pokud je potřeba vystavit společnou fakturu za více účastníků (z jednoho
pracovi�tě), uveďte tuto skutečnost v poznámce na přihlá�ce, nebo za�lete svůj
po�adavek dopisem (E-mail).

Aktuální informace získáte v síti INTERNET na adresách:
Seminář ASŘ´2001 �Instruments & Control�:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2001/ASR2001/welcome.htm
Studentská soutě� STOČ´2001:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2001/stoc2001/welcome.htm

Kontaktní adresa

Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
vedoucí Katedry ATŘ FS V�B-TUO, odbor. garant

Vysoká �kola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15

Ostrava-Poruba, 708 33
E-mail: lubomir.smutny@vsb.cz

Fax: 069 - 691 6129
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