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       MPO -  Mgr. Milan Kyselák  
Odbor elektroenergetiky       
Na Františku 32  

110 15 PRAHA 1  

Věc: Závěrečné vyhodnocení akce. 

Na základě rozhodnutí č. 122 142 – 8234 jsem dne 9.12.2008 zrealizoval  

Odborný seminář: Technické systémy pro energetické zplyňování 

Magické tři devítky, to znamenal seminář „Technické systémy pro energetické zplyňování,“ 
který se konal 9.prosince 2008 v 9 hodin u 9 křížů v manažerském hotelu Annahof. 
Pořadatelem bylo středisko EKIS  - Bučovice, které provozuji.  

Semináře se zúčastnilo 50 odborníků  z celé ČR. O potřebnosti takto specializované akce a 
aktuálnosti daného programu svědčí fakt, že se diskutovalo až do pozdních odpoledních hodin 
a semináře se zúčastnila celá řada specializovaných odborníků. Těch devítek bylo vlastně 5, 
protože celý program trval 9 hodin a bylo k dispozici 9 lahví vína (ale  vypilo se jen 5).  

Několik desítek účastníků  setrvalo až do samotného zakončení v pozdních odpoledních 
hodinách. Těmto  účastníkům byl  předložen dotazník pro vyhodnocení semináře.  I přes 
nabitý program se 95% respondentů se vyjádřilo pro zachování jednodenní akce. K dispozici 
bylo 20 vytištěných dotazníků, účastníci většinou odpovídali ve dvojicích. Vzor tohoto 
dotazníku s vyznačeným počtem odpovědí najdete v  příloze.  V otevřených otázkách se 
respondenti vyjadřovali pro rozšíření tematického zaměření o periférie technických projektů, 
podrobnější příspěvky o výzkumu jednotlivých etap zplyňování a dodávky a realizace 
konkrétních akcí.  Na  další otevřenou otázku týkající se zachování specializovaného 
programu a jeho prohloubení jeden účastník projevil zájem o možnosti získání dotací a 
financování a další o problematiku energetického využití odpadů. V dalších vzkazech pro 
organizátora jsem zaznamenal jeden hlas volající po ozvučení, i když akustika sálu byla 
vynikající. Při tichém projevu přednášejícího to mohl být pro někoho problém.   Jeden 
z respondentů se vyjádřil pro zajištění  dostatečného množství občerstvení i v pozdních 
hodinách.  Originály vyplněných dotazníků, prezenční listiny i další podklady jsou uloženy 
pro případnou kontrolu odpovědných úřadů na mojí adrese.    I když se nám podařilo udržet 
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daný časový harmonogram alespoň v rámci jednotlivých tematických bloků, jeden z účastníků 
se vyjádřil pro přísnější hlídání časového harmonogramu.   

Dalších 16 snímků z realizované  akce je k dispozici ve fotogalerii internetových stránek 
www.energis24.cz, kde rovněž v elektronické podobě probíhala registrace na seminář.  

  

Na semináři odeznělo 16 příspěvků a všechny jsou obsaženy v elektronickém sborníku, který 
doslal každý účastník. Asi 10 dalších zájemců si vyžádalo pouze sborník bez své účasti na 
semináři. Poslední otázkou dotazníku bylo: Hodláte se  zúčastnit i příštího ročníku podobné 
akce?  Na tuto otázku  95% všech respondentů odpovědělo kladně. Spokojenost všech 
zúčastněných a požadavky  na drobná vylepšení jsou  pro  mne dostatečným závazkem, abych 
se  pořádání dalšího příštího ročníku takto úzce specializované ujal zase.   

V Bučovicích dne 13.1.2009       
                     Mgr. Radovan Šejvl   


