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Česká metrologická společnost, z.s. 

pořádá jednodenní kurz 

 

Nové trendy a digitalizace v 

metrologii 

K 597-23 
 

Datum a místo konání: 23. května 2023 

 ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, učebna č.  319 

Odborný garant kurzu:  Dr. Ing. Radek Strnad, PhD. 

 

 Kurz Nové trendy a digitalizace v metrologii představuje základní pohled na 

v poslední době dynamicky se rozvíjející oblast digitalizace a integrace smart 

technologií do všech oblastí života, včetně metrologie. V rámci jednotlivých 

přednášek bude představena role metrologie v současnosti se zvláštním zřetelem na 

nově se uplatňující principy digitálních technologií a metod umělé inteligence.  

Kurz nabízí základní informace a je určen všem pracovníkům zabývajících se 

metrologií v rámci kalibračních a zkušebních laboratoří, průmyslových podniků a 

pracovníkům MaR. 

Česká metrologická společnost připravila tento kurz ve snaze pomoci novým 

metrologům načerpat informace a získat potřebné znalosti a těm zkušenějším se o 

nové informace obohatit. Jsme přesvědčeni, že informace budou užitečné i pro 

metrology z větších průmyslových podniků. 

K jednotlivým přednáškám obdrží posluchači sborník, na závěr kurzu uvítáme 

dotazy, příp. výměnu zkušeností. Účastníci kurzu obdrží potvrzení o absolvování 

kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001. 
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Program kurzu: 
 

1.  Průmyslová metrologie z pohledu kalibrační laboratoře 

 Zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Státní etalonáž. 

 Kalibrace a ověřování měřidel, výstupní dokumenty 

 Redefinice jednotek a její vliv na průmyslovou metrologii 

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI 
 

2.  Kalibrace mimo stálé laboratorní prostory  

 Možnosti externí kalibrace v oborech tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu 

 Doplňkové služby pro zjednodušení administrativy podnikového metrologa 

(outsourcing v metrologii) 

 Požadavky na měřicí řetězce a jejich uživatele z hlediska možností externích 

kalibrací  

Ing. Josef Vojtíšek, ČMI OI Praha 
 

3.  Digitalizace v průmyslu 

 Průmysl 5.0 

 Koncept digitální továrny 

 Smart přístroje a inteligentní senzory 

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI 
 

4.  Trendy v oblasti digitalizace metrologie 

 Přístup národních metrologických institutů  

 Přístup ČMI 

 Přínosy digitalizace pro práci řadového metrologa a co to může přinést – 

diskuze 

Ing. Martin Koval, Ph.D., ČMI 
 

5.  Metrologie v době pandemie 

 Monitoring tělesné teploty z pohledu metrologie 

 Národní a mezinárodní aktivity  

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D., ČMI 
 

6.  Nově se rozvíjející oblasti metrologie – odpovědi na globální výzvy 

 Metrologie alternativních paliv 

 Metrologie materiálových vlastností 

 Metrologie malých rozměrů 

 Elektromobilita 

 Aplikace výzkumných projektů v praxi 

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI 
  

 



 

Organizační pokyny: 

Účastnický poplatek: pro nečleny ČMS  3 800,- Kč + 21 % DPH 

 člen ČMS    3 500,- Kč + 21 % DPH 

 (v případě využití benefitu pro členy ČMS) 

 Uvedená cena je smluvní. Při neúčasti se nevrací. 

  

 Platbu poukažte na účet ČMS 

 č. ú. 193646448 / 0300, var. symbol 597 

  Daňový doklad bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce 

  

Prezence: 23. května 2023 od 9:00 h, zahájení v 9:30 h, 

 předpokládané ukončení cca v 15:30 h. 

 

Přihlášky: Přihlášku zašlete ČMS nejpozději do 12. května 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Závazná přihláška 
 

K 597-23  

Nové trendy a digitalizace v metrologii 
 

 
Příjmení, jméno, titul:  ............................................................................................  

 

Číslo průkazu člena ČMS ..............................  (pokud se jedná o člena ČMS) 

 

 

Zaměstnavatel (plátce):  ..........................................................................................  

 

Adresa:  ..................................................................................................................  

 

 ............................................  e-mail:  .................................................................  

 

E-mail pro zaslání daňového dokladu:  ....................................................................  

 

IČO:  .................................. DIČ:  ..........................................................................  

 

Potvrzujeme, že jsme uhradili z účtu čís.  ................................................................  

účastnický poplatek včetně DPH  ........................... ,- Kč dne ..................................  

 

na účet ČMS č. ú.: 193646448/0300, var. s. 597;  

IČO: 00538850; DIČ: CZ 00538850 

 

 

 

 ...............................................................   ...................................................................  

 podpis účastníka  potvrzení zaměstnavatele 

 

Upozornění: 

Vzhledem k tomu, že zasílání výpisu z plateb bankou se opožďuje až o jeden týden, a ze strany 

plátce nebývají vždy uváděny úplné a správné identifikační údaje (var. s., údaje o plátci), 

budeme při prezentaci vyžadovat výpis z dokladu o platbě.  
 

Pokud máte zájem o aktuální informace a termínech akcí, registrujte se prosím na: 

Registrace k odběru novinek - https://www.spolky-csvts.cz/cms/content/registrace 



 

KORESPONDENČNÍ KURZ 
 

poskytuje řadu výhod: 

 

• je nezávislý na pevném termínu, 

• zahájit studium můžete kdykoliv,  

• studujete podle svých časových možností, 

• získáte studijní materiály, které jsou vždy aktuální. 

 

 

Česká metrologická společnost, z.s. 

nabízí následující korespondenční kurz: 

 

Korespondenční kurz 

metrologie 

Cena kurzu 19 500,- Kč + 21 % DPH = 23 595,- Kč 

 

Vyžádejte si na sekretariátu ČMS přihlášku 

 606 957 233, e-mail: cms-zk@csvts.cz 

nebo si ji stáhněte z internetové stránky ČMS 

www.spolky-csvts.cz/cms 
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