
25. MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÁ KONFERENCE 

STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ 26. 1. 2023

Pořadí Čas Jméno a příjmení Název příspěvku 
Rank Time Name and Surname Name of the article

Návrh autonomního senzoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry 
Design of autonomous position and secondary estimation 

Testovanie konceptu nízko-nákladového meracieho systému
Testing of a concept of a low-cost measuring system

Využití nízkonákladového GNSS přijímače (U-BLOX ZED-F9P) pro výukové účely
Use of a low-cost GNSS receiver (U-BLOX ZED-F9P) for teaching purposes

Zobrazení zaniklé obce Zhůří pomocí rozšířené reality
Visualisation of extinct village Zhůří using augmented reality

20 rokov hydrológie Európy z pohľadu GRACE a GRACE-FO
20 years of Europe’s hydrology as seen by GRACE and GRACE-FO

Komplexná obnova číselnej vektorovej katastrálnej mapy s lokálnym posunom
Complex renewal of a numerical vector cadastral map with local shifts

Tvorba webové mapové aplikace přírodních katastrof
Development of a natural disaster web application

Lokálny hydrologický signál v meraniach staničných gravimetrov
Local hydrological effect in stationary gravity measurements

Testovanie elipsového hranového operátora na účely časovej základnice
Testing of an edge-based ellipse operator for the purposes 

Multifraktálna interpolácia rastrovej reprezentácie digitálneho výškového modelu
Multifractal interpolation of a grid representation of a digital elevation model

Společné datové prostředí pro potřeby bim
Common data environment for the needs of bim

Tvorba vlastních mapových znaků pro publikaci v Arcgis online
Creation of privat cartographic symbols for publication in Arcgis online

František Mužík

10:30–11:00

5 11:00 Barbora Korekáčová

 VI. GEODEZIE, KARTOGRAFIKA A GEOINFORMATIKA 

1 9:30 Lukáš Běloch

8:30

8:40

9:15

Slavnostní zahájení v aule (místnost A203) 
Opening speech in the assembly hall (room A203)

Úvodní přednáška U/U studia  (místnost A203)
Speach  (room A203)

18:00–18:30

18:30–24:00

12:00–13:00

9 13:00 Andrej Hideghéty

13:15 Tomáš Ič10

11 13:30 Ondřej Vystavěl

Přestávka na oběd
Lunch Break

16:00–17:50

Ukončení jednání v sekci
Session Closing

Přestávka
Coffee Break

Doprovodný program konference - exkurze Pivovar Starobrno - sraz před budovou A
Accompanying program - excursion to the Starobrno - meeting point in front of the main building A

Slavnostní zakončení v aule, vyhlášení oceněných příspěvků 
Closing speech in the assembly hall, Announcement of awarded papers

Společenský večer ve 4. patře budovy A FAST (vstup po přeložení vstupenky) 
Informal dinner on the 4th floor of the main building A (entry after ticket submission)

Jiří Ježek

 VI. GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE

MÍSTNOST D205 / ROOM D205

8:00
Registrace účastníků konference (v hlavní budově fakulty, před místností A203)  

Registration of participants (in the main building, in front of the room A203)

11:15 Peter Kyseľ6

7 11:30 Marek Hoffmann

8 11:45 Adam Novák

3

4 10:15

Zahájení jednání sekce (místnost D205)
Opening of the meeting ( room D205)

2 9:45 Ján Brindza

10:00 Zuzana Vaňková

Přestávka
Coffee Break

12 13:45

14:00

14:00–14:30


