
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

k 7. ročníku mezinárodní vědecké konference LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAXE  

Přerov, Česká republika, rok 2018. 

 

Mezinárodní vědecká konference Logistika – Ekonomika – Praxe se letos poprvé konala 

v České republice. Vysoká škola logistiky o.p.s. ve svém sídle v Přerově poprvé přivítala 

účastníky této tradiční konference, jejíž předchozí ročníky se konaly v Žilině na Slovensku. 

Hlavním organizátorem konference byl slovenský internetový portál Logistický monitor 

a konferenci organizoval ve spolupráci s Vysokou školou logistiky. 

Záměrem konference byla prezentace znalostí a zkušeností vysokoškolských pracovníků, 

výzkumných pracovníků a odborníků z praxe z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky. 

Hlavním cílem bylo propojení teorie s praxí a budování spolupráce mezi univerzitními 

pracovišti a firmami. Informace byly primárně určeny studentům vysoké školy a účastníkům 

konference z řad odborné veřejnosti. 

Účastníky konference přivítal a úvodní slovo přednesl doc. Ivan Hlavoň – rektor Vysoké 

školy logistiky. Poukázal na význam konference jako místo prezentace názorů, definování 

problémů a hledání jejich řešení.  

  

Za Logistický monitor vystoupil a přítomné účastníky konference pozdravil koordinátor 

projektu Ing. Jaroslav Horečný. Ve svém příspěvku se ohlédl za 15 lety existence 

internetového portálu Logistický monitor.  

V roce 2003 vznikl projekt vybudovat internetový portál se zaměřením na sběr informací 

z oblasti logistiky, jejich utřídění a zpřístupnění všem, kdo mají zájem o tento typ informací. 

Dlouhodobým cílem Logistického monitoru je poskytnout prostor pro diskusi k aktuálním 

otázkám ze všech oblastí logistiky. Při tvorbě informačního portálu se osvědčila spolupráce  
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s akademickými pracovníky Žilinské univerzity v Žilině. Nově byla navázána spolupráce 

s Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově. 

 

V průběhu konference zazněly podnětné příspěvky z oblasti dopravy a logistiky. Své 

příspěvky prezentovali vysokoškolští pracovníci Žilinské univerzity v Žilině a Vysoké školy 

logistiky. Zajímavá témata přednesli odborníci z praxe, a to z organizací Svaz spedice 

a logistiky České republiky, Meopta – optika s.r.o., Správa železniční dopravní cesty a.s., 

OLTIS Group a.s. a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. 

V oblasti dopravy byla prezentována témata: Udržitelnost dopravy, Atributy udržitelnosti 

železnice v dopravním systému společnosti, Dlouhodobá strategie SŽDC, Infrastruktura 

silniční dopravy střední Moravy, Efektivní řízení silniční nákladní dopravy a Trendy 

postavení zasilatele v přepravním řetězci.  

V oblasti logistiky zazněly konferenční příspěvky jako Řízení logistických procesů s využitím 

pokročilého systému plánování v prostředí diskrétní výroby, Simulace zásobování 

zpracovatelských linek a Blockchain v řízení dodavatelských řetězců. Postavení dopravy 

v city logistice prezentoval příspěvek Nové požadavky na městskou logistiku v oblasti 

zásobování. 

Program konference byl zajímavý a končil až v odpoledních hodinách. Příspěvky 

z konference jsou uvedené ve sborníku, který byl vydán jako mimořádné číslo internetového 

portálu Logistický monitor a jsou dostupné na adrese www.logistickymonitor.sk. V místní 

Televizi Přerov je v rámci vysílání Přerovských aktualit ze dne 30. 11. 2018 videopříspěvek 

dostupný z: https://youtu.be/A7qUpY48_08?t=210. 
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