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Věděl/a si, že OECD Česku doporučila vyvinout úsilí směřující ke 
zvýšení nízké produktivity práce a ke zlepšení dovedností a inovací, 
které jsou nezbytné pro modernizaci ekonomiky země? READYCON 
ti ukáže, jak být toho součástí!

Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi jsme na toto 
místo pro Vás shromáždili různé užitečné informace a příležitosti 
pro kariérní růst, osobnostní rozvoj, neformální vzdělávání apod.

Neváhejte je objevit všechny!
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BUDOUCNOST 
VAŠÍ PRÁCE

Linda Krbcová | McKinsey & Company

Pracovní trh je v současné době hodně dynamic-
ký. Díky rychlému rozvoji technologií a postupné 
automatizaci vznikají nové pracovní pozice a jiné 
pozice naopak zanikají.

„Obecně pro Česko i Slovensko platí, že nejví-
ce zaměstnanců momentálně hledají firmy v 6 
oborech, od, řekněme, manuálnějších povolání 
ve výrobě, dopravě, pohostinství a administrati-
vě, až po odborná povolání, jako jsou marketing 
nebo IT.”

S tím se samozřejmě mění i dovednosti, které 
zaměstnavatelé požadují a hledají.

„Různé světové výzkumy se shodují na tom, že 
zhruba 65 % z vás bude pracovat na pozicích, 
které dnes ještě neexistují. To také znamená, 
že dnes nejsou ještě školy nebo studijní obory, 
které by vás mohly na takovou práci připravit.”

PŘECHOD STUDENTŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL 
NA TRH PRÁCE

Hana Novotná | Národní pedagogický institut 
České republiky

„Když se podíváme na skupiny oborů, kde stoupá 
zájem, tak sledujeme dlouhodobě nárůst zájmu o 
elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočto-
vou techniku a pak je dlouhodobý zájem také 
v oboru zdravotnictví. Kratší dobu sledujeme 
zvyšování zájmu o obory týkající se informatiky, 
nebo také ekonomiky a administrativy.”

S vybraným povoláním jsou samozřejmě úzce 
spojeny i získané schopnosti a dovednosti. Jak 
však vidí kompetence nabyté během studia sa-
motní studenti?

„Relativně dobře hodnocena je celková úroveň 
školní přípravy a následně pak takové všeobecné 
nebo odborné dovednosti. To, co má to hodno-
cení horší, jsou odborné praktické dovednosti, 
komunikace v cizím jazyku, práce na počítači 
nebo komunikační dovednosti. Primárně nejhorší 
hodnocení v rámci této kategorie vzdělání mají 
třeba informace o trhu práce čili přesně to co 
očekávat.”

GLOBÁLNÍ TRENDY,
KTERÉ HÝBOU
PRACOVNÍMI TRHY

Mirek Pospíšil | LinkedIn

Svět práce se mění stále rychleji. Některé trendy 
jsou nové, jiné přetrvávají. Digitalizace, o které 
se hovoří již dlouho, za poslední dva roky změnila 
snad všechna odvětví. Abychom mohli tyto trendy 
analyzovat a vyvodit z nich důsledky, je vhodné 
se zaměřit na úroveň kompetencí.

„Jedním z nejvíce patrných signálu probíhající 
digitální transformace různých průmyslových 
odvětví je rostoucí přítomnost technologických 
kompetencí nutných k výkonu jakékoli práce.“

Kromě technologických a digitálních kompetencí 
jsou klíčové také „zelené“ kompetence, tedy do-
vednosti, které umožní environmentální udržitel-
nost ekonomické činnosti.

„Narůstající přítomnost těchto dovedností, nejen 
v odvětvích jako je energetika, ale také textilní 
průmysl, poradenství či finančnictví, potvrzuje 
druhý trend, kterým se dnes zabýváme a tím je 
zelenání ekonomiky.“

VY MÁTE PROJEKT?
A MOHLA BYCH HO VIDĚT?

Naděžda Eretová | Řízení školy

Je skvělé, když se podaří přetvořit to, co vás 
baví, v úspěšný business plán a posléze z toho 
odstartovat kariéru. Aby se dostavil vytoužený 
úspěch, musí se informace dostat k těm, pro které 
je produkt určen, a to tak, aby vzbudil nadšení a 
potřebu využití.

„Jednoduché návody nefungují, některé postupy 
jsou však osvědčené, mnohokrát vyzkoušené a 
o ty se s vámi podělím:

1    Připravit se  - zmapovat, kdo je v dané 
 oblasti autoritou,
2    Promovat - není šťastné volit jen jednu

 cestu, jeden způsob. Úspěch se dostaví 
 spíše tehdy, kombinujete-li online
 marketing, tisk,
3    Propojujete se už při promování, 

 tyto dvě fáze od sebe nelze dost
 dobře oddělit,
4    Prorazíte, pokud nepodceníte 

 předchozí 3 fáze a investujete nemálo
 času, úsilí a energie, protože prostě
 nic není zadarmo,
5    Pokračovat ve zviditelňování a rozvoji

 je tak o něco snazší a radostnější.”

JAK NA KLÍČOVÉ
KOMPETENCE BUDOUCÍHO 
SVĚTA PRÁCE

Lenka Vokáčová | ManpowerGroup

„Uplatnění na trhu práce přestává být otázkou 
pouze kvalifikace, pouze vzdělání, certifikátu. 
COVID ukázal, že je také důležité, jaké máte 
postoje, jaké jsou vaše životní preference a jakou 
máte motivaci.”

Dalším klíčovým faktorem jsou dovednosti, které 
jste si během života osvojili. V tomto bodě do-
kážeme identifikovat vybrané dovednosti, které 
budou podstatné k tomu, abyste dokázali uspět 
v budoucím světě práce.

„První dovedností je schopnost učit se (learn 
ability), přizpůsobit se novým výzvám. Druhou 
důležitou dovedností budoucnosti je schopnost 
komunikovat a spolupracovat. Třetí důležitou 
dovedností je schopnost kriticky myslet. Čtvrtou 
dovedností je schopnost řešit problémy a schop-
nost být kreativní. Poslední důležitou dovedností 
je psychická odolnost vůči stresu a tlaku.”

https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/?utm_source=READYCON&utm_campaign=Banner
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VY MÁTE PROJEKT? 
A MOHLA BYCH HO 
VIDĚT?
Jako motto pro svůj příspěvek jsem zvolila citát 
spoluzakladatele Google Lawrence Edwarda 
Page „Úspěšný člověk ráno vstane a večer jde 
spát, přičemž mezi tím dělá to, co ho baví.“ 

A to je přesně to, co bych vám přála. Je skvělé, když 
se podaří přetavit to, co vás baví, do úspěšného 
business plánu a posléze je z toho to, čím odstar-
tujete kariéru. Představme si situaci. Máte skvělý 
nápad, dáte dohromady tým, zajistíte financování 
a pustíte se do práce. Ať už jako součást týmu 
neziskovky, organizace, nebo instituce. A nový 
skvělý projekt/produkt, třeba nová app, je na světě. 
Super. Spousta práce za vámi, velký úkol před 
vámi. Aby se dostavil vytoužený úspěch, musí 
se informace dostat k těm, pro které je produkt 
určen, a to tak, aby vzbudila nadšení a potřebu 
ho využívat. 
 Jak na to? Jednoduché návody nefungují, 
některé postupy jsou však osvědčené, mnohokrát 
vyzkoušené a o ty se s vámi podělím. Nabídnu vám 
5 P, která zvyšují šanci na úspěch. 

1   Připravit se
2   Promovat
3   Propojit se
4   Prorazit 
5   Pokračovat 

A teď se na 5 P podíváme trochu důkladněji. Vy 
jste ve škole, kde jsou s vámi vaši učitelé, kteří se 
připravují na výuku, a to různými způsoby. Zprav-

idla mají mnoho výukového materiálu v různých 
podobách, např. powerpointové prezentace, s je-
jichž přípravou tráví nemálo času. A „skladují“ 
je různorodými způsoby. A teď si dovolme tro-
chu fabulace. Skupinka z vás toto zaregistrovala, 
zmapovala potřeby pedagogů a vytvořila skvělou 
app – pojmenujme jí třeba „Připraven na výuku“.  
 A tento neexistující produkt nám pomůže 
jako názorná pomůcka při načrtnutí možné cesty 
od realizace k úspěchu. Takže paráda, produkt je 
na světě a teď je před námi ten klíčový úkol dát 
o něm vědět těm, pro které je určen.  

1   Připravit se         

Zmapovat, kdo je v dané oblasti autoritou. Kdo 
má vliv, kdo má respekt, koho je žádoucí získat pro 
podporu projektu. Nebude to jen jeden subjekt 
a tyto subjekty budou mít různé možnosti vlivu na 
cílovou skupinu. Zpravidla jsou spolu v kooperaci. 
Pozor ale na to, s kým se spojujete. Je dobré se 
podívat na digitální stopu, promluvit si s vytipov-
anými stakeholdery. Naše fiktivní app pro učitele 
by určitě měla zaujmout aktivní představitele uči-
telské komunity, a naopak by nebylo šťastné se 
spojit s uskupeními, které se profilují populisticky 
a z jejich digitální stopy je zřejmé, že většina aktérů 
ve vzdělávání s nimi nesouzní.

2   Promovat         

Není šťastné volit jen jednu cestu, jeden způsob. 
Úspěch se dostaví spíše tehdy, kombinujete-li on-
line marketing, tisk (články a inzerce ve vybraných 
periodicích) a osobní prezentace (především na 
konferencích). Nejširší portfolio produktů pro re-
gionální školství máme v redakci Řízení školy, je to 
sice soukromé vydavatelství, ale proč se nezkusit 
domluvit na spolupráci? Určitě pomůže předem si 
zmapovat portfolio a na domluvenou schůzku přijít 
s konkrétními návrhy možné spolupráce.  Rozhod-
ně si nezavírejte žádné dveře předem, zkoušejte 
hledat varianty win win spolupráce. 
 Nejlepší příležitost navázat kontakty a zjistit 
možnosti jsou konference. Tam je také příležitost 
informovat o novince na trhu představitele rele-
vantních institucí, tedy MŠMT, NPI ČR a ČŠI. Od 
nich se může informace šířit dál.  A s organizátory 
vytipovaných konferencí se rovnou domlouvat na 
možnosti vašeho příspěvků na některé z dalších 
akcí. To je jedna sice velmi pracná, ale velmi efek-
tivní cesta ke zviditelnění. 
 Neposuzujte cílovou skupinu podle sebe – 
možná žijete s přesvědčením, že „na fejs už dneska 
nikdo nechodí“ a že je „pro starý“. Tak vězte, že 
komunita učitelů, ředitelů a všech, kteří mají se 
vzděláváním co do činění, je na facebooku velmi 
aktivní. Takže nelitujte času a vydejte se na cestu 
hledání relevantních facebookových skupin, pro-
tože tam se vám otevřou nekonečné PR šance. 
 Jen pozor na to, kam – i virtuálně – vstoupíte. 
Pokud nahlédnete do diskusí ve vytipovaných sk-
upinách, poměrně rychle zjistíte, zda je to sdružení 
frustrovaných negativistů, kterým nemá smysl 
cokoliv nabízet, anebo jsou to srdcaři, kteří uvítají 
cokoliv, co zefektivní jejich práci. 

3   Propojit se        

Už při promování, tyto dvě fáze od sebe nelze 
dost dobře oddělit. Platí výše uvedené doporučení 
o pečlivém výběru, zpravidla z jednání s jedním 
člověkem získáte doporučení na dalšího. Lavinový 
efekt je častý a oblast vzdělávání se vyznačuje 
mimo jiné tím, že se 1. ti aktivní mezi sebou velmi 
dobře znají a spolupracují, 2. jsou vstřícní a rádi 
pomohou. Klíčové je být viděn. Můžete například 

nabídnout předplatné app jako cenu pro vítěze 
soutěží – v našem případě jsou to dvě odlišně 
zaměřené soutěže pro učitele – soutěž založená na 
popularitě Zlatý Ámos a soutěž odborných kvalit 
Global Teacher Prize. Budete vidět a doporučení 
od úspěšného kolegy je k nezaplacení.
 
4   Prorazit         

Prorazíte, pokud nepodceníte předchozí 3 fáze 
a investujete nemálo času, úsilí a energie, protože 
prostě nic není zadarmo. Co přinese reputační 
výhodu, je úspěšná účast v relevantních soutěžích. 
Pokud by app „Připraven na výuku“ uspěla v soutěži 
Eduína, cena za inovace ve vzdělávání, znamenalo 
by to pro vás velký skok. Všechny nominované 
projekty jsou zařazeny do katalogu EDUína, který 
je kromě pedagogů a vzdělavatelů navštěvován 
i novináři, kteří hledají tipy na zajímavé novinky 
ze světa vzdělávání. Medializace a prestiž je to, 
co získáte, a jako bonus se objeví další možnosti 
rozvoje.

5   Pokračovat     

Pokračovat ve zviditelňování a rozvoji je tak o něco 
snazší a radostnější. Důležité je sledovat dění 
v oblasti, které se produkt týká, reagovat na změny 
a potřeby cílové skupiny. Například distanční výuka 
byla neopakovatelnou příležitostí. Nyní je výzvou 
výuka žáků cizinců… A především se nenechte 
odradit neúspěchy. Začala jsem citátem, skončím 
také tak. Závěrečná slova si vypůjčím od britského 
žurnalisty, spisovatele, historika, vojáka, malíře 
a politika Winstona Churchilla: „Úspěch je chůze 
od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení.“ 

Já vám přeji úspěch v tom, co děláte, i v tom, co 
teprve budete dělat. Teď především úspěšné 
složení maturitní zkoušky. 

Naďa Eretová, 
Řízení školy 

Tento článek Vám přináší náš Komunitní 
partner Řízení školy. Více informací naleznete 

na www.rizeniskoly.cz

www.rizeniskoly.cz


INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

Historie informačních technologií se začala psát dávno 
předtím, než vůbec vznikl první počítač. Už někdy v roce 
2400 před naším letopočtem lidé používali počítadla,  
taková, s jakými se učili počítat možná ještě vaši 
prarodiče. Dnešní počítače, notebooky, chytré  
telefony a tablety se jim už ale moc nepodobají. 02



INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE
Informační technologie zažívají v současnosti bez-
precedentní rozvoj, a proto se nedá divit tomu, 
že se stále více a více firem snaží expandovat 
tímto směrem: kvůli nekonečnému potenciálu, 
který informační technologie nabízejí. Nové trendy 
se objevují každý rok a pokud jste profesionál, 
pokud vlastníte firmu, je důležité s nimi držet krok: 
umět se orientovat v aktuálních trendech, které 
transformují nějaké určité odvětví, znamená, že 
dokážete včas rozpoznat možnosti, které nabízejí.  
  A právě informatika má v poslední době opra-
vdu co nabídnout. Nyní si velmi rychle, ve zkratce, 
shrneme několik nejvýraznějších trendů, kterými 
to momentálně žije ve sféře informačních tech-
nologií.

1    Umělá inteligence         

Umělou inteligenci snad už zná každý, ať už z filmů 
nebo proto, že sledujete novinky v této oblasti: 
internet je zaplaven fotkami humanoidních robotů 
jako Sophia, která se ale stále nachází na špatné 
straně takzvané uncanny valley. Sophia a spol. je 
však jen jedna strana umělé inteligence: umělá 
inteligence může sloužit k rozpoznání hlasu, jazyků 
nebo také dokáže umožnit strojům, aby „viděly“. To 
představuje obrovské možnosti, může to urychlit 
výrobní proces, usnadnit práci operátorům a snížit 
chybovost výrobků. Vzpoura strojů zatím nehrozí 
a jednotlivá průmyslová odvětví hledají způsoby, 
jak tuto technologii využít co nejlépe.

2    Virtuální realita         

Virtuální realita, často návykovější, vzrušující 
a barevnější než ta, ve které žijeme, je dalším vz-

rušujícím trendem, který nám má co přinést, a to 
hlavně v oblasti zábavy. Hrací sektor vždy rostl 
spolu se zbytkem informačních technologií a vir-
tuální realita posunula uživatelský zážitek ještě 
o krok dále: stačí si nasadit headset a ocitnete 
se uprostřed zcela nového světa, který můžete 
prozkoumat z pohodlí vašeho obývacího pokoje. 
Hry nejsou  zcela určitě jediná oblast, kde se dá 
virtuální realita využít. Může být užitečná například 
i ve vzdělávání či medicíně, jak tomu bylo v případě 
velmi brzkých zařízení koncem minulého století.

3    Rozšířená realita         

Zatímco virtuální realita pracuje se zcela novým, 
umělým prostředím, její sestra, rozšířená realita, 
zapracovává digitální prvky do skutečného pros-
tředí uživatele, a to v reálném čase. Jednoduše 
překryje realitu další vrstvou informací, a tak se 
můžete například zblízka podívat na různá zvířata 
přímo ve vašem pokoji  jen pomocí aplikace a vaše-
ho chytrého telefonu.Stejně jako virtuální realita 
i rozšířená realita našla své uplatnění v hráčském 
průmyslu, například v případě hry Pokémon GO.  
  A tento realita je ale přístupnější a jednodušší 
k implementaci než virtuální realita: rychle po ní 
sáhlo například odvětví marketingu. Můžete si díky 
ní některé produkty vyzkoušet a prohlédnout zblíz-
ka, aniž byste museli odejít z domu. Samozřejmě 
své místo si našla i ve vzdělávání.

4    Blockchain        

Přestože si mnoho lidí pojem blockchain spoju-
je hlavně s kryptoměnami, tato technologie má 
mnohem širší využití. Blockchain totiž funguje tak, 

že informaci či data, která uchovává, je nemožné 
změnit: při každém zásahu se vytvoří informace 
o tom, kdy k němu došlo a jaká byla původní podo-
ba dokumentu, což znemožňuje padělání údajů.
Blockchain teprve nyní začíná nabírat na popu-
laritě a jednotlivá odvětví pomalu přicházejí na 
to, jaký má tato technologie potenciál. Využití 
pro blockchain se najde například ve sféře mez-
inárodních bankovních převodů, při manažování 
dodávacích řetězců, k zabránění praní špinavých 
peněz či například i ve zdravotnictví, k uchování 
zdravotních záznamů.

5   Chatboty        

Když se řekne slovo chatbot, lidé si většinou před-
staví otravné, automaticky generované odpovědi 
zákaznického servisu, které nic nevyřeší. Chatboty 
si ale ne vždy zaslouží takovou pověst. Pokud je 
společnosti využívají správně, mohou podstatně 
urychlit komunikaci na úrovni zákazník-společnost, 
vyřešit některé jednodušší požadavky a tím celkově 
ulehčit zákaznický servis a postarat se o spoko-
jenost na obou stranách.

6   Kybernetická bezpečnost        

S obrovským nárůstem digitálních médií a tech-
nologie také množstvím informací, které o sobě 
poskytujeme zprostředkovatelům různých 
služeb, narůstá. S tím souvisí i množství hrozeb, 
kterým v online světě čelíme. S hrozbami muse-
la udržet krok i kybernetická bezpečnost: jed-
notlivé společnosti si začínají uvědomovat, jak 
důležité je chránit svá vlastní data a také zájmy 
jejich zákazníků online, a proto nyní investují do 
online bezpečnosti, což znamená, v této oblasti 
můžeme v budoucnu očekávat nárůst a mnoho 
zajímavých trendů .

7    Cloud computing        

Jedním z největších trendů je v poslední době 
cloud computing, čemuž paradoxně pomohla 
pandemie a následná období karantény, kdy mno-
ho společností muselo přestěhovat svá pracovní 
prostředí do online prostředí. Stále více a více 
firem si začíná uvědomovat, jak důležité je mít 
všechny své digitální zdroje a informace na jed-
nom, dobře chráněném místě.

8   Velká data       

S obrovským a stále přibývajícím množstvím dat 
se objevuje také problém jejich zpracování. Je 
hezké, pokud máte informace, ty jsou vám však 
k ničemu, pokud je nemáte jak zpracovat a pak 
použít. A právě zde vstupují na scénu aplikace, 
které velká data dokáží zpracovat, například dobře 
známý Google. Velká data mají vliv v různých 
odvětvích, například v bankovnictví, marketingu 
či politice. Jak se říká, znalosti jsou moc a pokud 
víte, co chtějí vaši zákazníci – nebo voliči – jste 
o krok vpřed před konkurencí.

9   Open source software       

Termín open source znamená, že lidé mohou 
daný software volně měnit a modifikovat, pro-
tože jeho zdrojový kód je veřejně známý. Soft-
ware s otevřeným zdrojovým kódem je příkladem 
otevřené spolupráce, což znamená, že každý scho-
pný uživatel se může podílet online na vývoji soft-
waru, čímž je počet možných vývojářů neomezený. 
Veřejnost tak může snáze takovému softwaru 
důvěřovat.

10    Mobilní aplikace        

Obrovská popularita mobilních aplikací neklesá, 
právě naopak: jen dále nabírá na síle. Společno-
sti po celém světě neustále nacházejí nové 
a nové způsoby, jak mobilní aplikace využít ve 
svůj prospěch, s využitím různých dalších trendů, 
například již zmiňované virtuální reality. 
  Mobilní aplikace jsou návykové, mohou nás 
zabavit, zkrátit nám dlouhou chvíli nebo nám us-
nadnit práci. Všichni, co se teď díváte, máte své 
smartphony plné různých aplikací, od Instagramu 
přes Gmail až po různé donáškové služby: je vůbec 
třeba ještě více zdůrazňovat, jaký mají obrovský 
potenciál?

Historie informačních 
technologií se začala psát 
dávno předtím, než vůbec 

vznikl první počítač.
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NOVÉ TECHNOLOGIE
V AUTOMOTIVE SOFTWARE

Petr Bergl a kolektiv | Digiteq Automotive

Kolem nás se v současnosti vyskytuje řada pojmu 
jako jsou chytré hodinky, chytrá auta, inteligentní 
domácnost či umělá inteligence. Dnešní IT trendy 
se, jak vidíte, často spojují právě s pojmem „inte-
ligence“.

„Když byste to vygooglili, najdete mnoho defi-
nicí, já mám rád tu, která říká, že je to schopnost 
zobecňovat, to znamená, na základě prožité 
zkušenosti, na základě nějakých poznatků jsme 
schopni řešit problémy, které jsme předtím ne-
řešili.“

Umělá inteligence, velká data a strojní vidění se 
stávají klíčovými složkami každého moderního 
automobilu. Integrace těchto oblastí je možná 
právě díky operačnímu systému řídících jedno-
tek, jako tomu je i v případě operačního systému 
společnosti Volkswagen, VW.OS.

NENÍ CLOUD 
JAKO CLOUD

Vlastimil Horák | VMware

„83 % firem dneska říká, že provozují své systé-
my v datových centrech, veřejných cloudech a v 
nějaké kombinaci s tzv. edge lokalitami.”

Když se podíváme na to, co všechno může cloud 
nebo cloud computing obsahovat, zjistíme, že se 
může jednat o různé databáze, aplikace, může jít 
také o úložiště, výpočetní výkon, tedy servery a k 
tomu všemu se následně připojí jednotlivá zařízení, 
uživatelé a samostatné systémy.

„Není cloud jako cloud. Jednak vidíme privátní 
cloud, to je v zásadě soukromé datové centrum 
dané firmy, provozují svoji IT infrastrukturu u 

sebe a prostřednictvím různých automatizací a 
technologií, které usnadňují provoz, si vše pro-
vozují u sebe. Potom máme cloudy veřejné. Dnes 
trhu dominují ze zhruba 70% a jde o Microsoft 
Azure, Amazon Web Services a Google cloud. 
Na tento trh vstoupili i jiní hráči, ať už je to IBM 
cloud, Oracle cloud, nebo čínský Alibaba cloud.”

UMĚLÁ INTELIGENCE:
REALITA, TRENDY
A PERSPEKTIVY

Pavel Kordík | Fakulta informačních technologií, 
ČVUT

S umělou inteligenci jsou často spojeny mýty a 
apokalyptické scénáře. Tento globální trend však 
bude mít obrovský vliv na naši běžnou každodenní 
realitu. Ačkoli není možné, aby byl každý z nás 
odborníkem na tuto oblast, minimálně základní 
znalosti o principech a chodu umělé inteligence 
nám pomohou zorientovat se v tomto klíčovém 
IT trendu.

„Myslím si, že pomůže, když budete vědět, jak 
vůbec umělou inteligenci použít. Je to něco jako 
nové počítačové dovednosti. Také naši předci 
si vůbec nedovedli představit, že budou ve své 
práci využívat počítač, podobně asi ani vám není 
moc jasné, jak byste ve své budoucí práci použili 
umělou inteligenci, ale bude to hodně podobné. 
To znamená, že lidé, kteří budou schopni využít 
metody umělé inteligence, budou ve své práci 
efektivnější a úspěšnější, a tudíž na pracovním 
trhu lépe obstojí.”

BLOCKCHAIN 
A BUDOUCNOST 
HERNÍHO PRŮMYSLU

Štěpán Unar | GAMEE

„Blockchain jako technologie je v podstatě ne-
konečná databáze záznamů, které jsou ověřeny 
specifickými postupy, zakódovány a seřazeny 
do bloků, které jdou za sebou, v nezměnitelném 
pořadí. Opravdu tedy tvoří pomyslný řetězec 
bloků.”

Síla blockchainu je v tom, že ověřování všech 
blockchainových operací probíhá decentralizova-
ně, nikoli na jednom serveru, ale na celé síti počí-
tačů, tzv. nodů. Taková technologie nenechává v 
klidu žádného z herních vývojářů.

„První větší blockchainová vlna v herním světě 
byl princip známý jako play-to-earn, tedy vydě-
lávej hraním. Velký potenciál mají právě NTFs. 
Nejjednodušší způsob, jak si představit využití 
NFTs ve hrách je NFT, která vám dovolí přístup 
k nějakému exkluzivnímu obsahu jako například 
NFT, které je samo o sobě herní asset.”

V tomto případě by tedy šlo o exkluzivní předmět, 
který lze využít v konkrétní videohře.

https://digiteqautomotive.jobs.cz/
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Obor elektrotechniky je ovlivněn hned několika 
revolučními trendy: 3D baterie, Internet věcí, Cubesaty, 
drony a mnohé jiné. Kromě toho se také mění i role člověka 
v elektrotechnickém průmyslu, a to právě v situacích práce
s roboty, konkrétně je kladen větší důraz na jejich 
programování a obsluhování. Na tyto trendy se budeme 
muset připravit, protože mnohé  z nich mění formu práce 
velmi významně. Netřeba se však bát, protože nám výrazně 
usnadňují život.



ELEKTROTECHNIKA
1    Elektroenergetika          

          Elektřina a udržitelné zdroje energie                  
       
Předpokládá se, že elektřina ve velké míře nahradí 
benzín a naftu jako palivo pro silniční vozidla. Vý-
znam elektřiny jako bezuhlíkového zdroje energie 
bude narůstat a očekává se, že například většina 
aut přejde na elektrický nebo kombinovaný pohon.
 Elektroenergetika zahrnuje i používání obno-
vitelných energií například z větru a slunce. Několik 
firem se snaží zvýšit používání udržitelné energie 
a zavádějí environmentální řešení do procesu vý-
roby. Jelikož Země čelí globálnímu oteplování 
a klimatické krizi, využívání obnovitelných zdrojů 
může přispět ke snížení rizik spojených právě s ak-
tuálními hrozbami.

2    Internet věcí         

Internet věcí je v informatice označení pro propo-
jení zařízení, objektů a lidí s internetem. U toho-
to typu zařízení se často využívá připojení Wi-Fi 
anebo Bluetooth. Například - pokud je televizor 
schopen navázat kontakt se žárovkou, bude možné 
zajistit optimální nastavení barevné teploty světla, 
kterou žárovka svítí ve vztahu k aktuálnímu nasta-
vení jasu a barevné teploty obrazovky televizoru. 
Ve výsledku bude zážitek ze sledování televize 
příjemnější.

3    Robotika      

Provozy a celkově průmysl zaznamenává nárůst 
v používání robotů. Jsou to například manipu-
látory či kolaborativní roboty. V principu jsou to 
automatizované stroje, které dělají lidskou činnost, 
a tak nahrazují buďto plně nebo pouze částečně 
lidskou sílu.. Jejich použití je praktické i z důvodu 
bezpečnosti. Například auta jsou často stříkána 
právě roboty, neboť pro lidi je manipulace s toxic-
kými barvami nebezpečná. Všeobecně se roboty 

používají pro šetření peněz a pracovní síly, avšak 
stále neumí plně nahradit lidskou práci. Motory 
ve Ferrari se kvůli preciznosti práce stále musí 
skládat ručně. Práce lidí se v průmyslu aktuálně 
často zaměřuje na programování těchto robotů.

4    Pokročilé elektrické systémy:        
          Smart home                  

Mezi pokročilé elektrické systémy patří například 
koncept Smart Home, tedy chytré domácnosti. 
Jsou to zařízení, která jsou navzájem propojena 
a lze je ovládat prostřednictvím jednoho cen-
trálního bodu – chytrého telefonu, tabletu, no-
tebooku nebo herní konzole. Zámky dveří, te-
levizory, termostaty, domácí monitory, kamery, 
světla a dokonce i spotřebiče, jako je lednička, lze 
ovládat prostřednictvím jednoho systému domácí 
automatizace – to je jeden z příkladů pokročilých 
elektrických systémů.

5    3D baterie     

Technologie 3D baterií se označuje za revoluční. 
I když jejich vývoj ještě není ukončen, dosavadní 
úspěchy naznačují, že by 3D baterie mohly doslova 
změnit svět. 3D baterie mají vyšší hustotu ener-
gie, rychlejší nabíjení a delší životnost. Svůj název 
mají právě z důvodu, že jejich základní struktura 
je trojrozměrná a této struktury lze docílit díky 
nanotechnologii. 
 Skládáním těchto 3D struktur vzniká mnohem 
lehčí, bezpečná baterie bez hořlavého elektrolytu. 
Navíc dokáže uložit až čtyřikrát více energie za 
stejný čas, který potřebuje k nabití baterií současné 
generace. Při uvedení na globální trh a dostupné 
ceně by tyto baterie mohly změnit průmysl – velmi 
výrazně právě ten automobilový.

6    Bezpilotní stroje: Drony     

Určitě mnozí z vás znají drony, popřípadě někteří je 
možná i vlastníte. Drony se používají i při inspekcích 
v energetice, kde často kontrolují rozsáhlé oblasti 
nebo výškově těžko dostupná místa. Díky poměrně 
jednoduché manipulaci ve výškách a vývoji různých 
druhů senzorů dokáží zajistit přesnější výsledky za 
kratší dobu a s menšími náklady. 
 Drony například umí termo diagnostikovat 
solární elektrárny, což pomáhá minimalizovat úniky 
při výrobě elektrické energie. Kromě toho jsou 
drony užitečné i při dodávce zásilek, například 
zdravotnických prostředků.

7    Informační a telekomunikační systémy    

Informační a komunikační technologie jsou  
v dnešní moderní době nedílnou součástí našich 
životů. Lidem šetří čas a usnadňují práci v mnoha 
pracovních oborech – ve zdravotnictví jsou to 
například elektronické zdravotní karty, ve školství 
je to například Edupage, v dopravě Waze, v ban-
kách Internet Banking. Používají se i na úřadech 
ve formě čipu na občanských průkazech, ale také 
v průmyslu a v mnoha jiných oblastech. V elektro-
technice právě využití těchto informačních sys-
témů zefektivňuje sdílení, shromažďování, měření 
a analýzu informací. 
 Aktuální svět vyžaduje, aby organizace po-
užívaly údaje, díky kterým zůstanou konkuren-
ceschopné, a navíc využívaly profesionály, kteří 
dokáží efektivně spravovat, ukládat a analyzovat 
informace, pro vylepšení procesů ve firmách.

8    Miniaturizace elektroniky:      
          Cubesaty                  
            
Cubesaty jsou miniaturní satelity, které se již 15 
let používají výlučně na nízké oběžné dráze Země 
a nyní se využívají také na meziplanetární mise. 
Vznik cubesatů zapříčinila probíhající miniaturiza-
ce elektroniky, která umožňuje přístrojům, jako 
jsou kamery, jezdit na oběžnou dráhu ve zlomku 
velikosti toho, co bylo vyžadováno v 60. letech.
 Od poloviny roku 2018 byla dvojice cubesatů 
nasazena na misi mířící na Mars a zvažuje se další 
množství cubesatů pro Měsíc a Jupiter. Cube-
saty snižují startovací náklady dvěma zásadními 
způsoby: neváží tolik, což znamená, že raketa 
nepotřebuje mnoho paliva, aby je vyslala. A také 

většině případů sdílejí raketu s větším satelitem, 
takže jsou velmi skladné.

9    Elektrotechnika a informatika:
          Kybernetická bezpečnost    

Cílem počítačové bezpečnosti je zajistit ochranu 
před neoprávněným manipulováním se zařízení-
mi počítačového systému a před neoprávněnou 
manipulací s daty. Zvýšené hrozby od hackerů 
vyžadují velkou posilu právě v této oblasti a ky-
bernetická bezpečnost nabízí mnoho nových pra-
covních pozic. Prolomení citlivých dat velkých 
korporací může mít až fatální následky, a proto 
firmy stále více investují do bezpečných řešení 
uchovávání dat a chránění před hackery. A jak 
toto souvisí s elektrotechnikou? Právě znalosti 
z elektrotechniky v kombinaci s informatikou jsou 
důležité pro pochopení kyberprostoru.

10    Systém automatizace: 
          Smart grid    

Smart grid je systém automatizace mezi službou 
a spotřebitelem. Tato inteligentní síť se skládá 
z pokročilého digitálního systému, automatizace, 
počítače a řízení, které zajišťují obousměrnou 
komunikaci mezi poskytovatelem energie a spot-
řebitelem zátěže.
 V typickém systému elektrické sítě se po-
skytovatel elektrické energie dozví o výpadku 
napájení pouze tehdy, když mu zákazník zavolá. 
V případě systému inteligentní sítě, pokud selže 
dodávka elektřiny, poskytovatel služby automa-
ticky zareaguje na postiženou oblast, protože 
komponenty inteligentní sítě poskytují dostatek 
informací. Výhody smart gridu zahrnují efektivní 
přenos a distribuci elektrické energie a rychlé 
obnovení elektrické energie při výpadku napájení 
v důsledku poruch.

Mění se role člověka 
v elektrotechnickém 
průmyslu, a to právě  

v situacích práce s roboty. 
Je kladen větší důraz  

na jejich programování 
a obsluhování.
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VÝJIMEČNÉ TECHNOLOGIE
VE SFÉŘE USKLADŇOVÁNÍ
PLYNU

Adriana Homolová a Petr Goluch
| RWE Gas Storage CZ

„Celkem působíme na trhu již 120 let a zaměst-
náváme 20 000 zaměstnanců, přičemž zastou-
pení jsme v 66 zemích světa.“ RWE koncern se 
zaměřuje na udržitelné zdroje energie, kam patří 
i zemní plyn. Společnost má za cíl být do roku 
2040 uhlíkově neutrální.”

Vizí koncernu RWE je být spolehlivým a bezpeč-
ným dodavatelem šetrné a udržitelné energie.

„V České republice je koncern RWE zastoupen 
společnost RWE Gas Storage, která je tuzem-
ským největším provozovatelem podzemních zá-
sobníků plynu. Společnost provozuje 6 zásobníků 
plynu o celkovém provozním objemu více než 
2,7 miliardy kubických metrů. Pro představuje 
to je zhruba 1/3 celkové roční spotřeby České 
republiky.”

KOLEGOVÉ ROBOTI
A TECHNOLOGIE ZÍTŘKA: 
NÁŠ BĚŽNÝ DEN 
V AUTOPRŮMYSLU 4.0

Jindřiška Olberg a kolektiv | Continental

„Continental patří mezi největší hráče, co se 
týče dodavatelů pro automobilový průmysl a 
jsme také průkopníky, co se týče nejmoderněj-
ších technologií a produktů pro udržitelnou a 
propojenou mobilitu lidí a zboží.“

Díky tomu Continental tvoří více než 190 000 
zaměstnanců z 58 krajin světa a společně pracují 
na buducnosti automobilového průmyslu, tedy 
na konceptu industry 4.0. Součástí této práce je 
neustálý postup v oblasti automatizace a digitali-

zace výroby. Uplatnění pro lidi s elektrotechnickým 
vzděláním je zde obrovské, od učení kobotů a 
programování robotů, přes 3D simulace v rozší-
řené či virtuální realitě až po přípravu vizuálních 
kamerových systémů. 

UDRŽITELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V ANGOLE DÍKY INŽENÝRŮM
Z COMAPU? PROČ NE

Čeněk Pěč a Lukáš Král | ComAp

„Česká společnost ComAp je světovým lídrem 
v nezávislých zdrojích energie. To jsou vlastně 
takové malé elektrárny, které má každá škola, 
datacentrum, nemocnice nebo odlehlý ostrov 
v Pacifiku.”

Ačkoli témata jako technologie a energetika se 
zdají být poněkud složitá, jsou stále větší a důleži-
tější součástí našich každodenních životů. Z toho 
důvodu budou pracovní oblasti jako elektroinže-
nýři, technici, vývojáři, IT odborníci na hardware, 
software, marketing a byznys development i na-
dále potřebovat talentované mladé lidi, jak pro 
lokální, tak globální či mezikontinentální projekty.
 
„Mohu dělat něco, co má reálný dopad na svět 
a vidím svůj, řekněme, rukopis na tom co dělám, 
což je naprosto skvělí.“

EVOLUCE ELEKTRONICKÉ 
ARCHITEKTURY – OD 
ANALOGOVÉHO PŘÍSTROJE 
KE SMART FUNKCÍM

Robert Novák | Digiteq Automotive

„Auto už není jen dopravním prostředkem, dá se 
v nadsázce říct, že je to počítač na kolech, a to 
nejen protože interaguje s řidiči, posádkou ale 
také pomocí mnoha funkcí už i s okolním světem.“

Trend vývoje automobilů vychází z logického po-
stupu od toho analogového k tomu digitálnímu. 
Zatímco auta ve 40. až 60. letech fungovala na 
jednoduché bázi propojení baterky se žárovkou 
přes kabel, postupem času se v 70. až 90. letech 
v autech objevily kontrolní jednotky, které byly 
následně začátkem 21. století propojeny s asis-
tenčními systémy.

„Aktuálně je jeden z nejvýznamnějších trendů 
dopravy a automobility jasný – autonomní jízda. 
Vývoj autonomní jízdy nebrzdí technologie jako 
takové, ale spíše společenskoprávní problémy.”

https://www.digiteqautomotive.com/cs
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Řešíme různorodé projekty
U nás není žádný projekt stejný – každý představuje výzvu 
a příležitost naučit se něco nového.

Jsme flexibilní
Máme flexibilní pracovní dobu, a tím pádem i prostor na sport a koníčky.

Na každém názoru záleží
Sdílení informací a různých pohledů nás posouvá dopředu.Sdílení informací a různých pohledů nás posouvá dopředu.

Žádné formality
Udržujeme přátelské prostředí, nevyžadujeme žádný dress code, 
užíváme si společně spoustu sportovních i kulturních akcí.

Firemním jazykem je angličtina
Působíme po celém světě a komunikujeme s klienty z různých zemí. 
Rádi cestujeme a vyjíždíme na zahraniční stáže.

Děláme práci, která nás bavíDěláme práci, která nás baví
Díky širokému spektru odborností se u nás každý může postupně 
profilovat, podporujeme kreativitu a nekonvenční myšlení.

Profesně se rozvíjíme
Profesně se vzděláváme, školíme a spolupracujeme se zkušenými odborníky. 
Každý má šanci ukázat, co v něm je při realizaci nejrůznějších projektů.

comap-control.com

continental.jobs.cz

ELEKTROTECHNIKA

RWE Gas Storage CZ
Jsme největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR.

Přidejte se k nám a pojďte vytvářet moderní a odpovědnou 
energetiku budoucnosti. 

Kontakt: https://rwe.jobs.cz/

Používáme nejmodernější 
technologie

Přečtěte si, jak hodnotí RWE 
přímo naši zaměstnanci: 
www.atmoskop.cz

Nabízíme nadstandardní 
benefity

https://www.comap-control.com/
https://continental.jobs.cz/
https://rwe.jobs.cz/


STROJÍRENSTVÍ

04
Strojírenství se poslední roky těší několika nástrojům 
a pomůckám, které dělají životy lídrů a zaměstnanců 
jednodušší. Prototypování nikdy nebylo jednodušší, 
a určitě i vy víte, jak důležitá je právě tvorba modelu 
produktu. 3D tisk či umělá inteligence jsou jen příklady 
mnoha trendů – všechny však přispívají k tomu, aby 
byly procesy efektivnější a méně náročné. Svět se 
automatizuje a zefektivňuje rychlým tempem 
 - a strojírenství je v popředí.



STROJÍRENSTVÍ
1    Industry 4.0         

Termín „Průmysl 4.0“ zahrnuje soubor techno-
logických změn ve výrobě, který přinesl změnu 
mnoha profesím. Obecně se Průmysl 4.0 vztahuje 
na prostředky automatizace a výměny údajů ve 
výrobních technologiích včetně kybernetických 
fyzických systémů, internetu věcí, velkých dat 
a analytiky, rozšířené reality, aditivní výroby, simu-
lace, horizontální a vertikální integrace systémů, 
autonomních robotů, ale i cloud computingu. 
 Slouží jako pomoc při integraci a kombinování 
inteligentních strojů, lidských aktérů, fyzických 
objektů, výrobních linek a procesů napříč orga-
nizačními stadii, a k vytvoření nových typů tech-
nických údajů. Průmysl 4.0 se zdá být trendem 
dominujícím ve strojírenství na mnoho dalších let.

2    CAD         

CAD, takzvaný Computer-aided design, česky po-
čítačem řízený design, nahradil manuální kreslení. 
Pomáhá uživatelům vytvářet návrhy ve 2D nebo 
3D, aby si mohli objekt, stavbu či řešení vizualizo-
vat. CAD umožňuje vývoj, modifikaci a optimalizaci 
procesu navrhování. Slouží k navrhování, testování 
či ověřování – například pevnostních požadavků.

3    Rapid prototyping         

Rychlé prototypování je skupina technik používa-
ných pro rychlé zhotovení zmenšeného modelu 
fyzické části nebo sestavy pomocí trojrozměrných 
údajů dříve zmiňovaného CAD - Computer-aided 
design. Konstrukce dílu nebo sestavy se obvykle 
provádí pomocí 3D tisku nebo technologie „výroby 
aditivních vrstev“. Kresba na počítači a následný 
3D tisk umožňuje o dost větší personalizaci vý-
robků. Je dokázáno, že aktuální trh vyžaduje více 
unikátních výrobků než doposud, a právě rapid 
prototyping umožňuje reagovat na tuto potřebu.

4    3D Tisk        

3D tisk je revoluční technologie, která zjedno-
dušuje tvorbu různých komponentů. 3D tiskárny 
jsou spolehlivé, velmi precizní a umožňují širo-
ké množství využití. 3D tisk je nejpoužívanějším 
dodatkovým výrobním procesem v současném 
průmyslu, a to nejen v tom strojírenském. 3D tisk je 
mnohem rychlejší a jednodušší než běžné způsoby 
výroby. Pro mechaniky je 3D tisk užitečný zejména 
při vytváření nástrojů,pomůcek nebo maket. 3D 
tisk šetří čas a tím i náklady spojené s používáním 
různých strojů na výrobu.

5    Nanomateriály      

Nanomateriály jsou přibližně 100 000krát menší 
než tloušťka papírové strany. A díky této malé 
velikosti jsou velmi cenné při různých praktických 
využitích. Pokud například použijeme nanooxid 
titaničitý na povrchovou úpravu zahradních plas-
tových židlí, jejich povrch se bude sám čistit. Na 
takovém povrchu voda netvoří kapky, ale jednotný 

Svět se automatizuje 
a zefektivňuje rychlým 

tempem - a strojírenství 
je v popředí. Procesy 

jsou efektivnější a méně 
náročné.

vodní povlak. Nečistoty se rozpustí ve vodním 
povlaku a následný silný liják je jednoduše odstraní 
a židle vyčistí. Využití nanomateriálů je mimořádně 
komplexní a mohli bychom strávit dny jmenováním 
podobných příkladů.

6    Tmavé továrny       

Tmavé továrny jsou známé jako Lights out manuf-
acturing. Jejich fungování je možné „s vypnutými 
světly“. Jsou plně automatizované a nevyžadují 
žádnou lidskou přítomnost na místě. Pracovníci 
jsou obvykle potřební pouze k nastavení či ná-
slednému odstranění dokončených dílů. Jak se 
technologie potřebná pro plnou automatizaci 
stává stále dostupnější, mnohé továrny začína-
jí používat výrobu bez osvětlení mezi směnami 
(nebo jako samostatnou směnu), aby uspokojily 
rostoucí poptávku po výrobě nebo aby ušetřily 
peníze za práci.

7    Exo-skeletony      

Exoskeleton je vnější kostra, která chrání povrch 
organismu a umožňuje pohyb přes svaly připev-
něné zevnitř. Robotické exoskelety jsou nositelná 
elektromechanická zařízení, která byla vyvinuta jza 
účelem zvýšení fyzického výkonu nositele nebo 
jako zařízení pro rehabilitaci chůze nebo pomoc 
při pohybu. V principu posilují biologický poten-
ciál člověka. Použití při manuálních pracích je jen 
jednou z mnoha možných využití této technologie 
robotického exoskeletu.

8    Digitálni dvojča      

Digitální dvojčata zahrnují digitální model sku-
tečného produktu. Slouží především k identifi-
kaci chyb ve výrobním procesu. Digitální dvojče 
zaznamenává a hodnotí změny během celého 
životního cyklu, což společnostem umožňuje 
předvídat chování, identifikovat problematická 
místa a neefektivní operace, a tím optimalizovat 
výrobu. Kromě toho dokáže simulovat a testovat 
různé změny a inovace před jejich uvedením do 
reálného provozu, což zaručuje spolehlivou imple-
mentaci. Zjednodušeně řečeno, digitální dvojče 
dokáže virtuálně „předvídat“ vše, co se může stát 
v reálné výrobě.

9    Umělá inteligence      

Umělá inteligence, anglicky Artificial Intelligence, 
je schopnost počítače nebo robota řízeného počí-
tačem vykonávat úkoly, které obvykle vykonávají 
lidé, protože vyžadují lidskou inteligenci či jiné 
schopnosti podobné těm lidským.
 Programy umělé inteligence poskytují auto-
matizaci úkolů a tím dávají možnost lidem provádět 
úkoly s vyšší hodnotou. Výhody umělé inteligence 
zahrnují například to, že eliminují lidské chyby 
například z nepozornosti nebo dělají práci, která 
by pro člověka mohla být nebezpečná. Stroje 
s umělou inteligencí vykonávají repetitivní úkoly, 
umí pracovat 24/7 a často jsou rychlejší ve vyko-
návání úkolů.

10    Autonomní vozidla     

S umělou inteligencí úzce souvisí i autonomní 
vozidla. Asi všichni znáte Teslu. V automobilovém 
průmyslu se už léta setkáváme s pojmy autonomní 
vozidlo, autonomní řízení či dokonce autopilot. Už 
z jejich názvu je zcela jasná základní podstata věci. 
Jedná se o pokročilé systémy, které vozu umožňují 
autonomní, tedy zcela samostatný provoz bez 
nutnosti zásahů ze strany řidiče. 
 Auto bez řidiče, které se naprosto hladce 
pohybuje i v tom nejnáročnějším provozu je již 
dnes z části realitou, ale zejména vizí budoucnosti. 
Dosažení plné autonomie stále čelí obrovskému 
zástupu a to zejména kvůli etickým problémům.

STROJÍRENSTVÍ 2928 E-KNIHA O BUDOUCNOSTI PRÁCE



3130 E-KNIHA O BUDOUCNOSTI PRÁCE # BUDOUCNOST TRHU PRÁCE

CESTA K TECHNOLOGIÍM
PŘÍŠTÍ GENERACE

Richard Kabuď a kolektiv 
| Doosan Škoda Power

„Hlavní pracovní náplní našich kolegů je virtu-
ální prototyping, kde jak geometrický model, 
tak výpočetní model děláme na počítači, ale 
neomezujeme se jen na práci na počítači. Pou-
žíváme také 3D tisk k tomu, abychom si vytiskli 
prototypy součástí, které vyvíjíme a pak děláme i 
reálné prototypy v železe, které pak vyzkoušíme 
na našich zkušebních strojích.”

Skvělou výhodou je, že samotní vývojáři vidí, jak 
jejich technologie fungují v praxi.

„Jezdíme na elektrárny, vyvíjíme monitoring a 
smart diagnostiku. Uplatní se u nás programátoři, 
síťaři, používáme umělou inteligenci i neuronové 
sítě. Tato práce je také pro holky a poskytuje 
velké příležitosti pro cestování.”

JAK NA ČISTŠÍ
A UDRŽITELNĚJŠÍ
BUDOUCNOST 
S TECHNOLOGIEMI 
A INOVACEMI?

Jan Šonský | AVE

V oblasti zpracování odpadu se krásně spojuje 
strojírenství, stavebnictví, energetika, a v nepo-
slední řadě i ekologie.

„Líbí se mi zejména možnost pracovat na velkých 
projektech, které dokáží ovlivnit nakládání s 
odpady v České republice a věřím, že tuto naši 
vlastnost dokážeme přenést i na ostatní firmy a 
celkově tím ovlivnit pohled lidí na ekologii a na 
odpadové hospodářství.“

Ekologie a green budoucnost je významným glo-
bálním trendem, a právě proto bude mít práce v 
této oblasti velký potenciál.

„Myslím si, že v následujících 10 letech zažijeme 
v České republice, ale i ve světě, velký boom s 
ekologií, a hlavně s odpadovým hospodářstvím. 
Odpadu tvoříme hodně, to se musí změnit, a 
nakládáme s ním špatně. Proto bude příštích 
10 - 15 let v tomto oboru velmi perspektivních 
a zajímavých.”

O ČEM OPRAVDU JE ČTVRTÁ
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 
- INDUSTRY 4.0

Jaroslav Lískovec | Národní centrum Průmyslu 
4.0, ČVUT

„Z mého pohledu je průmysl 4.0 ohromnou pří-
ležitostí, která bude trvat mnoho let, než se vů-
bec dostaneme k tomu, abychom naplnili plně 
principy průmyslu 4.0, protože toto téma obsa-
huje nejen automatizaci, digitalizaci, robotizaci 
a všechny tyto prvky, které pomáhají výrobě a 
průmyslovým podnikům být efektivními a být i 
vstřícnějšími, například k ekologii a k životnímu 
prostředí.”

Díky progresu a neustále přibývajícím trendům 
v této oblasti se svět práce změní výrazněji než 
kdy předtím.

„To co je na tom ve finále úplně nejkrásnější je, 
že vy se vlastně dostáváte do světa, který má v 
podstatě neomezené možnosti tvorby nových 
produktů, které jsou hodně propojené s umělou 
inteligencí, do možností jak tyto věci komerciali-
zovat a jak v tom třeba sami hledat do budoucna 
byznysový potenciál.”

VYUŽÍVÁNÍ 3D TISKU 
A PŘÍLEŽITOSTI PRO 
STUDENTY DO BUDOUCNA

Alexandr Lazarov | ČVUT

„3D tisk je aditivní forma výroby, která spojujeme 
nejrůznější způsoby nebo nejrůznější materiály 
dohromady, abychom vytvořili relativně složitý 
a dříve nedosažitelný objekt.“

Přestože se s běžným 3D tiskem setkalo mnoho 
z nás, existují významné rozdíly mezi tiskárnami, 
které máme doma a mezi tiskárnami sloužící k 
profesionálnímu použití.

„Pokud ale odhlédneme od ceny, tak se jedná o 
přesnost, kapacitu tiskového prostoru a samo-
zřejmě také o nějakou možnost tisku z různých 
materiálů a tisku s konstantními výrobními para-
metry, to znamená že zaručíte to, že ta tiskárna 
pokaždé vytiskne ten samý výrobek.“

Řada velkých firem stále více přistupuje k tomu, 
že 3D tisk je možnost výroby, která není jen pro 
prototypování či vývoj, ale lze s ní vyrábět i kon-
cové díly.

NEVÁHEJTE OBJEVIT RŮZNÉ 
UŽITEČNÉ INFORMACE 
A PŘÍLEŽITOSTI V SEKCI 
#TECHNIKA A STAVEBNICTVÍ 
V NAŠÍ ONLINE KONFERENČNÍ 
HALE!



#ROZTÁČÍME SVĚT,
ROZTÁČEJTE HO S NÁMI!

CHYSTÁŠ SE STUDOVAT NA VŠ?

Zapoj se do TRAINEE PROGRAMU
DOOSAN CAREER a získej:

prospěchové stipendium až 5 000 Kč měsíčně
finanční ohodnocení dle odpracovaných hodin na DPČ
flexibilní docházku a super tým
zkušenosti s řešením reálných projektů
možnost zpracování bakalářek a diplomek u nás

Dej nám o sobě vědět a ukaž co v tobě je!
Napiš nám na: student@doosan.com!

Pro více info mrkni na: roztacimesvet.cz/studenti

CHYSTÁŠ SE VYDĚLÁVAT TĚŽKÝ PRACHY?

Mrkni na DŮVODY, PROČ JÍT
PRÁVĚ K NÁM:

používáme nejnovější technologie a neustále do nich
investujeme
podporujeme vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců
máme flexibilní pracovní dobu
budeš součástí týmu skutečných kapacit v oboru
pokud budeš chtít, ukážeme ti celý svět!

www.doosanskodapower.com

Podívej se na aktuální volná místa,
a staň se jedním z nás!

Získej odbornou praxi již při škole a předběhni své vrstevníky!

Odpadové hospodářství 
svoz a odstranění různých 

typů odpadů, třídění odpadu, 
výkup druhotných surovin

Údržba komunikací 
letní a zimní údržba 

komunikací a chodníků 
včetně opravy, rekonstrukce 

a výstavby

Facility management 
vnitřní a venkovní úklid budov  

či prostranství, čištění, 
údržba zeleně, správa budov

Demolice a sanace 
kompletní demolice objektů,  
sanace ekologických zátěží  

či průmyslových areálů

Ostatní služby 
široké portfolio služeb 

v oblasti údržby měst a obcí 
včetně stavebních či jiných 

soukromých zakázek

AVE CZ odpadové hospodářství

Skupina firem AVE je dynamickou, rychle se rozvíjející 
organizací, která má díky svým zaměstnancům velmi 
dobrou pozici na trhu. Vážíme si proto pracovního nasazení 
každého z nich a vytváříme, podporujeme a udržujeme 
prostředí, které je založeno na vzájemné úctě k člověku  
a respektování základních lidských práv.

Alternativní rekultivace skládky Fedrpuš

PéčE O žiVOtní PrOStřEDí
Péče o životní prostředí je základem našeho podnikání. 
Neustále se snažíme produkci odpadů snižovat  
a podporujeme využití druhotných surovin. Ekologicky 
se snažíme chovat a přemýšlet při všem, co děláme. 
Chceme čistší budoucnost pro naše děti.

„Naším cílem je chránit životní 
prostředí a být dobrým sousedem.“

www.ave.cz  ✉ ave@ave.cz   ☎ 296 339 999

Společensky a ekologicky odpovědná firma

https://www.ave.cz/cs/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost
https://doosanskoda.jobs.cz/volna-mista/
https://doosanskoda.jobs.cz/studenti/
https://www.facebook.com/doosanplzen
https://www.instagram.com/doosanskoda/
https://www.linkedin.com/company/doosan-skoda-power
https://www.twitter.com/doosan_skoda
https://www.youtube.com/channel/UCY6KYCYCxVaGmm32JOh9cgQ
https://www.doosanskodapower.com/cz/


Mnoho obchodů se přesunulo i na internet pod 
známým pojmem „e-shop”. V této souvislosti roste 
využití chatbotů či objednávání bez lidského kontaktu 
prostřednictvím kiosků. Většinu trendů zažíváme na 
vlastní kůži a obchod a služby jsou nedílnou součástí 
našich životů. Dovolím si tvrdit, že trendy v tomto oboru 
se týkají každého z nás.

OBCHOD
    A SLUŽBY
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OBCHOD A SLUŽBY
1   Zákazník a hyper-personalizace sfssfsfsf      

Určitě jste si všimli, že když si prohlížíte sociální síť 
nebo youtube, reklamy, které dostáváte, nejsou 
vůbec náhodné. Jsou firmy, které již nevyrábějí jen 
jeden příspěvek nebo video, ale vytvářejí stovky 
až tisíce verzí obsahu pro 1 kampaň. Obsahový 
marketing dnes už prostě musí být co nejvíce per-
sonalizovaný. I některé české firmy jdou s dobou 
a využitím umělé inteligence dokáží automati-
zovaným způsobem sestavit prodejní webovou 
stránku, která vychází z dat nás, uživatelů. Díky 
těmto datům mají marketéři dostatek informací na 
to, aby připravili specifičtější obsah pro jednotlivé 
skupiny lidí. Například uživateli, který se zajímá 
o obchod se sportovním zbožím, by se mohla 
zobrazit videa, která souvisejí s lyžováním, pokud 
se tento uživatel nedávno nacházel v lyžařském 
středisku v Tatrách.

4   E-commerce a digitální obchod      

E-commerce nebo-li elektronické obchodování 
je nakupování a prodávání výrobků nebo služeb 
přes elektronické systémy, zejména přes internet. 
Obchodování přes internet je výhodné nejen pro 
zákazníka, který tak ušetří čas, ale také pro samot-
ného prodejce. Společnosti, které rozšíří své ka-
menné prodejny o e-shop, dosáhnou často většího 
počtu potenciálních zákazníků. Pro začínající firmy 
je e-commerce výhodným řešením, jak vybudo-
vat značku bez nutnosti investovat do pronájmu 
obchodního prostoru a placení personálu.

3   Spolupráce člověka a robota:
        Inteligentní sklady            

S vývojem robotiky, inteligence a automatizace se 
vyvíjel také model inteligentního skladu budouc-
nosti. Namísto snahy o plně mechanickou pracovní 
sílu se dnešní vize točí kolem lidí a robotů, kteří 

působí ve společné spolupráci, přičemž roboti 
přijímají nebezpečné, nudné, špinavé a těžké úkoly, 
čímž lidé získávají více času vynikat v úkolech, které 
vyžadují kreativitu, kritické myšlení, komunikaci 
a snahu dělat věci co nejlépe. Výsledkem je napří-
klad skladové prostředí, které ovládá síla robotiky, 
inteligence a automatizace, přičemž využívá toho 
nejlepšího z lidské schopnosti jednat na základě 
poznatků a zlepšování procesů. Takové sklady vy-
užívá například Amazon, kde roboti lidem podávají 
zboží nebo celkově pomáhají organizovat sklad.

4   Chatboty      

Chatboty a další nástroje pro odesílání zpráv jsou 
skvělé pro služby zákazníkům, protože často po-
skytují odpovědi rychleji než při čekání na tele-
fonickou odpověď či odpověď e-mailem. 71 % 
zákazníků již očekává, že značky budou nabízet 
zákaznickou podporu prostřednictvím kanálů pro 
odesílání zpráv. Toto velké číslo naznačuje, že 
chatboty nebo stálá zákaznická podpora jsou 
trendy pro rok 2022 a i ty následující.

5   Práce z domova:
        Remote work      
    
Home office, pojem, který většina z vás jistě zná, se 
stává čím dál tím více žádanějším požadavkem ze 
strany zaměstnanců. Jsou však některé konkrétní 
pozice, které se plně přesouvají do online prostoru. 
Ať už se jedná o produkty nebo služby, většina 
firem vyžaduje tým, který bude schopen vyřešit 
problémy klienta, odstranit technické problémy či 
zaškolit svou klientskou základnu o výhodách a ne-
výhodách používání jejich produktů. V důsledku 
toho počet pracovních míst v oblasti zákaznické 
podpory neustále roste. Jelikož tato práce nemusí 
být vázána na lokaci, mnoho firem nabízí právě 
práci z domova. Celkově platí, že pokud pracujete 
například pro nějaký e-shop, můžete tuto práci 

OBCHOD A SLUŽBY

snadno provádět odkudkoli, a proto je odvětví ob-
chodu a služeb výrazně ovlivněno prací z domova.

6   Kiosky      

Chatboty a další nástroje pro odesílání zpráv jsou 
skvělé pro služby zákazníkům, protože často posky-
tují odpovědi rychleji než při čekání na telefonickou 
odpověď či odpověď e-mailem. 71 % zákazníků 
již očekává, že značky budou nabízet zákaznic-
kou podporu prostřednictvím kanálů pro odesílání 
zpráv. Toto velké číslo naznačuje, že chatboty nebo 
stálá zákaznická podpora jsou trendy pro rok 2022 
a i ty následující.

7   Společenská odpovědnost podniků: CSR     

Chatboty a další nástroje pro odesílání zpráv jsou 
skvělé pro služby zákazníkům, protože často posky-
tují odpovědi rychleji než při čekání na telefonickou 
odpověď či odpověď e-mailem. 71 % zákazníků 
již očekává, že značky budou nabízet zákaznic-
kou podporu prostřednictvím kanálů pro odesílání 
zpráv. Toto velké číslo naznačuje, že chatboty nebo 
stálá zákaznická podpora jsou trendy pro rok 2022 
a i ty následující.

8   Demografické změny:
        Kratší pracovní doba      

Nejdůležitějším demografickým trendem příštích 
dekád bude postupné stárnutí silných populačních 
ročníků, aktuálních čtyřicátníků, a jejich odchod 
do důchodu. Jelikož se část produktivní populace 
stále zmenšuje, v principu to znamená, že naše 
obyvatelstvo stárne. I když to v jistém smyslu může 
znamenat, že mladí budou muset více pracovat na 
úkor starší generaci, v důsledku jiných faktorů se 
společnost postupně ubírá směrem kratší pracovní 
doby.

Konkurence na trhu práce a vysoká inflace vyví-
její tlak na odměňování, ale mnohé organizace si 
nemohou dovolit zvyšovat mzdy tak rychle, jak 
zaměstnanci chtějí nebo očekávají. Pokud bude in-
flace nadále růst, ne všichni zaměstnavatelé dokáží 
přilákat a udržet talentované zaměstnance jen na 
základě odměňování. To je výzvou pro organizace, 
k přehodnocení počtu hodin, k jejich snížení.

9   Big data: Sběr dat    

Dělat ledajaká strategická rozhodnutí ve velkých 
či malých firmách je opravdu náročné. Proto firmy 
poslední roky sázejí na analytiku dat, která sbírají 
ve velkém. V praxi lze sběrem dat přesněji a jasněji 
zjistit, co zákazníci chtějí a přizpůsobit tomu byz-
nys model. Například obchody sbírají data o jejich 
zákaznících, ze kterých si pak vytvoří profil jejich 
běžného zákazníka, a díky tomu mohou lépe po-
rozumět jeho představám. 
 Kromě toho lze pomocí dat zjistit, která jsou 
nejvíce a nejméně objednávaná jídla z menu, na 
základě čehož se může menu upravit. Navíc lze 
porovnávat konkrétní dny a časy, a takovýmto 
způsobem se může menu velmi specificky upravit 
aby bylo co nejlepší. Kromě těchto dvou velmi prak-
tických taktik lze například monitorovat suroviny 
ve skladu. Na základě objednaných jídel a vzorců 
toho co si lidé objednávají, můžeme předpokládat 
kolik surovin bude potřeba na daný den, a to právě 
pomocí Big data.

10   Skill clouds      

Digitální společnosti vytvářejí „mraky dovednos-
tí“ (skill clouds), ve kterých budují elektronickou 
knihovnu ideálních profilů zaměstnanců v různých 
odvětvích, které lze použít při náboru či odbor-
né přípravě. Toho lze využít například při výběru 
uchazečů o zaměstnání na základě toho, do jaké 
míry odpovídají těmto ideálním profilům. Mraky 
dovedností již využívají náborové agentury, jako 
například Workday, při rozdělování pracovníků na 
pracovní pozice například v logistice a výrobě.

Většinu trendů zažíváme 
na vlastní kůži a obchod 

a služby jsou nedílnou 
součástí našich životů.
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PROČ JE DŮLEŽITÉ 
MÍT SPOKOJENÉ KLIENTY 
A JAK SE TO DĚLÁ

Katka Dlabolová a kolektiv | Raiffeisenbank

„U nás v bance, a cítím že i jinde, v jiných bankách, 
jsme často zvyklí se soustředit na klientské zpět-
né vazby v datech. Málokdy sebereme odvahu 
a jdeme se ptát přímo za klientem. To je něco, 
co musíme změnit a v tuhle chvíli je to jeden z 
našich hlavních úkolů.”

Kreativita, originalita, no a zejména chuť učit se, 
zkoušet a objevovat nové věci a způsoby patří mezi 
klíčové dovednosti 21. století. Tyto dovednosti lze 
rozvíjet právě díky příležitostem, které nabízí oblast 
customer experience, tedy zákaznické zkušenosti.

„V poslední době nám v Raiffce roste komunita 
lidí, nadšenců, kteří mají chuť řešit problémy a 
mají chuť zapojit klienta do procesu zlepšování 
služeb. Chtějí se ptát klienta, jsou zvědaví, co 
klient chce, co klienta trápí, co klient potřebuje 
a spolu, dohromady, v této skupině nadšenců 
jsme schopni dodávat skvělí klientský zážitek.”

AUTOMATIZACE 
V MALOOBCHODNÍM 
PRODEJI

Michal Navrátil a Marián Hofbauer | Electro 
World

„V minulosti prodej a prezentace souvisela s 
vícenásobnou návštěvou zákazníka na prodej-
ně. Zákazník neměl možnost si výrobky předem 
prohlédnout na internetu a získat o nich přehled. 
Zákazníci neměli ani informace o nových tech-
nologiích, které nastupovaly.”

Samotná koupě zboží byla možná jen na místě a 
v případě reklamace musel být zákazník opět fy-
zicky přítomen v prodejně. Všechny tyto manuální 
činnosti byly nahrazeny, resp. automatizovány. 

Obrovský vliv měl i samotný přechod do digitál-
ního světa.

„Internet, dnes asi základ a také první „prodejna“, 
kterou zákazník dnes navštíví a kde získá přehled 
o produktech, o jejich dostupnosti, možnosti a 
způsobu objednání. Toto celé se dnes mění velmi 
rychle, a proto je potřeba stále inovovat.”

ZMĚNÍ METAVERSE 
BUDOUCNOST PRÁCE?

Adam Rajnoha | Yord Studio

„Co virtuální a rozšířená realita umožňuje je vno-
řit se do imerzního světa. Do světa, do kterého 
bychom nemohli přistoupit bez těchto techno-
logií. Dostáváme se tam, kde se virtuální realita 
nestává jen nějakým tématem, které je v pozadí, 
ale začíná nabírat na síle a stává se do určité míry 
masovou záležitostí.”

Přestože se Metaverse opírá o tyto moderní tech-
nologie, dodává tomu ještě něco víc.

„A to něco víc je právě ten prostor, kde se dá 
komunikovat, kde se dá sociálně interagovat s 
vaším okolím, kde se dá podnikat, stavět. Před-
stavte si to opravdu jako nový svět, který doká-
žete tvořit od nuly.“

FIREMNÍ KULTURA 
BUDOUCNOSTI JIŽ DNES

Ester Brym | Netflix

„Každodenní práce jako taková je velmi zajímavá, 
protože každý člen týmu je opravdu zodpovědný 
sám za sebe, za svou práci, za to jak a kdy pra-
cuje, a jak se ke své pozici celkově postaví. To 
znamená, že kolikrát ani váš šéf neví, co přesně 
děláte a na čem pracujete. Nikdo vám neříká, co 
máte dělat. Jste totiž víceméně vlastním šéfem.”

Netflix hlavně prosazuje Freedom & Responsibility 
v praxi, což znamená že všechny pracovní výho-
dy mají zaměstnanci využívat v nejlepším zájmu 
Netflixu, ne osobního pohodlí.

„Na druhou stranu, tento způsob práce a Netflix 
kultura jistě není pro každého a často vzbuzuje 
i velkou frustraci.” Například dovolené nejsou 
nikým schvalovány, chcete-li si vzít volno, jed-
noduše si ho vezmete, avšak váš projekt tím 
pádem stojí a váš tým se nemůže posunout dál.
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ZDRAVOTNICTVÍ

06
Mnoho z nás určitě vždy fascinovaly, resp. stále 
fascinují, robotické operace ve sci-fi filmech. Doba 
jde dopředu a postupně se stále víc a víc přibližujeme 
k momentu, kdy tyto neuvěřitelné roboty budou 
operovat i nás. Ale nejen robotizace jde bleskovou 
rychlostí dopředu. Spolu s ní také farmaceutika, 
biotechnologie, genetické inženýrství a mnoho dalších. 
Celé lidstvo se hýbe dopředu. Až se obávám, že 
dojdeme k budu, ve kterém budeme žít navěky.



ZDRAVOTNICTVÍ
1   3D tisk        

Určité oblasti medicíny a protetiky do značné míry 
těžily ze zavedení 3D tisku na výrobu asistenčních 
zdravotnických pomůcek či ortéz a držáků, které 
mohou být přizpůsobeny speciálně potřebám je-
jich koncového uživatele. Nedávné pokroky ve 3D 
tisku otevírají další možnosti v medicíně. Jedním 
z pozoruhodných případů je 3D tisk pro farma-
ceutickou výrobu. Tato technologie umožňuje 
přizpůsobit dávkování, velikost, formu nebo profil 
uvolňování léku potřebám uživatelů s jedinečnými 
problémy (jako jsou například děti, které potře-
bují menší dávky, a proto budou snáze souhlasit 
s polknutím pilulky, která má atraktivní barvu a tvar 
zvířátka, než s pilulkou, která je velká a bílá). 3D 
design a tisk mohou také umožnit kombinaci více 
léků do jedné pilulky; zajímavá výhoda pro pacien-
ty, kteří užívají více léků denně.

2    Umělá inteligence       

Umělá inteligence (AI) má ve zdravotnictví mnoho 
různých podob. Hlavním trendem AI ve zdravot-
nictví v roce 2022 bude využívání strojního vyhod-
nocování velkého množství údajů o pacientech. 
Znamená to, že s ohledem na konkrétní lékařské 
záznamy pacienta, jeho anamnézu a současné 
symptomy mohou lékaři obdržet navrhované diag-
nózy, léky a léčebné plány. Konečné slovo bude 
mít vždy ale lékař. Celkově díky analyzování údajů 
o zdravotní péči tímto robustním a komplexním 
způsobem budou moci lídři v oblasti zdravotní 
péče použít tato zjištění ke zlepšení výsledků pa-
cientů, snížení nákladů a zvýšení pracovní spoko-
jenosti zaměstnanců.

3   Robotika        

Roboty se ke zlepšení chirurgické přesnosti použí-
vají již mnoho let. Chirurgický systém da Vinci na-

příklad již léta umožňuje chirurgům operovat s lep-
ším zrakem, přesností a kontrolou. V posledních 
letech je snaha o robotické propojení s digitální 
technologií, AI, VR a AR, a to s cílem řešit klíčové 
výzvy v oblasti zdravotní péče. Roboty se stávají 
atraktivní technologií i při uvažování o budoucí 
péči o stále starší populaci. Taková realizace by 
neměla nahrazovat poskytovatele zdravotní péče, 
ale ulechčit jim od těžkopádných úkolů a ponechat 
tak více prostoru a času k vynakládání otázek, které 
vyžadují lidské rozhodování a interakci.

4   Drony        

Drony mají velký potenciál při zrychlování přepra-
vy léků, vakcín nebo zdravotnických prostředků, 
zejména během katastrof nebo zdravotních mi-
mořádných událostí. Drony by mohly být užitečné 
při přepravě krevních produktů, drahých a vzácně 
používaných léků či předmětů podléhajících rychlé 
zkáze do vzdálených nemocnic, na místa s hro-
madnými nehodami a dokonce i na pobřežní lodě 
s vážně zraněnými pasažéry, zejména v situacích, 
kde je důležitá bezpečnost, přesnost a rychlost. 
Drony přenášející léky byly nedávno testovány, 
ale jsou už také používány na Madagaskaru, Pa-
pui-Nové Guineji, Bhútánu, Malawi a Tanzanii. 
Nejlepší zdokumentovaný příklad použití bezpi-
lotních letadel ve zdravotnictví je ve Rwandě, kde 
se vláda spojila se společností na poskytování 
zdravotnických služeb a zásobuje tak pět svých 
nemocnic prostřednictvím lékařských dronů.

5    Biotechnologie        

V prvních letech byla hlavním úspěchem biotech-
nologie schopnost produkovat přirozeně se vysky-
tující terapeutické molekuly ve větších množstvích, 
než jaké bylo možno získat z konvenčních zdrojů, 
jako je plazma, zvířecí orgány, ale i lidské mrtvoly. 
V současnosti se biotechnologičtí výzkumníci snaží 

odhalit základní molekulární příčiny nemocí a za-
sahovat přesně v této oblasti. Biotechnologický 
průmysl také rozšířil svůj výzkum o vývoj tradičních 
léčiv a monoklonálních protilátek, které zastavují 
postup nemoci. Kromě využití ve zdravotnictví 
se biotechnologie osvědčila i při zušlechťování 
průmyslových procesů prostřednictvím objevu 
a výroby biologických enzymů, které vyvolávají 
chemické reakce (katalyzátory); ale také k čištění 
životního prostředí pomocí enzymů, které štěpí 
kontaminující látky na neškodné chemikálie a poté 
umírají po zkonzumování dostupné „zásoby po-
travin“; a v neposlední řadě v zemědělské výrobě 
prostřednictvím genetického inženýrství.

6   Nanomedicína      

Nanomedicína, lépe řečeno aplikace nanotech-
nologie v medicíně, čerpá z přirozeného rozsahu 
biologických jevů, tak aby vytvořila přesná řešení 
pro prevenci, diagnostiku a léčbu nemocí. Zaměřu-
je se na oblast vědy, která kombinuje nanotech-
nologii s léky nebo diagnostickými molekulami, 
a to za účelem zlepšení a specializace se na určité 
buňky a tkáně. Tyto materiály se vyrábějí v rozmezí 
velikosti nanometrů a je bezpečné je zavádět do 
těla. Aplikace nanotechnologie v medicíně zahr-
nují zobrazování, diagnostiku nebo dodávání léků, 
které pomáhají zdravotnickým pracovníkům léčit 
různé nemoci.

7   Genetické inženýrství        

Genová terapie zahrnuje nahrazení nebo modi-
fikaci genetické varianty k obnovení či zlepšení 
buněčné funkce nebo zlepšení odpovědi na ne-
genetické terapie. Genetické inženýrství zahrnuje 
použití technik rekombinantní DNA k zavedení 
nových charakteristik nebo vlastností. Hlavním 
sektorem v rámci genového inženýrství je per-
sonalizovaná medicína, což znamená, že léčba 
bude šita pacientovi „na míru“ na základě jeho 
genetického kódu a predispozic. Dnes se léky 
podávají podle diagnózy a předepisují se ty, které 
v klinických studiích vykázaly vysokou účinnost. 
Budoucností je však personalizovaná léčba, která 
bude při diagnostice vycházet ze zvláštního ge-
netického kódu. Založena bude na predispozicích, 
které jsme dostali do vínku od rodičů či prarodičů, 
a následně se vybere taková léčba, která přinese 
pacientovi nejvyšší možný účinek. Není vyloučeno, 

že o výběru léčby a přesném poměru účinných 
látek rozhodne program na bázi umělé inteligence. 
Stejným způsobem se bude přistupovat k preven-
ci, pokud se zjistí, že máme genetickou predispozici 
na tu či onu nemoc.

8    Nemocnice budoucnosti       

Za 10 let může technologie změnit způsob posky-
tování globální zdravotní péče. Jelikož náklady na 
péči neustále rostou, mnohé nemocnice hledají 
dlouhodobá řešení pro minimalizaci nemocničních 
služeb. Nemocnice budoucnosti bude soběstačná. 
Jako skleník, produkující vlastní úrodu. Nemocnice 
budoucnosti je místo, kam nikdy nepůjdete. Po-
mocí vašich údajů bude nemocnice budoucnosti 
jednat na dálku, bude léčit každého pacienta in-
dividuálně, sledovat jeho zdraví a operovat tam, 
kde je potřeba, tedy i u vás doma.

9    Vzdálené monitorování pacienta        

Díky vzdálenému monitorování pacienta (RPM) 
mohou nyní lékaři vědět, co se děje s pacientem, 
aniž by byli ve fyzické blízkosti. RPM má hned 
několik výhod včetně lepších výsledků pacientů 
i rychlejší doby odezvy a výrazné snížení nákladů 
v průběhu času. Prevounce, poskytovatel lékařské-
ho softwaru, poznamenává, že v roce 2020 využilo 
nějakou formu vzdáleného monitorování pacientů 
odhadem 23,4 milionu lidí. Nejběžnější typy moni-
torování byly krevní tlak, hmotnost, srdeční frek-
vence a hladina cukru v krvi, a to vše, aniž by tito 
lidé museli jít do ambulance.

10    Digitálni terapie         

Pacienti s chronickými onemocněními často vy-
žadují neustálou péči od svých lékařů. Tato péče 
může zahrnovat edukaci pacienta, sledování 
symptomů, úpravu léků a změny chování. Taková 
péče je nejen finančně náročná, ale také časově 
velmi náročná pro zdravotníky i pacienty. Naštěstí 
existují nové digitální terapie, které mohou spl-
nit tento úkol. Digitální terapie předepisuje lékař 
pacientovi na základě jeho aktuálního zdravotní-
ho stavu. K těmto sofistikovaným softwarovým 
programům lze přistupovat jako do aplikace na 
smartphonu pacienta nebo prostřednictvím po-
čítače. 
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ZDRAVÁ BUDOUCNOST

Tomáš Šebek | Nemocnice na Františku

„Když vyřešíme problematiku zdraví a každý si 
uvědomíme, že ta komunita je hrozně cenná, tak 
tím pádem budeme mít i zdravější zdravotnictví, 
které bude do budoucna více orientováno na 
levnější prevenci a udržitelnost.”

Právě zdravotnictví a sociální práce je jedna z 
perspektivních pracovních oblastí, které budou 
jen zčásti ovlivněny automatizací, avšak forma 
této práce se změní, a to právě díky digitalizaci.

„Digitalizace zdravotnictví je technologie, která 
by měla do budoucna nikoli nahrazovat klasickou 
péči a fyzický vztah mezi pacientem a lékařem, 
ale významně usnadnit oběma stranám prací, 
aby celá řada věcí byla buď plně automatizována 
na našem pozadí, zejména ta administrativní 
část nebo abychom celou léčbu dokázali pomocí 

digitálního zdravotnictví řídit.”

INOVACE PRO ŽIVOT 
- TVORBA LÉKU 
A TRENDY VE FARMACII

David Kolář | Asociace inovativního 
farmaceutického průmyslu

„Samotný proces vývoje a výzkumu léčivých 
přípravků se musí vždy řídit přísnými meziná-
rodními pravidly, kterým říkáme pravidla správné 
klientské praxe, která stanovují podmínky, za 
kterých může ten výzkum a vývoj probíhat. Na 
prvním místě je vždycky bezpečnost, protože se 
jedná o přípravky, které budou podávány lidem.”

Samotný proces výzkumu a vývoje léku může trvat 
12 až 15 let a náklady na tento proces se pohybují 
od 20 až 25 miliard korun. Tento proces má přesně 
stanovené 2 fáze.

„Preklinická část výzkumu probíhá v laboratořích, 
na buněčných strukturách nebo případně na 
zvířatech s tím, že cílem této fáze je zjistit tzv. 
farmakologický profil léčiva. To znamená jeho 
účinnost, nežádoucí účinky, míru toxicity a další 
vlastnosti, které jsou pro další výzkum potřebné.”

Druhá, klinická, fáze obsahuje testování léčiva ve 
vybraných skupinách dobrovolníků, přičemž po 
této fázi lze sesbírat všechny výsledky a připravit 
je pro registrační řízení.

GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ
- DÁ SE VYSKLÁDAT 
BUDOUCNOST?

Kateřina Chalásová | Lékařská fakulta Masa-
rykovy univerzity

„Genetika je vlastně počítání pravděpodobnosti. 
Teprve později, s objevem DNA, popisem její 
struktury, funkce a s objevem genů se ke ge-
netice postupně přidává molekulární biologie a 
dostáváme moderní vědu s neuvěřitelně širokým 
polem působnosti.”

Genetika dnes umožňuje diagnostikovat nemoci, 
odhadnout riziko jejich vzniku, vybrat vhodnou 
léčbu, nebo určit příbuzenský vztah či identifikovat 
a usvědčit zločince. Genetika budoucnosti nám 
s největší pravděpodobností umožní dokonce 
genetické nemoci léčit cestou genové terapie a 
cílené manipulace s geny.

ZDRAVOTNICTVÍ 4.0:
JAK IT MĚNÍ LÉKAŘSKÉ OBORY?

Daniel Kvak | Carebot

„Zdravotnictví už dávno není jenom péče o pa-
cienty. Právě průběh pandemie COVID-19 nám 
ukázal, jak důležitou roli může hrát technologie 

ZDRAVOTNICTVÍ

FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA UNIVERZITY 
KARLOVY
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové je špičková 
vědecko-pedagogická instituce. Je součástí jedné z nejstarších univerzit na světě, 
Univerzity Karlovy. Patří k jejím vědecky nejaktivnějším a nejdůležitějším součástem, 
kde v oblasti výzkumu zaujímá přední místo. 

Zárukou kvality a úspěšnosti Farmaceutické fakul-
ty je tým špičkových pedagogů, kteří každoročně 
dosahují významných úspěchů a řadí ji tak mezi 
ty nejlepší.
 Byla založena v roce 1969 a studuje zde 1500 
studentů od bakalářského až po doktorské stu-
dium. Ročně absolvuje okolo 170 absolventů, což 
je za více než padesát let existence více než osm 
tisíc studentů. Absolventi naší fakulty najdou 
vždy uplatnění ve svých oborech nejen v ČR, ale 
na celém světě. Zaměstnatelnost absolventů je 
dlouhodobě stoprocentní!

v péči o pacienty, ať už je to telemedicína, péče 
o pacienty na dálku, nebo umělá inteligence.”

Potenciál umělé inteligence ve zdravotnictví je 
obrovský a už dnes se lékaři v praxi setkávají s 
prvotním využitím této technologie.

„Obory jako biomedicínské inženýrství, inovace 
ve zdravotnictví či umělá inteligence již dnes 
nabízí širokou škálu využití.”

NEMOCNICE
BUDOUCNOSTI JIŽ DNES

Josef März a kolektiv | Karlovarská krajská ne-
mocnice

„Zdravotnictví se obecně potýká, nejen v České 
republice, především s personálním nedostat-
kem a tou „budoucností“ je dobré a efektivní 
využití všech dostupných personálních zdrojů, 
jak středního personálu, tak lékařů.“

Zdravotnictví a sociální péče, spolu s IT a jinými 
technickými obory patří mezi oblasti, které bu-
dou i přes automatizaci nadále potřebovat velké 
množství lidské pracovní síly.

„Ta cesta do budoucna pravděpodobně bude 
spočívat ve stratifikaci péče, určité centraliza-
ci v jednotlivých regionech tak, aby na všech 
úrovních byli lékaři i sestry dobře využití, neměli 
pocit nějaké podřadné práce, ale měli za sebou 
zároveň kvalitní vybavení.“
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Studium je určeno pro studenty s chemicko-bio-
logicko-medicínským zaměřením, kteří vyhledávají 
atraktivní náplň studia a chtějí pomáhat druhým.
Farmaceutická fakulta nabízí studium Farmacie, 
Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví a Bioana-
lytické laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví.

Studijní program Farmacie

Tento program je magisterský pětiletý prezenční.
Farmaceut je expert s nejkomplexnější odbornou 
specializací a praktickými znalostmi o lécích. Stu-
dijní program umožňuje studentům přiměřenou 
specializaci vlastní volbou výběrových a nepovin-
ných předmětů vedle disciplín povinných. 
 Díky rozmanitosti studia se pro absolventy 
programu Farmacie nabízí široké uplatnění na trhu 
práce. Jsou velice žádanými odborníky. Absolvent 

se může se uplatnit v lékárenství, klinické farmacii, 
nemocnicích a zdravotnických zařízeních, ve vý-
zkumu a vývoji léčiv, farmaceutickém průmyslu, 
chemických a biologických laboratořích, zdravot-
nickém školství, ve Státním ústavu pro kontrolu 
léčiv, na Ministerstvu zdravotnictví, ve zdravotních 
pojišťovnách apod. Pracovní nabídky naši studenti 
dostávají již během studia.

Studenti jsou motivování ke studiu stipendii – uby-
tovacím, sociálním, prospěchovým či sportovním. 
Mohou se také při studiu zapojit do práce ve Spol-
ku českých studentů farmacie, do reprezentace 
a propagace fakulty. Již od prvního ročníku se 
mohou zapojit do vědecké činnosti ve špičkově vy-
bavených laboratořích na jednotlivých katedrách. 
Naši studenti mají možnost vycestovat do zahra-
niční v rámci programu ERASMUS+ a zlepšit se 
v jazycích, získat nové zkušenosti a poznat život 
v jiných zemích.
 Ovšem studentský život není jen studium. 
Nabízíme bohatou nabídku sportů přímo na fakultě 
a také lyžařské, cyklistické či turistické kurzy nebo 
je možné využít posilovnu na Zámostí. Pod zášti-
tou studentského spolku se koná „Seznamovák“, 
různé párty, slavnosti, plesy Spolek také organizuje 
krátkodobé stáže a konference v zahraničí. Hradec 
Králové je městem studentů, festivalů a sportu, 
kde se nebudeš nikdy nudit.  
 Pokud tě baví chemie a biologie, chceš po-
máhat druhým či baví tě práce s lidmi nebo by 
tě bavila věda a práce v laboratoři, mít otevřeny 
dveře k široké škále uplatnění pojď studovat na 
Farmačku! Přijď se k nám podívat osobně nebo 
online a vyzkoušet si studium na jeden den v rámci 
Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy. JJUK 
je jednodenní vzdělávací akce díky které může 
student získat až 5 plusových bodů k přijíma-
cím zkouškám. Je nutné se na konkrétní termín 
přihlásit předem prostřednictvím formuláře Den 
otevřených dveří ONLINE | Farmaceutická fakulta 
Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Studijní program Laboratorní 
diagnostika ve zdravotnictví

Tento program je bakalářský tříletý prezenční nebo 
bakalářský tříletý kombinovaný.
 Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo 
kvalifikaci zdravotního laboranta. Během studia 
se student naučí vše od odběru až po konečné 
vyhodnocení vzorků. K určení správného a přes-
ného výsledku používá metody biochemické, 
hematologické, imunochemické, imunologické, 
toxikologické a mikrobiologické. Výsledky práce 
jsou důležité pro identifikaci onemocnění a volbu 
léčiva, která jsou pro pacienta nejvhodnější.
 Absolventi – laboratorní diagnostici z naší 
fakulty jsou v praxi vysoce ceněni. Uplatnění na-
chází v laboratořích klinických oborů, transfúzního 
lékařství nebo hygienické služby.

Studijní program Bioanalytická 
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Tento program je dvouletý magisterský studijní 
program navazující na předcházející ukončené 
bakalářské studium.
 Absolvent programu je kvalifikovaným adep-
tem pro samostatnou práci a vedení laboratoří. 
Je partnerem a konzultantem lékaře, schopným 
posoudit v odpovídajícím rozsahu klinický význam 
laboratorních vyšetření a interpretaci výsledků. 
Bioanalytický laboratorní diagnostik je v praxi 
vyhledávaným odborníkem. Uplatnění získává 
například ve vedoucích pozicích klinických labo-
ratoří, laboratoří analytické chemie, transfúzní či 
hygienické službě, forenzní analýze a kriminalistice, 
ve výzkumných a vývojových laboratořích, odběro-
vých centrech, jako manažer kvality zodpovědný 
za management laboratoře.
 
Farmaceutická fakulta je jednou ze 
sedmnácti fakult Univerzity Karlovy, která 
nabízí studentům přátelské prostředí a výuku 
v menších skupinách, kdy studenti nejsou pro 
pedagogy anonymní. Studium probíhá formou 
přednášek, seminářů, praktických cvičení, praxí 
a stáží. Máme vlastní Zahradu léčivých rostlin, 
kde také probíhá část výuky. V nové budově 
Kampusu UK byl vybudován lékárenský trenažér, 
kde probíhá unikátní praktická příprava studentů.
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FINANCE

Finance už dávno nejsou jen v hmatatelné podobě. 
Bankovky se stále více a více vytrácejí z naší 
každodennosti. Přece, ruku na srdce, kdo z vás ještě 
pravidelně nosí „cash“ v peněžence? Svět financí 
nabírá na obrátkách. Rozrůstá se a „míchá se“ 
s technologiemi. Pojďme se společně podívat na 10 
trendů, které letí v tomto finančním světě. 07



FINANCE
1   FinTech       

FinTech je zkrácená verze termínu „Financial 
Technology“, tedy pojmu „finanční technologie“, 
a obecně reprezentuje oblast technologických ino-
vací aplikovaných v praxi ve vztahu k poskytování 
různorodých finančních služeb, jako jsou například 
platební služby, bankovnictví, investiční služby 
nebo pojišťovnictví. Tyto technologie umožňují 
vytvářet nové obchodní modely, aplikace, procesy 
nebo produkty, ale také umožňují zkvalitnění již 
poskytovaných produktů, resp. služeb a zvyšo-
vání jejich dostupnosti, individualizaci a snížení 
souvisejících nákladů.

2   InsurTech       

Insurtech se vztahuje na technologické inovace, 
které jsou vytvořeny a implementovány s cílem 
zlepšit efektivitu pojišťovnictví. Insurtech řídí vy-
tváření, distribuci a správu pojišťovací činnosti. 
Investoři rizikového kapitálu se zajímají o insurtech, 
protože pojišťovací průmysl je dobře připraven 
využít převratné a inovativní technologie. Insur-
tech pomáhá velkým pojišťovnám zkoumat nové 
možnosti mimo tradiční lidské úsilí. To by mohlo 
zahrnovat pojištění s dynamickou cenou, pojištění 
pro malé podniky či možnosti sociálního pojiště-
ní. Insurtech také poskytuje pojišťovnám přístup 
k datovým tokům z IoT zařízení. 
 To vytváří dynamický cenový systém založený 
na tržních podmínkách a chování zákazníků. Zákaz-
níci dnes přistupují ke svým pojistným potřebám ze 
svých chytrých zařízení (např. mobilních telefonů). 
Telefonní aplikace, zařízení pro automatické mo-
nitorování a nositelná technologie tvoří součást 
nástrojů sloužících ke sledování pro insurtech. 
Následně díky tomu pomáhají lidem získat pojištění 
během několika minut.

3   Umělá inteligence        

Umělá inteligence a strojní učení mohou mít také 
významný pozitivní vliv na identifikaci rizika pod-
vodu a praní špinavých peněz. Využitím velkých 
souborů dat světové úrovně popisující způsoby 
páchání podvodů umožňuje přesněji předpovídat, 
zjišťovat a vyhodnocovat trendy. Počet oblastí, ve 
kterých se AI a strojní učení využívají ve finančních 
službách, neustále roste. Od automatizované zá-
kaznické podpory a odhalování podvodů v reálném 
čase až po plánování marketingové strategie – 
možnosti jsou nekonečné.

4   Sdílená ekonomika       

Za největší výhodu sharing economy lze považovat 
vznik nových trhů, čímž se otevírají nové podnika-
telské možnosti pro každého, kdo má co nabídnout. 
Šance dostávají i menší podniky či jednotlivci. 
Žádný prodávající nepotřebuje marketing, neboť 
všechny služby nabízí prostřednictvím několika 
kliknutí přes digitální platformu. Za další výhodu 
lze považovat i posilování a rozšiřování komunit 
v rámci jednotlivých tržních ekonomik a v nepo-
slední řadě také ekologičnost, zejména co se týká 
např.: sdílení jízd autem (Uber, Bolt, Liftago).

5   Venture kapitál/rizikový kapitál        

Venture capital je způsob financování soukro-
mých růstových podniků formou navýšení jejich 
základního majetku. Venture kapitál je partnerství 
podnikatele a investora. 
 Rizikový kapitál je prostředek sloužící k finan-
cování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, 
expanze nebo odkup celé společnosti, kdy investor 
rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl zák-
ladního kapitálu společnosti (akciový kapitál nebo 
kmenové akcie) na oplátku za poskytnutí potřeb-
ného kapitálu. Cílem investora rizikového kapitálu 

je umožnit perspektivním společnostem, aby se 
staly velkými společnostmi zítřka. Rizikový kapitál 
může být vítanou pomocí především pro malé 
a střední podniky. Ty mají v našich podmínkách 
i přes poměrně přijatelné úrokové sazby minimální 
šanci financovat svůj rozvoj bankovními úvěry.

6   Otevřené bankovnictví     

Otevřené bankovnictví, známé také jako „otevřené 
bankovní údaje“, je bankovní praxe, která posky-
tuje externím poskytovatelům finančních služeb 
otevřený přístup ke spotřebitelským bankovním, 
transakčním a jiným finančním údajům z bank 
a nebankovních finančních institucí prostřednic-
tvím aplikačních programovacích rozhraní (API). 
Otevřené bankovnictví umožňuje propojení účtů 
a údajů mezi institucemi pro použití spotřebitele, 
finančními institucemi a poskytovateli služeb tře-
tích stran. Otevřené bankovnictví se stává hlavním 
zdrojem inovací, které jsou připraveny přetvořit 
bankovní sektor.

7   Digitalizace bankovnictví       

Není tajemstvím, že postupně chodíme stále méně 
a méně do banky, stejně tak máme i stále méně 
hotovosti v peněžence.  Zvykli jsme si, že může-
me platit za zboží a služby dotykem obrazovky 
prostřednictvím mobilních aplikací nebo skeno-
váním telefonu v obchodě. V Číně mohou lidé 
dokonce platit svým úsměvem pomocí platební 
služby na rozpoznávání tváře „Smile to Pay“. Digi-
tální peníze znamenají jakoukoli formu peněz nebo 
platby, která existuje pouze elektronicky – a může 
to být tak jednoduché jako platba nebo převod 
peněz, které se uskutečňují online (obvykle to 
umožňuje tradiční banka nebo společnost vydá-
vající kreditní karty), nebo to naopak může být 
tak složité jako např. kryptoměna, jako je bitcoin 
(který se nachází mimo tradiční peněžní instituce). 
 Digitální peníze proto mohou zahrnovat kredit-
ní karty, smartphony, aplikace, online bankovnictví, 
platformy pro převod peněz a také platformy pro 
kryptoměny – ale ať se transakce uskuteční jakkoli, 
klíčovým faktorem není, aby se žádné hmatatelné 
peníze nezměnily. Tento trend urychlila pandemie 
COVID-19, kdy lidé a podniky začali být neochotni 
zacházet s fyzickými penězi a prudce se zvýšily 
bezkontaktní platby.

8    Crowdfunding      

Crowdfunding je způsob získávání peněz na finan-
cování projektů a podniků. Umožňuje fundraiserům 
sbírat peníze od velkého počtu lidí prostřednictvím 
online platforem. Crowdfunding nejčastěji využívají 
začínající společnosti nebo rozrůstající se firmy 
jako způsob přístupu k alternativním fondům. 
Jedná se o inovativní způsob získávání financí 
pro nové projekty, podniky nebo nápady. Využitím 
síly online komunity můžete také získat užitečné 
informace o trhu a přístup k novým zákazníkům.

9    Kryptoměny        

Kryptoměna je digitální nebo virtuální měna, kte-
rá je zajištěna kryptografií, díky čemuž je téměř 
nemožné falšovat nebo utrácet dvakrát. Mnohé 
kryptoměny jsou decentralizované sítě založené 
na technologii blockchain – distribuované účetní 
knihy vynucené různorodou sítí počítačů. Charak-
teristickým znakem kryptoměn je, že je obecně ne-
vydává žádný ústřední orgán, což je činí teoreticky 
imunní vůči vládním zásahům nebo manipulaci.

10    Alternativní způsoby platby 
          Domácí karetní schémata    

Domácí karetní schémata fungují podobným 
způsobem jako globální karetní schémata provo-
zovaná společnostmi Visa a Mastercard. Rozdíl je 
v tom, že tyto karty budou akceptovány pouze na 
jednom nebo několika málo trzích. Jsou-li dostup-
né, stávají se často populárními, a to protože jsou 
přizpůsobeny jedinečným potřebám spotřebitelů 
na trhu a často mohou obchodníkům poskytnout 
nižší náklady na zpracování. Bancontact, Carte 
Bancaire a Mada jsou jen některé z příkladů míst-
ních karetních schémat.
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VISHING, PHISHING 
– ODVRÁCENÁ STRANA 
DIGITÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

Tomáš Jakubík a Petr Linhart | Air Bank

„Všechno se přesouvá do online světa a opravdu 
to má i tu druhou stranu mince, a to že všichni 
se snaží digitalizovat, snaží se zlepšit digitální 
komunikaci, tak tady to samozřejmě vědí i pod-
vodníci, kteří se toho snaží využít.“

Mezi nejběžnější a nejčastější formy podvodů 
patří podvodné e-maily či SMS zprávy (phishing) 
nebo podvodné telefonáty (vishing). Proti těmto 
útokům se někdy neubrání ani „ajťáci“.

„Je to o tom dávat si pozor, přemýšlet o každé 
situaci a co dělám.“ Také si můžete udělat jed-
noduchý kybertest, který přezkouší úroveň vaší 
opatrnosti a to na www.kybertest.cz.”

VÝVOJ A BUDOUCNOST
V OBLASTI DANÍ, AUDITU 
A ÚČETNICTVÍ

Iva Lázničková a kolektiv | Deloitte

„Deloitte jsem už jako studentka chápala jako 
profesionální firmu, kde na sobě můžu pracovat 
a rozvíjet se. Zejména v rámci účetnictví a daní 
jsem měla určitou flexibilitu a volnost, protože 
jsem chtěla skloubit práci se školou, což není 
úplně jednoduché.”

Kromě technických oborů a zdravotnictví roste u 
studentů zájem právě o ekonomické směry, mezi 
nimiž se nachází i oblast auditu.

„Den auditora je každý jiný, no a v podstatě se 
jedná hned o několik věcí: komunikace s klientem, 
komunikace s týmem, kontrola podkladů, takže 
jsou to různé aktivity skrz celý den.“
Právě proto stereotypní či monotónní přístup v 

této významné pracovní oblasti rozhodně nena-
jdete.

PROBLÉMY SOUČASNÝCH 
PENĚZ A BITCOIN

Josef Tětek | SatoshiLabs

„Peníze potřebujeme ze 2 důvodů. První je, že 
si potřebujeme spořit na nejistou budoucnost, 
tady té funkci říkáme uchovatel hodnoty. Druhý 
důvod je, že si potřebujeme za peníze kupovat 
nějaký zboží a statky. Této funkci říkáme pro-
středek směny.”

Největší vliv na hodnotu současných peněz má 
inflace, která však neovlivňuje globální měnu – 
jako například Bitcoin. Bitcoin jsou nestátní, tedy 
decentralizované, globální peníze.

Problémy s penězi, jakožto prostředkem směny, 
jsou následující, a to že jednotlivé finanční opera-
ce jsou stále přísněji regulovány třetími stranami 
(bankami) a snadno se tak může stát, že váš účet 
bude zmrazený, tedy že vaše transakce vůbec 
neproběhnou. Dalším příkladem z praxe jsou za-
hraniční platby, ty jsou komplikovanější a trvají 
někdy velmi dlouho.

Právě proto Bitcoin funguje na principu „Peer to 
peer“, tedy platby bez jakéhokoli prostředníka.
 

FINTECH JAKO BUDOUCNOST 
FINANČNÍCH SLUŽEB

Miroslav Lukeš | Česká Fintech Asociace

„Česká republika patří mezi lídry ve finančních 
službách, ať už se díváte třeba na mobilní ban-
kovnictví nebo moderní prostředky placení, 
mobilní platby, bezkontaktní platby, platby v 
dopravě a stejně tak je lídrem v technologiích.“

Společnosti zaměřené na fintech kombinují právě 
tyto 2 oblasti, díky kterým se snaží vyřešit určitý 
zákaznický problém, který se týká financí, jako 
například jak zaplatit, jak si vzít půjčku, jakým způ-
sobem spořit, investovat, jak si zajistit finance na 
důchod nebo jak se pojistit.

„V oblasti fintechu se typicky jedná o menší 
společnosti, tzv. startupy, které začínají a teprve 
objevují nové potřeby svých zákazníků a snaží 
se na tyto potřeby reagovat nějakým novým 
inovativním způsobem.“

www.kybertest.cz
https://www.airbank.cz/pracujte-u-nas/pracuj-v-air-bank-pro-studenty-readycon/
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STAVEBNICTVÍ

08
Chystáte se postavit dům? Ať už skutečný nebo ten na 
stromě, svět staveb a architektury nabízí neuvěřitelné 
množství inovací. A to nemluvím jen o materiálech. 
Pálenou cihlu postupně nahrazují materiály na 
ekologické bázi či obyčejné dřevo. Stavby zaměřené 
na přírodu, tzn. zelené stavby se dostávají jednoznačně 
do popředí. Propojují v sobě modernitu v souladu 
s přírodou, no není to cool? To ale není všechno, co 
se nyní dozvíte.



STAVEBNICTVÍ
1    Zelené výstavby         

Green Building se snaží o minimalizaci dopadu 
na životní prostředí při návrhu, výstavbě, plném 
užívání, ale také demolice domu. Jedním z hlav-
ních přístupů v eko-stavitelství je posuzování tzn. 
životního cyklu. Jedná se o metodu, která zkoumá 
životní cyklus produktu (konkrétního stavebního 
materiálu) z hlediska jeho působení na životní 
prostředí. Nemusíme však být odborníky, abychom 
logicky odvodili, že polystyren bude přírodu za-
těžovat podstatně víc než například dřevo nebo 
kámen. V roce 2013 tvořily zelené budovy 8 % 
z celkové výstavby, letos je to až polovina a do roku 
2025 by mělo být více než 60 % všech nově po-
stavených budov označeno jako „net-zero ready“.

2    Smart bydlení         

Smarthome neboli smart domácnost je systém 
smart zařízení, která šetří energie, automatizují 
běžné úkony (rozsvícení/zhasnutí světla, zapnutí 
hudby, stažení žaluzií apod.), zvyšují bezpečnost 
a komfort bydlení. Nesporně největší výhodou je 
to, že při instalaci nejsou nutné žádné stavební 
zásahy, tedy žádné tahání kabelů, žádné sekání 
ano žádné vrtání děr skrz stěny.

3   Robotizace a digitalizace         

Dnešní průmysl se na technologie spoléhá více než 
kdykoli předtím. Digitalizace vzkvétá v celé spo-
lečnosti. Umělá inteligence a robotika budou mít 
stále větší vliv na bezpečnost a efektivitu. Auto-
matizace robotických procesů (RPA) je softwarový 
program, jehož opakující se procesy lidem umož-
ňují efektivněji pracovat s prostředím. Náklady na 
software sice mohou být vyšší, nicméně investice 
do něj znamená zrychlení a vyšší přesnost plnění 
úkolů. Shromažďování dat mají na starosti roboti, 
takže je není třeba manuálně zadávat.

4   Rozšířená a virtuální realita         

Technologie jako rozšířená realita (AR) a virtuální 
realita (VR) umožnily stavebním společnostem 
a klientům vizualizovat prvky fází návrhu a výstav-
by. AR dokáže poskytnout přímý nebo nepřímý 
pohled na fyzické prostředí v reálném světě s prv-
ky, které jsou doplněny počítačem generovaným 
senzorickým vstupem.
 VR je naopak umělé prostředí, které se vytváří 
pomocí softwaru a představuje uživateli virtuální 
model skutečného světa. V obou případech je 
platné, že taková průlomová technologie dokáže 
podpořit BIM a transformovat výstavbu budov 
na zcela novou úroveň. Jinými slovy, zúčastněné 
strany získají lepší pochopení toho, co se má bu-
dovat. A to vše společně s viditelností prostoro-
vého mapování, 3D vizualizací, automatizovaného 
měření budov či dostupnou simulací architekto-
nických a strukturálních změn.

5    BIM – informační model budovy         

Tato inovace pomáhá lídrům v oboru zvyšovat 
efektivitu díky generování počítačového vykreslo-
vání budov a inženýrských sítí. Jednoduchá správa 
těchto modelů a sdílení dat umožňuje firmám včas 
dokončit připravovaný projekt. Což znamená, že 
čím víc firem bude BIM využívat, tím rychleji se 
vzdálí konkurenci. Šikovné digitální nástroje nabí-
zejí opravdu jednoduché rozhraní, které umožňuje 
nahrávat soubory ze sofistikovaných BIM softwarů. 
Aplikace tak dovolují vytvářet vizualizace budov 
ze všech úhlů a v časovém rozmezí pár vteřin ji 
umožňují propojit s celým stavebním týmem.

6   Inteligentní města       

Koncept Smart cities představuje komplexní 
přístup k fungování městského regionu, který 
zasahuje do různých společenských oblastí jako 
kultura, infrastruktura, životní prostředí, energeti-
ka, sociální služby a další. V každé z těchto oblastí 
sleduje několik cílů, které jsou vzájemně propojené 
a společně vytvářejí systém, který vychází z prin-
cipů udržitelného rozvoje. Do celého systému 
vstupují subjekty veřejné správy, soukromého 
sektoru a občanské společnosti, bez kterých by 
nedošlo k naplnění stanovených cílů. 
 To vše je důvodem, proč v současnosti pro 
daný koncept neexistuje mezinárodní právně zá-
vazná definice, a tak se jednotlivé státy řídí svými 
vlastními „smart“ koncepcemi a metodikami, které 
jsou v souladu s globálními dokumenty zabývající 
se uvedenou problematikou. Klíčovým faktorem při 
provádění těchto aktivit je využívání dat a techno-
logií tak, aby se dosáhlo zkvalitnění služeb posky-
tovaných svým občanům udržitelným způsobem. 
Inteligentní město je tak modernizovanou urbánní 
oblastí, kde vše od dopravy až po energetiku může 
být připojeno na digitální technologie, které umož-
ňují obousměrný transfer informací mezi městem, 
jeho obyvateli a návštěvníky.

7   Digital water technology        

Integrovaná cloudová platforma Digital Water 
pomáhá zákazníkům pochopit spotřebu energie, 
upravovat procesy a maximalizovat úspory. Shro-
mažďováním a analýzou velkého množství údajů 
o vodě v reálném čase systém umožňuje organiza-
cím identifikovat korelace a trendy, předpovídat 
problémy a optimálně nastavit zdroje. V odvětví 
vodního hospodářství je energie často nejvyš-
ším provozním nákladem společnosti. Procesy 
zpracování vyžadují enormní množství energie 
a zařízení jsou pod tlakem, aby zlepšily svůj přístup 
k hospodaření s energií.

8    Pokrokové stavební materiály         

K novým způsobům výstavby patří i používání 
pokrokových stavebních materiálů. V současnosti 
se využívá již několik udržitelných a inovativních 
materiálů, které nahrazují ty starší – beton z 3D 
tiskárny či čedič. Zajímavé jsou také materiály z ži-
vých organismů, například beton, který se dokáže 

sám opravit (za pomoci bakterií). I nadále budou 
populární udržitelné materiály, jako je bio pěna, 
bioplast či myceliový kompozit. Mezi inovativní 
a lehké materiály se schopností zadržovat vodu 
patří uhlíkový kompozit, hydrokeramika, aerogel 
nebo pavoučí hedvábí či dokonce konopný beton. 
Vysokou pevností a biologickou odbouratelností 
se vyznačuje bambus, křížově laminované dřevo, 
hliníková pěna či zajímavé průhledné dřevo.

9    3D tiskárna         

I když se tato technologie používá ve stavebnictví 
dlouhá léta, teprve před nedávnem začala zazna-
menávat své masivnější rozšíření. Odhaduje se, 
že hodnota trhu s 3D tiskem betonových prvků 
se vyšplhá do roku 2024 až na 58 milionů dolarů. 
Poptávka roste v důsledku vyšší produktivity, kte-
rou tato technologie nabízí, a možnosti snadno 
vytisknout konstrukce různé složitosti. Tisk přímo 
na místě nebo doručení hotových stavebních bloků 
(stěn, desek) či jiných komponentů na staveniště 
snižuje nejen náklady na výrobu, ale také náklady 
na logistiku a personál. Díky extruzní technologii 
lze ve 3D tisku vyrábět prvky ze stále širší pale-
ty materiálů – betonu, geopolymerů, cementu, 
sádrokartonu a jílu.

10    3D skenování         

3D laserové skenování je nekontaktní a nedestruk-
tivní technologie, která digitálně zachycuje tvary 
fyzických objektů používáním laserového světla. 
3D laserové skenery vytvářejí z nasbíraných dat 
tzv. „mračna bodů“, a to vše z povrchu objektu. 
Jinak řečeno, 3D laserové skenování je způsob, jak 
zachytit přesný tvar a velikost objektu do digitální 
formy 3-dimenzionálního zobrazení.

STAVEBNICTVÍ

Svět staveb 
a architektury 

nabízí neuvěřitelné 
množství inovací.
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DIGITALIZACE 
V DOPRAVNÍM 
STAVITELSTVÍ

Tomáš Krones a Tomáš Polačik | COLAS CZ

„Není už možné si myslet, že práce na stavbě je 
hrubá síla v kombinaci s nějakou manuální prací. 
Více než kdy jindy v našem oboru uplatňujeme 
moderní technologie, pracujeme s 3D modely, 
pracujeme s BIM, používáme pro zaměřování 
drony a i obsluha strojů je dnes v zásadě jiná než 
bývala. V podstatě každý stroj na stavbě, který 
uvidíte má něco jako počítač.“

Inovace, ale zejména digitalizace pracovních po-
stupů, je klíčová složka v každé stavební společ-
nosti.

„V poslední době jsme se zaměřili na metodiku 
BIM, v jednodušším překladu jsou to 3D modely, 
respektive vytvoření 3D modelů a práce s drony. 
Co se týče 3D modelů, děláme to jak na budoucí, 
tak na probíhající i dokončené stavby, protože 
tyto modely mohou sloužit i do budoucna pro 
správu.”

BUDOUCNOST
SMÍŠENÉ REALITY 
VE STAVITELSTVÍ

Martin Maťašovský | Construsoft

„Díky digitalizaci se na projektech ve stavebnictví 
objevuje celá řada spolupracujících osob. Různé 
profese, jako architekti, investoři, projektanti, 
statici a podobně. Všichni můžou používat různé 
nástroje, a tedy i různé datové soubory výstupů. 
A tyto nástroje, datové soubory výstupů, ale i 
osoby na projektech pracujících potřebujeme 
nějakým způsobem sjednocovat a řídit.”

Ve stavebnictví se aktivně využívá jak virtuální, tak 
rozšířená realita. Tyto 2 koncepty však můžeme 

spojit, čímž vznikne unikátní nástroj pro efektivní 
práci na jakékoli stavbě.

„Tady dochází ke splývání reálného a digitálního 
prostředí. To znamená, že když vezmeme 3D 
model a umístíme ho do reálného prostředí, kde 
se právě pohybujete, tak, že ten digitální i reálný 
model a prostředí splyne dohromady.”

INTELIGENTNÍ
A ODOLNÁ MĚSTA 
BUDOUCNOSTI

Jaromír Beránek | Magistrát hlavního města 
Praha

„V současnosti ve městech žije již přes 55 % svě-
tové populace a zabírají více než 3 % zemského 
povrchu. Do budoucna se pak můžeme těšit na 
další pokračování tzn. procesu urbanizace, kdy 
procento lidí, kteří žijí ve městech v následují-
cích 30 letech stoupne na zhruba 2/3 globální 
populace.”

Pojem chytré město není cizí ani v Praze. Od roku 
2017 je schválena koncepce „Smart Prague“, jejíž 
hlavním cílem je využívání chytrých technologií k 
proměně Prahy v lepší město pro život, a to na 
základě 6 nejdůležitějších oblastí:

1    Čistá a sdílená mobilita,
2    Úsporná a udržitelná energetika,
3    Atraktivní turistika,
4    Bezodpadové město,
5    Bezpečný a moderní veřejný prostor,
6   Jednotná a transparentní datová platforma.

COLAS
Generální dodavatel dopravního stavitelství

Studentské stáže a exkurze
Odborné přednášky
Brigády

Studentům nabízíme

CO PŘINÁŠÍ ČTVRTÁ 
PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 
VE STAVEBNICTVÍ?

Radoslav Sovják 
| Národní centrum stavebnictví 4.0

Na procesu výstavby budov se podílí velké množ-
ství odborníků z různých oblastí stavebnictví. 
Všechny tyto oblasti jsou však ovlivněny 4. prů-
myslovou revolucí.

„Je to architektura, geotechnika, statika, stava-
řina, technická zařízení budov, doprava, životní 
prostředí, údržba budov a geodézie. Ve všem a 
v každém jednotlivém oboru naleznete IT. Jestli 
máte rádi počítače nebo jestli rádi programujete, 
stavebnictví vám toto poskytne. Tohle všechno 
nabízí stavebnictví budoucnosti, a nejen na poli 
IT, ale i na poli robotiky a automatizace.”

Moderní technologie ve stavebnictví stále nabírají 
na popularitě.

„3D tisk je jedním z nejvíce vibrujících stavebních 
odvětví na světě. Je to obor podnikání, který je 
dneska nejvíce dynamicky rozvíjející.”

https://www.colas.cz/
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ERASMUS STUDENT 
NETWORK CZECH
REPUBLIC
Chtěl bys během svého vysokoškolského studia vycestovat 
do zahraničí? Baví tě jazyky a poznávání nových kultur? 
Chtěl bys během výšky zažít i něco jiného než jen studium?
Pak je ESN právě pro tebe!

Erasmus Student Network je největší student-
ská nezisková organizace v Evropě, která vznikla 
v roce 1989, aby podporovala a rozvíjela student-
ské mobility.
 Působíme ve více než 1 000 institucích vyso-
koškolského vzdělávání ve 41 zemích, a stále roste-
me. Máme kolem 15 000 aktivních členů, kteří jsou 
v mnoha sekcích podporováni tzv. buddies, kteří 
se starají o zahraniční studenty. ESN tedy zahrnuje 
přibližně 40 000 mladých lidí, kteří každoročně 
nabízejí své služby asi 350 000 mezinárodních 
studentů. V České republice jsme zastoupeni na 
18 univerzitách. 
 Naši členové pomáhají s každodenními prob-
lémy a potřebami zahraničních studentů před, 
během i po jejich mobilitách. Během semestru také 
organizují různé kulturní, sportovní a společenské 
aktivity, za účelem začlenit zahraniční studenty do 
lokální komunity a vytvářet jim zážitky, na které 
budou vzpomínat celý život.
 Naši členové jsou součástí komunity lidí se 
stejnými hodnotami, vytvářejí si vztahy po celém 
světě a rozvíjejí své soft i hard skills. Mohou or-
ganizovat akce různých druhů, vést lidi, starat se 
o propagační materiály a sociální sítě, mohou se 
rozvíjet v HR, IT i ve financích.
Díky své velikosti nabízí ESN nejen lokální, ale 
i národní (esncz.org), a dokonce mezinárodní (esn.
org) dimenzi. V České republice se sekce pra-
videlně setkávají na národních shromážděních, 
tréninkových akcích a teambuildinzích, aby roz-

hodovaly o směřování ESN, rozvíjely své znalosti 
a dovednosti a v neposlední řadě budovaly silná 
a důvěrná přátelství.
 Podívej se, na kterých univerzitách se na-
cházíme (https://esncz.org/sections), checkni co 
všechno děláme na našich sociálních mediích (@
esn_cz), a přidej se k nám!

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Erasmus Student Network Czech Republic

Více informací naleznete na www.esncz.org
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VYBER SI PRÁCI, KDE 
TĚ NENAHRADÍ ROBOTI
Firmy se v posledních dvou letech na základě zážitků z doby 
pandemie koronaviru pustily do digitalizace nebývalé intenzity. 
Podle předpovědí největších personálních agentur u nás i ve 
světě budeme svědky prohlubování propasti mezi těmi, kteří mají 
potřebné technické či digitální dovednosti, a těmi, kteří je nemají.

Pandemie výrazně urychlila automatizaci a digitalizaci všech sfér našich životů, včetně té pracovní. 
Více než polovina pracovníků na celém světě tak mezi lety 2020 – 2030 bude potřebovat rekvalifi-
kaci, uvádí výsledky studie s názvem Flexibility@Work 2021, která podrobně zkoumala, co můžeme 
v následujících letech očekávat od změn na trhu práce.

Nejohroženější jsou 
finanční a účetní pozice

Podle posledního průzkumu personální agentury 
ManpowerGroup přijdou o práci v důsledku auto-
matizace a digitalizace především pracovníci na 

finančních a účetních pozicích, jejichž počet se  
sníží až o 20 %, následovat budou i administrativní 
pozice s očekávaným 11% úbytkem. Naopak nej-
větší nárůst v počtu pracovních pozic očekávají 
obory HR (+44 %) a IT (+40 %), kterým se bude 
nebývale dařit.

Jak vybrané obory přistupují k digitalizaci,
zdroj: Manpower Group, Revoluce dovedností 2021
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Světové ekonomické fórum zase předpovídá, že 
do roku 2025 změní nové technologie až 85 mi-
lionů pracovních míst. Není ale třeba panikařit, 
robotika je tu s námi už desítky let a lidé budou 
mít pořád co dělat. 
 Spíše než o nahrazení lidské práce roboty, 
tak půjde o jejich vzájemnou spolupráci. Roboti 
budou pracovat ruku v ruce s lidmi a technické 
dovednosti se stanou čím dál tím více žádanější. 
My budeme vykonávat práci kreativní, u které je 
třeba přemýšlet v kontextu, zatímco roboti po nás 
převezmou práci, která je stereotypní, opakující se 
nebo nebezpečná.

Co tedy dělat, aby tě nevyměnil robot?

Polož si otázku, pro jakou pozici nebo náplň práce 
se nyní připravuješ. Zamysli se nad tím, jakou práci 
budeš vykonávat a zda by ji robot mohl zvládnout. 
V rozhodování ti napoví i seznam top dovedností,  

 
 
které v roce 2025 budou u lidí nejpoptávanější. 
Ne náhodou jsou to totiž převážně ty, které stroje 
nikdy mít nebudou.

Do roku 2025 se poměr práce vykonávané lidmi a roboty téměř vyrovná, 
zdroj: Future of Jobs Report 2022, World Economic Forum
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Změna v životních fázích, zdroj: 
www.heathermcgowan.com/sample-frameworks

Kromě studia odborných předmětů, nebo specific-
ky zaměřených vysokých škol bude do budoucna 
klíčové ovládat právě analytické a kritické myšlení 
nebo schopnost se kontinuálně a aktivně vzdělá-
vat. Se změnou pracovního prostředí přichází také 
změna nastavení a očekávání od našich životů. Už 
jsme si zvykli, že se dá ve čtyřiceti nebo dokonce 
padesáti letech změnit kariéra, překvalifikovat se. 
Co nás ale čeká do budoucna není jedna ani dvě 

změny práce za život. Posouváme do modelu kon-
tinuálního neboli celoživotního vzdělávání. A každý, 
kdo se na tuto skutečnosti připraví už v mladém 
věku, bude mít jednou náskok. Neboj se vzdělávat 
se a to jakkoliv. Online, v praxi, od přátel, formou 
stáže nebo při delším výjezdu do zahraničí. Každá 
zkušenost a posun se počítá a vždycky ti pomůže 
víc, než stát nebo sedět na jednom místě.

Marketingová specialistka nebo finanční
analytik? Za pár let už možná ne.

Jak tedy pod vlivem digitalizace a automatizace 
budou vypadat profese budoucnosti? Technologie 
budou čím dál více prostupovat každé pracovní 
prostředí a kdo se naučí rozumět řeči počítačů, 
bude mít výhodu. Nemusí z tebe být hned ajťák 
nebo ajťačka, ale ve většině profesí budoucnos-
ti budeš alespoň minimální znalost technologií 
potřebovat. Co nám tedy z kariérního hlediska 
přinese budoucnost? Světové ekonomické fórum 
sestavilo seznam pracovních míst, která se do roku 
2025 stanou nejvyhledávanějšími. Není náhodou, 
že v každé z nich hrají technologie svoji roli.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Czechitas. Více informací naleznete 

na www.czechitas.cz
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IT JE BUDOUCNOST.
I TVOJE.

Vzdělávej se s námi!

www.czechitas.cz
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SEBEROZVOJ, 
STRATEGIE, ZÁBAVA
TO VŠE JE DEBATA
Formulovat vlastní názor, ale i respektovat ten cizí, kriticky 
myslet nebo argumentovat – rozvoj těchto a ještě mnoha 
dalších dovedností podporuje debata. Debatování však není 
pouze fenoménem z amerických filmů, jak by se mohlo zdát. 
Pro žáky z desítek českých škol je debatování plnohodnotnou 
volnočasovou aktivitou.

DEBATUJ
#SODVAHOU
zacnidebatovat.cz

Debata je soutěž v argumentaci na dané téma 
(tzv. tezi). Teze se většinou dotýkají podstatných 
celospolečenských problémů a odpovídají na ak-
tuální společenské dění, aby se o něm debatéři 
naučili přemýšlet, aby ho vnímali a chápali, že jsou 
jeho součástí. Typicky se debatuje o tom, jestli by 
ve společnosti mělo být něco zavedeno, nebo ne. 
Teze může znít například: „Reklama by měla být 
zakázána.“ Proč by se to mělo stát? Co by to pro 
občany znamenalo? Přineslo by takové opatření 
více užitku než škody? Na spoustu podobných 
otázek hledají účastníci debat odpovědi.

V debatě proti sobě soutěží dva tříčlenné týmy, 
jeden z nich s tématem souhlasí a argumentu-
je za jeho obhajobu (tzv. tým afirmace), druhý 
s tématem nesouhlasí a argumentuje proti němu 
(tzv. tým negace). K řečnickému pultu přistupuje 
vždy jen jeden debatér a v časovém limitu 6 minut 
přednáší svou řeč. Ostatní do ní nevstupují. Příle-
žitost se pořádně „pohádat“ ale samozřejmě mají, 
to se děje po každé řeči v tzv. křížových otázkách. 
Tento systém vychází ze situací v reálném životě. 
Například politici v Parlamentu mají také pouze 
omezený časový limit na to, aby představili své vize 
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a plány a velmi často musí čelit palbě nepříjemných 
otázek. Debatéři se tedy musí naučit formulovat 
své myšlenky jednoduše, ale přesto srozumitelně, 
aby to v omezeném časovém limitu stihli.
 O tom, který z týmů spory o argumenty a ná-
sledně i celou debatu vyhrává, rozhodují rozhodčí. 
Protože každá soutěž má svá pravidla, má je i de-
bata. Rozhodčí se tedy při sestavování verdiktu 
pravidel drží, a i když může rozhodování o tom, kdo 
lépe argumentoval, vypadat ošemetně, pravidla 
ho dobře ošetřují a vítěze je možné zvolit objek-
tivně. Po debatě dostávají debatéři od rozhodčích 
vždy zpětnou vazbu a po jejím vyslechnutí mohou 
zamířit čelem vstříc další debatě.
 Do akce se debatéři pouští vždy na schůz-
kách debatního klubu. Debatních klubů je několik 
desítek po celé ČR. Trenéři debatních klubů se 
snaží soustředit na rozvoj dovedností, které bu-
dou debatéři moci využít na debatních turnajích. 
Teprve tam se totiž svádí ty největší boje, teprve 
tam se debatuje úplně naostro. Debatní turnaje 
probíhají ve školním roce téměř každý měsíc. Trvají 
vždy celý víkend a v rámci Debatní ligy probíhají 
v češtině, v rámci Debate League v angličtině. 
Každá sezóna je zakončena finálovým turnajem, 
kde o vítězství bojují nejlepší týmy obou soutěží. 
Absolutní finálová debata se odehrává na půdě 
Senátu ČR.
 Asociace debatních klubů dále organizuje 
workshopy a semináře, školení rozhodčích a pe-
dagogů, vydává různé metodické materiály, nabízí 
e-learningové kurzy nebo nabízí každému mož-
nost zúčastnit se otevřených tréninků národního 
týmu, který na mezinárodní scéně sbírá spousty 
úspěchů. Možností, jak se do debaty zapojit a jak 
se v ní zlepšovat, je zkrátka hodně.
 Nabízí se otázka, proč se debatě věnovat. 
Debata podporuje osobnostní rozvoj jednotliv-
ce v mnoha různých ohledech. Dochází k rozvo-
ji kritického myšlení, protože každý problém je 
potřeba do detailu analyzovat, a ne ho jen rychle 
a krátkozrace uzavřít. Člověk se také učí vyhle-
dávat informace, zpracovávat statistické údaje 
a tvrdá data a ověřovat jejich věrohodnost. Argu-
menty je nutné podporovat důkazy nebo příklady 
z reálného života, a tak se takovému drobnému 
výzkumu debatéři před každým turnajem věnují. 
Také je výrazně podporováno rozvíjení řečnických 

schopností – správná artikulace, kadence řeči, 
intonace, ale také mimika a gesta, to vše k debatě 
patří. Debatéři se také většinou velmi rychle zbaví 
strachu mluvit před lidmi, zbaví se trémy a nemají 
strach prezentovat před ostatními svůj názor. Také 
je pro ně mnohem jednodušší si v první řadě vůbec 
nějaký vlastní názor utvořit. Ti, kdo vyzkouší anglic-
kou Debate League, trénují angličtinu a zároveň ji 
zlepšují, protože si často potřebují pro přípravu na 
některé z témat nastudovat novou slovní zásobu. 
Za zmínku stojí i to, že mohou díky debatním tur-
najům debatéři prozkoumat spoustu nových míst 
jak v ČR, tak v zahraničí.
 V neposlední řadě je ale debatování komuni-
tou. Na akcích Asociace debatních klubů se pot-
kávají lidé bez ohledu na svůj původ nebo sociální 
status, lidé s různými zájmy a různým zaměřením, 
lidé uznávající různé životní hodnoty. Spojuje je 
ale jejich zájem o zásadní společenské otázky 
a seberozvoj. Debatéři si z debatních turnajů od-
váží nejen fakta a znalosti, ale i nová přátelství 
a spousty nezapomenutelných zážitků.
Debatování je určeno primárně žákům středních 
škol, v letošním roce však Asociace debatních 
klubů nově pořádá také soutěž pro základní školy. 
Založit debatní klub je velice jednoduché, ale na 
debatní turnaj je možné přihlásit se i jako jed-
notlivec. Pokud vás debatování zaujalo, veške-
ré potřebné informace naleznete na webových 
stránkách Asociace debatních klubů. U debaty 
brzy na viděnou!

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Asociace debatních klubů. Více informací 

naleznete na https://debatovani.cz/

AIESEC – OTÁZKY

1    Za jakým účelem vznikla
       organizace AIESEC v ČR?      

Pokud jde o založení AIESEC  samotného, tak to 
byla reakce na II.Světovou válku. Organizace byla 
založena za účelem odbourávání diskriminace, ne-
návisti či skepse vůči jiným kulturám skrz edukaci 
mladých lidí a jejich seznámení s ostatními země-
mi skrz přímý kontakt s nimi. Tato myšlenka byla 
atraktivní i pro Česko a tak se roku 1966 založil 
AIESEC i tady. 

2   Co studentům přináší
        absolvování vašich stáží?    

Hlavním přínosem absolvování jakékoliv naší stáže 
jsou zkušenosti. Ať už se studenti rozhodnou vyjet 
na pracovní a nebo dobrovolnickou stáž, vždy si 
odnesou cené zkušenosti, které mohou uplatnit 
jak v osobním, studijním tak profesním životě. 
 Když se podíváme do dnešního profesního 
světa, mladým absolventům velmi často chybí 
tři aspekty. Pracovní zkušenost, praxe v oboru 
a nebo znalost cizího jazyka. Všechny tyto aspekty 

jsou naše stáže schopny pokrýt. Proto, pokud se 
studenti rozhodnou s námi na stáž vyjet, mohou 
získat také velkou výhodu při hledání budoucího 
zaměstnání.

3   Jaká kritéria musí student splňovat,
        aby se mohl vaší stáže zúčastnit?

Jako první bych řekla, že věk. Zprostředkováváme 
stáže pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let. Častou 
mýlkou je předpoklad, že naše stáže jsou pouze 
pro současné studenty, ale může se přihlásit i ab-
solvent, pokud se vleze do věkového limitu.
 Dále musí mít vůbec čas se stáže zůčastnit. 
Dobrovolnické stáže jsou sice 6 týdnů, ale některé 
dlouhodobé pracovní mohou být i rok.
 Co se týče zbytku, tak to nejsou požadavky 
nás jako spíš firem či organizátoru projektů, aby 
je na stáž přijaly. U firem většinou záleží na zkuše-
nostech a schopnostech účastníka a jejich shodě 
s tím, co daná firma hledá. U dobrovolnických 
stáži je to volnější, ale stále by například na stáž 
ve škole měl jet student pedagogiky.
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4   Zahraniční stáže máte rozdělené
       do 3 skupin – Global Volunteer, Teacher
       a Talent. Jaký je mezi nimi rozdíl?  

Global Volunteer, jak už název napovídá, jsou dob-
rovolnické stáže. Tento typ stáží má krátkodobý 
charakter, tedy maximální délka stáže je ve většině 
případů 6 týdnů. Co je pro tyto stáže specifické, 
je jejich přímé spojení s cíli udržitelného rozvoje 
(SDGs). Každá stáž přispívá k určitému cíli a díky 
tomu student může přímo pomoci s jejich plnění. 
Na tyto stáže se poměrně snadné se dostat, stačí 
si vybrat stáž a splnit základní požadavky.
 Co se týče dalších dvou skupin, tedy stáží 
Global Talent a Global Teacher, jedná se již o pra-
covní stáže. Tyto stáže už mají různé délky trvání, 
profesní stáž může trvat od šesti týdnů až po rok 
a půl. Podle doby trvání stáže pak mohou studenti 
obdržet také finanční odměnu. Na stáže Global 
Talent a Teacher už je o něco složitější se dostat. 
Je to z důvodu, že u těchto stáží je potřeba na-
plnit požadavky pro výkon dané pozice, například 
uchazeč musí být studentem/absolventem oboru, 
se kterým stáž souvisí. No a co se týče samotného 
rozdílu mezi Global Talentem a Teacher, Global 
Talent jsou stáže zaměřeny převážně na marketing, 
business development, IT nebo administrativu. 
Kdežto Global Teacher jsou stáže zaměřené přímo 
na učitelství.

5   Jak dlouho trvá celý proces přípravy,
        než může student vyrazit na stáž?

Od doby co se student přihlásí, že by měl zájem 
o nějakou stáž, tak musí projít několika body.
 První a poměrně nejkratší je telefonní hovor od 
dané pobočky, která má pod sebou kraj ve kterém 

studuje/absolvoval studium. následuje osobní 
schůzka s daným člověkem.. Volá se ideálně do 
24 hodin od přihlášení, ale doba se může prod-
loužit, záleží na okolnostech. V hovoru se domluví 
datum schůzky, která je do týdne. Poté záleží na 
studentovy, kdy se přihlásí už na konkrétní stáž 
a také na druhé straně, tedy na pobočce, která 
má na starosti danou stáž v zahraničí. Ta si se 
zájemcem domluví pohovor a zašlou rozhodnutí 
o přijetí/nepřijetí. Poté musí dojde ke schválení 
stáže i z naší strany, následuje už jenom podepsání 
smlouvy, zaplacení poplatku. Před odjezdem na 
samotnou stáž ještě zájemce absolvuje příprav-
ný seminář. Celý tento proces může trvat měsíc 
nebo déle , záleží na rychlosti procesování druhé 
(příchozí) strany, potřebných dokumentech, jako 
jsou třeba víza a také, za jak dlouho se samotná 
stáž koná.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
AIESEC Česká republika. Více informací

naleznete na www.aiesec.cz

INEX: DOBROVOLNIČ
A VZDĚLÁVEJ SE!
Dobrovolnictví není v žádném případě jen práce, za kterou se 
nedostává zaplaceno. Je to především nedocenitelná zkušenost 
a nástroj ke vzdělávání, kdy se člověk mnohému naučí, dozví 
se něco o sobě, o přírodě, o soužití s dalšími lidmi a užije si plno 
zábavy. A pokud máš dojem, že už se nic dalšího nemůžeš naučit, 
věř, že to není pravda. Vždycky se najde nějaká neočekávaná 
příležitost, situace, činnost, která člověku otevře nové obzory. 

Dobrovolnictví je také cennou položkou v životo-
pisu, ke které mnoho organizací přihlíží při výběru 
zaměstnanců, i když třeba náplň dobrovolnic-
ké práce nemá nic společného s jejich činností. 
Důležitá je ta vlastní zkušenost. Nezisková orga-
nizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se 
mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním 
vzděláváním zabývá už od roku 1991 a zprostřed-
kovává různé formy dobrovolnických příležitostí 
všem zájemcům.
 Nejoblíbenější aktivitou, kterou INEX nabízí, 
jsou workcampy. Jedná se o 1 až 3 týdny trvající 
mezinárodní dobrovolnický projekt, na který se 
sjede skupinka dobrovolníků z různých zemí. Vy-
cestovat takto můžeš až do 70 zemí světa nebo 
zůstat doma a přidat se na některý z českých 
projektů, které INEX spoluorganizuje. Hlavní ná-
plní workcampů je práce, která bývá naplánovaná 

zpravidla na 6 hodin denně v pracovní dny. Není 
třeba se obávat, že po tobě budou chtít nějaké 
odborné zkušenosti, úkoly bývají jednoduché, aby 
je zvládl každý nebo se je rychle naučil. Ve volném 
čase zbývá prostor na výlety po okolí, hry, work-
shopy nebo přednášky. Po celou dobu workcampu 
spolu dobrovolníci žijí na jednom místě, většinou 
ve skromnějších podmínkách na matracích v jedné 
místnosti, i když lze narazit i na komfort hotelové 
úrovně. 
 Dobrovolníci si nejčastěji vaří sami v týmech 
pro všechny, takže je to příležitost zlepšit své 
kuchařské dovednosti. Komunikačním jazykem 
bývá angličtina a místní lidé často mluví pouze 
svojí rodnou řečí, což přináší perfektní možnost 
zdokonalit se v jazycích. 

Workcampy
Dlouhodobé dobrovolnictví
Vzdělávání
Stáže
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 Workcampy si můžeš vybírat podle typu práce, 
často jsou zaměřené na renovace historických ob-
jektů, ochranu přírody nebo pomoc na ekofarmách, 
při kulturních projektech se zapojíš do organizace 
festivalů. Pokud se naopak chceš manuálním čin-
nostem spíš vyhnout, jsou na výběr i workcampy 
zaměřené na práci s dětmi či seniory. Protože je 
práce dobrovolnická, není nijak placená, ale získané 
zkušenosti a zážitky jsou k nezaplacení.  Workcam-
py jsou ideálním způsobem cestování. Díky pobytu 
na jednom místě a spolupráci s místní organizací 
bývá příležitost poznat hlouběji místní komunitu, 
během výletů navštívit zajímavá místa v regionu 
a při vzdělávacích aktivitách se dozvědět třeba 
něco o historii nebo tradicích. A to všechno v partě 
podobně smýšlejících lidí z různých koutů světa, 
s přínosem místní komunitě a za cenu mnohem 
nižší, než by stála klasická dovolená.

 Samotným výjezdem na workcamp ale INEXí 
nabídka nekončí. Kdo má zájem, tomu se otevírají 
široké obzory k dalším aktivitám a vzdělávání se. 
INEX organizuje množství jednorázových akcí, jako 
přednášky a informační setkání o dobrovolnictví, 
kde se můžeš setkat se zkušenými dobrovolníky 
i těmi, kdo v INEXu pracují, a dozvědět se o dob-
rovolnických příležitostech všechno, co tě zajímá. 
INEX nabízí i školení osobního rozvoje nebo školi-
telských dovedností a mnoho dalších. Vysílá mladé 
dobrovolníky i na dlouhodobé až jeden rok trvající 
dobrovolnické stáže v zahraničí Evropského sboru 
solidarity (European Solidarity Corps) financované 

programem Erasmus+, které jsou takovým dalším 
stupněm dobrovolnictví a dokážou člověku přinést 
ty nejcennější životní zkušenosti, poznání země 
a její kultury skutečně do hloubky a často i první 
zkušenost s prací v kolektivu nějaké organizace.
 Jestli se na to cítíš, můžeš se stát vedou-
cím workcampu. INEX tě na to dokonale připraví 
během školení vedoucích, takže není třeba se niče-
ho bát. Každý workcamp má jednoho, ale většinou 
dva vedoucí, kteří jsou plnohodnotnými účastníky, 
ale mají pár úkolů navíc. Připravují seznamova-
cí a volnočasové aktivity, starají se o motivaci 
a energii skupiny, komunikují s místním partnerem 
o průběhu práce, často zprostředkovávají překlady 
do angličtiny a starají se o trochu administrativy. 
Je to příležitost, jak na workcampy nahlédnout 
zase z trochu jiného úhlu a získat cennou zkuše-
nost s vedením malého kolektivu. „Vedení work-
campu mne naučilo mnoho věcí. Kromě nadšení 
do administrativy a odporu k nakupování jsem si 
třeba uvědomil netušené skutečnosti o sobě, které 
by mne za jiných okolností nenapadly – že jsem 
schopný někomu podat psychickou podporu, když 
to potřebuje, a že jsem vlastně sám své problémy 
vcelku úspěšně vyřešil.” říká Martin, který se letos 
vedení workcampu zhostil už dokonce potřetí.
 Pokud tě dobrovolnictví nadchlo a lákalo by tě 
více nahlédnout pod pokličku, jak se to všechno 
připravuje, můžeš se přihlásit na stáž v INEXu. 
Staneš se součástí týmu, kde si můžeš vyzkoušet 
práci v dobrovolnické a vzdělávací sekci nebo také 
v marketingu a PR. Seznámíš se s chodem orga-
nizace a s těmi, kdo za ní stojí. Stáž trvá obvykle 
čtyři měsíce a vyžaduje kolem 10-15 hodin týdně 
podle tvých časových možností. Některé školy 
mohou její absolvování uznat i jako splnění praxe.
To byl jen stručný výčet toho, co se dá s INEXem 
zažít. A není toho málo. Pokud tě to zaujalo, ko-
ukni na webové stránky www.inexsda.cz , kde se 
dozvíš vše dopodrobna. Můžeš si dobrovolnictví 
vyzkoušet, ať vidíš, jaké to je, a třeba se to stane 
tvým novým životním stylem a už nebudeš chtít 
přestat, jako se to stalo mnoha lidem před tebou. 
Ale pozor, je to návykové! :)

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.

Více informací naleznete na www.inexsda.cz/

NENÁPADNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ
Stále více jsem přesvědčen o tom, že výchova 
dětí a mládeže musí stát na třech pilířích. Jedním 
z nich je fungující rodina, druhým kvalitní a fungující 
školní vzdělávání a tím třetím výchova a vzdělávání 
ve volném čase. My „volnočasáři“ máme do jisté 
míry omezené možnosti – to je dáno především 
množstvím času, které s konkrétními dětmi trávíme. 
O to více je však naše práce náročnější. Pro děti je 
nejlepší pravidelná a dlouhodobá zájmová činnost 
Takové aktivity nejsou jen prostou zábavou nebo 
výplní volného času. Správný oddíl nebo kroužek 
je pro děti důležitým prvkem rozvoje, výchovy 
a vzdělávání.
 Proč to tak je? Máme totiž úžasné možnos-
ti naučit děti spoustu zajímavých věcí, naučit je 
pracovat v kolektivu, podporovat je v tom v čem 
jsou dobré. To vše zábavnou a přitažlivou formou, 
a navíc v partě, ve které děti chtějí být a cítí se 

v ní dobře. Navíc dobře zvolená hra je skvělým 
prostorem pro učení. Ruku na srdce – kdo jiný má 
takové možnosti? Je to obrovská odpovědnost.
 Nesmíme ale zapomínat na vedoucí a instruk-
tory, kteří s dětmi pracují. Podívejme se na běžného 
oddílového vedoucího, který celý rok vede oddíl 
a v létě jede s dětmi na tábor… Tenhle člověk celý 
rok vede tým oddílových instruktorů - deleguje 
pravomoci, hodnotí a motivuje. Řídí porady, sdílí 
informace, naplňuje naplánované cíle, naslouchá, 
hledá řešení problémů a překážek, reaguje na změ-
ny, respektuje termíny, spravuje rozpočet, zajišťuje 
finanční zdroje, které vyúčtovávám propaguje. Při 
tom všem celkem pravidelně odolává stresovým 
situacím a zátěži… V tomto výčtu bychom mohli 
celkem dlouho pokračovat. Tím vším nenápadně 
a často sebevzděláváním rozvíjí organizační, vzta-
hové, analytické a celou řadu dalších kompetencí. 
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Takový vedoucí se postupem času stává zkušeným 
manažerem s dlouholetou praxí. A praxe je něco, 
co žádná škola nenaučí. Je škoda, že si vedoucí 
často tyto svoje zkušenosti a znalosti neuvědomují 
a že zaměstnavatelé je velmi často nedoceňují. 
 Nebylo by skvělé, kdyby „vedení dětského 
oddílu“ nebo další zkušenosti z neziskovek byly 
položky v životopise, které by byly významným plu-

sem uchazečů o zaměstnání? Vždyť pro zaměst-
navatele je velkou výhodou přijmout zkušeného 
manažera s praxí.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina.

Více informací naleznete na www.rdmkv.cz

ZMĚŇ ŠKOLSTVÍ 
S ČESKOU 
STŘEDOŠKOLSKOU 
UNIÍ!
Česká středoškolská unie je nezávislý spolek sdružující studenty 
z celé republiky. Naším hlavním cílem je hájit názory a zájmy 
středoškoláků, usilujeme také o modernizaci vzdělávání. Mimo 
to komunikujeme se zástupci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, nebo vyjednáváme a diskutujeme s politiky 
o tématech týkajících se nedostatků českého školství.

Dalším z našich cílů je prosazovat demokratické 
principy – sdružujeme žákovské a studentské sa-
mosprávy. Vyvíjíme řadu aktivit s cílem podpory 
studentské participace. Mezi naše pravidelné akce 
patří diskuze a veřejné debaty či projekt Víkend 
studentských samospráv, který se zaměřuje na 
zájemce o založení samosprávy a výměnu zkuše-
ností mezi již fungujícími samosprávami.
 Nedílnou součástí organizace je vzděláva-
cí politika, jejíž významnou část tvoří kupříkladu 
sexuální výchova – snažíme se ji detabuizovat 

a zlepšit její výuku na středních školách. Se vzdělá-
vací politikou nám signifikantně pomáhá skupina 
analytiků – provádí rešerše nebo dotazníková 
šetření, a přetavují získaná data v dále využívané 
informace. Nutné je zmínit i plánovaný projekt 
týkající se duševního zdraví, v rámci něhož nyní 
probíhá dotazníkové šetření.
 ČSU je členem evropského sdružení student-
ských unií OBESSU. Momentálně máme zástupce 
i v jejím předsednictvu a naši členové se pravidelně 
účastní zahraničních akcí, které OBESSU pořádá.

Již skoro deset let se
snažíme, aby studenti
chodili do školy rádi.
stredoskolunie

stredoskolskaunie

stredoskolskaunie

stredoskolskaunie.cz

Máme za sebou také řadu úspěšných kampaní jako 
například „Revoluce na střední”, která definovala 
9 klíčových oblastí vedoucích ke změně v čes-
kém středním školství, nebo kampaň „Hlásíme se 
o slovo”, která se věnovala problematice zavedení 
povinné maturity z matematiky,
 Pořádáme taktéž republikové sněmy, na kte-
rém mají zástupci samospráv, delegáti, možnost 
ovlivňovat směřování Unie. Pod vedením před-
sednictva dále působí tým aktivních středoško-
láků, kteří pomáhají s chodem organizace a starají 
se o členskou a delegátskou základnu, připravují 
podklady pro stanoviska a mnoho dalšího.
 Členem organizace se může stát kdokoli, kdo 
studuje na střední škole. Stačí se přihlásit na našich 
stránkách. Člen poté dostává informace s pozván-
kami na zajímavé akce, může se podílet a pomáhat 
s přípravou projektů. Další možností zapojení je 

funkce delegáta, který má oproti členovi hlasovací 
právo a může volit naše předsednictvo a ovlivňovat 
tak ještě o trochu více činnost spolku.
A třetí možností je přidat se k nám do organizač-
ního týmu k dobrovolníkům. Pravidelně pořádáme 
do organizačního týmu nábory, v tuto chvíli právě 
jeden probíhá. Není nutné mít potřebné znalosti, 
se vším rádi pomůžeme a poradíme. Navíc se mů-
žete poznat s dalšími inspirativními středoškoláky 
například na společných týmových schůzích.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
ČESKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ UNIE. Více informací 

naleznete na https://stredoskolskaunie.cz
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NOVÁ RODINNÁ HRA 
NEKRM KACHNU: 
NAUČ SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
ZÁKLADY MEDIÁLNÍ 
GRAMOTNOSTI
Karetní hra spolku Fakescape Nekrm kachnu je první svého druhu 
u nás. Pomocí zábavných miniher si hráči vyzkouší, co obnáší 
seriózní práce novinářů - vyrazí na tiskovou konferenci, udělají 
rozhovor nebo vymyslí titulek. K ruce jim je i tahák obsahující tipy od 
novinářských hvězd jako je Daniela Drtinová nebo Robert Záruba. 
Vhodné pro mezigenerační rozhovory od 12 let.

Nekrm Kachnu! z dílny Fakescape přišla na trh 
před několika měsíci. Spolek Fakescape, který se 
dlouhodobně zabývá gamifikací mediální výchovy, 
se tímto krokem snaží dostat nejen do škol, ale i na 
rodinné stoly. “Chceme lidem poskytnout nenuce-
nou a hravou formou návod, jak prakticky nakládat 
s informacemi, se kterými se denně potkávají. 
Nová karetní hra je prvním krokem k zaujmout 
i starší část české populace. Mohou si ji zahrát 
nejen spolužáci ve škole, ale právě třeba i děti se 
svými (pra)rodiči,” vysvětluje předsedkyně spolku 
Tereza Kráčmarová. 
 Hlavním cílem hry je nejen zlepšit mediální 
gramotnost ve společnosti, ale i zprostředkovat 
mezigenerační dialog. Hru si mohou zahrát dva-
náctiletí studenti ve škole, ale třeba i studenti 
střední nebo vysoké školy se svými (pra)rodiči. Hra 
je navržena tak, aby se během hraní hráči spolu 
o dezinformacích bavili, a shodli se na tom, co by 
měl kvalitní článek obsahovat a co ne. 
 Hráči se v “Kachně” stávají novinářskými re-
dakcemi, a pomocí různých úkolů si zkouší práci 

žurnalisty. Jako správní novináři se nejdřív naučí 
psát titulky, vést rozhovor nebo jak funguje taková 
tiskové konference. V druhé části hry se pak hráči 
snaží porazit hlavního antagonistu hry - Deník 
Kachnu, podle kterého vznikl i název hry. “Deník 
Kachna je alter ego dezinformátorů nebo obecně 
článků s určitými nedostatky. Není to hráč, ale 
místo, kam hráči odkládají články, které špatně 
ohodnotí. Když hráč dostane text, kde je faktická 
chyba, a neodhalí to, vydá špatný článek, kterým 
nakrmí deník Kachna,“ vysvětluje jeden z tvůrců 
hry Jaroslav Galba.
 Tvorba karetní hry byla zatím největší výzvou 
pro kreativní tým studentského spolku. „Worksho-
py jsou lineární, jen papír a výsledek, uděláte to 
jednou a je konec. Chtěli jsme vytvořit něco, co si 
člověk může zahrát vícekrát než jednou,“ popisuje 
Galba. Další překážkou k vysněné hře byla i finanč-
ní stránka věci. Členové týmu Fakescape se hru 
nakonec rozhodli financovat pomocí kampaně na 
Hithitu. Cílovou částku sto padesát tisíc korun se 
jim podařilo vybrat už za tři týdny. 
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Fakescape: Z Brna přes
Washington do Cách

Spolek Fakescape spojuje edukaci o mediální 
gramotnosti a hravé prvky od roku 2018. Pro-
jekt založilo šest studentů Masarykovy univerzity 
a díky originalitě a aktuálnosti projektu během 
několika měsíců prezentovali svůj nápad v rámci 
mezinárodní soutěže Peer-to-Peer: Facebook 
Global Digital Challenge ve Washingtonu. Spolek 
se zprvu věnoval jen tématu dezinformací, a to 
pomocí workshopů pro základní a střední školy. 
V posledním roce spolek svoje působení rozšířil 
o kyberhrozby s novým workshopem KyBrno – 
a pomocí rodinné hry Nekrm Kachnu!, kurzu pro 
učitele a tréninkového kurzu Erasmus+ svou cí-
lovou skupinu rozšířilo z mladých lidí na všechny 
věkové skupiny.
 Z šesti nadšených studentů se za necelé čtyři 
roky stal spolek o téměř 40 členech. „Chceme 
se zlepšovat, abychom už nebyli jen „banda stu-
dentů“, ale abychom to brali víc vážně, protože 
vidíme, že to má potenciál a smysl,“ vysvětluje 
předsedkyně spolku. Tyto snahy byly v letošním 

roce oceněny v celoevropském kole Ceny Karla 
Velikého pro mladé Evropany. Fakescape se v ce-
remoniálu v Cácách stal prvním českým vítězem 
této prestižní ceny. 
 V příštím roce se spolek chce více zaměřit i na 
seniory. Společně s organizacemi Elpida a Transi-
tions momentálně pracuje na přizpůsobení work-
shopů pro starší generaci. “Otázka, kdy se začne-
me věnovat vzdělávání seniorů se objevovala od 
začátku našeho působení. Výuka mladých lidí nám 
na začátku byla bližší – a to kvůli menšímu věkové-
mu rozdílu. Dobře ale víme, že senioři, kteří tráví na 
internetu čím dál tím více času, jsou často terčem 
různých podvodníků nebo řetězových e-mailů. 
Zvyšování mediální gramotnosti v této věkové 
skupině je důležitější než kdy jindy,” vysvětluje 
Kráčmarová. Díky aktivitě a nadšení nových členů 
má navíc Fakescape v letošním roce i dostatečné 
prostředky se vývoji workshopu věnovat naplno.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Fakescape. Více informací naleznete 

na www.fakescape.cz

8180 E-KNIHA O BUDOUCNOSTI PRÁCE

https://www.fakescape.cz/blog/nekrm-kachnu-hithit
https://atrium.fss.muni.cz/volny-cas/hra-nekrm-kachnu-kamaradi-se-ptali-jak-si-vyzkouset-boj-s-dezinformacemi
https://atrium.fss.muni.cz/volny-cas/hra-nekrm-kachnu-kamaradi-se-ptali-jak-si-vyzkouset-boj-s-dezinformacemi
https://www.fakescape.cz/blog/fakescape-usa-p2p-washington
https://www.fakescape.cz/blog/fakescape-usa-p2p-washington
https://www.fakescape.cz/blog/fakescape-usa-p2p-washington
https://www.elpida.cz/
https://givt.cz/transitions
https://givt.cz/transitions
https://www.fakescape.cz/blog/seniori-online
https://www.nekrm-kachnu.cz/
www.fakescape.cz


ZMĚNA ZAČÍNÁ
OD SPODU
Ziskuchtivost subjektů, operujících na svobodném trhu, bývá
často udávána jako hlavní příčina environmentálních katastrof 
a špatné kvality životního prostředí celkově. Symbolem a dost často 
také terčem se v tomto ohledu stávají podnikatelé. Právě jejich 
chamtivost a ignorace společenských nákladů má být příčinou 
zhoršující se kvality ovzduší a životního prostředí. Je však skutečně 
pravidlem aby podnikatelé, motivovaní ziskem, devastovali životní 
prostředí, nebo může být situace naprosto opačná a podnikatelé 
dokonce s vidinou zisku životní prostředí chrání?

Mnoho lidí věří, že ve správě přírodních zdrojů 
máme pouze dvě možnosti. Jednou z nich je pře-
nechat řeky, jezera nebo louky státu, který tyto 
zdroje bude spravovat z pozice centrální autority. 
Druhou z možností je naopak převedení těchto 
statků do rukou jednotlivců nebo soukromých 
firem, tedy v důsledku privatizovat přírodu (která 
z těchto variant je lepší nechám na názoru čte-
náře). Svět však není černobílý a jinak tomu není 
ani v tomto případě. Alternativa k oběma výše 
zmíněným postupům stojí na pevných základech 
decentralizace.
 Právě na decentralizované správě přírod-
ních zdrojů je založen model „komunitního řízení 
přírodních zdrojů“ (anglicky CBNRM – Com-
munity-Based Natural Resource Management). 
V tomto případě je vlastnictví přírodních zdrojů 
převedeno na lokální komunity, které s majetkem 
nakládají dle svého nejlepšího uvážení. Vzhledem 
k tomu, že CBNRM je nejvíce rozšířeno v neroz-
vinutých zemích, je tento majetek komunitami 
využívaný za cílem zbohatnutí a zisku. Primárním 
cílem tedy není chránit životní prostředí, ale pouze 
nakrmit sebe a své blízké a vymanit se z chudoby. 
Lokální komunity však dost často nemají potřebné 

znalosti a nástroje na dostatečně účinnou komer-
cializaci svého majetku, zde pak přichází na scénu 
soukromý sektor.
 Právě podnikatelé a firmy poskytnou komuni-
tám zbývající dílky skládačky a pomůžou ze správy 
přírodních zdrojů vytvořit výdělečný byznys. Obě 
strany se snaží dosahovat zisku dlouhodobě a to 
se promítá i na jejich chování k životnímu prostředí. 
Nedochází k žádnému masovému vybíjení stád 
divoké zvěře, vypalování lesů, nebo vypouštění 
toxického odpadu do vodních zdrojů. Pokud by 
totiž byly přírodní zdroje takto nadměrně spot-
řebovávány, těžko by mohly být dlouhodobě vy-
užívány k prodeji loveckých povolenek, turismu, 
nebo obchodu s dřevem. 

„Divoká“ volnotržní
evoluce v Africe

Model CBNRM skvěle využívá například African 
Wildlife Foundation, nezisková organizace, kte-
rá plní úlohu zprostředkovatele mezi africkými 
komunitami a jejich potenciálními partnery ze 
soukromého sektoru. AWF působí v 14 zemích 
subsaharské Afriky a díky její činnosti došlo ke 
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zlepšení stavu životního prostředí na téměř 200 
tisících akrech napříč Afrikou. 
 Jako příklady úspěšných projektů AWF mů-
žeme uvést například Khwai Development Trust 
z Botswany, firmu, která vydělává na prodeji lovec-
kých povolení nebo namibijskou Torra Conservan-
cy, která taktéž obchoduje s loveckými povoleními 
a provozuje turismus. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že prodej loveckých povolení není pro pří-
rodu zrovna dvakrát prospěšný avšak právě díky 
tomu, že jsou povolení prodávána v omezených 
počtech nedochází k vyhubení celých stád. Pod-
nikatelé jsou totiž motivováni udržovat celé stádo 
na stabilních počtech kusů, aby mohli dlouhodobě 
profitovat z prodeje loveckých povolení.
 Samotná AWF udává jako hlavní podmínky 
úspěchu spolupráce lokálních komunit a soukro-
mých firem šest hlavních faktorů:

1   Specifický strategický plán

Pro každý region je vhodná jiná komerční činnost. 
To, že má prodej loveckých povolení úspěch v Bot-
swaně, neznamená, že bude výdělečný i v Kongu.

2   Fungující lokální instituce

Silné instituce jsou jednou z podmínek ekono-
mického růstu a efektivního fungování ekonomiky 
vůbec, jinak tomu není ani v tomto případě.

3   Správný partner ze soukromého sektoru

Pro úspěšnou spolupráci je klíčové, aby byli part-
neři ze soukromého sektoru pečlivě vybíráni. 
(V tomto případě přichází na scénu AWF, jako 
kontrolor kvality)
4   Benefity pro komunitu

Spolupráce se musí vyplatit, komunita ji bude 
provozovat pouze, pokud z ní bude mít zisk.

5   Výdělečnost pro podnikatele

Nejinak je tomu i u druhé strany, která také z této 
spolupráce očekává zisk.

6   Transparentnost a dodržování smluv

Pro každou úspěšnou spolupráci je klíčové, aby 
obě strany dodržovaly dohodnutou smlouvu, která 
musí být případně vymahatelná.

Řešení pro celé
politické spektrum

Ať už jste konzervativcem, socialistou nebo snad 
libertariánem, proti CBNRM nemůžete mít žádné 
námitky. Tato komunitně-podnikatelská ochrana 
životního prostředí totiž nechává „nažrat“ každou 
ze zmíněných politických ideologií a zároveň ne-
chává kozu celou pro zbylé dva směry.
 Konzervativci by měli mít CBNRM rádi, protože 
se v podstatě jedná o návrat ke kořenům, kdy si 
jednotlivé komunity samy spravovaly přilehlé řeky, 
jezera a lesy. Socialisté musí naopak dozajista 
sympatizovat se sdílením přírodních zdrojů mezi 
obyvateli jednotlivých komun. No a libertariáni jsou 
zkrátka rádi, že volný trh zase pro jednou ukázal, 
jak jde problémy řešit i bez státu.

Tento článek Vám přináší náš Komunitní partner 
Students for Liberty. Více informací naleznete na 

https://studentsforlibertycz.cz
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má své jméno

Každá

Víte, co je to čtěně? Nebo žrande?
Co třeba nehejbal nebo telešlófing?
To je náš recept na třeba i malé radosti, 
které dělají den.

Jaký je ten váš? NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKU

DĚLÁME VĚCI TAK,
ABY TO DÁVALO SMYSL
Seznam je přední českou technologickou společností a rozvíjí 
služby pro miliony uživatelů. I proto si zakládá na vysoké 
profesionalitě svých zaměstnanců, ale také na pověstné 
firemní kultuře. O to, jak v Seznamu hledají nové talenty, 
se s námi podělil manažer náboru David Koláček.

Jako společnost založená na inovacích Seznam 
vítá nové pří stupy v oblasti HR, která se v průběhu 
let mění a modernizuje. Cíl však zůstává stejný – 
najít dalšího člena početné rodiny Seznamáků.

Jste jedničkou na trhu, v České republice 
Seznam v pod statě nemá adekvátní konkurenci. 
Projevuje se tato skutečnost při náboru? Odráží 
se v něm současná nízká nezaměstnanost?

Mladí lidé by Seznam mohli ocenit jako velmi za-
jímavého zaměstnavatele nejen v oblasti vývoje 
produktů a služeb, ale i v dalších oblastech pro-
fesní dráhy. Nabízíme mnoho různo rodých pozic 
v obchodních týmech, provozujeme však i tele vizi, 
rozhlasové stanice a redakci Seznam zpráv. Je 
opravdu mnoho nabídek, ze kterých lze vybírat.
 Našim kandidátům nenabízíme jen „volnou 
pozici“, ale sou časně s ní i možnost rozvíjet své 
znalosti a dovednosti, tedy učit se od profesionálů 
v dané oblasti. Naše práce má smysl, vždy je vidět, 
v čem jsme pro veřejnost užiteční. Pracujeme 
s těmi nejnovějšími technologiemi, s obrovským 
množstvím dat. A ačkoliv jsme velikostí již velká 
korporace, stále v týmech panuje spíš startupový 
duch. Vždy mezi sebou najdeme něko ho, na koho 
se lze obrátit pro radu, pro povzbuzení.
 Je pravdou, že nezaměstnanost je v posled-
ních letech skuteč ně nejnižší, jaká kdy byla, říká 
se, že „lidi nejsou“. To ale platilo vždy, zejména 
u seniorních specialistů. Naše značka je nejen pro
tyto odborníky, ale i pro začínající talenty zárukou,

že o vý sledky jejich práce bude na trhu zájem, že 
o nich bude slyšet, a proto má smysl svou kariéru
budovat právě u nás.
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V Seznamu sledujete nábor už 12 let. Jak se za 
tu dobu změnil? Říkáte, že vaší prací je „pro-
dej“ pracovní pozice kandidátovi, že fungujete 
částečně jako obchodní tým. Jak tedy takový 
prodej probíhá?

Celou tuto dobu jsem člen HR týmu, z toho nábor 
vedu ofi ciálně přes 3 roky. Hlavní změnu vidím 
v tom, že je na straně zaměstnavatele potřeba 
jasně a pravdivě prodat danou po zici, poskyt-
nout k ní kandidátům veškeré informace. I s jejími 
méně oblíbenými stránkami. Mám na mysli na-
příklad nutnost vést pečlivě historii komunikace 
s klientem, být pečliví v dota hování i sebemenších 
úkolů, třeba i opravit chyby, na které se v průběhu 
projektů přijde. Už není ta doba, kdy kandidát byl 
uchazeč s velkou konkurencí a zaměstnavatel si 
mohl dovolit několikakolové výběrové řízení. Dnes 
je potřeba s kandidáty komunikovat velmi pruž-

ně, narovinu a v co nejkratším čase zjistit, zda se 
vzájemná očekávání protínají a mohli bychom si 
spolu rozumět.
 Neoddělitelnou součástí práce v náboru je 
i využívání sociál ních sítí k promu volných pozic, 
ale i k prezentování společ nosti a atmosféře mezi 
zaměstnanci, uvnitř společnosti. Lidé se rádi po-
dívají na svého budoucího zaměstnavatele, zjistí, 
co o něm píší zaměstnanci, rádi se podívají tzv. 
pod poklič ku. A naším úkolem je nabídnout tuto 
možnost kandidátům na různých platformách.
Naše značka je pro odborníky i začínající talenty 
zárukou, že o nich bude slyšet.

Tento článek Vám přináší náš Hlavní mediální 
partner Seznam Zprávy. Více informací naleznete 

na www.seznamzpravy.cz

DAVID KOLÁČEK

Vystudoval 
Ekonomicko-správní 
fakultu Univerzity Pardu bice 
a od roku 2019 působí jako 
manažer náboru ve spo lečnosti 
Seznam.cz. Do té doby měl 
v Seznamu na starosti vedení 
oddělení vzdělávání. 
V Seznamu je přes dvanáct 
let a jak on sám říká, je hrdým 
členem seznamácké rodiny.

Celý rozhovor si mužeš 
přečíst v aplikaci 
ABSOLVENTI.cz

KAM KRÁČÍ ČESKÝ 
PRACOVNÍ TRH?
To je jen jedna z otázek, na které společně s řadou odborníků a lidí 
z praxe hledáme odpovědi na stránkách odborného časopisu 
Profi HR. Oblastí, kterým se při tom věnujeme, je celá řada – od 
definice HR v současné době, přes přinášení dobrých příkladů 
z praxe až po praktické rady, které nejen HR manažerům či 
majitelům firem pomáhají s řešením agendy, která se týká lidí, 
jejich zaměstnanců a kolegů.

Asi nejčastějším problémem, se kterým se při 
rozhovorech s firmami, setkáváme, je nedostatek 
zaměstnanců. Problém je sehnat ty kvalifikované 
i ty nekvalifikované. Prostě nejsou. Chybí ve všech 
oborech. Výzvou pro všechny zaměstnavatele 
tak aktuálně je přilákat pozornost relevantních 
uchazečů, a hlavně si udržet stávající zaměstnance.
Jednou z cest je nabídnout jim takové podmínky, 
které chtějí, a díky nimž se firmy dokážou odlišit 
od své konkurence. Faktem ale je, že vlivem pan-
demie i nízké míry nezaměstnanosti se požadavky 
zaměstnanců i volných lidí na trhu práce změnily. 
Na to, co před dvěma lety fungovalo, se firmy 
dnes nemohou 100% spolehnout. Svou roli v tom 
samozřejmě hraje i generace mladých lidí, která 
na pracovní trh vstupuje.
 Výraznou změnou je zejména to, že peníze 
již nejsou tou jedinou a nejdůležitější motivací při 
výběru zaměstnání. Významně více je při rozho-
dování o přijetí té či oné pracovní nabídky zajímá 
firemní kultura jejich budoucích zaměstnavatelů, 
benefity, které svým lidem nabízí. Vedení firem, 
a zejména HR oddělení, si tak lámou hlavu s tím, 
jaké benefity jim pomohou získat loajální zaměst-
nance. Protože právě oni jsou jejich „chodící rekla-
mou“, jsou to ti, kdo mohou do týmu přivést nové 
lidi, takové, kteří již budou vědět, co čeho jdou.
Rovné příležitosti i odměňování
 Když už je řeč o penězích, dalším tématem, 
kterému se na stránkách ProfiHR věnujeme, je 

odměňování. Důvodem toho je zejména fakt, že 
v době, kdy celý český pracovní trh je pod tlakem 
způsobeným nedostatkem volných pracovních sil, 
nabírá na důležitosti.
 Ačkoli, jak už bylo řečeno, s příchodem mladé 
generace mileniálů již výše mzdy není mnohdy tím 
nejdůležitějším, podle čeho se uchazeč rozhoduje 
o té či oné pracovní nabídky, stále hraje velkou roli.
Nastavení odměňování má totiž významnou spo-
jitost s firemní kulturou každého zaměstnavatele.
A právě ta je jedním z faktorů, které mají vliv na
úspěch při samotném náboru.

Pozornost by tak měly firmy věnovat zejména 
transparentnosti a férovosti. Jasný a průhledný 
systém odměňování je totiž něčím, co je v součas-
nosti známkou dobrého a perspektivního zaměst-
navatele. Nicméně, je v zájmu každého z nás, aby 
se férová odměna za práci stala samozřejmostí 
pro každou společnost. Dobrou zprávou pro celý 
český pracovní trh je, že mezi zaměstnavateli sílí 
ambice své zaměstnance rovně odměňovat. Řada 
z nich tak má nastavený systém, ve kterém všichni 
vědí, za jakou práci získají jakou odměnu. A to je 
právě ta cesta, která vede k narovnání podmínek 
pro všechny – bez ohledu na pohlaví, věk nebo 
případný handicap.
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Změny na všech frontách

Současná doba přináší každému z nás mnoho 
výzev. Rostoucí nejistota ohledně dalšího vývoje 
ekonomiky, stoupající inflace, nedostatek volných 
lidí na pracovním trhu a zvyšující se ceny prakticky 
všeho představují pro majitele a manažery firem 
každodenní snahu rozvíjet byznys i v těchto ztí-
žených podmínkách. Navíc s tím, že nikdo zcela 
přesně nedokáže odhadnout, jak se celá situace 
bude vyvíjet dál.
 Predikcí budoucího vývoje tuzemského pra-
covního trhu existuje celá řada. Jedno mají spo-
lečné, shodují se na tom, že trh práce v Česku 
čekají velké změny a s nimi spojené vyšší nároky 
jak na management firem, tak i samotné zaměst-
nance. Na pořadu dne je tak neustálé vzdělávání, 
rozšiřování kompetencí, zvyšování kvalifikace. To 
vše bude pro jejich budoucnost na pracovním trhu 
klíčové.
Na manažery, kteří pracují s lidmi, je vyvíjen tlak, 
aby své týmy řídili co nejefektivněji a ideálně s vyu-

žitím moderních technologií, které jim mohou jejich 
práci významně ulehčit. Jak jsme zjistili, pracovníci 
oddělení lidských zdrojů se do budoucna při své 
práci bez digitalizace neobejdou. A to už od sa-
motného náboru budoucích zaměstnanců, přes 
jejich vedení až po případný odchod. Ani téma 
moderních technologií a inovací tak na stránkách 
časopisu ProfiHR nechybí.
 Každé číslo magazínu ProfiHR tak svým čte-
nářům nabízí koktejl praktických informací, příběhů 
z praxe, zajímavých rozhovorů i trendů, které by 
jim neměly uniknout.  

Autor: Ing. Bára Štanglová, 
šéfredaktorka ProfiHR, bara.stanglova@a11.cz

Možnost předplatného: https://www.mojecaso-
pisy.cz/kategorie-profi-hr.

Tento článek Vám přináší náš Mediální partner ProfiHR.
Více informací naleznete na www.profihr.cz

Tento článek Vám přináší náš Mediální partner Vše o průmyslu.
Více informací naleznete na www.vseoprumyslu.cz

VÝUKA MLADŠÍ 
GENERACE POMOCÍ 
IMERZIVNÍCH 
TECHNOLOGIÍ
Využívání nových technologií, jako je virtuální realita (VR)
a rozšířená realita (Augmented Reality – AR), přispívá k rychlejšímu 
zaškolování mladších zaměstnanců bez ohrožení bezpečnosti
na základní provozní úrovni.

Starší generace pracovníků postupně odchází, 
proto je potřeba připravit mladší pracovní sílu ve 
výrobě prostřednictvím chytřejší výuky, zaško-
lování a způsobu práce s využitím imerzivních 
technologií, jako je virtuální realita (VR) a rozšířená 
realita (AR).
 Procesní průmysl nemůže zavírat oči před 
demografickým otřesem, kterým prochází. Už se 
nebude moci dlouho spoléhat na poválečnou ge-
neraci, která je na odchodu do důchodu. Nejmladší 
zástupci této generace jsou pětapadesátníci a ti 
nejstarší již mají přes 70 a brzy odejdou na odpo-
činek. S rychle stárnoucí pracovní silou ve výrobě 
souvisejí inastávající výzvy. Tou první je převzít 
a uchovat znalosti zkušených pracovníků,ještě než 
odejdou. Bez nezbytného školení firmy riskují ztrá-
tu mnoha přínosů v oblasti efektivity, spolehlivosti 

a bezpečnosti, kterými tito zaměstnanci přispívali 
po desetiletí svého působení v daném odvětví.
Další výzvou je efektivně přenést znalosti a do-
vednosti na mladší pracovní sílu a restrukturalizo-
vat pracoviště pro vytěžení maxima z generace 
mileniálů ve věku 22 až 37 let. Výzkumy ukazují, 
že mileniálové přistupují k učení a práci jinak než 
poválečná generace.
 Tento přechod navíc probíhá velmi rychle. Mi-
leniálové jsou nejpočetněji zastoupenou generací 
v pracovní síle a napříč všemi organizacemi rychle 
zaujímají místa po odcházející poválečné generaci.
Již před 10 lety upozorňoval Pierce Riemer, ge-
nerální ředitel rady World Petroleum Council, že 
průmysl stojí na „okraji demografického útesu“. 
Teď už jsme v polovině pádu. Firmy potřebují 
zajistit měkký dopad.

Zaškolování mladší pracovní síly

Aby byl tento přechod úspěšný, musejí se firmy 
přizpůsobit stylu mladších pracovníků a plnit jejich 
potřeby. V médiích se nejčastěji diskutuje o „vý-
zvách“, které mileniálové představují. Tento přístup 
je však poraženecký a neoprávněný. 

Demografický posun na pracovištích a příklon 
mladších pracovníků k technologickým řešením 
a kolaborativní práci otevírá příležitosti pro rych-
lejší a chytřejší práci a učení. Nástup mileniálů je 
příležitostí, kterou úspěšné firmy pevně uchopí.

Inteligentní nositelná elektronika efektivně propojuje pracovníky s potřebnými informacemi v reálném 
čase a odkudkoli, zatímco mají ruce volné pro práci na daném úkolu. Zařízení lze použít v nebezpeč-

ném prostředí typu Class 1 Div. 1 a baterie vydrží celou směnu.
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V první řadě mladší pracovníci přirozeně preferují 
zážitkovou výuku namísto tradičního přednášení. 
Proto by se měli provozovatelé více soustředit na 
praktický typ výuky, který doplní a v některých 
případech i nahradí přednášky v učebně. V tomto 
ohledu jsou preference mileniálů přesným odra-
zem toho, co funguje. Jak uvádí NTL Institute 
for Applied Behavioral Science, podle „pyrami-
dy učení“ je praktická výuka nejméně osmkrát 
efektivnější pro uchování znalostí než přednáška. 
Naplňování poptávky po větší míře praktické výuky 
zvýší efektivitu učení.
 Jak mohou závody zajistit praktickou zku-
šenost bez rizika pro bezpečnost nebo provozní 
efektivitu závodu? Koneckonců nevyškolené pra-
covníky nemůžete nechat v závodě bez dozoru.
Aby firmy naplnily potřeby mladší pracovní síly, 
mohou významně vylepšit svůj provoz díky urych-
lení učení a zvýšení produktivity prostřednictvím 
zaškolování s využitím virtuální a rozšířené reality.

Zaškolování s využitím virtuální
a rozšířené reality

Jedním z nejvýznamnějších rysů, které s sebou 
mileniálové přinášejí, je jejich příklon k technolo-
giím. Jsou první generací „digitálních domorod-
ců“ narozených a vyrůstajících v prostředí plném 
počítačů, videoher, digitálních přehrávačů hudby, 
videokamer, mobilních telefonů a všech ostatních 
hraček a nástrojů digitálního věku.
 Tyto znalosti odstraňují překážky v přijímání 
nových technologií a překlenují rozpor mezi poža-
davkem na praktický trénink pro rozvoj klíčových 
dovedností a potřebou chránit provoz a bezpeč-
nost závodu. Klíčovými řešeními v tomto směru 
jsou imerzivní technologie, jako je virtuální a roz-
šířená realita. Mladší zaměstnanci jsou dobře při-
praveni pracovat s těmito technologiemi.
 Ať už v plně realizovaném virtuálním prostředí, 
nebo ve „smíšené realitě“ s grafikou umístěnou 
přes reálný svět, poskytují tyto technologie uži-
vatelům praktickou zkušenost s klíčovými úkoly 
nezbytnými pro řádný výkon jejich práce. Mohou 
trénovat práci na realistických trojrozměrných 
skříních nebo měřicích přístrojích s minimalizací 
rizika pro proces nebo bezpečnost pracovníků.
Technologie rozšířené a virtuální reality mohou 

obohatit dovednosti a pomoci školeným uchovat 
si až o 100 % více informací v porovnání s tradiční 
výukou typu přednášek. V důsledku to pak dovo-
luje zkrátit délku technického školení až o 66 %. 
Ve scénáři typického závodu to může zkrátit čas 
potřebný pro získání kompetence z šesti na dva 
měsíce.

Imerzivní učení není jen efektivnější, ale je také fle-
xibilnější a účinnější. Firmy mohou pomocí cloudo-
vých platforem propojovat pracovníky se školiteli 
po celém světě a nemusejí proto shromažďovat 
zaměstnance v centrálním školicím místě, což 
snižuje cestovní náklady a šetří čas. Umožňuje 
to také rychle nasazovat školicí moduly. Jestliže 
se technici setkají s problémem u neznámého 
zařízení, mohou si dopoledne procvičit operaci 
v prostředí rozšířené nebo virtuální reality a od-
poledne úkol dokončit.
 Modelování otevírá dveře školením typu „just-
in-time“ (právě včas) – pro učení podle požadavků 
pro splnění potřeb pracovníků či provozu a dle 
toho, jak se objevují. Protože mileniálové jsou 
zvyklí mít informace na vyžádání, mohou věnovat 

méně času přípravě na úkol před zahájením a jsou 
schopni rozšiřovat své znalosti za pochodu a podle 
potřeby. Je prokázáno, že nová generace je vysoce 
kolaborativní a ochotná vzájemně spolupracovat, 
často on-line a bez ohledu na stávající vztah. Mi-
leniálům se někdy také říká „kolaborativní gene-
race“. I to otevírá dveře novým přístupům k učení 
a rozvoji, cožmůže výrazně obohatit provozy – na-
příklad inteligentní nositelná elektronika s hlaso-
vým ovládáním (obrázek 1). I v tomto případě se 
využívá technologie, s níž jsou mladší pracovníci 
dobře obeznámeni, a aplikuje se v průmyslovém 
prostředí.
 Technologie řeší potřebu informací na vyžá-
dání a nutnost spolupráce. Inteligentní nositelná 
elektronika poskytuje v reálném čase informace 
o zařízeních a procesu a zajišťuje také živé vide-
opřenosy či komunikaci, jež uživatelům dovoluje
hovořit s centrálním dispečinkem nebo vzdálenými
odborníky, kteří se mohou připojit a vidět to, co vidí
pracovník. Software pro řízení pracovního toku po-
skytuje uživatelům podporu, vedení a kontextové
informace tím, že se připojuje k nástrojům, které
již závody využívají, jako je software pro plánování
podnikových zdrojů, správa údržby nebo řízení
prodeje.

Software shromažďuje dovednosti a odborné 
znalosti stávající pracovní síly a efektivně je po-
skytuje novým zaměstnancům prostřednictvím 
dalších mobilních technologií, např. přes tablety 
a chytré telefony. Stále se rozšiřující knihovna vi-
deoklipů s běžnými úkony údržby, která je dostup-
ná na vyžádání, zajišťuje, že se znalosti neztratí. 
Software rovněž umožňuje uživatelům a třetím 
stranám navrhovat vlastní aplikace a pro vývoj 
nových aplikací využívat moderní technologie, 
k nimž patří umělá inteligence. Imerzivní a nosi-

telné technologie přinášejí rychlejší a flexibilnější 
strategie učení. Obě technologie boří hranice 
mezi učením a prací a mezi nástroji pro zvýšení 
produktivity a školicími nástroji.
Zřetelně se také ukazuje, že mladší zaměstnanci 
zůstávají ve svých rolích po kratší dobu. Téměř 
polovina z nich v průzkumech uvedla, že se do 
dvou let chystá opustit svého aktuálního zaměst-
navatele.
 Ať už jsou důvodem generační rozdíly, nebo 
je to odrazem nutnosti firem přizpůsobit se mlad-
ším pracovníkům, většina jich nezůstává u svého 
současného zaměstnavatele zdaleka tak dlouho 
jako dříve.
 Imerzivní technologie a inteligentní nositel-
ná elektronika umožňují pracovníkům zaškolovat 
mladší zaměstnance rychle a bez ohrožení bezpeč-
nosti. Rozšířená a virtuální realita efektivněji než 
přednášky v učebně vštěpuje znalosti a chování 
nezbytné pro kompetentnost na provozní úrovni. 
Odhaduje se, že při použití rozšířené a virtuální 
reality se doba potřebná pro získání kompetence 
zkracuje až o dvě třetiny. Inteligentní nositelná 
elektronika zároveň naplňuje i potřebu nové ge-
nerace zaměstnanců mít přístup k informacím „za 
chodu“ a začít pracovat se základními znalostmi 
a potřebnými kompetencemi.
 Nové technologie umožňují firmám zvýšit 
produktivitu a získat hodnotu z nové generace 
navzdory problémům s jejím udržením. Je ne-
zbytné přistupovat k učení novým způsobem, 
který je rychlejší, flexibilnější a cílenější, a dostat 
tak ty správné dovednosti ve správný čas k těm 
správným lidem. Jestli tomu organizace říkají ško-
lení nebo zvyšování produktivity, není tak důležité 
jako skutečnost, co to firmám přináší: provádění 
úkolů správným způsobem.

Youssef Mestari je programový ředitel pro clou-
dové služby Connected Plant společnosti Ho-
neywell. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně 
obsahového ředitele, Control Engineering, CFE 
Media, eguenther@cfemedia.com.

Využitím kombinace rozšířené reality a virtuál-
ní reality umožňují imerzivní metody zvyšování 
kompetence studentům bezpečně zkoumat 
dopad jejich rozhodnutí při provádění kritických 
pracovních aktivit v průmyslu.
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BUSINESSINFO.CZ: 
VŠE PRO BYZNYS 
ONLINE A NA 
JEDNOM MÍSTĚ
Jak na export, kde a jakým způsobem získat dotaci, jak 
správně přiznávat a platit daně, proč je důležité inovovat 
a využívat moderní technologie, nebo jak se nejlépe 
zorientovat v nové legislativě? Odpovědi nejen a tyto 
otázky nabízí především živnostníkům a zástupcům malých 
a středních firem podnikatelský portál BusinessInfo.cz.

Businessinfo.cz nabídlo před více než dvaceti lety 
jako první v Česku podnikatelům a zástupcům 
firem skutečně komplexní informace pro podni-
katelskou veřejnost od orgánů české státní správy 
(a později institucí Evropské unie) a dodnes je 
v tomto ohledu premiantem.
 Dvacetileté výročí oslavil portál BusinessInfo.
cz v loňském roce. „Jsme jedním z mála IT projektů 
českého státu, který se může pyšnit dvacetiletou 
ničím nenarušenou kontinuitou bez problémů 
a negativních kauz – 20 let pomáháme uspět čes-
kým podnikatelům,“ říká šéfredaktor BusinessInfo.
cz Pavel Hubáček.
 Vznik portálu iniciovalo Ministerstvu průmyslu 
a obchodu, projekt realizuje agentura na podporu 
obchodu CzechTrade. Svým dílem do informační 
mozaiky portálu přispívají i další partneři projektu. 
Tedy další ministerstva, státní agentury a také 
podnikatelské asociace a svazy.
 Díky tomu najdete na stránkách Businessinfo.
cz všechny informace, jež jsou jinak státními insti-
tucemi zveřejňovány fragmentovaně a na různých 
fórech, pohromadě a na jednom místě.

Sledujeme moderní trendy

Businessinfo.cz se poslední dobou stále výrazně-
ji zaměřuje na inovace, moderní technologie, 
vzdělávání, vědu a výzkum. Pro evropské i tu-
zemské firmy a především pro startupy je stále 
důležitější propojení byznysu s akademickou sfé-
rou. K tomuto tématu najdou čtenáři na portálu 
Businessinfo.cz stovky aktualit, ale také analýz 
a rozhovorů. Zveme je také na konference, se-
mináře či workshopy, jež se problematice věnují.
Byznys a akademický výzkum se vzájemně potře-
bují. Odlišné principy, ze kterých vycházejí, ale 
často vedou ke vzniku bariér, které se Busines-
sinfo.cz snaží odstraňovat. Spolupracuje proto 
s regionálními inovačními a výzkumnými centry či 
Technologickou agenturou ČR. Je také mediálním 
partnerem významných akcí jako například Týden 
inovací případně soutěží, které se zaměřují na 
propagaci inovativních firem a startupů.
 Portál pomáhá propagovat inovační strategii 
ČR, jež se zaměřuje na to, jak skloubit kvalitní 
výzkum, potenciál českých firem a nové tech-
nologie (biomedicína, nanotechnologie či umělá 
inteligence).

Nejen členství v Evropské unii, ale globalizace 
obecně přináší výrazné propojení tuzemského 
hospodářství nejen s evropskou ale i světovou 
ekonomikou. Businessinfo.cz proto nabízí čte-
nářům i komplexní makroekonomické informace 
z domova i ze zahraničí.

Usnadňujeme komunikaci
podnikatelů se státem

Oficiální portál pro podnikání a export pomáhá 
podnikatelům a vývozcům při jejich komunikaci 
se státní správou. Tím, že propojuje jednotlivé 
státní, veřejné i soukromé instituce, firmy a jejich 
informační zdroje.
 „Redakce portálu samozřejmě přichází také 
s vlastním unikátním obsahem, kterým podnika-
telské informace od státu doplňuje a zpřehled-
ňuje. Patří sem i právní minimum pro podnikatele 
s přibližně 100 texty pokrývajícími všechny důležité 
aspekty podnikatelské činnosti,“ popisuje šéfre-
daktor portálu.

Kde je přidaná hodnota?

Úspěch BusinessInfo.cz je založen na faktu, že 
podnikatelům usnadňuje základní orientaci v infor-
macích, předpisech, nařízeních, aktuálních formách 
podpory atd. Portál navíc k těmto informacím 
přidává i další hodnotu: Zveřejňuje návody, uži-

tečné nástroje, aktuální dopady zákonů, obchod-
ní příležitosti, kalendáře akcí, daňové formuláře, 
elektronická podání apod.
 Uživatelé na Businessinfo.cz nejčastěji vyhle-
dávají informace z daňové a právní problemati-
ky a novinky ze světa byznysu. Významnou a do 
značné míry unikátní pozici má Businessinfo.cz 
v oblasti informací z oblasti zahraničního obchodu 
a podpory exportu.
 V České republice patří BI mezi nejčastěji 
vyhledávané zdroje souhrnných informací pro 
podnikatelskou veřejnost.

Tento článek Vám přináší náš Mediální partner
BusinessInfo.cz. Více informací naleznete

 na www.businessinfo.cz
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TRENDY ROKU 2022, KTERÉ 
MOHOU POSUNOUT BYZNYS 
KUPŘEDU: HYBRIDNÍ 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, 
UMĚLÁ INTELIGENCE NEBO 
ANALÝZA DAT
Na koronavirus jsme si už pomalu zvykli jako na poněkud podivný 
nový normál. K tomu jsou zde narušené dodavatelské řetězce, 
důsledky války na Ukrajině klimatické změny, počítačové viry, 
energetická krize, bezpečnostní situace. Projděte si hlavní trendy 
ovlivňující firmy v letošním roce.

Hybridní způsob práce se stává standardem. V jis-
tém smyslu obrátil zaběhlou praxi naruby a vypadá 
to, že to tak ještě nějakou dobu zůstane. K tomu 
v posledních letech zažívají obrovský rozmach 
v nejrůznějších oblastech umělá inteligence (AI) 
a analýza dat. A během posledních měsíců výrazně 
vzrostlo i ohrožení IT bezpečnosti ve firmách.
 Prošli jsme sedm oblastí, které odborníci vní-
mají jako aktuální trendy nejen v oblasti IT a které 
možná některým firmám pomohou upřesnit či 
rozvinout plány na zbytek roku 2022 i rok 2023.

1    Nový přístup k flexibilnějšímu
 pracovnímu prostředí       

Letošnímu roku jednoznačně dominuje flexibilnější 
pracovní prostředí. Po téměř dvou letech nového 
způsobu práce, který zapříčinila pandemie covidu, 
se totiž očekávání posunula. Flexibilita je motto 
dnešní doby. Hybridní styl práce, který řada firem 
přijala za standard, klade vyšší požadavky na ve-
dení týmů i na jednotlivé pracovníky. Klíčovou se 
stává schopnost řídit a motivovat lidi na dálku.

„Pokud má hybridní přístup k práci dlouhodobě 
a úspěšně fungovat je třeba jej pevně začlenit 
do DNA organizace a využít jej k posílení pev-
né vazby zaměstnance na cíle společnosti. Vize 
a poslání organizace musí být pro zaměstnance 
jasné a inspirativní a hybridní práce do nich musí 
zapadat. Když bude hybridní práce v souladu s vizí 
i strategií firmy, bude celou strukturu dlouhodobě 
posilovat,“ říká Jitka Jetlebová, HR ředitelka spo-
lečnosti IC Group.
 Když zaměstnanci přijmou hybridní model za 
svůj, pak budou vědět, že je třeba trávit nějaký 
čas v kanceláři a nějaký čas pracovat efektivně 
z domova. Musí se naučit sami rozhodovat, jakou 
práci mají dělat na kterém místě.
 Ostatně nedávný průzkum organizace OECD 
z letošního roku provedený ve 25 zemích ukazuje, 
že přibližně 63 procent manažerů a 74 procent 
pracovníků hodnotilo svou zkušenost s prací na 
dálku během covidu-19 celkově pozitivně a většina 
z nich by chtěla pracovat na dálku i v budoucnu.

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKU

2    Pracoviště dle nového řádu    

V souvislosti s prvním trendem souvisí i podoba 
a možnosti pracoviště. Fungující pracovní prosto-
ry by měly v nových kancelářích nabízet vše, od 
vybavení přes technologie až po uzpůsobení míst 
na setkávání s kolegy a klidnou práci v soukromí.
 Zaměstnanci by měli vědět, proč ke změnám 
dochází, jak spolu vše souvisí a co vše mohou vyu-
žívat pro lepší práci. Pak je vysoce pravděpodobné, 
že změny pomohou jejich efektivnější práci. „V mo-
derních kancelářích se vedle klasických zasedacích 
místností stále častěji objevují odpočinkové zóny 
nebo salonky s pohodlnými pohovkami a křesly, 
ale i prostory pro kreativní práci, které umožní 
vystoupit z rutiny a najít nový pohled na věc. Pro 
relaxaci nebo naopak nerušené soustředění či jed-
nání v malé skupince firmy zřizují také samostatné 
uzavřené koutky,“ vysvětluje Ondřej Mareček z SSI 
Group. 
 Objevila se ale také nová dovednost, kterou 
nelze nahradit – zvědavost. „Zvědavost pomáhá 
podnikům řešit kritické výzvy, od zlepšování spo-
kojenosti s prací po vytváření inovativnějších pra-
covišť. Zvědavost bude v roce 2022 nejžádanější 
pracovní dovedností, protože zvídaví zaměstnanci 
pomáhají zlepšit celkový chod firmy, a to i během 
komplikované pracovní situace,“ poznamenala Jay 
Upchurchová, CIO společnosti SAS.

3    Etická umělá inteligence
 – sen, nebo noční můra

V dubnu 2021 představila předsedkyně Evropské 
komise Ursula von der Leyenová nový záměr regu-
lovat projekty v oblasti umělé inteligence. Umělá 
inteligence je prakticky všude a v příštích letech 
bude hrát stále důležitější roli. Kritickým bodem 
zůstává slavná otázka vědomí v rámci inteligen-
ce a etické limity, kterým AI často čelí (rasismus, 
rozpoznávání obličeje, mizogynie, …). 
 Regulace AI představuje pro Evropskou unii 
příležitost, jak se stát lídrem na mezinárodní úrovni. 
Je to příležitost posunout svou agendu digitální 
suverenity a nastavit další globální standard, jak 
se to úspěšně podařilo prostřednictvím GDPR.
 Ale jak to ovlivní inovace, nové prediktivní mo-
dely a pokrok? „Předpokládám zvýšené zaměření 
na rámce a standardy umělé inteligence řízené 
regulačními/legislativními orgány a průmyslem. 

I když není pravděpodobné, že budeme mít stejné 
standardy jako ve Spojených státech, společnosti 
v jiných částech světa, jako je Evropská unie a části 
jihovýchodní Asie, se začnou shodovat na společ-
ných přístupech k umělé inteligenci,“ uvedl Reggie 
Townsend, ředitel oddělení etiky dat společnosti 
SAS.

4    Výzvy zásobování
 a dodavatelských řetězců

Za poslední více než rok se ukázala křehkost do-
davatelských řetězců, stačí vzpomenout na Ever 
Given, obří loď, která zablokovala Suezský průplav. 
Přidejte ji k důsledkům epidemie koronaviru či 
války na Ukrajině a výsledkem je pro celou řadu 
firem i obchodníků nepříliš zábavný čas. K tomu 
se pak připočítávají obrovské nárůsty cen energií 
a celkový nárůst inflace, které oslabují kupní sílu 
domácností i firem. Nedostatky v každém odvětví 
jsou stále více alarmující. Celkově vzato firmy, které 
se zaměří na rozvoj digitalizace a dokážou obrat-
ně používat analytiku dat k zachycení a využití 
informací o dodavatelském řetězci a k signálům 
spotřebitelské poptávky, mohou současnými „ne-
bezpečnými vodami“ proplout.

5    Podvodníků přibývá

Kriminalita na internetu neustále roste, přibývá 
i způsobů, jimiž se podvodníci snaží své oběti na-
chytat. V současné době dominuje phishing, ten 
má však mnoho podob. Využívá zejména lidské 
nevědomosti nebo pochybení. S pomocí metod 
sociálního inženýrství jsou podvodníci stále častěji 
úspěšní i v oklamání poučených uživatelů.
 Přibývá i nepřímých kybernetických útoků. 
Útočníci k získání přístupu k informacím stále 
častěji využívají důvěryhodné vztahy navázané 
mezi společnostmi a jejich dodavateli. Podvody 
v dodavatelském řetězci nejsou žádnou novinkou, 
protože již probíhající pandemie narušila standard-
ní vztahy a postupy. 
 „Metody podvodníků jsou však stále vynalé-
zavější, i poučení uživatelé například naletěli na 
telefonické upozornění na napadení jejich počí-
tače a povolili útočníkům, kteří se zaštítili jménem 
antivirové nebo známé softwarové společnosti, 
vzdálenou správu svého počítače. Podvodníci pak 
získali zneužitelné přístupové údaje do různých 
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systémů a služeb nebo zablokovali či ukradli data,“ 
říká Michal Merta, ředitel Cyber Fusion centra 
společnosti Accenture.

6    Neustálá globální hrozba
 – změna klimatu

Velký dopad nejen na svět byznysu má v posled-
ních letech také změna klimatu. Je tomu bezmála 
rok, kdy Evropská centrální banka (ECB) zveřej-
nila výsledky svého vůbec prvního klimatického 
zátěžového testu. Ten aplikovala na evropskou 
ekonomiku jako celek, a zejména na banky. Závěr je 
ponurý – změna klimatu může způsobit potenciální 
kolaps finančního systému v podobě dominové-
ho efektu, pokud by zbankrotoval některý velký 
bankovní hráč.
 Jarní zpráva o klimatu ukazuje prstem pře-
devším na fosilní paliva, jejichž spotřebu je nut-
né okamžitě snížit. S cíli Pařížské dohody není 
slučitelný ani další rozvoj fosilní infrastruktury, 
který by vedl k „uzamčení“ budoucího vývoje ve 
scénářích s vysokým množstvím emisí. Válka na 
Ukrajině vedená Ruskem se s bojem proti klimatu 
bohužel neslučuje. Výpadky dodávek plynu i ropy, 
stejně jako protiruské sankce jdou částečně proti 
aktivitám prospěšným pro boj proti globálnímu 
oteplování.
 „Přes všechny závazky států a korporací se roz-
díl mezi nutným snížením a reálným objemem emisí 
prohlubuje. Svět se může vyhnut katastrofickému 
scénáři oteplení jen bezodkladným přesměrováním 
všech dotací a investic z fosilního průmyslu do 
obnovitelných zdrojů. Podobně důležitou roli bude 
sehrávat ochrana lesů a ekosystémů i schopnost 
rozvinuté části světa dostatečně v těchto ob-
lastech podpořit rozvíjející se ekonomiky,“ uvedl 
k tomu Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN 
v Česku.

7   Uživatelská zkušenost
 a svět bez cookies

Rychlá digitální transformace v roce 2021 vyústila 
v hybridní model zapojení zákazníků. Tento model 
mění způsob, jakým značky utvářejí, řídí a poskytují 
zákaznické zkušenosti. Jedna věc je jistá: zvítězí 
ambiciózní datové strategie. „Chytré technologie. 

Úchvatné zážitky. Digitální důvěra. Automatizace 
a dodávka. Covid-19 urychlil přechody k digitální 
ekonomice, kde spotřebitelé očekávají skutečně 
přizpůsobené zážitky – to vše poháněné kontexto-
vými daty zákazníků. V roce 2022 budou pokročilá 
umělá inteligence a automatizované rozhodování 
v marketingu ještě významnější. Do roku 2030 
zůstanou všechny značky, které se nepohnuly 
tímto směrem, pozadu,“ říká Wilson Raj, globální 
ředitel, customer intelligence, SAS.

Závěrem
Výše uvedených sedm oblastí není vyčerpávají-
cím seznamem, kudy se bude trh práce, datová 
analytika a umělá inteligence ubírat. V kontextu 
dění v uplynulých měsících lze však usuzovat, že 
tyto oblasti budou vnímány jako důležité.

INFOBOX : Ekonomický magazín PEAK.cz

Tento text je ukázkou obsahu (nejen) eko-
nomického on-line magazínu Peak.cz Ambicí 
magazínu, který funguje již pět let, je předklá-
dat čtenářům zajímavé a relevantní informa-
ce, a to vždy s přidanou hodnotou. Ať už jde 
o doplnění kontextu pro českého čtenáře, nebo 
o podrobnou analýzu tématu. Zároveň chceme 
čtenářům přinášet informace, kterým se čes-
ké mainstreamové tituly buď vůbec nevěnují, 
nebo je zpracovávají pouze zpravodajsky. I proto 
často používáme formát analýz, komentářů 
nebo rozhovorů. On-line magazín najdete také 
na sociálních sítích Facebook a Twitter.

Tento článek Vám přináší náš Mediální partner PEAK.cz.
Více informací naleznete na www.peak.cz

  ROZŠIŘTE OKRUH
     ČTENÁŘŮ  

ON-LINE MAGAZÍNU
        PEAK.CZ

MEDIÁLNÍM PARTNEREM INVESTIČNÍ KONFERENCE  
READYCON JE EKONOMICKÝ ON-LINE MAGAZÍN PEAK.CZ, 
KTERÝ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH MAPUJE DŮLEŽITÉ UDÁ-
LOSTI ČESKÉ I SVĚTOVÉ EKONOMIKY A BYZNYSU. SNAŽÍ-
ME SE PŘEDKLÁDAT ČTENÁŘŮM DŮLEŽITÉ A PODSTATNÉ 
INFORMACE, A TO VŽDY S PŘIDANOU HODNOTOU. AŤ UŽ 
JDE O DOPLNĚNÍ KONTEXTU PRO ČESKÉHO ČTENÁŘE, 
NEBO O PODROBNOU ANALÝZU TÉMATU.

Zároveň se snažíme čtenářům přinášet témata, kterým se 
české mainstreamové tituly buď vůbec nevěnují, nebo je 
zpracovávají pouze zpravodajsky. I proto často používáme 
formát analýz, komentářů nebo rozhovorů i podcastů.

ženy 30 %
muži 70 %

Kdo 
nás čte

KDO JSOU NAŠI ČTENÁŘI

Lidé, které zajímají ekonomické informace 
v souvislostech. Za pět let existence Peak.cz 
jsme si vybudovali čtenářskou komunitu, jejímž 
výsledkem je podle statistik NetMonitoru přes 
80 tisíc návštěv měsíčně a více než 60 tisíc 
unikátních návštěvníků měsíčně.

18–24  let 4 %
25–34 let 12 %
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45–54 let 29 %
55–64 let 15 %
65+ let 19 %
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Praha 37 %
jižní Morava 10 %
Středočeský kraj 9 %
Moravskoslezský 
kraj 8 %
ostatní kraje 36 %

Odkud 
jsou

tablet 4 %
desktop 39 %
mobil 57 %

Na čem 
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DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI O PEAK.CZ

Poslouchejte podcasty Peak.cz! Rozhovory se zajímavými 
osobnostmi světa byznysu a technologií naleznete na 
všech hlavních podcastových platformách, jako jsou 
Spotify, Apple Music, Google Podcasty atd.

Každý pátek po poledni dostávají 
čtenáři do mailových schránek pra-
videlný týdenní Newsletter Peak.cz. 
V něm naleznou krátký editorial, graf či 
foto týdne, několik vybraných nejdůležitěj-
ších událostí uplynulého týdne a doporučení 
na vybraný obsah Peak.cz.

Na konci týdne si pak čtenáři mohou přečíst souhrn udá
lostí, který krátkými zprávami popisuje to nejdůležitější, co se 
v byznysu, ekonomice a financích u nás i ve světě odehrálo.

Nové příspěvky online magazínu jsou promované také na 
sociálních sítích LinkedIn, Facebook a Twitter.

Nabízíme možnost mediálního partnerství nebo speciál
ních inzertních projektů. Pokud máte zajímavé téma či 
námět, který byste chtěli nabídnout širšímu okruhu čtenářů, 
neváhejte se na nás obrátit.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA ADRESE INFO@PEAK.CZ.
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