
 

 

23. listopadu 2016 / 09:00 – 15:30 / Sukova síň – Rudolfinum, Praha  

Program konference  

08:30–09:00 Registrace a Welcome Coffee 

09:00–09:05 Oficiální zahájení 

Moderátor:  Radek Špicar,  viceprezident , Svaz průmyslu a dopravy ČR  

09:05–09:25 KEYNOTE Dr Carl Benedikt Frey – Budoucnost zaměstnání  

09:25–09:45 INTERVIEW  Carl Benedikt Frey a Radek Špicar  - O budoucnosti práce, 

digitalizaci výroby a světových trendech  

09:45–10:35 PANELOVÁ DISKUSE  Zaměstnanec budoucnosti  

 Jaké kompetence a dovednosti bude potřebovat dělník v digitální továrně? 

 Jak ovlivní nástup digitalizace pracovní místa a nezaměstnanost? 

 Jak se změní koordinace a kooperace s ostatními kolegy ve výrobě? 

 Jak je stát připraven na nástup Průmyslu 4.0? 

Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů 
Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 
Eduard Palíšek, generální ředitel, SIEMENS Česká republika 
Carl Benedikt Frey, ředitel vědeckého programu Technologie a zaměstnanost, Oxford Martin School 
 
10:35 - 10:50  Case studie: Digitalizace a robotizace v praxi 
Vitaly Farafonov, General Manager, Foxconn 4Tech 
 
10:50–11:10 Coffee break, networking  

11:10–11:45  KEYNOTE Esben Østergaard  – Universal Robots a 5. průmyslová revoluce 

11:45–12:25 PANELOVÁ DISKUSE  Výchova pro nový věk  

 Jak se bude muset změnit přístup pedagogů na školách, kteří budou vychovávat budoucí 
zaměstnance? 

 Jakou roli musí sehrát ve výuce experti z praxe? 
 Jak sami podniky zajišťují vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců? 

Jan Lang, ředitel, Střední škola a Vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové 
Michal Kaderka, analytik a projektový specialista, EDUin 
Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident 
Elektrotechnické asociace ČR a předseda představenstva společnosti ELCOM  



12:25–12:45 Case studie: Autonomní roboti a zaměstnanost  
Václav Hlaváč , vedoucí oddělení Robotiky a strojového vnímání, CIIRC ČVUT v Praze 
 
12:45–13:40 Oběd, networking 

13:40–14:10 Neuroekonomie - co se děje v hlavě při vyhodnocování  zda  
                      spolupracovat či nikoli  
František Koukolík ,  primář (emeritus) Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova 

nemocnice 

14:10–15:00   PANELOVÁ DISKUSE  Změna myšlení lidí  

 Co bude Práce 4.0 znamenat pro dlouholeté zaměstnance? 

 Jak motivovat stávající zaměstnance ke změně? 

 Jak zajistit efektivní komunikaci napříč celou firmou? 

Vladimír Mařík , ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT 

František Koukolík ,  primář (emeritus) Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova 

nemocnice 

Andrea Kožuchová , ředitelka oblasti lidských zdrojů, Hartmann-Rico 

 

15:00–15:20   Case studie: Digitální řízení mobilních pracovníků 

Jaroslav Škrabálek, CEO společnosti Takeplace, spolutvůrce platformy Sindiko 

15:25   Ukončení konference, diskuse o hlavních tématech 


