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REGION 4.0 / Příležitosti a hrozby

čtvrté průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého kraje

Čtvrtý ročník Podnikatelského fóra
Ústeckého kraje nabídl atraktivní téma,
které přilákalo během dvou dnů na 200
odborníků z více než 100 organizací.
Další stovka osob sledovala program
fóra prostřednictvím živého přenosu.
Pořadatelem akce byl Ústecký kraj
s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Záštitu nad akcí s mezinárodním přesahem převzali Ministerstvo
průmyslu a obchodu a Úřad zmocněnce
vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a
Karlovarský kraj. Služby pro fórum zajišťovali regionální dodavatelé.

Zástupce hlavních organizátorů hejtman Oldřich Bubeníček a předsedkyně Hospodářské a
sociální rady a zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Gabriela Nekolová

Ve 4. průmyslové revoluci dochází ke kompletní digitalizaci, robotizaci
a automatizaci většiny současných lidských činností. Dokážeme tak
zajistit větší rychlost a efektivitu výroby přesnějších, osobitějších,
spolehlivějších a levnějších produktů. Jak využít průmyslovou revoluci
pro zefektivnění firem? Kolik bude přechod na 4.0 stát? Vymizí lidská
práce? Dokáže stroj plnohodnotně nahradit člověka? Jaký je potenciál
výzkumu v procesu 4.0? Jak moc se propojí svět robotů a lidí? Jaké
novinky nás čekají ve světě vzdělávání? Které digitální dovednosti
budou studenti potřebovat? Jak se může Ústecký kraj připravit na
4. průmyslovou revoluci? Na to hledáme odpovědi, a proto bylo
vybráno téma 4. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje: REGION 4.0 –
příležitosti a hrozby čtvrté průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého
kraje. Pojetí 4. Podnikatelského fóra se neslo ve znamení 4.0, program
byl živě přenášen pro ty zájemce, kteří se nemohli zúčastnit osobně,
pro komunikaci, diskuzi, hodnocení, hlasování a navazování kontaktů
byla využívána mobilní aplikace. V rámci doprovodného programu si
účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet virtuální realitu, podívat se na
fungování 3D tiskáren, robotických stavebnic či dronu.

Jménem Ústeckého kraje přivítal
přítomné hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, který potvrdil, že
4. Podnikatelské fórum v pořadí potvrzuje přínos této akce. „Přestože je
Ústecký kraj vnímán mnohdy negativně,
Podnikatelské fórum je ukázkou toho, že
zde žije mnoho schopných a úspěšných
lidí, kteří se podílejí na budování našeho
kraje. Umíme spoustu věcí a mnoho toho
dokážeme a chceme v kraji udělat. Jsme
průmyslově rozvinutým krajem, dodáváme republice to, co jinde nemají. Jsme
hrdým krajem, který má sice problémy,
ale má je, protože je k nám přesunul
zbytek republiky.,“ zdůraznil hejtman
Ústeckého kraje.
Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje uvítala přítomné její předsedkyně Gabriela Nekolová. „Téma není
vybráno náhodou, je velmi aktuální a
zasahuje do všech oblastí. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje plní
v regionu tripartitní roli a je založena na
podpoře sociálního dialogu. Téma 4.0
se dotýká nejenom zaměstnavatelů, ale
i zaměstnanců a samospráv, proto je to
téma velmi důležité a chceme znát příležitosti a hrozby čtvrté průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého kraje,“ uvedla
Gabriela Nekolová.

Pro občerstvení byla účastníkům k dispozici
místní Bílinská kyselka

Přivítání účastníků hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem

Úvodní slovo Gabriely Nekolové,
předsedkyně Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje

ORGANIZÁTOŘI

Ústecký kraj má silnou průmyslovou tradici, je energetickým centrem České republiky a na jeho území je velké množství podnikatelských subjektů. Svou blízkou polohou k Německu je také atraktivní pro zahraniční partnery a mezinárodní obchod je
pro Ústecký kraj významnou oblastí. Současně je to region s rozmanitou nabídkou
přírodních a kulturních zajímavostí a volnočasových aktivit. Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad
Labem) a svou rozlohou je 7. největším krajem České republiky.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a
dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady
a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého
kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně
jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář. Hospodářská a
sociální rada Ústeckého kraje plní v Ústeckém regionu roli tripartity.

Kontakt: RNDr. Zdeněk Rytíř / vedoucí Oddělení mediální komunikace
mobil: +420 602 409 704 / e-mail: rytir.z@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje / Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontakt: Gabriela Nekolová, DiS. / předsedkyně HSR-ÚK
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
mobil: +420 602 482 065 / e-mail: nekolova@hsr-uk.cz
Hospodářská a sociální rada ÚK / Budovatelů 2532, 434 01 Most

www.kr-ustecky.cz

www.hsr-uk.cz

www.forumusteckykraj.cz

CO JE TO 4.0
Na úvod vystoupila Gabriela Nekolová,
která shrnula situaci a připravenost
Ústeckého kraje v kontextu 4. průmyslové revoluce. Silnými stránkami našeho
regionu jsou bezesporu průmyslová
tradice, přítomnost vysokých škol a
příhraniční poloha s Německem. Slabé
stránky pak nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem, nezaměstnanost především nekvalifikovaných
obyvatel, nevhodná vzdělanostní struktura, na což se váže tzv. odliv „mozků“,
nedostatečné investiční možnosti a sociální bariéry.
Příležitostí je samozřejmě včasné zachycení trendu a příklady dobré praxe,
zahraniční spolupráce, dotační a informační podpora, připravovaný národní
systém predikce trhu práce a také nutná
adekvátní odezva vzdělávacího systému.
„V kontextu 4. průmyslové revoluce
jako hrozbu pro Ústecký kraj vnímám,
kdyby došlo k nepřijetí konceptu 4.0,
je potřeba pracovat s dopady na trh
práce, s nepružným systém vzdělávání
a s prohlubující se strukturálním postižením regionu,“ dodala Nekolová.

Vystoupení Martina Hronzy, ředitele odboru
ekonomických analýz pověřeného řízením
sekce technologií 4.0 Ministerstva průmyslu
a obchodu

O úloze samosprávy hovořil Zdeněk
Tůma, partner společnosti KPMG Česká
republika a.s. Ti spolupracují na tématu
autonomní dopravy v Ústí nad Labem
v programu RE:START. V úvodu položil
otázku, zda je vůbec SMART CITY synonymem pro region 4.0? Koncept 4.0 se
opírá o analýzu problému, jeho eliminaci či včasné vyřešení problému. Další
zajímavou oblast, kterou zmínil, jsou
otevřená data – tzv. datová analytika.
Veřejná správa má čím dál tím více dat a
není vždy samozřejmostí, že by s těmito
daty uměla efektivně pracovat. V současnosti například GDPR. „Na jednu stranu
chceme používat data, která nám poskytují větší komfort, ať už ze strany obyvatele či města samotného, ale je třeba
akcentovat ochranu dat, což mnohdy
toto využívání ztíží,“ zmiňuje Tůma.
V tomto tematickém bloku vystoupili
také zástupce Ministerstva průmyslu a
obchodu Martin Hronza, ředitel odboru
ekonomických analýz pověření řízením
sekce technologií 4.0 s tématem „role
státní správy“ a pan František Kubeš,
vedoucí oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj, který hovořil
o konceptu 4.0 v kontextu transformace
uhelných regionů.

Aleš Smetana, jednatel společnosti
Grid Consulting & Trading s.r.o, seznámil
publikum s tím, jak podnikat s celým světem
z Ústeckého kraje

Jan Jelínek, vedoucí Odboru informatiky
a organizačních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje, představil nástroje krajské
samosprávy

Libor Sehnal, personální ředitel společnosti
AGC Flat Glass Czech a Jaroslav Koutský,
děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP
prezentují výuku SAP na univerzitě a její
přínos pro studenty, budoucí zaměstnance
i jejich zaměstnavatele

Prezentace úspěšného start-upu v oblasti
virtuálních a 3D prohlídek v realitním sektoru
se ujal Jakub Veverka, obchodní ředitel
společnosti Videobydlení s.r.o.

O predikci výroby společnosti Glanzstoff
– Bohemia s.r.o. hovořil Daniel Zejbrdlik,
investiční technik

Dopravní model představil Ondřej Smíšek,
vedoucí pracoviště Děčín Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického

O roli samosprávy hovořil Zdeněk Tůma,
partner společnosti KPMG Česká republika,
s.r.o.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Příklady dobré praxe z Ústeckého
kraje představili odborníci, kteří
dokázali přiblížit termíny digitalizace, automatizace a další pojmy na
příkladech přímo z praxe.

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
František Kubeš prezentoval problematiku
4.0 v kontextu transformace uhelných
regionů

Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR moderoval blok
PRŮMYSL 4.0 a zároveň vystoupil také
v bloku PRÁCE 4.0

PRŮMYSL 4.0
Blok byl zaměřený, jak již napovídá
samotný název, na probíhající průmyslovou revoluci, konkrétně na samotný digitalizační pokrok v rámci průmyslu, který
již nastal a který lze očekávat. Blokem
provedl člen představenstva Svazu
průmyslu a dopravy České republiky
Jiří Holoubek, který informoval o Alianci
SPOLEČNOST 4.0 a o Pracovní skupině
pro implementaci průmysl 4.0 ve firmách.
Zmínil, že často dochází k dezinterpretaci Průmyslu 4.0 a to tím, že digitalizace
je často prezentována jako cíl, přestože
je pouze nástrojem či prostředkem pro
realizaci dalších aktivit a upozornil, že je
potřeba rozlišovat Průmysl 4.0 a robotizaci, neboť první průmyslové využití
programovatelných robotů bylo již
koncem 50. let minulého století.
Tento okruh přinesl 5 náhledů, poznatků
a zkušeností samotných odborníků.
Jako první vystoupil Martin Hronza,
který působí na Ministerstvu průmyslu
a obchodu. Dále Pavel Chovanec, ředi-

Rút Bízková, odborná konzultantka Úřadu
zmocněnce vlády pro Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský kraj

tel divize investic v Czechinvestu. Reprezentativní zastoupení odborníků doplnil
také bývalý guvernér ČNB a nynější Partner odpovědný za služby pro finanční
sektor ve společnosti KPMG Zdeněk
Tůma, Rut Bízková, odborná konzultantka Úřadu zmocněnce vlády pro
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
kraj. Svým vystoupením blok uzavřel Jan
Švehla ze společnosti Chart Ferox, sídlící
v Děčíně.
Závěrem zaznělo, že skutečně dochází
k proměně společnosti. Změny jsou
zásadní a vedou ke změně přístupů a
vnímání v této přelomové době a je čas
chytit se příležitosti. Bez větší nadsázky
lze říci, že Průmysl 4.0 je především o
změně způsobu myšlení lidí, firem a celé
lidské společnosti, než jen o konkrétních
technologiích. Lidé vymýšlejí, lidé tvoří,
lidé používají. Robotizace, automatizace
a digitalizace jsou naším nástrojem.

Panelová diskuze bloku PRůMYSL 4.0 zleva: M. Hronza, MPO, R. Bízková, Úřad
zmocněnce vlády, P. Chovanec, CzechInvest,
Z. Tůma, KPMG, J. Švehla, Chart Ferox

S ukázkou globálního podnikání
z Ústeckého kraje vystoupil Aleš
Smetana, jednatel společnosti Grid
Consulting & Trading s.r.o, který
přednesl svůj příběh o inspiraci při
studiu v zahraničí, kde poznal pravidla globálního trhu a pochopil, že
odkudkoliv je možné dělat cokoliv.
A z toho důvodu se rozhodl vrátit
i se svou rodinou do rodného Mostu
a realizovat zde své podnikání a jak
sám říká, pokud má člověk kvalitní
partnery, je možné tvořit globální
projekty. „Co pro nás znamená
4.0? Motivující práce na mezinárodní úrovni, například využití umělé
inteligence, elektronický trh práce,
komunikace na dálku, sdílení zkušeností z různých zemí bez omezení
místa a času. Klíčem k úspěchu je
neustálé vzdělávání a sledování
trendů,“ zdůraznil Aleš Smetana.
S příklady aktivit krajské samosprávy
vystoupil Jan Jelínek, vedoucí
Odboru informatiky a organizačních
věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Představil nástroje, kterými
chce Ústecký kraj usnadnit život
a možnosti nejen obyvatelům, ale
i podnikatelům a dalším organizacím
v našem regionu. Například tvorba
krajské mobilní aplikace, která bude
jedna, bude sdružovat mnoho informací, bude přehledná a lidé v ní
najdou všechno, co budou potřebovat – od mapových informací, až
po ty kulturní. Bude provázána do
všech oblastí. Dále mluvil o využívání otevřených dat, krajských digitálních spisoven, 3D skenu soch
apod.
Využití 4.0 představil vedoucí
pracoviště Děčín Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického Ondřej Smíšek na dopravním modelu v Děčíně. Díky novým
technologiím se jim daří efektivně
vyhodnocovat změny v dopravě,

které mohou předávat místním
obyvatelům v aktuálním čase.
Ondřej Smíšek k tomu říká: „Díky
konceptu 4.0 můžeme vypočítat spoustu dopravních změn a na
dopravním modelu s velmi přesným
časovým údajem určit, jak se v tuto
dobu zachová doprava. Můžeme
předpovídat, jaká bude díky změně
dopravní zácpa, v kolik hodin a jak
bude dlouhá.“ Dodal, že klíčový je
sběr dat, ať už pro oblast vzdělávání
nebo samosprávu.
Libor Sehnal, personální ředitel
společnosti AGC Flat Glass Czech
a Jaroslav Koutský, děkan Fakulty
sociálně ekonomické Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem vystoupili s tématem „Výuka
SAP na VŠ“. A uvedli: „Program
SAP je mezinárodně využívaný
program velkými firmami po celém
světě. Potřebujeme ro něj odborníky
i v Ústeckém kraji. Z tohoto důvodu
podporujeme vzdělávání SAPu
na UJEP, umožňujeme studentům
praxe a následně u nás, a ne jen
u nás ve firmě, ale i v celém Ústeckém kraji, najdou studenti uplatnění. Tím se snažíme, aby nedocházelo k již zmíněnému odlivu „mozků“
z našeho regionu.“
Úspěšný start-up představil Jakub
Veverka, obchodní ředitel společ
nosti Videobydlení s.r.o. VideoBydlení je realitní portál, který se
jako první začal zabývat prezentací
nemovitostí z celé České republiky
pomocí videa. „Absolutní novinkou
a dalším prvenstvím, které na trhu
máme, je zobrazování virtuálních
prohlídek. Snažíme se vzdělávat trh
realitních kanceláří,“ uvedl Jakub
Veverka.
Daniel Zejbrdlik, investiční tech
nik společnosti Glanzstoff - Bohe
mia s.r.o., hovořil o predikci výroby
v jejich firmě s respektováním
přechodu na průmysl 4.0. Jejich
cílem je sledování provozu strojů
on-line a komunikace informací
strojů s řídícím systémem a mezi
sebou.

Moderátor bloku PRÁCE 4.0 Jiří Vaňásek

1. náměstek hejtmana Martin Klika

Petr Hůrka, náměstek Ministerstva práce a
sociálních věcí

Ředitelka Národního vzdělávacího fondu
Miroslava Kopicová

VÝZKUM 4.0

PRÁCE 4.0
Jako první v tomto bloku vystoupil
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Martin Klika: „Ústecký kraj dlouhodobě
trápí nejvyšší nezaměstnanost v České
republice a my musíme být v regionu
na tuto výzvu připraveni. Digitalizace
usnadňuje život a práci každého z nás,
nicméně je potřeba se dívat dopředu,
vznikají nové profese, které mají jiné,
nové nároky na zaměstnance a jejich
přípravu vzdělávání. To se musí promítnout i do vzdělávacího systému, tak aby
žáci už na školách pracovali s technologiemi, které jsou pro jejich budoucí
povolání zcela běžné,“ uvedl.
Představil dva projekty: Kompetenci 4.0,
který je v přípravě a KOMPAS. Předmětem projektu KOMPETENCE je mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních zkušeností a široké
diskuze odborníků z výzkumné, aplikační i firemní sféry. Jedním z efektivních přínosů pro kraj má být podpora při
rozhodování v oblasti investic a plánovaného rozvoje na regionální i lokální
úrovni nebo podpora dialogu zainteresovaných aktérů na regionální úrovni.
KOMPAS je již realizovaný projekt, jehož
předmětem je vytvoření udržitelného
systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní i regionální úroveň a jehož
výsledky budou reflektovat podstatné
dopady technologických trendů na trh
práce a specifika regionálního vývoje.

Panelová diskuze bloku PRÁCE 4.0, právě
hovoří Daniel Zejbrdlik ze společnosti
Glanzstoff - Bohemia

Panelová diskuze tématu PRŮMYSL 4.0, zleva: P. Hrubeš, ČVUT, T. Siviček, ICUK, M. Biák,
TU Chemnitz, R. Holý, CIIRC, H. Kempa, Saské státní ministerstvo hospodářství a práce

Jedním z dalších řečníků tohoto tematického bloku byl Petr Hůrka, náměstek ministerstva práce a sociálních věcí,
který hovořil o proměně práce v soudobé
i budoucí společnosti, pozastavil se nad
nutností změny různých zákonů a předpisů, které upravují flexibilní formy práce,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
skloubení osobního a pracovního života,
ale také např. využívání např. institutu
home office a dalších aspektů. „Je dobré
se inspirovat v zahraničí, ne vždy je ale
vše aplikovatelné do české společnosti,“
uvedl závěrem.
V bloku PRÁCE 4.0 se debaty účastnila také ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová, která
se zamýšlela především nad výzvami a
hrozbami pro společnost 4.0 – migrace,
ekonomické výzvy, klimatické změny,
bezpečnostní rizika a další. Dále hovořila
o tom, kterou práci přenecháme robotům a kterou nikoliv. Jsou totiž profese,
kterou budou muset vždy vykonávat
lidé. Jedná se o ty pozice, které využívají
aktivní vyjednávání, kreativitu či jemnou
motoriku nebo tzv. „lidský přístup“.
Mezi odborníky, kteří excelentně doplnili
tento blok, byli Jiří Holoubek ze Svazu
průmyslu a dopravy České republiky a
Daniel Zejbrdlik ze společnosti Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Úterní dopoledne bylo zahájeno tématikou Výzkumu 4.0, která v sobě skrývá
spoustu nových příležitostí dotýkající
se naší společnosti. Moderoval jej Petr
Očko, předseda Technologické agentury
České republiky. V úvodu přednesl, o co
Technologická agentura České republiky usiluje: efektivní spolupráce v oblasti
výzkumu a vývoje, podnikání a státní
správy, konkurenceschopné hospodářské prostředí založené na znalostech a inovacích a v neposlední řadě
rozvoj české ekonomiky a společnosti.
Díky vyhrazeným alokacím podporují
vládní program RE:START pro strukturálně postižené kraje (Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský), neboť RE:START
definuje vlastní prioritní výzkumné cíle
zaměřené na problémové regionální
otázky.
V tomto bloku vystoupil ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček. Inovační centrum Ústeckého kraje
přispívá k pozitivní proměně regionu a
vyšší konkurenceschopnosti podporou
inovací a podnikavosti, včetně sociálních
inovací. ICUK vznikl společným založením Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Jak říká
sám ředitel centra, co se týče výzkumu,

snaží se fungovat dle poptávky a vytvořit
takové prostředí, ve kterém poptávka po
výzkumu vzniká. „Co je potřeba v regionu dělat, je skvěle zachyceno ve strategickém rámci programu RE:START, který
se dotýká podpory vědy a výzkumu.
Nechceme, aby vznikaly duplicity, ale
synergie,“ dodává Tomáš Siviček. Popisuje, že je důležité vytvořit zázemí pro
ty, kteří talent mají. Uvádí příklad: „Pokud
existuje špičková laboratoř bez zaměstnanců, příběh se nenaplní. Stejně jako
kdyby byly excelentní lidé bez špičkové
laboratoře. Tyto dva aspekty se musí
potkat ve stejném čase a my chceme být
tím motivátorem a podporou.“
Dalšími, neméně důležitými řečníky
byli také Roman Holý, vedoucí Národního centra průmyslu 4.0 Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetika,
Pavel Hrubeš, děkan Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického.
Dobrým příkladům praxe a přenosu
zkušeností ze zahraničí se věnovali
pan Heiko Kempa, vedoucí projektu
Strategická dílna „průmysl budoucnosti“ Saského státního ministerstva
hospodářství a práce a pan Martin Biák,
výzkumný pracovník Technické univerzity Chemnitz.

PRŮMYSL 4.0 moderoval Petr Očko,
předseda Technologické agentury ČR

Roman Holý, vedoucí Národního centra
průmyslu 4.0 Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky

Heiko Kempa, vedoucí projektu Strategická
dílna „průmysl budoucnosti“ Saského
státního ministerstva hospodářství a práce

Pavel Hrubeš, děkan Fakulty dopravní
Českého vysokého učení technického

V rámci jednotlivých bloků probíhala kvalitní
diskuze formou osobních dotazů či otázek
přes aplikaci MYIA
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Panelová diskuze bloku VZDĚLÁVÁNÍ 4.0, zleva: I. Valachová, MŠMT, P. Pešat, KÚ ÚK, O. Brayer,
projekt Stages, J. Mareš, SOŠ Chomutov, M. Čápová, ZŠ Neštěmická, M. Novák, UJEP, M. Černý,
UJEP, L. Rajchrt, Edhance

VZDĚLÁVÁNÍ 4.0
Celé dvoudenní Podnikatelské fórum
bylo uzavřeno tématem, které je jedním
ze základních pilířů úspěšnosti naší
společnosti v budoucnu. Blokem provázel v roli moderátora Bob Kartous ze
vzdělávacího centra EDUin.
Jedním z vystupujících byl izraelský
expert na talenty, Opher Brayer, který
z Izraele přivezl evoluční učební metodu
a říká: „Nemůžeme jen tak skočit do
budoucnosti, potřebujeme evoluci. A my
děláme evoluci mozku, vychováváme
multitalenty.“ Aktuálně se věnuje vzdělávacímu projektu Stages, který může do
regionu přinést nové přístupy a možnosti
rozvoje dětí, které se narodily do světa
technologií a aplikací - nová šance pro
rozvoj nastupující chytré generace dětí
v našem regionu.
Právě Základní škola Neštěmická v Ústí
nad Labem je jednou z deseti v kraji,
která tuto výukovou metodu Stages
zkouší. Marie Čápová, ředitelka této
školy, která se také zapojila v bloku
VZDĚLÁVÁNÍ 4.0, říká, že v Brayerově
metodě vidí velký potenciál pro všechny
děti, i ty s nějakým druhem postižení.
Díky metodě se snaží ve škole zapojovat všechny smysly v rámci výuky.
Přirovnává je ke koťatům, kterým dáte
klubíčko. Díky tomu podporují tvořivost. Provázanost v kraji je ukázková, na
začátku proběhlo testování žáků, které
realizovala pedagogická fakulta Ústecké
univerzity a v příštích týdnech budou
vyhodnoceny výsledky úspěšnosti.
Další z prezentujících, Martin Novák,
prorektor pro vědu na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně podpořil slova
ředitelky Čápové ohledně technického vzdělání a digitalizace a nastínil,
jak se univerzita staví ke vzdělávacímu
procesu. Není to jen o vzdělávání, ale

i o vědě, výzkumu a inovacích. Posláním
univerzity je poskytovat stabilní a kvalitní
zázemí pro výzkum a vývoj, přispívat
k vzdělanosti, vědění, pokroku a rozvoji
lidského potenciálu. V závěru promluvil
o tzv. třetí roli univerzity a tou je společenská odpovědnost. Na UJEPu jsou si
vědomi vazeb na ekonomické a sociální
aspekty regionu a vnímají úzkou vazbu
na průmysl, veřejnou správu a partnery.
Doplnil: “Chceme zastavit odliv „mozků“,
chytrých lidí z regionu.“

„Dvoudenní akce byla v duchu
4.0, proto mohli návštěvníci po
celou dobu komunikovat přes
aplikaci Myia, prostřednictvím které pokládali dotazy,
hlasovali a taktéž měli program v elektronické podobě
neustále po ruce. A ti, kteří se
zúčastnit osobně nemohli, jistě
využili našeho prvního živého
přenosu. A to vše jsme zvládli
i přes tolik zmiňované GDPR,
obecné nařízení na ochranu
osobních údajů,“ dodala předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

BRIDGE VR centrum virtuální
reality v Mostě
Obsluha pomohla nasadit nejmodernější virtuální brýle. Do každé ruky
jeden bezdrátový ovladač a jde se
na to. Na co? Nejnovější technologie virtuální reality umožňují vtažení
do her a zážitků tak interaktivně, jako
nikdy předtím. Technologie virtuální
reality umožňují výlety nejen za zábavou, ale i za poznáním. Kromě uplatnění v počítačových hrách nachází
uplatněn v dalších oborech, například vzdělávání, architektuře, designu,
lékařství, plánování výroby, komunikaci atd.

Následovala panelová diskuze, které
se zúčastnili i další experti věnující se
vzdělávání:
⊲⊲

Iveta Valachová, vedoucí oddělení
strategie a analýz Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy

⊲⊲

Pavel Pešat, metodik IKAP pro
digitální gramotnost Krajského
úřadu Ústeckého kraje

⊲⊲

Opher Brayer, spoluzakladatel
projektu Stages Global

⊲⊲

Jan Mareš, ředitel Střední odborné
školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední
zdravotnické škole, Chomutov

⊲⊲

Marie Čápová, ředitelka
Základní školy Neštěmická

⊲⊲

Martin Novák, prorektor pro
vědu Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

⊲⊲

Martin Černý, koordinátor akreditací
Pedagogická fakulta Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

⊲⊲

Lukáš Rejchrt, zakladatel
společnosti Edhance, s.r.o.

3D tisk na vlastní oči
3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy vytváří fyzický model.
Objekt vzniká vrstvu po vrstvě, natavováním tenkého proužku plastového
materiálu. Díky 3D tisku už je nyní
možné tisknout kovy, keramiku, lidské
orgány nebo dokonce dům k bydlení.
Ukazuje se, že 3D tisk je velmi efektivní
a dokáže kombinovat různé materiály.
Tuto metody představilo návštěvníkům fóra Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE), Sportovní
základní škola z Litvínova (jež dostala
dvě 3D tiskárny darem právě od již
zmíněné společnosti Unipetrol) a
Technický klub mládeže DDM Rozmarýn Litoměřice, na jehož vybavení
přispívá Ústecký kraj. Dále byly představeny robotické stavebnice, které
tento technický klub používá při práci
s dětmi a mládeží.

Ukázka létání
s dronem
Na závěr, ale neméně zajímavým,
prvkem doprovodného programu byla
ukázka dronu včetně dronu v pohybu.
Tuto ukázku předvedl zástupce
Fakulty dopravní Českého vysokého
učení technického Ondřej Smíšek.
Drony je možné využít nejen pro pořizování fotografií nebo videozáběrů,
ale také např. jako resuscitační drony,
kdy dorazí na místo nehody nebo při
práci integrovaných záchranných
sborů – vyhledávání ohnisek požárů,
monitorování povodní či zjišťování
poškození elektrického vedení po
bouřích. V zemědělství by pak drony
mohly nahradit práškovací letadla.
Rádi je také využívají filmaři či geodeti
a mnoho dalších.

G E N E R Á L N Í PA RT N E Ř I

Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest je státní příspěvková organizace
podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu
ČR, která posiluje konkurenceschopnost
české ekonomiky prostřednictvím podpory
malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním
zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.
www.czechinvest.org

Cílem Inovačního centra Ústeckého kraje je
přispět k pozitivní proměně regionu a vyšší
konkurenceschopnosti podporou inovací
a podnikavosti, včetně sociálních inovací.
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK)
funguje od podzimu roku 2015.
www.icuk.cz

Most je statutární město ležící v severozápadních Čechách na řece Bílině mezi Krušnými
horami a Českým středohořím. Průmyslový
Most, spadající do Ústeckého kraje, je druhou
největší aglomerací podkrušnohorské oblasti
a podle počtu obyvatel 14. největším městem
České republiky. Jeho charakter určuje jak
průmysl, tak rozsáhlé a úspěšné rekultivace
krajiny.
www.mesto-most.cz

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se stalo
tradicí a organizátoři již nyní plánují navazující
jednání a realizaci navržených opatření,
jejichž úspěšnost zhodnotí další ročník.
Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově je česká těžební společnost zaměřená
zejména na těžbu hnědého uhlí na Teplicku
a Chomutovsku. Společnost vznikla v roce
1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů
Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné
pánvi. Zabývá se těžbou, úpravou a odbytem
hnědého uhlí a doprovodných surovin
získaných při těžbě. Společnost vlastní lomy
Bílina a Nástup - Tušimice.
www.sdas.cz

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje
těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve.
Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících
územních limitů.
www.vrsanskauhelna.cz

Všem partnerům i hostům děkujeme
za účast a podporu.
Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje

Gabriela Nekolová, DiS.
předsedkyně HSR-ÚK
a zástupkyně zmocněnce
vlády pro MSK, ÚK a KVK

www.forumusteckykraj.cz

