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Pozvánka k diskuznímu stolu na téma

BUDOUCNOST MSP?
Budou lidé řídit stroje nebo stroje lidi?

Panelovou diskuzi povedou Antonín Ferdan (Liberecký inkubátor 
LipoInk), Jaroslav Šebek (Asociace soukromých zemědělců), David 
Pečenka (Sodexo Benefits and Rewards Services), Michal Seidl 
(OpenTechLab Jablonec nad Nisou), Tomáš Morava (Hardwario, 
Internet věcí v praxi) a Vlastimil Hotař (TUL, Katedra sklářských strojů 
a robotiky). Celou akcí Vás provede Jaroslav Demel, proděkan EF TUL.

BUDOVA L (CXI) TUL,
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST 4. p 

Bendlova 7, Liberec

29. 01. 2019
od 10:00 do 13:00
Účast je bezplatná. 

PROSÍME, POTVRĎTE ÚČAST na e-mail: jitka.hadova@tul.cz do 18. 1. 2019



PROGRAM

BUDOUCNOST MSP?
Budou lidé řídit stroje nebo stroje lidi?

Přijďte se seznámit s otázkami a problémy na téma nahrazení lidí stroji v malých a středních podnicích v Libereckém kraji. 
Přijďte se inspirovat, jak situaci řešit, diskutovat, přispět svým názorem, nebo si jen vyslechnout diskutující. Akce je pořádána 
v rámci Roku digitálního podnikání 2019, pod hlavičkou AMSP ČR.

09:30 – 10:00  Registrace
10:00 – 11:30  I. Blok – představení tématu
- Industry 4.0 a MSP, je to pro Vás neuchopitelné? – Téma otevře Antonín Ferdan (Liberecký inkubátor LipoInk)
- Nemáte lidi? Lze je nahradit stroji? – Téma otevře Jaroslav Šebek z Asociace soukromých zemědělců (Chytrá farma, 
robotizace a digitalizace v zemědělství) 
- Procesní robotika v praxi – Téma otevře David Pečenka (Sodexo Benefits and Rewards Services)
- Stopující robot Matylda – Matyldu krátce představí její spolutvůrce Michal Seidl (OpenTechLab Jablonec nad Nisou)
- Digitalizace a robotizace očima TUL - Téma otevře Vlastimil Hotař (TUL, Katedra sklářských strojů a robotiky) a 
zástupci vybraných projektových aktivit na Ekonomické fakultě TUL

11:30 - 11:50  Coffeebreak
11:50 - 12:50  II. Blok – panelová diskuze
Panelovou diskuzi povedou Antonín Ferdan (Liberecký inkubátor LipoInk), Jaroslav Šebek (Asociace soukromých zemědělců), 
David Pečenka (Sodexo Benefits and Rewards Services), Michal Seidl (OpenTechLab Jablonec nad Nisou), Tomáš Morava 
(Hardwario, Internet věcí v praxi) a Vlastimil Hotař (TUL, Katedra sklářských strojů a robotiky). 

Celou akcí Vás provede Jaroslav Demel, proděkan EF TUL.

- MSP a digitalizace, jaké je skóre? 
- Kdo vlastně bude ve firmě pracovat?
- Jak budeme řídit lidi v budoucnu?
- Vzdělávání pro budoucí znalost; chytré versus moudré rozhodování?
- Řízení znalostí v MSP; je řízení znalostí na pomezí rozvoje lidí a řízení informací? 

12:50 – 13:00 Závěrečné shrnutí
Doprovodný program: možnost návštěvy laboratoří Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)


