
POZVÁNKA NA UDÁLOST READYCON ČESKO 2022

Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

dovolte mi touto cestou jménem celého organizačního týmu a našich odborných partnerů
Vás a Vámi vybrané studenty pozvat na online konferenci o budoucnosti trhu práce a
trendech ve vybraných oborech s názvem READYCON Česko 2022.

● Akce se uskuteční 25.10.2022 v době od 8:00 do 10:30.

● Celá událost probíhá prostřednictvím online vysílání, které se promítá pomocí
dataprojektoru přímo ve třídách středních škol.

● Akce je obsahově určená primárně pro čtvrté ročníky, případně také třetí.

● Díky online přenosu je účast pro studenty i pedagogy bezplatná.

Díky této formě se nám pro Vás podařilo zajistit české odborníky z různých koutů země, a
dokonce i některé působící v zahraničí. Ve spolupráci s nimi a naším týmem jsme připravili
dynamické přednášky skládající se nejen z prezentací, ale také z mnoha video záběrů přímo
z praxe.

ZÁMĚR AKCE

Cílem vysílání READYCON je poskytnout středoškolákům přehled o aktuálních trendech na
trhu práce, nastínit možné scénáře vývoje budoucnosti, a tím jim zajistit dostatek informací,
které je povedou k lepším rozhodnutím a k podnikání kroků, které jim pomohou najít
uplatnění v rychle se měnícím pracovním prostředí.

Naší vizí je každoročně pomoci tisícům studentů v přípravě na budoucí svět práce a podpořit
tak jejich plynulý přechod ze školní lavice ke smysluplné kariéře. Tuto vizi jsme se rozhodli
začít naplňovat prostřednictvím informování středoškoláků o tématu budoucnosti práce na
akci READYCON, a v příštím roce také prostřednictvím organizace Summitu o kariérním
poradenství pro pedagogy, a také prostřednictvím akce READYCON pro základní školy.
Bude nám ctí, pokud se i Vy stanete součástí letošního vysílání READYCON Česko 2022.



PROČ SE ZAPOJIT DO TÉTO AKTIVITY?

● Vaši studenti zde získají zajímavé informace, které jim mohou pomoci v jejich
budoucí kariérní cestě.

● Obsah konference může být užitečný i pro dohlížejícího pedagoga, nejenom pro
samotné studenty.

● Po akci Vám zašleme shrnující e-knihu o budoucnosti práce a různých dalších
užitečných tématech týkajících se této problematiky.

● Také vám zašleme digitální brožuru s různými zajímavými nabídkami.

● Vaši školu budeme prezentovat jako partnerskou školu na webové stránce akce, a
díky tomu Vaši aktivitu uvidí i  samotní odborníci, rodiče či širší veřejnost.

● V případě Vašeho zájmu Vás umíme spojit s různými odborníky z naší komunity, díky
čemuž můžete budovat nové vztahy a partnerství.

● Participace není časově náročná. V případě Vašeho zájmu bychom od Vás
potřebovali pouze zajistit promítání pomocí dataprojektoru ve Vámi vybrané třídě či
třídách dne 25. října od 8:00 do 10:30 hod.

PRŮBĚH AKCE

8:00 - 9:10  POŘAD O BUDOUCNOSTI TRHU PRÁCE

Pořad je vysílán všem studentům partnerských škol a je zaměřen na budoucnost trhu práce
z globálního pohledu.

9:10 - 10:15  ODBORNÝ POŘAD

Jedná se o sedm paralelně probíhajících pořadů. Vaše škola si může dopředu zvolit, který
pořad, případně pořady, má zájem promítat (na jeden odborný pořad je zapotřebí jedna
místnost). Relace jsou obsahově zaměřeny na aktuální trendy v následujících oblastech:

1. Elektrotechnika
2. Strojírenství
3. Informační technologie
4. Stavebnictví
5. Obchod a služby
6. Finance
7. Zdravotnictví

10:15 - 10:30  POŘAD O DOVEDNOSTECH PRO 21. STOLETÍ

Pořad je vysílán všem studentům partnerských škol a je zaměřen na klíčové dovednosti
blízké budoucnosti.



AGENDA POŘADŮ

POŘAD O BUDOUCNOSTI TRHU PRÁCE
8:00 – 9:10

● Přechod studentů středních škol na trh práce
Hana Novotná | Národní pedagogický institut České republiky

● Globální trendy, které hýbou trhy práce
Mirek Pospíšil | LinkedIn

● Vy máte projekt? A mohla bych ho vidět?
Naděžda Eretová | Řízení školy

● Budoucnost vaší práce
Linda Krpcová | McKinsey & Company

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY V ELEKTROTECHNICE
9:10 – 10:15

● Výjimečné technologie ve sféře uskladňování plynu
Adriana Homolová a Peter Goluch | RWE

● Evoluce elektronické architektury – od analogového přístroje ke smart funkcím
Petr Bergl a kolektiv | Digiteq Automotive

● Kolegové roboti a technologie zítřka: náš běžný den v autoprůmyslu 4.0
Jindřiška Olberg a kolektiv | Continental

● Udržitelné vzdělávání v Angole díky českým inženýrům? Proč ne
Čeněk Peč a Lukáš Král | ComAp

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY VE STROJÍRENSTVÍ
9:10 – 10:15

● Využívání 3D tisku ve vesmíru a příležitosti pro studenty do budoucna
Tomáš Kapler | Prusa Research

● Cesta k technologiím příští generace
Richard Kabuď | Doosan Škoda Power

● Jak na čistší a udržitelnější budoucnost s technologiemi a inovacemi?
Honza Šonský | AVE

● O čem opravdu je čtvrtá průmyslová revoluce - Industry 4.0
Jaroslav Lískovec | Národní centrum průmyslu 4.0, ČVUT

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
9:10 – 10:15

● Nové technologie v automotive software
Petr Bergl a kolektiv | Digiteq Automotive

● Není cloud jako cloud
Vlastimil Horák | VMware

● Umělá inteligence: realita, trendy a perspektivy
Pavel Kordík | Fakulta informačních technologií, ČVUT

● Blockchain a budoucnost herního průmyslu
Štěpán Unar | GAMEE



ODBORNÝ POŘAD – TRENDY VE STAVEBNICTVÍ
9:10 – 10:15

● Digitalizace v dopravním stavitelství
Tomáš Krones a Tomáš Polačik | COLAS CZ

● Budoucnost smíšené reality ve stavitelství
Martin Maťašovský | Construsoft

● Inteligentní a odolná města budoucnosti
Jaromír Beránek | Magistrát hlavního města Prahy

● Co přináší čtvrtá průmyslová revoluce ve stavebnictví?
Radoslav Sovják | Národní centrum Stavebnictví 4.0

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY VE FINANCÍCH
9:10 – 10:15

● Vishing, phishing – odvrácená strana digitálního bankovnictví
Petr Linhart a Tomáš Jakubík | Air Bank

● Vývoj a budoucnost v oblasti daní, auditu a účetnictví
Lucie Stančíková, Jakub Vrkoč a Radovan Frolo | Deloitte

● Problémy současných peněz a Bitcoin
Josef Tětek | SatoshiLabs

● Fintech jako budoucnost finančních služeb
Miroslav Lukeš | Česká Fintech Asociace

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH
9:10 – 10:15

● Proč je důležité mít spokojené klienty a jak se to dělá
Ondřej Borkovec a kolektiv | Raiffeisenbank

● Automatizace v maloobchodním prodeji
Michal Navrátil a Marián Hofbauer | Electro World

● Změní Metaverse budoucnost práce?
Adam Rajnoha | Yord Studio

● Budoucnost ve světě služeb a hospitality
Vladana Horáková | Golden Apple Hotels, Aquapalace Praha

ODBORNÝ POŘAD – TRENDY VE ZDRAVOTNICTVÍ
9:10 – 10:15

● Zdravá budoucnost
Tomáš Šebek | Nemocnice na Františku

● Inovace pro život - tvorba léku a trendy ve farmacii
David Kolář | Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

● Genové inženýrství - dá se vytvořit budoucnost?
Kateřina Chalásová | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

● Zdravotnictví 4.0: Jak IT mění lékařské obory?
Daniel Kvak | Carebot



POŘAD O DOVEDNOSTECH PRO 21. STOLETÍ
10:15 – 10:30

● Jak na klíčové kompetence budoucího světa práce
Lenka Vokáčová | ManpowerGroup

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU BYCHOM OD VÁS POTŘEBOVALI

● Zaslat na emailovou adresu d.hamaj@readycon.live informaci – které z odborných
pořadů byste rádi u Vás ve škole promítali:

1. Trendy v elektrotechnice
2. Trendy ve strojírenství
3. Trendy v informačních technologiích
4. Trendy ve stavebnictví
5. Trendy v obchodě a službách
6. Trendy ve financích
7. Trendy ve zdravotnictví

Obratem bychom Vám zaslali link, přes který budete moci spustit vysílání.

● Pověřit jednoho pedagoga, který by dne 25. října připravil promítání a následně by
spustil studentům vysílání v době od 8:00 do 10:30.

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCECH ORGANIZAČNÍCH

● Dominik Hamaj | Manažer pro rozvoj partnerství se školami v Česku a na Slovensku
● +421 919 141 351 | d.hamaj@readycon.live | www.readycon.live

Jménem celého našeho týmu a všech odborníků mi na závěr dovolte uvést, že by nám bylo
ctí, kdyby i Vaše škola měla své zastoupení na letošní události READYCON Česko 2022.

V případě jakýchkoliv doplňujících otázek jsem Vám plně k dispozici.

S úctou a srdečným pozdravem

__________________________________

Dominik Hamaj a organizační tým
READYCON s.r.o.




