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Záštita

Partneři

Distribuujeme zdarma také na základní a vybrané střední školy v ČR. Náklad 8000 ks.

Vážení čtenáři,

Česká republika se řadí mezi středně velké 
ekonomiky, ale troufám si tvrdit, že co se týká 
inovací a rychlých řešení ve složitých dobách, 
vyniká. Nezdolné odhodlání a naše přirozené 
kutilské vlohy se osvědčily právě v nelehkých 
uplynulých měsících. Tvořivost jednotlivců, 
komunit a  průmyslu jako celku se projevila 
ve správnou chvíli.

Náš stát sklízí za  svou pohotovou reakci 
na pandemii obdiv i v zahraničí. Například jako 
jeden z prvních na světě reagoval programem 
Czech Rise Up*, který v  duchu inovační stra-
tegie podporuje transfer technologií, rozvoj 
inovativního prostředí a sdíleného know-how 
v boji proti covidu-19. Jde o konkrétní nástro-
je, které přispívají k  rozvoji nové ekonomiky, 
a na takových bychom měli pracovat i nadále.

Věřím v  budoucnost českého průmyslu, kte-
rý bude založen na  přidané hodnotě, silném 
transferu technologií, rozvoji inovačního 
potenciálu a  podpoře kreativního průmyslu. 
V  těchto odvětvích můžeme jednak navázat 
na silnou historii, zároveň máme také perfekt-
ní infrastrukturu, ale hlavně schopné a tvořivé 
lidi. Myslím si, že bychom měli usilovat o hle-
dání rovnováhy a  podpořit ekonomickou so-
běstačnost naší země jako celku a spolu s tím 
i  český export ve  spolupráci s  evropskými 
partnery.

Současnou krizi vnímáme od  prvních hodin 
jako složitou situaci, kterou však lze využít 
také jako příležitost pro zdokonalování se. 
Na  Ministerstvu průmyslu a  obchodu proto 
podporujeme pilotování nových nástrojů, 
technologické projekty a  digitalizaci řízení 
procesů. Společně s  kolegy z  CzechInvestu, 
CzechTrade, Hospodářské komory ČR, Svazem 
průmyslu a  dopravy ČR a  dalšími subjekty 
mimo jiné rychle stavíme a  spouštíme nové 
služby pro podporu růstu českého průmyslu, 
mezi nimiž byla také platforma Spojujeme 
Česko nebo Linka 1212.

Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste se 
k pandemii postavili čelem a projevili kreativi-
tu, statečnost, součinnost a  pozitivní přístup. 
Příkladů máme desítky a  na  dalších stranách 
se dočtete o některých z nich víc.

Robin Čumpelík,
koordinátor Inovační strategie a člen pracovní 

skupiny Nová ekonomika, technologie,  
digitalizace a inovace poradního orgánu  

Národní ekonomické rady vlády (NERV)

* V době uzávěrky TECH EDU ministerstvo chystalo 
další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0.
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Mladí vědci podnikateli
Rychlá reakce na pandemii
Letos na jaře vpadli do veřejného prostoru s unikátní termokamerou 
Medicas jako blesk z čistého nebe. Ale výrobky z oblasti strojového 
vidění a bezdotykového měření teploty technologické společnosti 
Workswell, kterou před deseti lety založili Jan Sova a Jan Kovář, 
dva kamarádi ze studií na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha, 
pokrývají daleko širší spektrum oborů. Povídáme si s Janem Sovou.

» Vraťme se k vašemu aktuálnímu hitu. Jak 
dlouho jste se zabývali jeho vývojem?
Termokamera Medicas vychází z platformy, kte-
rou náš tým vyvíjí a zdokonaluje již asi pět let. 
Samotná termokamera ale do  letošního ledna 
neexistovala. Její vývoj však proběhl velmi rych-
le právě díky již dokončené a mnoha aplikacemi 
a zákazníky vyzkoušené platformě WIRIS. S vý-
vojem podobné termokamery jsme již ale delší 
dobu počítali, neboť do našeho oboru se zkuše-
nosti s epidemiemi SARS a MERS zapsaly velmi 
hluboko. A věděli jsme, že je jen otázkou času, 
než se objeví nějaký „SARS 2“. Ostatně velmi 
obávaný MERS se v nedávné době opět probu-

Jan Sova, spolumajitel 
technologické společnosti 
Workswell
}

|  ROZHOVOR  ||
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dil, a to v lednu v Saúdské Arábii. Počínající pan-
demie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího 
onemocnění covid-19, jehož pandemii čelíme 
v  současné době, samozřejmě vývoj termoka-
mery urychlila.

Zájem o  naši termokameru rostl od  začátku 
letošního roku zejména v  asijských zemích, 
v  nichž mají s  epidemiemi bohatší zkušenosti 
než v Evropě. Takže jsme tento produkt již v led-
nu preferovali, zdokonalili a „ušili na míru“ pro 
zdravotnické využití ve stávajících podmínkách.

I měření teploty je věda
» Jak byste bezkontaktní měření teploty, 
jež by odpovídalo současným potřebám 
medicíny, vysvětlil z pozice odborníka 
na tzv. termografii?
Horečnatý stav či zvýšená teplota jsou jedním 
ze symptomů nakažení nemocí covid-19. Její 
přesné a spolehlivé měření tedy může být sou-
částí preventivních kontrol každého, kdo na-
příště vstoupí do zdravotnických zařízení, škol, 
institucí, podniků, zkrátka všude tam, kde se 
shromažďuje mnoho lidí. K  tomu, aby se v ta-
kových místech zjednodušil a  zrychlil provoz, 
by mohla posloužit právě naše termokamera. 
Optimální vzdálenost měřené osoby činí dva-
náct metrů od kamery, ale je možné měřit i člo-
věka, který stojí velmi blízko, třeba metr. Lze se 
tak vyhnout kumulování osob a jejich blízkému 
kontaktu. V bezpečné vzdálenosti zůstává také 
obsluha zařízení, která může sledovat výstupy 
z kamer distančně. Dalšími významnými před-
nostmi zařízení jsou jeho přesnost, citlivost 
a  rozlišení. Konkurenční produkty pracují ob-
vykle s nejistotou měření 2 °C, kdežto Medicas 
s  výrazně lepší hodnotou 0,3 °C a  s  citlivostí 
0,03 °C, a to při rozlišení senzoru 640 x 512 pi-

xelů. To ale nejsou jediné rozdíly oproti konku-
renci. Výhodou termokamery je, že na  rozdíl 
od roušek nikoho neobtěžuje.

» Jaký přináší tak citlivé měření benefit?
Umožňuje identifikovat osoby jak se zvýšenou 
teplotou, tak s  horečnatým stavem. Při nasta-
veném teplotním maximu se pak na monitoru 
objeví teplotní alarm, a tím kamera informuje, 
že se s velkou pravděpodobností ve snímaném 
prostoru nachází někdo s aktuálním průběhem 
infekčního onemocnění.

» Čím jste toho dosáhli?
Vysoké přesnosti, či správněji řečeno malé ne-
jistoty měřicího přístroje, jsme dosáhli použi-
tím černého tělesa. To zde vystupuje jako tzv. 
místní etalon a zajišťuje kontinuální re-kalibraci 
přístroje.

» Jak shromažďujete a vyhodnocujete data 
z měření?
Medicas funguje na  principu bezdotykového 
měření povrchové teploty pomocí záznamu 
tepelného záření z  povrchu. Naměřené hod-
noty tepelného záření jsou poté přepočítány 
na  povrchovou teplotu. Vyhodnocení měření 
probíhá okamžitě a přístroj je dokáže provádět 
několikrát za sekundu. V současné době pracu-
jeme ještě na  dalších funkcích termokamery 
využívajících algoritmů umělé inteligence.

» O váš produkt je nyní zcela jistě zájem, je 
to tak?
Teritoriálně stoupá v  souvislosti s  přeléváním 
pandemie z kontinentu na kontinent a se zjiš-
těním, že tu koronavirus zůstane zřejmě nějaký 
čas s námi. Takové detekční zařízení, jež nevy-
žaduje náročné vyškolení, totiž může včas za-
chytit fáze výrazného růstu nakažených a upo-

Termokamera Medicas 
identifikovala u muže 
horečnatý stav

}

||  START-UPY  |

îî

Na jakém principu 
fungují termokamery?
Umožňují vidět svět v jiné 
části elektromagnetického 
spektra než lidské oko. 
Zatímco my svým zrakem 
vnímáme pouze viditelné 
světlo, termovizní přístroje 
ho snímají v potřebné části 
infračerveného spektra (tzv. 
tepelné záření). Z naměřené 
intenzity infračerveného 
záření a zadaných parametrů 
jsou pak termokamery 
schopny stanovit povrchovou 
teplotu snímaných objektů. 
Jako příklad uveďme využití 
termokamer v precizním 
zemědělství, kdy se mapují 
rozlehlé zemědělské 
plochy a zjišťuje se, jak jsou 
pěstované plodiny zasaženy 
suchem, což se dá odvodit 
z jejich povrchové teploty. 
V průmyslu se termokamery 
používají třeba při svařování, 
když se kontroluje, zda byl 
svar proveden kvalitně. 
Aplikace nacházejí své místo 
při kontrole kvality výrobků, 
zabezpečení a ostraze 
objektů nebo při policejních 
akcích (zde se využívá 
skutečnosti, že infračervené 
záření je možné „vidět“ stejně 
dobře v noci jako ve dne). 
Široké uplatnění mají také 
v medicíně při diagnostice 
zánětlivých nebo některých 
onkologických onemocnění, 
jež se projevují změnou 
teploty povrchu těla.
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zornit na  potřebu adekvátních karanténních 
opatření. A  v  nejlepším případě zabránit nut-
nosti lokální karantény například ve výrobním 
podniku nebo ve škole tím, že se zamezí vstu-
pu osoby, u níž onemocnění covid-19 aktuálně 
probíhá.

Nesoupeříme, ale spolupracujeme
» Kdy jste se rozhodli podnikat?
Asi v páťáku na elektrotechnické fakultě. Chtě-
li jsme s Honzou zůstat ve svých oborech (Jan 
Sova studoval na  katedře měření a  Jan Kovář 
na  katedře řídicí techniky – pozn. red.) a  zkusit 
se prosadit se svými nápady v byznysu. Využili 
jsme možnosti levného pronájmu v inkubátoru 
ČVUT a finanční podpory nadace ČVUT Media-
lab v rámci studentského stipendia. Do rozjez-
du firmy jsme pak vložili vlastní, velmi skrom-
né finanční prostředky. Postupně jsme sbírali 
zkušenosti v  podnikání, ověřovali své výrobky 
v praxi a sháněli první zákazníky.

Začínali jsme jako zástupci renomovaných 
zahraničních výrobců termovizních systémů 
a  od  roku 2014 se pustili do  vývoje vlastních 
produktů, například termokamer pro drony, 
pro průmyslovou automatizaci, do  systémů 
na detekci horečnatých projevů infekčních one-
mocnění, protipožárních systémů, systémů pro 
strojové vidění a videometrii.

» V současné době již patříte mezi špičku 
v oblasti strojového vidění a termovizních 
systémů, jak se termokamerám také 
říká. Které produkty tvoří základ vašeho 
portfolia?
Termovizní systém pro bezpilotní letouny a in-
spekční termovizní systém pro kontrolu kvality 
ve výrobě. Workswell je jednou z prvních spo-
lečností na světě, která vstoupila na trh s kom-

paktním řešením termokamery pro drony s ob-
chodním označením Workswell WIRIS.

» Jak funguje?
Na drony středních rozměrů se připevní termo-
kamera, která za letu měří povrchovou teplotu 
až na vzdálenost desítek metrů. Dokáže napří-
klad na ploché střeše výrobní haly odhalit, kde 
zatéká voda.

» Máte ve firmě rozdělené role?
Já se zaměřuji na základní výzkum, jiný kolega 
na vývoj hardwaru, další na aplikaci klientských 
zkušeností atd. Jde o tvůrčí činnost, během níž 
se naše aktivity vzájemně prolínají.

» Co vám podnikání komplikuje nejvíc?
Papírování. Za  těch deset let, co jsme na  trhu, 
násobně narostla byrokracie. V současné době 
máme v  pětadvacetičlenném týmu vyčleněny 
dva pracovníky pouze na administrativu.

S Janem Sovou hovořila Věra Vortelová
Foto: archiv Jana Sovy

îî

Workswell s.r.o.
Technologickou, výrobní 
a obchodní společnost 
se sídlem v ČR založili 
ještě za studií v roce 2010 
absolventi FEL ČVUT Praha 
Ing. Jan Sova a Ing. Jan 
Kovář, krátce poté do týmu 
přibyl i třetí kolega 
Adam Švestka. Zabývá se 
aplikací nových trendů 
v oblasti bezkontaktního 
měření teploty pomocí 
termografických kamer 
zejména v automobilovém 
průmyslu, potravinářství, 
stavebnictví, medicíně 
a chemickém průmyslu. 
Mezi její zákazníky patří 
třeba společnosti BMW, 
Škoda, Renault, Kia 
a mimo automobilový 
sektor Bosch, Honeywell, 
Tesco, Heineken, Kofola, 
IKEA, Net4Gas, Semikron, 
ArcelorMittal a další. Řadí 
se mezi přední světové 
společnosti v termografii. Její 
produkty se uplatňují rovněž 
v oblasti vědy a výzkumu 
(např. na Massachusettském 
technologickém institutu, 
Oxfordské univerzitě, Johns 
Hopkins University, ETH 
Zürich nebo Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě).  
Je partnerem předních 
českých univerzit 
a výzkumných institucí.

|  ROZHOVOR  ||
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Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
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Resuscitace NANO Česko
Vždyť to umíme sami!
Navzdory přesvědčivým výsledkům tuzemského nanotechnologického výzkumu 
a slibnému potenciálu v průmyslové aplikaci probudil opravdový zájem 
o nanoprodukty až nový koronavirus.

Skvělé řešení za humny
Nadějný prostředek na  ochranu, jedinečný 
a  vysoce účinný materiál AntiMicrobe WEB R 
se záchytem virů vyšším než 99,9 %, vyvinula 
technoložka Marcela Munzarová, spoluautorka 
desítek patentů a užitných vzorů. Nanotechno-
logiím a průmyslovému využití nanovláken se 
věnuje patnáct let a vývojem tohoto materiálu 
se zabývala zhruba rok.

„Celý tento projekt jsem začala před více než 
osmnácti měsíci. Původním záměrem firmy 
Nano Medical byla výroba zdravotnických 
prostředků. Kdo mohl před půl rokem tušit, 
co se stane! Až při progresi covidu-19 do  sta-
dia pandemie a  při celosvětovém nedostatku 
ochranných prostředků jsme rozšířili náš pů-
vodní záměr o  výrobu materiálu pro zdravot-

nické masky. Materiál s  tak vysokou účinností 
přece nevznikne za den. Ke všemu jsou nutné 
dlouhodobě probíhající testy, potvrzení, certi-
fikace. Výsledkem našeho snažení je Nano Med 
Clean, který svého uživatele spolehlivě ochrání 
a  je při nošení komfortní. Nemáte z  něj večer 
otlaky na  tváři, kožní reakce, neváží kilogram 
a vydržíte v něm celý den,“ vysvětluje Marcela 
Munzarová.

Společnost Nano Medical v  květnu v  liberec-
kém průmyslovém areálu převzala novou prů-
myslovou budovu výrobního závodu o celkové 
ploše 1500 m². V  krátké době sem dopravila 
hlavní technologická zařízení a  vybavila zku-
šebny a  laboratoře kvality. Na výrobě se bude 
podílet kolem třiceti pracovníků z  Liberecka. 
Podle Marcely Munzarové bude při plném vý-

|  ČESKÉ KNOW-HOW  ||

Účinnost filtru Nano 
Med Clean proti virům 
potvrdila certifikátem 
(VFE – Viral Filtration 
Efficiency) respektovaná 
laboratoř Nelson Labs v USA. 
Jedná se o tenkou textilii 
obsahující nanovlákennou 
strukturu. Uživatelé si jej 
mohou vložit do látkové 
roušky, a chránit se tak 
celý den. Je lehký a vysoce 
prodyšný, takže usnadňuje 
dýchání. Ve srovnání 
s jinými materiály dosahuje 
prodyšnosti dvě stě litrů 
vzduchu na metr čtvereční 
za sekundu

}
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konu sjíždět z výrobních linek pět až šest milio-
nů filtrů do roušek měsíčně.

Pro profesionály se materiál bude používat k vý-
robě zdravotnických masek, což jsou jednorázo-
vé zdravotnické prostředky. Česko tak může mít 
pokrytou vlastní spotřebu filtrů, a to v té nejvyš-
ší kvalitě. Bez překupníků, přemrštěných cen 
a nedohledatelných asijských výrobců.

České specifikum – magnetické 
nanočástice za pár dní

Ještě před třemi měsíci si zájemci mohli vybrat 
z  katalogů a  obratem obdržet chemikálie ne-
zbytné pro testování covidu-19. S  koronaviro-
vou pandemií ve  vyspělých zemích se situace 
radikálně změnila. Řada českých vědců pro-
to nechala své práce a  spustila nové aktivity 

na pomoc v boji s nákazou. Patří mezi ně rovněž 
Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů při Univerzitě Palackého v Olomou-
ci pod vedením Radka Zbořila. Své zkušenosti 
z  výzkumu magnetických nanomateriálů ten-
tokrát uplatnili v  oblasti medicínské diagnos-
tiky. Během několika dnů vyvinuli magnetické 
nanokuličky, klíčovou komponentu k testování 

covidu-19. Ve spolupráci s Ústavem organické 
chemie a biochemie AV ČR vyvinuli technolo-
gický postup, který plně nahrazuje nedostat-
kové komerční chemikálie a  testovací kity ze 
zahraničí.

Podle Radka Zbořila dokáže jeho pracoviště 
připravit v  jednom syntetickém cyklu objem 
nanočástic pro asi sto tisíc testů. V  současné 
době zásobují olomoučtí vědci nanokulič-
kami – zatím nekomerčně – laboratoře v  ne-
mocnicích v  Motole, Na  Bulovce, Zdravotní 
ústav v Ostravě, akademická pracoviště CEITEC 
v  Brně, Biocev v  Praze a  další. Současně však 
probíhají jednání s  podnikatelskými subjekty. 
Zájem o novou metodu totiž rychle roste nejen 
u nás, ale i v zahraničí.

Text: Věra Vortelová
Foto: archivy firem a Shutterstock

Jak se testuje 
na koronavirus?
Jde o poměrně složitou 
proceduru s několika 
kritickými místy. Klíčovým 
bodem je izolace virové 
ribonukleové kyseliny, 
RNA. Ta umožňuje 
velmi citlivě stanovit, 
jestli je v odebraném 
vzorku přítomen virus. 
V laboratořích Ústavu 
organické chemie 
a biochemie hledal tým 
Pavla Šáchy „českou cestu“ 
izolace virové RNA pomocí 
magnetických částic, které 
by byly dostupné rychle, 
v množství potřebném 
pro desítky tisíc testů 
a kvalitou srovnatelné nebo 
ještě lepší než dosavadní 
komerční produkty. Z testů 
vyšly nejlépe olomoucké 
magnetické nanočástice.

Výroba připravovaná 
v Liberci je ryze česká. Zajistí 
ji české společnosti Triola 
a její dceřiná firma Nano 
Medical. „Zájem o náš 
Nano Med Clean již 
projevily firmy vyrábějící 
zdravotnické prostředky 
a osobní ochranné 
pomůcky z Itálie, Německa, 
Slovenska, ale také z USA 
a Kanady,“ poznamenává 
Marcela Munzarová.

||  NANOTECHNOLOGIE  |
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Kdo vyvíjí a vyrábí, 
nemusí draze dovážet
„Měli jsme možnost vyzkoušet si obličejovou masku CIIRC ČVUT s nejvyšší 
ochranou a byli jsme překvapeni, jaký produkt je ČVUT schopna vyvinout 
a vyrobit v tak složité době a hlavně za tak krátkou dobu,“ prohlásil 
v březnu manažer basketbalového týmu USK Praha Michal Šob.

Podle samotných hráčů, kteří si ochrannou 
polomasku CIIRC RP95-3D na chvíli vyzkoušeli 
během tréninku, by se v ní, v případě, že by se 
koronavirová krize v nějaké podobě zopakova-
la, na čas hrát dalo.

Basketbalisté nejsou jediní, které v posledních 
měsících překvapil obrovský potenciál součas-
né české vědy. V klidných časech o sobě vědci 
nedávají moc vědět, ať už z  nedostatku času, 

skromnosti nebo v  důsledku složitosti témat. 
Teď zjišťujeme, že doslova za  několik dní byli 
schopni a  ochotni pomoci celé společnosti, 
když jí „teče do bot“.

Český institut informatiky, robotiky a  kyber-
netiky ČVUT (CIIRC ČVUT) za  jeden březnový 
týden vyvinul na speciální 3D tiskárně a certifi-
koval produkt, který ochrání profesionály v nej-
těžších klinických provozech. Do  jeho výroby 

|  SPOJUJEME ČESKO  ||
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||  VĚDA A PRAXE  |

se zapojilo sedm pracovišť, která disponují po-
třebným zařízením. Přes třicet českých firem se 
za podpory MPO spojilo, aby mohla v polovině 
dubna začít sériová výroba nové pomůcky, kte-
rá poskytuje nejvyšší míru ochrany na  úrovni 
FFP3. Díky dlouhodobé spolupráci CIIRC ČVUT 
s tuzemskými strojírenskými firmami se masku 
podařilo upravit tak, aby ji bylo možné vyrobit 
ve formě pro vstřikování plastů.

Společnost CARDAM, jejímiž zakládajícími čle-
ny jsou Fyzikální ústav AV ČR, Česká zbrojovka 
a  strojírenská společnost Beneš a  Lát, poskytla 
své vývojové know-how, výrobní kapacity a od-
borné znalosti ověřené praxí. Koordinací projek-
tu byl pověřen nový start-up ČVUT, společnost 
Trix Connections. Podle koordinátora Inovační 
strategie a  ředitele komunikace MPO Robina 
Čumpelíka se ukázalo, jak kvalitní je česká věda 
a co dokáže ve spojení s českým průmyslem.

Zdroj: MPO

Tento a řada dalších projektů byly podpořeny z programu Czech Rise 
Up – Chytrá opatření proti covid-19 Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Vedle 3D tisku „těla“ respirátoru vyvinutého na ČVUT to byly také 
ochranné membrány z nanovlákna, diagnostika protilátek, výroba 
celoobličejové masky, dezinfekční LED svítidla, izolace virové RNA nebo 
vývoj světelných řešení.

„Česká republika programem Czech Rise Up reagovala jako jedna 
z prvních na světě. S cílem podpořit v duchu inovační strategie transfer 
technologií, plošný rozvoj inovačního prostředí, udržení know-how 
a tvořivost jednotlivců, komunit a průmyslu jako celku. Jde o konkrétní 
nástroj, který přispívá k rozvoji nové ekonomiky,“ říká koordinátor 
Inovační strategie Robin Čumpelík. V době uzávěrky TECH EDU 
ministerstvo chystalo další výzvu v programu Czech Rise Up 2.0.
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Výuka v kamionu?
Ano! A každý den jinde
Už v roce 2015 přišel Karel Mareček s projektem Virtuální škola a zahájil spolupráci 
se středními a základními školami ve zlínském regionu. Jeho cílem bylo vodit 
žáky na nejrůznější místa a ukazovat jim, jak věci ve firmách fungují. Začal také 
organizovat technické kroužky na základních školách. Dnes tyto aktivity probíhají 
v rozvinuté podobě ve spolupráci s dalšími firmami pod hlavičkou projektu VISC.

VISC podporuje nejen studenty v jejich přípra-
vě na  budoucí povolání, ale i  firmy, které tak 
mají příležitost najít si správné zaměstnance 
z  řad studentů. Školám pomáhá zvyšovat zá-
jem studentů o  techniku a  v  neposlední řadě 
podporuje i rodiče, kteří by měli své děti umět 
provést volbou povolání.

Objevování schopností 
a předpokladů

V  rámci kariérového poradenství, které je ne-
dílnou součástí projektu VISC, se mohou už pá-
ťáci lépe nasměrovat k tomu, co je doopravdy 
zajímá a  pro co mají talent. Pomocí speciálně 
sestavených otázek si uvědomí, kde jsou jejich 
silné a slabé stránky. Žáci základních i středních 
škol mají také možnost prohlédnout si svůj vy-
tipovaný obor či profesi „zblízka“, a to díky spe-
ciálním návštěvám ve firmách.

„Na tyto exkurze však nevodíme celou třídu, ale 
jen skupinku dětí, které zajímá konkrétní profe-
se,“ vysvětluje Karel Mareček, majitel firmy BD 
Sensors. „U  nás tak vidí, co přesně ten člověk 
dělá, a třeba se i zapojí do práce a něco si vy-
zkoušejí. Udělají si konkrétní představu o tech-
nických profesích. Ti, které to zajímá, k  nám 
přijdou na  brigádu a  později u  nás mohou 
pracovat.“ Celý projekt VISC je vlastně snahou 
o  co největší zapojení studentů do  praxe tak, 
aby se vzdělávali na  míru potřebám konkrét-

|  FIRMY A ŠKOLY  ||

Až potkáte červenobílý 
kamion, budete vědět, že míří 
k některé ze základních škol, 
kde už na něj čeká skupinka 
dětí nadšených pro techniku

}

Více než 80 typů měřičů tlaku 
a výšky hladiny kapaliny 
vyrábí firma BD Sensors, 
která sídlí nedaleko hradu 
Buchlova. Své výrobky dodává 
téměř do celého světa a patří 
v tomto oboru ke špičce. 
„Nevyrábíme věci, které jsou 
běžně vidět v obchodech, 
a tak nás lidé z okolí málo 
znají,“ říká majitel firmy Karel 
Mareček. „I proto jen stěží 
získáváme kvalifikované 
zaměstnance, které neustále 
potřebujeme.“
}
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ních firem. Už dnes se mohou podílet na firem-
ních zakázkách i pracovat ve firmách při studiu, 
na  částečný úvazek. Firemní praxe pomůže 
studentům uspořádat si priority ve vzdělávání, 
naučí je hospodařit s časem, plnit úkoly a může 
jim dát zdravé profesní sebevědomí.

Kamion jako moderní učebna
Za budovou firmy BD Sensors parkuje červeno-
bílý kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“. 
Je speciálně upravený a  ve  svých útrobách 
ukrývá učebnu, která pojme deset žáků. Její 
hlavní výbavou jsou stavebnice pro výuku elek-
troniky a hydraulických a pneumatických systé-
mů. Nechybí ani audiovizuální technika, je zde 
také šatna a další zázemí.

Kamion začal jezdit mezi školami na  podzim 
loňského roku a  probíhají v  něm převážně 
kroužky techniky pro základní školy v regionu. 
Po dohodě se školami v něm lze uspořádat také 
projektové dny, přednášky a  další akce, jsou 
připravena témata pro žáky prvního a  druhé-
ho stupně základních škol i  pro střední školy. 
„Prvním žákem v  mobilní učebně byl ministr 
průmyslu a  obchodu Karel Havlíček,“ říká pan 
Mareček s úsměvem, „pozvali jsme ho, když byl 
v našem kraji na návštěvě.“ Kamion se mu prý 
moc líbil.

Učebny s roboty
„V  rámci projektu VISC jsme také vybudovali 
dvě učebny vybavené pro technické vzdělává-
ní. Jedna je u  nás ve  firmě a  druhá v  partner-
ské firmě Ray Service. Žáci si v nich mohou vy-
zkoušet například pájení, lepení, ale také práci 
s roboty. Ne všechny to zaujme, třeba ze sedmi 

jsou jen dva, které to nadchne a  chtějí přijít 
příště. Ale vidíme, že to má smysl,“ podotýká 
Karel Mareček.

Výčet aktivit, jimiž se firma BD Sensors podílí 
na technickém vzdělávání dětí, by byl dlouhý. 
„Kroužky, které organizujeme pro základní 
školy, vedou středoškoláci. Ty pro tuto prá-
ci připravujeme a  platíme je. Stalo se také, že 
k nám přišel učitel z obchodní akademie, který 
učí programování, a chtěl vědět, co přesně a jak 
ve firmě programujeme, aby to naučil své žáky 
správně. Zaměstnali jsme ho při škole, už k nám 
dochází dva roky. Naše aktivity jsou různorodé, 
na výsledky se čeká řadu let.“

Přestože se Karel Mareček pouští do  spolu-
práce se školami s  nadšením a  také například 
s radním Zlínského kraje Petrem Gazdíkem má 
v tomto směru dlouhodobé plány, příliš se mu 
nelíbí, že supluje roli státu. „Stát takové věci ne-
dělá, školní osnovy jsou nevyhovující. Projevilo 
se to například nyní v době epidemie, kdy měli 
někteří učitelé i žáci problém s prací na dálku. 
I toto je třeba trénovat, aby dokázali lépe rea-
govat na  nestandardní situaci,“ konstatuje šéf 
BD Sensors.

Text: Vlasta Piskačová
Foto: archiv BD Sensors

||  VISC  |

„I když zaujmeme třeba  
dva žáky ze sedmi a ti  
se pro techniku nadchnou,  
má to smysl,“ konstatuje 
Karel Mareček

}
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Jak se staví letiště?
Jako stavebnice Lego. A tak také modulární letiště frýdecko-místecké společnosti 
Transcon Electronic Systems ve vizualizaci vypadá. Uvnitř barevných kontejnerů se 
však skrývají vysoce sofistikované technologie a komponenty.

Kde si vylámali zuby Francouzi 
a Číňané, tam uspěli Češi

S  programem rekonstrukce pěti regionálních 
letišť přišla senegalská vláda zhruba před 
patnácti lety. Oslovené renomované společ-
nosti z  Francie, bývalé koloniální mocnosti, 
ani jejich obchodně draví konkurenti z Číny se 
kvůli  obavě z  náročnosti projektu do  něj ani 
nepustili. Před třemi lety se jedné z největších 
zakázek senegalského státu a  největší zakáz-
ky České republiky v  subsaharské Africe uja-
la středně velká severomoravská společnost 
Transcon Electronic Systems.

„Modulární letiště je v  České republice vyvi-
nutý světový unikát. Vyvinout a  vyrobit ho je 
natolik složité, že se to zatím jinému subjektu 
nepovedlo. Všechny moduly, v nichž jsou zabu-
dovány technologie a  inženýrské sítě, se vyrá-
bějí v Česku,“ vysvětluje jedinečnost produktu 
a tajemství obchodního úspěchu ředitel kance-

láře Transcon Electronic Systems v Senegalu Ilja 
Mazánek jr. Transcon jako generální dodavatel 
tohoto investičního celku zapojil do  jeho rea-
lizace také další české firmy, jež se na projektu 
podílejí více než padesáti procenty.

Jan Kašpar a jeho následovníci
Saint-Louis, první z  pětice senegalských letišť, 
která čeká na brzkou modernizaci, je v provozu 
ještě z dob koloniální éry, od roku 1927. Aktuál-
ně jeho obchodní význam stoupá v souvislos-
ti s  objevením ložisek ropy a  zemního plynu. 
Na první, stavební fázi, která zahrnuje zejména 
výstavbu zpevněných ploch a  budov, se pod 
vedením českého kontraktora – Transconu – 
podílejí místní firmy. Ta zahrnuje mj. kompletní 
rekonstrukci stávajícího systému drah, která 
bude obnášet prodloužení vzletové a přistáva-
cí dráhy o 600 metrů a její rozšíření na 45 met-
rů, rozšíření staré pojezdové dráhy na 23 metrů 
a obnovu povrchu stojánek pro letadla.

Transcon Electronic 
Systems, spol. s r. o.
Rodinnou firmu, která 
dodává řídicí a monitorovací 
systémy, světelná návěstí pro 
letištní ranveje a modulární 
letištní stavebnice, založil 
před třiceti lety důlní inženýr 
Vladimír Drábek st. Po něm 
společnost převzal a vede 
jeho syn Vladimír. Během té 
doby se vypracovala mezi 
pět nejvýznamnějších firem 
v oboru na světě a kontroluje 
asi sedmnáct procent 
světového trhu. Produkty 
Transconu je vybaveno přes 
240 civilních a vojenských 
letišť a heliportů v Evropě, 
Asii, Africe a Jižní Americe.

|  Z PRAXE  ||

Vizualizace jednoho 
z návrhů k výstavbě letiště 
v senegalském Saint-Louis 

}
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Druhou fázi – vybavení letiště – svým jedineč-
ným know-how plně pokrývá Transcon. „Jde 
o komplex sofistikovaného zařízení, jež je vel-
mi složité nejen technologicky, ale také podlé-
há přísným mezinárodním standardům a nor-
mám, které naši odborníci dokonale ovládají,“ 
upozorňuje ředitel senegalské kanceláře.

Většina předpisů vychází z nařízení Mezinárod-
ní organizace pro civilní letectví (ICAO). Evrop-
ské standardy jsou pak zakotveny v  normách 
Francouzského úřadu pro civilní letectví. De-
vatenáct příloh, tzv. annexů, které se váží k zá-
kladní dohodě o  vzniku ICAO, obsahuje stan-
dardy a doporučené postupy pro mezinárodní 
civilní letecký provoz. Jednotlivé členské státy 
je dobrovolně přejímají jako zákonnou normu 
(v českém zákonodárství tvoří letecké předpisy 
L1 až L19) a odborná veřejnost respektuje.

„Zmínil bych se jen o vybraných částech pro-
jektu, které jsou pro laickou veřejnost snadně-
ji uchopitelné. Řídicí věž (anglicky control to-
wer, neboli zkráceně TWR) je místo, odkud je 
nejlepší přehled o dění na letišti. Řídící letové-
ho provozu, udělující letadlům povolení k po-
jezdům, přistáním a odletům, tudíž musí přes-
ně vědět, kdo se kde zrovna nachází. Dispečeři 
sedí v nejvyšším patře této prosklené budovy, 
z níž musí mít dokonalý přehled o celém sys-
tému drah letiště, což obecně znamená, čím 
vyšší věž, tím lépe. Stavitelé kontrolních věží 
se řídí principy zakotvenými např. v sadě do-
poručení amerického úřadu civilního letectví 

(FAA), tzv. Airport Traffic Control Tower Siting 
Process, podle něhož se určuje úhel mezi nej-
zazším bodem letiště s  kritickou infrastruk-
turou, například pojezdovými drahami nebo 
ranvejemi, a  bodem, v  němž se nachází per-
sonál kontrolní věže. Ten má být podle ame-
rické normy 0,8 stupně a  francouzské normy 
zhruba 0,6 stupně. Obecně platí, čím větší 
úhel, tím vyšší věž, a tedy i míra bezpečnosti,“ 
uvádí Ilja Mazánek základní pravidlo, s  jehož 
pomocí a základními znalostmi trigonometrie 
si mohou zájemci zkusit vypočítat modelovou 
situaci při projektování řídicí věže.

Během přípravy projektu často dochází k  vy-
važování finančních nákladů na  jedné stra-
ně a  potřebě dostát technickým normám. 
„I  v  těchto případech, a  u  letiště Saint-Louis 
tomu nebylo jinak, na  sebe narážejí předsta-
vy inženýrů a  projektových ekonomů. Snížit 
výšku kontrolní věže z  původních 21 metrů 
na  18  metrů si vyžádalo lokalizaci objektu 
o  nějakých sto metrů dále od  terminálu pro 
cestující, prodloužit o 100 metrů přístupovou 
cestu k věži, překontrolovat funkčnost a bez-
pečnost tohoto řešení a rovněž porovnat jeho 
náklady s původním návrhem,“ naznačuje Ilja 
Mazánek atmosféru hry čísel a pravidel, jejímž 
cílem je pokles nákladů na moduly.

Proč si víc nevěřit?
Pozornost běžného cestujícího určitě na  prv-
ní pohled nejvíce upoutá světelná soustava 
na  monitorování a  ovládání systému letišť 
a heliportů. Světelnou technikou a pojezdový-
mi plochami se zabývá tzv. annex 14, přesně 

Ilja Mazánek jr. vystudoval 
arabštinu a mezinárodní 
rozvoj na University of Leeds, 
několik let měl na starost 
optimalizaci procesů 
a technologií v globálním 
logistickém oddělení ropného 
koncernu ExxonMobil 
a v současné době pracuje 
jako ředitel kanceláře 
společnosti Transcon 
v senegalském Dakaru. 
Ovládá arabštinu, angličtinu, 
bulharštinu a francouzštinu

}

||  HIGH-TECH  |

Kontrolní věž  
pro libyjský Tobruk}
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vymezující umístění a funkci systému a prove-
dení jednotlivých komponentů zabezpečova-
cích zařízení.

Každá světelná soustava (přibližovací, dráho-
vá, pojezdová) je obvykle napájena z rozvodu, 
který tvoří návěstidla, jejich izolační transfor-
mátory, jednožilové primární kabely a  zdroje 
konstantního proudu umístěné v  trafostani-
cích. Zdroje jsou umístěny buď místně, nebo 
dálkově pomocí ovládacího a  monitorovací-
ho systému, jehož řídicí pracovní stanice se 
nachází v  letištní věži. Annex 14 norem ICAO 
stanoví také barvy, jejich kontrast, aby vynikl 
nápis a  byl co nejzřetelnější pro pilota, a  in-
tenzitu. Například pruhy kolem drah jsou bílé 
nebo žluté s černými okraji. Poměr mezi dvě-
ma typy kontrastních barev, třeba červenou 
a bílou, představuje poměr 1 : 10.

Podle Ilji Mazánka jsou Češi ve svých oborech 
kompetentní a  inovativní a na  rozdíl od kon-
kurence ze zahraničních firem dokáží rychle 
improvizovat a na místě vyřešit nenadálé pro-
blémy. Stále jim však chybí potřebná míra se-
bevědomí a někdy i odvaha trochu zariskovat.

„Například nedávno jsme při posuzování vy-
bavení letiště narazili na  problém, při jehož 
řešení jsme dospěli k  závěru, že jeden větší 
kus původně plánované pozemní techniky je 
poněkud přebytečný, a  místo něj jsme klien-
tovi doporučili dva o  něco menší kusy, které 
ovšem svou funkcionalitou lépe poslouží po-
třebám letiště,“ vysvětluje Ilja Mazánek a  do-
dává, že podobnými kreativními přístupy jsou 
Češi ve světě proslulí.

Text: Věra Vortelová
Foto: archiv Transcon Electronic Systems

îî

Proniknout do tak složité 
problematiky se zatím daří 
jen firmám ze zemí s dlouhou 
tradicí letectví a leteckého 
průmyslu, k nimž patří i Česká 
republika. Shodou okolností 
letos 16. dubna uplynulo 
sto deset let od doby, 
kdy Ing. Jan Kašpar, jeden 
z prvních českých leteckých 
konstruktérů a pilotů, 
uskutečnil v Pardubicích 
první veřejný vzlet. Mezi další 
průkopníky tuzemské aviatiky 
se řadí rovněž Evžen Čihák, 
bratranec a spolupracovník 
Jana Kašpara, František 
Šimůnek a Metoděj Vlach.

|  Z PRAXE  ||

Letadla ATR 72-600 
senegalského vlajkového 
dopravce Air Senegal, která 
budou pravděpodobně 
obsluhovat vnitrostátní 
spoj Dakar – Saint-Louis. 
Vzdálenost mezi těmito městy 
lze dnes zdolat pouze autem 
po asfaltové silnici zhruba 
za 4 hodiny, zatímco letadlo ji 
překoná za asi 30 minut

}
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BUDE LETOS DALŠÍ
NESNESITELNĚ

ŽHAVÉ LÉTO? 
Loňské léto v pražském Klementinu bylo nejteplejší  

v historii této nejstarší stanice v zemi. Stavby se pod sluncem  
chovají jako radiátory horka. A stavíme další...

Zeleň snižuje rapidně teplotu. Sázejte stromy!  
My sázíme #DomyJakoStromy.

UMÍME TO ZMĚNIT.

ŽIVÉSTAVBY.CZ
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133 cm

67 cm

ÁMOS vision je dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům 
a přátelům školy informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim 
pomohou v osobním životě. Zároveň pomáhá ředitelům škol se jednoduše 
vypořádat s nadbytečnou povinnou administrativou.

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

OBSAH VYSÍLÁNÍ 
Videa zaměřená na prevenci, osvětu, společensky 
odpovědná a prospěšná témata, podporu kultury  
a sportu. 

VOLITELNÝ OBSAH ŠKOLY
Informace, které si škola přeje sdělit svým žákům  
a studentům, učitelům i rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Aktuální rozvrhy | Jídelníček
 | Suplování | Události školy
 | Fotografie | Úspěchy studentů
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Ankety 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Dotykové zařízení s úhlopříčkou 49″
• Rozlišení full HD 
• Připojení LAN nebo WIFI  
• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo 

DOTYKOVÁ ZÓNA
Dotyková tlačítka s obsahem navrženým přímo  
pro školní prostředí.
Každá škola má obsah a funkce v této zóně nastavené 
přímo dle svých potřeb.

• Automatická synchronizace se školním informačním systémem.

• Jednoduché ovládání a intuitivní vkládání obsahu.

• Podpora prevence sociopatologických jevů.

• Obsah vysílání vytvořený ve spolupráci s odbornými garanty.

• Úspora papíru a tisku.

• Denní zpravodajství.

• Úspora času pro vedení školy, pedagogy a žáky.

PROČ MÍT VE ŠKOLE ÁMOS VISION

KONTAKT
inpublic group s.r.o.

Mečislavova 7
140 00 Praha 4

+420 724 70 50 60
office@inpublic.cz

www.amosvision.cz
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Dobře je teď!
Nevím, co vedlo mé předky, že v první půli mi-
nulého století začali hospodařit na pozemcích 
v  záplavové zóně řeky Moravy. Tatínek v  do-
bách svého mládí dostal také přidělený kus 
této nádherné půdy a s pomocí kamarádů tam 
v  sedmdesátých letech postavil malou chatič-
ku. Už tenkrát mu starý převozník říkal, ať tam 
nebuduje sklep. Ale co by mladí poslouchali 
staré, když voda si teče klidně až za hrází, že?

Už v osmdesátých letech se ukázalo, že převoz-
ník měl přece jen pravdu. Spodní voda prosa-
kovala pod chatu zvláště ve  dnech, kdy voda 
v řece po své předešlé kulminaci opět klesala. 
A když tatínek chatu v polovině devadesátých 
let začal kultivovat a zvětšovat, přišla voda i se-
shora. To se při povodních protrhla říční hráz 
a kalná voda stála v rozsáhlé záplavové oblasti 
celé dva měsíce. I většina stromů v oblasti uhy-
nula a zdálo se, že si toto místo vezme příroda 
nazpět.

Tatínek se rozhodl chatu opravit, aby se do ní 
s  maminkou nastěhovali, když museli prodat 
i  byt, aby sehnali peníze na  výplatu tehdejší-
ho společníka ve firmě. Po třech letech pobytu 
v odloučené chatě se rodiče mohli přestěhovat 
do  klasického domku. Pokud toto byla krize, 
tak ji tatínek zdárně překonal. Svou aktivitou 
a odhodláním uvedl svůj život do normálu.

Před dvěma lety jsem dostal pozvánku vystou-
pit na konferenci zaměřené na téma krize a jak 
z  ní. Moc jsem nechápal, co to má se mnou 
společného. Můj život přece není plný kotrmel-
ců ani pádů. Bylo mi vysvětleno, že jsme pře-

ce s  tatínkem a  sourozenci zažili finanční krizi 
v roce 2008, která naši firmu zasáhla, a my jsme 
v  té době dokázali postavit nový areál, který 
jsme otevírali v  květnu 2009. Musel jsem se 
tedy zamyslet. Co vedlo k  tomu, že i  při dras-
tickém propadu tržeb jsme dokázali už za dva 
roky mít lepší čísla než dříve?

Přišel jsem hlavně na  to, že stačilo dělat si to 
svoje. Nemít pozornost upřenou na  špatné 
zprávy, ale naopak vnímat drobné úspěchy, 
které byly vidět všude kolem nás. Jen některým 
nepřišly dost zajímavé. Tyto drobné úspěchy 
podporovat stejně jako kolegy a  zákazníky, 
kteří jsou na stejné vlně. Myslím, že nejlepší je 
nemít čas. Znásobit svou aktivitu a  ukazovat 
lidem kolem sebe cestu svým optimismem. Ne-
bylo přitom snadné dát lidem práci v době, kdy 
jí moc nebylo.

Tyto dny mi mou teorii o blahodárnosti zvýše-
né aktivity v  době nouze jen potvrzují. Nikdo 
z nás nemůže mít radost z dopadů dnešní krize. 
Všichni jsme ale dostali příležitost ukázat, jak 
silní jsme, a doufám, že nás tato energie rychle 
neopustí.

A naše chatka? Od tatínka jsem ji dostal v roce 
2007, abych se jako novopečený Pražák měl 
kam vracet. Dnes na ní trávím víkendy a za časů 
korony jsem si užíval večerní ticho, které kvůli 
všem zákazům umlčelo nedaleký hlučný ranč. 
Jak říkal Ota Pavel, se kterým nás spojuje láska 
k řece: „Je možné, že dobře je teď…“

Text a foto: Libor Sedláček

Libor Sedláček 
je spolumajitelem rodinné 
firmy GUMEX, spol. s r. o.
Založil ji v garáži 
zemědělského družstva 
v roce 1994 jeho otec Jan 
Sedláček. Dnes je Gumex 
předním dodavatelem 
průmyslových hadic 
a těsnění v České republice 
a na Slovensku. V osmi 
pobočkách zaměstnává 
150 lidí, v soutěži Firma roku 
2019 získal v Jihomoravském 
kraji 1. místo

}

Nejstarší a nejmladší 
člen rodinného klanu 
Sedláčkových „na sumci“

}

||  FEJETON  |

133 cm

67 cm

ÁMOS vision je dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům 
a přátelům školy informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim 
pomohou v osobním životě. Zároveň pomáhá ředitelům škol se jednoduše 
vypořádat s nadbytečnou povinnou administrativou.

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

OBSAH VYSÍLÁNÍ 
Videa zaměřená na prevenci, osvětu, společensky 
odpovědná a prospěšná témata, podporu kultury  
a sportu. 

VOLITELNÝ OBSAH ŠKOLY
Informace, které si škola přeje sdělit svým žákům  
a studentům, učitelům i rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 
 | Aktuální rozvrhy | Jídelníček
 | Suplování | Události školy
 | Fotografie | Úspěchy studentů
 | Školní řád | Dokumenty školy
 | Mapa školy | Školní knihovna
 | Zpravodajství | Školní časopis
 | Dotazníky | Ankety 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Dotykové zařízení s úhlopříčkou 49″
• Rozlišení full HD 
• Připojení LAN nebo WIFI  
• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo 

DOTYKOVÁ ZÓNA
Dotyková tlačítka s obsahem navrženým přímo  
pro školní prostředí.
Každá škola má obsah a funkce v této zóně nastavené 
přímo dle svých potřeb.

• Automatická synchronizace se školním informačním systémem.

• Jednoduché ovládání a intuitivní vkládání obsahu.

• Podpora prevence sociopatologických jevů.

• Obsah vysílání vytvořený ve spolupráci s odbornými garanty.

• Úspora papíru a tisku.

• Denní zpravodajství.

• Úspora času pro vedení školy, pedagogy a žáky.

PROČ MÍT VE ŠKOLE ÁMOS VISION

KONTAKT
inpublic group s.r.o.

Mečislavova 7
140 00 Praha 4

+420 724 70 50 60
office@inpublic.cz

www.amosvision.cz
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David Feist:

Koronavirus prověřil 
odolnost firem
Ta naše obstála a jedeme 
dál na plný plyn
Poslední měsíce v nouzovém stavu spojeném s nejrůznějšími omezeními, která 
pandemii provázela, potvrdily tři sta let staré heslo slavného ruského vojevůdce 
Suvorova, že „těžko na cvičišti – lehko na bojišti“. Nejen o důkladné přípravě, 
ale i o trendu home office a digitalizace hovoříme s Davidem Feistem, vedoucím 
oddělení IT mezinárodně úspěšné farmaceutické společnosti Cayman Pharma.

» Uplynulé týdny rozpoutaly na poli 
digitalizace firem tornádo. Například 
Microsoft zaznamenal denní rekord 
2,7 miliardy minut on-line schůzek 
prostřednictvím své platformy Microsoft 
Teams. I ty firmy, které byly dřív 
s digitalizací pozadu, musely rychle udělat 
alespoň základní kroky, aby nebyly nuceny 
přerušit provoz. Jak rychle jste do nového 
módu naskočili vy?
Poměrně rychle, neboť první kroky jsme měli 
dávno za  sebou. Naše firma totiž prožila ne-
blahou zkušenost s  výpadkem, který byl před 
lety způsoben povodněmi. Od  té doby jsme 
v  oblasti elektronizace a  digitalizace realizo-
vali přípravy v  různých oblastech a  ty se nám 
právě s  nástupem koronavirové krize zúročily. 
Již před ní jsme využívali nové technologie, 
a  to především funkční a  bezpečné VPN sítě, 
a umožňovali svým zaměstnancům nepřerušit 
práci a  kontakt s  firmou například na  služeb-
ních cestách nebo ve výjimečných situacích při 
práci z domova.

Nutno však říct, že tato možnost se dříve týka-
la pouze velice omezeného okruhu klíčových 
pracovníků. Jako farmaceutická firma, která vy-
rábí léčivé látky, je certifikována v systému ISO 
a  schválena v  režimu správné výrobní praxe 

VPN tvoří zabezpečený 

datový tunel mezi lokální 

sítí a počítačem vzdáleného 

uživatele, který tak může 

pracovat podobně, jako 

kdyby seděl v kanceláři 

firmy. Přenášená data jsou 

přitom zašifrována, aby se 

ochránily informace uložené 

na firemních serverech. Právě 

v souvislosti s pandemií 

covidu-19 totiž rostl počet 

kybernetických útoků 

na nezabezpečená připojení.

David Feist, vedoucí oddělení 
IT ve společnosti Cayman 
Pharma, která dodává léčivé 
látky téměř do celého světa
}
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Státním úřadem pro kontrolu léčiv a americkou 
Food and Drug Administration (FDA), jsme totiž 
nuceni daleko přísněji dodržovat všechny pro-
cesy. V rámci režimu správné výrobní praxe za-
tím často bývají jednotlivé výrobní kroky pod-
loženy papírovými dokumenty, které mnohdy 
vyžadují několik podpisů a  přítomnost odpo-
vědných pracovníků na pracovišti.

A  mimochodem, když už jste zmínila platfor-
mu Microsoft Teams, i nám se hodně osvědčila 
a komunikujeme na její bázi nejen mezi sebou, 
ale i s naší mateřskou společností v USA.

» Home office se tedy u vás stal denním 
chlebem?
Pandemie nás postavila před nutnost chránit 
zdraví našich zaměstnanců, ale zároveň udržet 
firmu v  chodu. Kromě přísných hygienických 
opatření bylo nezbytné, abychom se na praco-
višti střídali po menších skupinkách a zbývající 
kolegové pracovali z  domu. Bylo na  nás z  od-
dělení IT zabezpečit v co nejkratším čase, aby 
vše i v tomto režimu spolehlivě fungovalo. Jed-
noduše řečeno: zatímco před pandemií v naší 
firmě pracovaly z domova řádově jednotky lidí, 
nyní jsou to desítky – a pro to bylo třeba vytvo-
řit podmínky.

» Co to především obnášelo?
Využít na  maximum všechny notebooky, které 
dosud nesloužily pro home office, důkladně je 
„přezbrojit“ a  zabezpečit a  také pořídit nový 
hardware. Jak všichni víme, s  tím byl problém, 
protože trh byl zahlcený poptávkou, ale nám 
se ještě včas povedlo pár dalších notebooků 
zakoupit. A pak jsme samozřejmě museli sladit 
veškerá připojení včetně všech domácích praco-
višť a kolegy zaškolit a poučit o možných rizicích.

» Zaznamenali jste nějaký kyberútok?
Spíše pokusy ve  formě scamů, naši lidé jsou 
však poučeni, že na ně nemají reagovat. Když 
si nejsou jisti jejich původem, vždy se obracejí 
na naše oddělení, my vše vyhodnotíme a určí-
me další postup.

» Co jsou to scamy?
Scam je v angličtině „bouda“, takže někdo se ji 
na vás snaží ušít. Například vám pošle jménem 
vašeho nadřízeného e-mail a žádá vás, abyste 
na konkrétní účet poslali nějakou částku. E-mail 
se tváří velice seriózně a důvěryhodně, a pokud 
není příjemce ostražitý, může dojít k  chybě. 
Zvláště v napjatých situacích, jakou pandemie 
bezesporu byla a  je, může být uživatel víc ná-
chylný neuváženě reagovat.

» V souvislosti s pandemií se cítí spousta 
firem ohrožených, neboť jejich obraty 
klesly a chybějí jim nové zakázky. Jak je 
tomu u vás?
Náš obor naštěstí zatím v  tomto směru zasa-
žen nebyl, poptávka po našich léčivých látkách 
zůstala a  někde se dokonce zvýšila, takže za-
kázek máme dost a zdá se, že obchodní plán, 
který jsme si na  tento rok vytýčili, splníme. Je 
to zásluha všech zaměstnanců naší firmy. Ti se 
po  celou dobu snažili pracovat i  v  nelehkých 
podmínkách na maximum a důsledně dodržo-
vali pravidla, která naše firma v rámci minima-
lizace zdravotních rizik spojených s  pandemií 
koronaviru nastavila.

» Říká se, že po pandemii nebude už nic 
stejné jako před ní. Jak se to projeví u vás?
Určitě to přinese nutnost dalších investic 
do  digitalizace, neboť počet účastníků, kteří 
se vzdáleně připojují do firmy, se zvýšil a s tím 
také vzrostly nároky na hardware i na zařízení, 
které toto připojení umožňují. Kolegové tak 
budou moci být ve  spojení s  firmou v  každé 
situaci, usnadní to i  pracovní zapojení matek 
na mateřské dovolené nebo třeba vyřeší situa-
ci, když si někdo zlomí nohu a nebude schopen 
na pracoviště přijet. V neposlední řadě mají ze 
současného vývoje radost naše personalistky, 
protože možnost pracovat z  domova k  nám 
přiláká na  určité pozice absolventy vysokých 
škol. Mladí lidé totiž mají představu, že budou 
alespoň jeden den v týdnu pracovat na dálku.

S Davidem Feistem si povídala Jana Jenšíková
Foto: archiv Davida Feista a Shutterstock 

Virtuální pracoviště 

by mělo pracovníkům 

firem umožnit spolupráci 

s ostatními členy týmu, 

plnění úkolů i sdílení 

informací a myšlenek. Není 

snadné zajistit, aby každý 

z nich měl k dispozici 

základní prostředky nutné 

k fungování ve virtuálním 

prostředí: notebooky nebo 

laptopy, síť VPN, potřebný 

software, mobilní internet či 

rychlou wi-fi síť v domácím 

prostředí. „A hlavně 

spolehlivý IT tým za zády, 

který jim pomůže reagovat 

na nestandardní situace či 

vyřeší technický problém,“ 

dodává David Feist.
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Na změnu reaguje každý jinak
Je třeba to jen pochopit
Osobnost člověka je fascinující. Každý z nás je totiž naprosto jedinečný. A není 
snadné to zjistit, protože si všichni nasazujeme jakousi sociální masku, představme 
si ji třeba jako karnevalovou. Ta se formuje v závislosti na vzdělání, postavení a okolí, 
v němž jsme vyrůstali a v němž se pohybujeme. Jak tedy reagují dva základní typy 
osobnosti na změnu, která je v tuto chvíli tak nějak všudypřítomná?

Dva základní typy lidí a jejich 
přístup k práci
PIONÝR: Hlavně mi nedávejte číst 
návod
Pod označením „pionýr“ se skrývá osoba, která 
potřebuje ke své práci neustále nějakou výzvu 
– ta je pro ni zároveň i  motivací. Miluje nové 
věci a  nové způsoby zvládání situací kolem 
sebe. Do  neznámých oblastí se nebojí „skočit 
po  hlavě“. Ráda buduje, tvoří a  posouvá věci 
kupředu. Je velmi flexibilní, co se týče případ-
ných změn, a ráda se učí praktickou zkušeností, 
manuál k novým věcem je většinou to poslední 
místo, kde vyhledává potřebné informace. Ob-
jevování a možnost zažít to na „vlastní kůži“ je 
to pravé. Rutinní a stále se opakující činnosti ji 
nudí a demotivují.

Pionýr většinou miluje vzdělávání, a to i v oblas-
tech, které přímo nesouvisí s výkonem jeho prá-
ce. Bere to jako zpestření všedních dnů. Má po-
třebu sebe a své okolí neustále posouvat vpřed. 
Znervózňuje jej pocit, že „přešlapuje na místě“ 
a nemá se kam rozvíjet. Je třeba hlídat, aby se 
nikdy nezačal nudit tím, že už svou práci či akti-
vitu dobře zná a nemá jej co překvapit.

Díky tomu, že vítá změny, dokáže se jim poměr-
ně rychle přizpůsobit, takže jakoukoli nestan-
dardní situaci, kdy je třeba něco rychle změnit 
a pružně reagovat, vítá s nadšením a entuzias-
mem. Prostě rád tvoří a buduje.

RUTINÉR: Dvakrát měř a jednou řež
Rutinér je osoba, která ke  své práci potřebuje 
přesně daná pravidla a postupy. Miluje, když ví, 
co ji v práci čeká, a prvek nahodilosti je napros-

to minimální. Než se vrhne do něčeho nového, 
raději se nejdříve v dané problematice vzdělá. 
Řídí se heslem „dvakrát měř, jednou řež“ a roz-
hodně to není příznivec metody pokus–omyl. 
Takový člověk si před použitím nové věci nastu-
duje její manuál, aby naprosto přesně věděl, co 
má dělat, a zbytečně netápal.

Rutinér se také rád vzdělává, ovšem většinou 
se snaží, aby to bylo v oblasti, které se již nyní 
věnuje a  v  níž rozvíjí dosavadní zkušenosti 
a praxi. Rád se drží svých vyzkoušených postu-
pů a pracovních návyků, a pokud se kolem něj 
odehrává příliš mnoho změn, znervózňuje ho 
to. A to často bývá u rutinérů jeden z důvodů 
odchodu ze zaměstnání. Oni sami o sobě nera-
di mění práci, ale když se firma či jejich pracov-
ní pozice velmi rychle vyvíjí a není zde možnost 
najít opakující se rytmus, musí odejít. Rutinéři 
nejsou tolik pružní jako pionýři a  ke  změnám 
se staví velmi konzervativně, ale existují pozi-
ce, kde je tento přístup naprosto k nezaplacení. 
Dovedete si třeba v účetní kanceláři nebo v ka-
bině dopravního letadla představit pionýra?

Závěrem
Samozřejmě, že praxe není takto černobílá. 
Tyto dva typy se různě prolínají. Můžete po-
tkat pionýra, který potřebuje novou výzvu 
každý měsíc, ale i takového, pro nějž je výzva 
jednou za  rok úplně v  pořádku. A  totéž platí 
i pro rutinéry. Nedá se také říct, zda je jeden či 
druhý horší či lepší pracovník; každý z nich se 
hodí na něco jiného. Jedno však platí zcela jis-
tě: pokud rozklíčujeme, jaké osobnosti máme 
v týmu a na co se hodí nejvíc, bude se nám da-
řit mnohem lépe.

Text: Hana Slačálková
Foto: Eva Stanovská a archiv Performia

V osobnosti každého 
jedince bychom měli 
hledat odpovědi na tři 
základní otázky: Hodí se 
na danou pozici, profesi 
či roli ve skupině? Dokáže 
spolupracovat v týmu? 
Jak moc si stojí za svými 
názory a rozhodnutími? 
Umět nahlédnout pod 
sociální masku jednotlivce, 
identifikovat jeho silné 
a slabé stránky a najít 
způsob, jak je využít, to 
je základem úspěchu 
jakéhokoli vedoucího 
týmu, ať už je to učitel 
ve škole nebo řídicí 
manažer ve firmě.

Hledáme další srdcaře. Připojíte se k nám? 
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