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vás srdečně zvou na odbornou konferenci, která je součástí MSV Brno 2021
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Mezi pozvanými řečníky jsou:
Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o.
prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT
Libor Witassek, Kovolit, a.s.
Martin Cígler, Solitea, a.s.

Vystoupení hlavních řečníků a následná
panelová diskuse se bude zabývat:
• výzvami pro českou ekonomiku, společnost a management
v rámci technologické transformace firem,
• oslavou světově nejznámějšího slova českého původu, ROBOT.
Akce bude zakončena networkingem a drobným občerstvením.

Rezervujte si tento termín ve svém kalendáři, účast potvrďte obratem na e-mail: krobova@cma.cz.

1. Zahájení konference
úvodní slovo prezidenta ČMA Petra Kazíka a předsedy
Klubu Manažerů roku, profesora Vladimíra Maříka

Program
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2. Newton Media, a.s.
představení mediální analýzy slova ROBOT pocházejícího
z pera Karla Čapka, jeho užívání v dnešní době ve světě
3. Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o.
vývoj technologií a robotizace s dopadem na firmy,
představení ABB a robotických „pomocníků“
4. prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT
prezentace robotů z ČVUT, přiblížení jejich výzkumu
a vývoje, zavádění umělé inteligence
5. Libor Witassek, Kovolit, a.s.
vysvětlení nových metod v managementu v závislosti
na digitalizaci a kybernetice
6. Martin Cígler, Solitea, a.s.
představení společnosti Solitea, jejích služeb a nových
možností pro firmy z hlediska digitalizace
7. panelová diskuze s Vadimem Petrovem
8. networking, drobné občerstvení

Představení
vystupujících:
Vítězslav Lukáš

Prof. Ing. Vladimír Mařík,
DrSc., dr.h.c.

Od roku 1998 prošel několika
pozicemi v technologické
společnosti ABB. Podílel se
třeba na budování projektů
v námořním a těžebním průmyslu
v jihovýchodní Asii. Generálním ředitelem
české pobočky ABB se stal v lednu 2020,
když vystřídal finskou manažerku
Tanju Vainiovou.

Je průkopníkem umělé inteligence a kybernetiky v Česku.
Stal se zakladatelem a prvním
ředitelem Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky na ČVUT, kde spojuje
špičkový výzkum s potřebami českého
průmyslu. Je také duchovním otcem
Institutu Equilibrium.

Libor Witassek

Martin Cígler

Kybernetik, podnikatel
a krizový manažer. Je majitelem firmy STOJCAR vyrábějící
díly pro letecký a kosmický průmysl. Angažuje se v Radě expertů
České manažerské asociace, která
vydává doporučení k transformaci české
ekonomiky a navázaných oblastí.

Partneři:

Od roku 1990 konzistentně
buduje IT firmu, která je
dnes známá jako Solitea.
Mezi jejími produkty najdeme
účetní a platební systémy. Dále
cloudovou infrastrukturu či datovou
analytiku. Odběrateli jsou přední české
firmy, jako CPI, Škoda Transportation
nebo O2.

