
 
 

Doprovodný program veletrhu 
 

Prezentace, vystoupení přednášejících a veškeré další hodnotné příspěvky, budou zaznamenány a 
dostupné on-line. 
 

1. den, 15.5.2018 - Spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou 
 

Určeno pro uzavřenou společnost a média. 
 
Strategické zaměření: Uplatňování výsledků VaV v praxi; Názory zástupců státní správy, 
výzkumných organizací, velkých firem, asociací, výzkumníků, kooperativní výzkum … 
 
od  -  do název aktivity 

 
 
10:00-11:00 Slavnostní zahájení 
 
11:00-12:00 Komentovaná prohlídka vybraných expozic 
 
12:00-13:30 Společně tvoříme skvělou budoucnost – priority VaVaI 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
Funguje spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou? Řízení, financování a 
politika VaVaI. 

 
13:30-13:45 Vyhlášení a předání ocenění „Grantika Inovativní projekt“ 
 
14:00-15:15 Uplatňování výsledků VaV v nadnárodních korporacích u nás a v zahraničí 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
Možnosti, praktické zkušenosti, úskalí, příležitosti. 

 
15:30-16:45 Výsledky VaV v inovativních řešeních malých firem 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
Co jsme chtěli, co jsme nechtěli, jak to dopadlo a jak tedy příště na to. 

 
17:00-18:00 „Zaměstnavatel roku – region Morava“ - Předání ceny Klubu zaměstnavatelů 
 
19:00-23:00 Společenský večer - „Neformální (ne)gala večer“ s programem 
 

 
 
 

Další aktivity v průběhu 1. dne: 
● VIP zóna pro neformální B2B jednání - volné diskuse při občerstvení 
● Centra kompetence, mapování potenciálu a výzkumných kapacit - průběžný sběr dat 
● Pojďte firmám ukázat, že jste pro ně přínosem / Pojďte ukázat, na čem pracujete, v čem 

Vám mohou jiní pomoci - průběžný sběr dat pro následnou publikaci 
 

  



 
 

 
2. den, 16.5.2018 – Mezioborová komunikace 

 
Určeno pro pro odbornou veřejnost a studenty. 

 
Program se zaměřením na odbornou veřejnost: Vědec je vědcem, aby dělal vědu! Nemusí být 
manažer, nemusí být specialista na marketing… Kdo tedy? Kdo zhodnotí excelentní výsledky jeho 
práce? Sdílení informací mezi odborníky, mezi organizacemi, v rámci organizací, mezinárodní … 
 
od  -  do název aktivity 

 
 
10:00-11:45 Proměny – hmota, energie, instrumenty  … 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
Energie - elektřina, chemie, přeměna ; Hmota - materiál, povrchy. 

 
12:00-13:45 Jak podpořit meziútvarové sdílení znalostí 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
„Kdybychom tak jen spolu více komunikovali a vzájemně si sdíleli, co víme…“ 
Je Vám ten povzdech povědomý? Přijďte si poslechnout, jak ke sdílení znalostí 
přistupují ve vybraných organizacích. 

 
14:00-15:45 Smart technologie vs. smart lidé - 1:0? 

prezentace účastníků + panelová diskuse + dotazy 
SW, zdraví, bezpečnost, technologie, … - komunikace je základ. 

 
16:00-17:45 Budování a vedení kooperativních teamů 

Úspěšné plánování, projekty, mezilidské vztahy, finance, marketing, ... jde to vůbec 
dohromady? Propojení funkčnosti a efektivity při zachování "lidskosti" - jak na to. 

 
19:00-22:00 FuckUp Night - Známé osobnosti hovoří o své cestě k úspěchu a co se tehdy 

nepovedlo - www.fuckupnights.cz 
 
 
 
 
Další aktivity v průběhu 2. dne: 

● Exkurze / výjezdy pro registrované do vybraných výzkumných center v Brně 
● Dny dotačních příležitostí a financování VaVaI – prezentace + konzultační schůzky 
● B2B jednání – platforma pro propojování vědecko-výzkumné a aplikační sféry 
● Soutěž pro studenty s ÚPV - na stánku vystavovatele 
● StartUpFestival zóna - výstavní plocha 
● JobFair zóna - výstavní plocha 
● … 

 
  

http://www.fuckupnights.cz/


 
 
 

3. den, 17.5.2018 - Vzdělávání a lidské zdroje 
 

Určeno pro širokou veřejnost a organizované skupiny. 

 
Program je zaměřen na širokou veřejnost a řeší řadu otázek, které se týkají rozvoje lidské 
osobnosti v příštích letech pod pozitivním i negativním vlivem pokročilých technologií a inovativních 
procesů. 
Co studovat?  Co se učit, jak se rozvíjet? To nebudu nikdy potřebovat! Motivace pro mladé – 
možnosti dalšího profesního rozvoje / uplatnění; Jak zaujmout potenciálního studenta / 
zaměstnance – děláme něco zajímavého; … 
 
od  -  do název aktivity 

 
 
10:00-11:45 Budoucnost práce je kontroverzní téma pro celé lidstvo – jsou Češi připraveni? 

Stanou se z řemeslníků umělci, z dělníků ajťáci? Zbaví nás automatizace neoblíbené 
práce, pochopíme a naučíme se konečně být šťastní? 

 
12:00-13:15 Změny v práci 

Co přináší a co potřebuje nová generace? A co s těmi staršími? Co vlastně znamená 
flexibilní prostředí? A jaké dopady mají tyto změny na práci ve vědě a výzkumu? 

 
13:30-15:00 Kariéra a vzdělávání – má větší význam pro společnosti nebo pro lidí? 

Nutnost nových forem celoživotního vzdělávání, podpora kreativity v edukativních 
procesech, příprava na budoucí možnosti rozvoje osobnosti a jobquitters jako 
katalyzátor vývoje. 

 
15:15-16:45 Mimoškolní aktivity – jak se připravují mladé lidi na práci? 

Co pro HR znamená, když takovou činnost má kandidát v životopise? Jaké 
kompetence můžeme od lidí očekávat? 

 
17:00-18:00 Vyhodnocení III. ročníku VVVI – rozhovory s účastníky, shrnutí pro média 

 
 
 
 
Další aktivity v průběhu 3. dne: 

● Exkurze / výjezdy pro registrované do vybraných výzkumných center v Brně 
● Dny dotačních příležitostí a financování VaVaI – prezentace + konzultační schůzky 
● B2B jednání – platforma pro propojování vědecko-výzkumné a aplikační sféry 
● Soutěž pro studenty s ÚPV - na stánku vystavovatele 
● … 


