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Národní iniciativa Průmysl 4.0 a Vzdělávání 4.0  
 

  

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  8. prosince 2016, 14:00–17:10, 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy: 

Z-0  Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXVII. 

Z-1  Záznam z AF-LXXVII. 

Z-2  Účastníci AF-LXXVII. 

Z-3  E. Palíšek: Průmysl 4.0: Cesta k dlouhodobým úspěchům českého průmyslu.  

Z-4  Cena Wernera von Siemense. Kategorie a odměny. 

Z-5  Siemens podpoří devět profesorů na předních českých technických univerzitách. 

 

1. Zahájení. Uvítání. Informace. 

Po zahájení semináře ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) vyzdvihl M. Černohorský mimořádný význam 

ojedinělého jevu v rámci aktivit průmyslových institucí, jímž je z hlediska účinné spolupráce průmyslu se 

vzdělávací sférou Cena Wernera von Siemense. Hlavní bod programu bylo proč očekávat se zvlášť velkým 

zájmem už jen proto, že jeho autor vede jako generální ředitel skupiny Siemens Česká republika tak 

mohutné průmyslové seskupení a do Rady pro vědu, výzkum a inovace byl jmenován jistě i proto, že je 

známa kvalita jeho vhledu do problematiky technického vzdělávání.  

2. Eduard Palíšek: Průmysl 4.0 – Cesta k dlouhodobým úspěchům českého průmyslu. 

V hodinovém výkladu podal Ing. Palíšek poutavý výklad k třicetistránkové prezentaci (Z-3). Zájemci s pro-

blematikou méně obeznámení mohou pro základní informaci nahlédnout nejprve na její stránku 22 „Od 

Průmyslu 1.0 k průmyslu 4.0“. Jakmile to čas dovolí, vznikne autorův článek s obsahem výkladu a adresáti 

materiálů Akademického fóra jej budou mít k dispozici. Časově je však třeba počítat s týdny, rozhodně ne 

nejbližšími, a i s tím, že sebelepší písemné zpracování se nevyrovná bezprostřednímu vnímání mluveného 

slova a zážitku z operativní diskuse. 

3. Diskuse. 

Je přirozené, že po tak inspirativním výkladu byla diskuse neobyčejně živá a obsažná, intenzivně probíhala 

i v přestávkovém kruhu a zájem o ni vedl k překročení programově stanovené délky semináře. Došlo při ní 

i na některé detaily týkající se příloh Z-4 a Z-5. 

4. Závěr. Výhled na LXXVIII. Akademické fórum. 

Seminář podal obsažný vhled do tematické problematiky. Poděkování za to patřilo jak autorovi prezentace, 

tak všem aktivním účastníkům diskuse.  

Poslední Akademické fórum roku 2016 končilo přáním vydařených vánočním svátků a úspěšného roku 

2017. 

LXXVIII. Akademického fóra se zúčastni ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr. Kateřina 

Valachová, Ph.D. Tematika a termín jsou v jednání, budou uvedeny v pozvánce.  

LXXVII. Akademické fórum skončilo v 17:10.  

19.12.2016 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
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