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výzkum, vývoj, vzdělávání

V pátek 26. března 2021 se v prostorách 
Technologického centra Hradec Králové 
uskutečnilo zakládající setkání nové platfor-
my OPAaR (Otevřená platforma automatiza-
ce a robotiky).

Zástupci z řad firem, škol a odborné veřej-
nosti na setkání podepsali memorandum, kte-
ré je prvním krokem ke spolupráci při šíření 
vzdělávání v oborech automatizace a robotiky 
na úrovni základních a středních škol v ČR.

Platforma by měla v následujících týdnech 
získat formální podobu konsorcia a institutu, 
které budou sdružovat zapojené organizace 
a subjekty se zájmem o problematiku automa-
tizace a robotiky ve vzdělávání. Členové plat-
formy budou aktivně spolupracovat na imple-
mentaci prostředků automatizace a robotiky 
do výuky, podílet se na zvyšování kompeten-
cí pedagogů a šířit osvětu v úzkém propoje-
ní s akademickým sektorem, odbornou veřej-
ností, soukromým sektorem i dalšími zájemci.

Memorandum OPAaR

Východiska k memorandu:
– úroveň vybavenosti škol prostředky pro vý-

uku automatizace, robotiky a příbuzných 
oborů je nízká,

– žáci a studenti nejsou dostatečně připra-
veni pro budoucí praxi, zejména v oblasti 
přírodních a technických disciplín, včetně 
manuálních zručností,

– existuje naléhavá společenská potřeba pod-
pořit polytechnické kompetence studentů 
a žáků českých škol, aby byli lépe připra-

Založení platformy OPAaR
veni na život v průmyslově vyspělé a infor-
mační společnosti a na své budoucí uplat-
nění,

– je třeba reagovat na rostoucí celospolečen-
skou poptávku po kvalitní technické inteli-
genci pro zajištění konkurenceschopnosti 
českých firem a jejich rozvoj v souvislos-
ti s trendy průmyslu 4.0 a chytré výroby.
Základní motivací založení platformy 

OPAaR je aktivně pomoci překonávat pro-
blémy v oblasti vzdělávání žáků a studentů 
českých škol v oborech AaR.

Signatářem memoranda se mohou stát fy-
zické nebo právnické osoby, které:
– budou aktivně propagovat automatizaci 

a robotiku na úrovni základních a střed-
ních škol s cílem implementovat je do běž-
né výuky,

– budou aktivně prosazovat metody vedoucí 
k rozvoji samostatného a kritického myš-
lení žáků a studentů,

– budou pomáhat zvyšovat kompetence pe-
dagogů efektivně využívat výukové pro-
středky automatizace a robotiky při běžné 
výuce,

– budou pomáhat vytvářet kreativní prostředí 
jako základní předpoklad kladné motivace 
žáků a studentů aktivně se věnovat proble-
matice automatizace a robotiky,

– budou propagovat využití nástrojů infor-
matiky a kybernetiky v automatizaci a ří-
zení (digitální transformace, kyber-fyzické 
systémy, modelování a simulace systémů, 
využití metod umělé inteligence, průmys-
lový internet věcí),

– budou při své činnosti aktivně vnímat 
a propagovat aktuální společenské potře-
by (ochrana životního prostředí, snižová-
ní energetické a materiálové náročnos-
ti, uplatnitelnost na trhu práce, zvyšová-
ní konkurenceschopnosti místních firem, 
zvyšování životní úrovně apod.),

– budou ctít a šířit základní etické principy 
využití automatizace a robotiky (Asimo-
vovy zákony robotiky, etická pravidla pro 
využití umělé inteligence, globální princi-
py společenské zodpovědnosti a udržitel-
ného rozvoje atd.) a budou je plně imple-
mentovat do své činnosti, aby tak vyvraceli 
mylné představy o antagonismu techniky 
a lidí a posilovali důvěryhodnost automa-
tizace a robotiky,

– budou spolupracovat a sdílet výsledky své 
činnosti v oblasti vzdělávání v rámci této 
platformy, tj. se signatáři tohoto memo-
randa, budou otevření aktivní spolupráci 
s okolím (akademický sektor, průmyslové 
firmy a společnosti z oblasti automatiza-
ce a robotiky, popularizátoři problemati-
ky automatizace a robotiky, odborná ve-
řejnost, zájemci z řad rodičů žáků a stu-
dentů),

– budou aktivně hledat možnosti a způsoby 
dalšího rozvoje této platformy.
Další informace o platformě OPAaR 

a možnostech zapojení do její činnosti si zá-
jemci mohou vyžádat na adrese redakce (bar-
tosik@automa.cz).
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y   Digitální výroba 2021
České podniky se úspěšně hlásí k trendu 

digitalizace průmyslu a postupují od teorie 
ke konkrétním projektům.

Tradiční konference Digitální výroba, kte-
rá mapuje fenomén průmyslu 4.0, se nesou-
středí pouze na teorii a věčné polemizování 
nad tématem, zda stojíme na prahu evoluce, 
či revoluce, ale odráží skutečný stav v čes-
kých výrobních podnicích, zájem o tuto pro-
blematiku a představuje aktuální dostupné 
technologie.

Konference se uskuteční i letos, 8. a 
9. června, v náročných podmínkách daných 
opatřeními proti šíření čínského koronavi-
ru. Je plánována jako virtuální akce s ži-

vým přenosem, ale dostupný bude také zá-
znam. Registrovaní účastníci mohou konfe-
renci sledovat zdarma z pohodlí kanceláře 
nebo domova. 

Témata konference lze shrnout těmito 
body:
– průmysl 4.0 – jak akceleruje digitalizace 

v době koronaviru,
– digitální transformace – čas digitalizace  

a spolupráce,
– skutečný stav v ČR a SR – rozdílné přístu-

py blízkých trhů,
– malé a střední podniky – digitalizace se 

nesmí bát,
– jak mění IT firmy nabídku pro průmysl,
– příležitosti, které jsou ihned aplikovatelné 

v rámci digitalizace průmyslu,

– ukázky reálných implementací digitali-
zace ve výrobě,

– případové studie použití prvků digitali-
zované výroby v ČR,

– IIoT – příležitosti pro výrobu,
– hledání univerzálního protokolu,
– jak správně využívat nasbíraná data,
– prediktivní údržba 4.0 – místo nejčastěj-

šího výskytu digitálního přístupu,
– rozšířená a virtuální realita ve výrobě,
– umělá inteligence v průmyslu 2021.

Program konference bude zveřejněn 
17. května a spolu s dalšími informacemi 
jej zájemci najdou na https://www.konfe-
rence-vyroba40.cz/. Pořadatelem konferen-
ce je společnost Trade Media a časopis Au-
toma je jejím mediálním partnerem. (ed)0513-20_SLOVLOG_INZ_KRAL_180x82mm_V7.indd   1 27.08.2020   9:12

 
Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.


