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Konference bude navazovat na její první díl konaný v rámci letošního veletrhu Ampér a tentokrát se soustředí na dvě 
oblasti související s implementací robotů zejména u malých a středních firem v různých průmyslových odvětvích. První  
blok se bude zabývat otázkami spíš technickými, druhý potom otázkami personálními, protože právě ta druhá oblast je  
ve firmách hodně opomíjena. V tomto bloku se zaměříme na práci nejen s nově přicházejícími zaměstnanci, ale s těmi,  
kteří ve firmě odpracovali řadu let a při nástupu robotizace ztrácejí zájem a motivaci ve firmě zůstávat.  
Součástí konference bude také představení aplikace „Jak na robota“ pro mobilní telefony, která by měla podstatně 
usnadnit první kontakt mezi zájemcem o implementaci robota s jeho potenciálním dodavatelem.

První výroční konference k průmyslovému blockchainu úspěšně fungujícímu v ČR (a nejen tam).  
Přijďte se dozvědět, co blockchain je, jak ho používat a jaké možnosti skýtá. Na setkání se dozvíte  
praktické zkušenosti z výstavby a provozování systému. Také zjistíte, jak snadné je se zapojit.

Konferencí vás provede pan Otto Havle, předseda představenstva ELA Blockchain services a.s. Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.

I. blok: Současný stav sítě a platformy ElA Blockchain
témata: aktuální stav sítě blockchainu, aplikace Blockchain Notarius, 
kybernetická bezpečnost
účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),  
Jan Prokš (Elektrotechnická asociace ČR / ElA Blockchain Services).
II. blok: Jak se stát majitelem nodu ElA blockchain
témata: koncepce ElA blockchainu, co je potřeba ke zřízení nodu,  
web elachain.cz, nabízené služby pro majitele nodů.
účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),  
Jakub Vodseďálek (ElA Blockchain Services), Jiří Pešek (Almeto).

III. blok: Blok vývojářů pokročilých aplikací

témata: příklady pokročilých aplikací, doporučený postup vývoje  
a integrace nové aplikace do ElA blockchainu, vývojáři chaincode a aplikací.

účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),  
Jakub Vodseďálek (ElA Blockchain Services), Tomáš Kadlec (IBM),  
Jiří Fryč (ČVUT FEL), Adam Plháček (FCC PS).

IV. blok: ElA blockchain v kontextu dalších projektů a aktivit,  
právní aspekty

účastníci: Jan Prokš (ElA/EBS), Petr Čermák (IBM),  
Tomáš Černý (Černý Legal).

PROGRAM:

I. blok – Jak na techniku
Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR 
Představení aplikace „Jak na robota“
Michal Nevěřil, Pilz Czech s.r.o.
Jiří Samek, Stäubli Systems, s.r.o.
Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o.
Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

II. blok – Jak na lidi
Lukáš Gajdůšek, PRIA SYSTÉM, s.r.o. 
Vlastní aplikace a její přívětivost pro uživatele bez ohledu  
na stupeň jejich vědomostí.
Martin Hradský, PRIA SYSTÉM, s.r.o. 
Jak vybírat nové zaměstnance do firmy, která začíná  
budovat robotická pracoviště?
Kateřina Decknerová, HR Hacker  
Způsoby jednání se stávajícími lidmi ve firmě,  
která už roboty má nebo se je chystá zavádět. 

Konferencí vás provede pan Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR. Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.
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