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STROJÍRENSTVÍ V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU



Letošní ročník Strojírenského fóra proběhl premiérově jako 
videokonference a jsme přesvědčeni, že všem účastníků 
přinesl hodně nových podnětů a informací, které jim pomohou 
orientovat se v této složité situaci. 
Obsah byl zaměřený na tradiční téma inteligentní výroby. Nově 
ale úvodní blok vč. panelové diskuse patřil aktuální situaci ve 
strojírenství v době covidové z pohledu makro i mikroeko
nomického, vizionářského a krizového řízení firem. Mezi před
nášejícími proto byli významní ekonomové, krizoví manažeři 

i zástupci firem, kteří sdělovali svoje zkušenosti, představovali 
svoje doporučení a návrhy řešení.
V sídle firmy Exponex jsme zřídili přenosové studio, které 
ovládal mistr střihu, mistr zvuku a kameraman. 
Hladké spojení s přednášejícími zajišťovaly dvě operátorky, 
asistentky zpracovávaly dotazy účastníků z chatu. A v nepos
lední řadě jsme moderátorům připravili krásné studio. Jak 
vypadá takové zázemí videokonference si můžete prohlédnout 
na fotografiích níže.



Bylo to moc fajn, díky všem, kdo v této době dokáží něco tako
vého dát do kupy.
Miroslav Singer, Generali CEE HOLDING

Bylo mi ctí býti u toho. Těším se na svou další účast na něk
teré z vašich konferencí či eventů. Napříště už doufám v účast 
prezenční naživo před publikem.
Tomáš Duba, Siemens s.r.o.

Děkuji velmi za Vaše pozvání na Strojírenské fórum. Jeho od
borné zaměření a celkovou úroveň hodnotím vysoce, akce se 
mi velmi líbila a přinesla dobré odborné podněty.
Gratuluji Vám také k bezvadnému zvládnutí vzdálené komu
nikace včetně živého přenosu ze studia.
Matej Sulitka, RCMT ČVUT v Praze

Včera jsem sledovala dopolední blok, včetně části panelu. Bylo 
to vynikající a zajímavé. Výborně připravené, opravdu přínosné. 
Iva Ruskovská

Děkuji Vám za zpřístupnění účasti na online Strojírenském 
fóru 2020. Přednášky byly velmi podnětné. I když jsem v kon
taktu se strojírenským světem, zejména s RCMT, získal 
jsem z přednášek řadu nových námětů a náhledů na situaci 
v českém průmyslu. 
Ing. Jiří Mindl, VOPSS Řepeč s.r.o.
 
Ještě jednou bych rád poděkoval za možnost poslechnout 
si přednášky a prezentace Strojírenského fóra. Obě sekce 
byly naplněny velmi zajímavými lidmi poskytujícími nejen 
v současnosti velmi relevantní informace a vhledy do prob
lematiky českého strojírenství a řízení strojírenských podniků, 
ale prezen tující, dle mého názoru, zcela zásadní myšlenky 
týkající se konkurenceschopnosti a rozvoje podmínek pro 
hospodářský úspěch celé České republiky. Velká gratulace 
 organizátorům a poděkování prezentujícím!!!
Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR
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