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diskuse

kontakt je stále důležitý a jsem si jist, že po 
epidemii bude úspěšná kombinace mezi obě-
ma variantami – osobní a virtuální.

Petr Bartošík (Automa): Virtuálně se nyní 
konají i tiskové konference. Vzpomínám si, 
jak představitel jednoho nejmenovaného 
průmyslového svazu na Twitteru prohlásil, 
že jsou virtuální tiskové konference skvělé 
a efektivní – a navíc se ušetří za občerstve-
ní pro novináře. To je pochopitelně hloupost. 
Na tiskové konference novináři nechodí kvů-
li oficiálním prezentacím, ale kvůli osobním 
setkáním. A většinou nejen s řečníky, kteří 

vystupují za mikrofonem, ale s „lidmi oko-
lo“ a v neposlední řadě s kolegy. To je pro 
novináře velmi důležité. A na chlebíček čas-
to ani nezbude čas.

S návštěvníky veletrhů a konferencí je to 
stejné. Včetně toho, že tyto akce jsou jen ma-
lou částí novinářské i inženýrské práce. Hlav-
ní část se odehrává v tichu redakce, laborato-
ře nebo konstrukční kanceláře.

Shrnutí

Všem účastníkům děkujeme za jejich ná-
zory a zkušenosti. Shrnutí není jednoduché, 

naproti tomu lze jednoznačně konstatovat, 
že i tuto naprosto nepředpokládatelnou si-
tuaci lze zvládnout. Než na technické potíže 
je třeba se soustředit spíše na sociální aspekt 
a v budoucnosti najít správnou míru kompro-
misu mezi fyzickým a virtuálním světem. Zda 
nově přicházející generace budou více tíhnout 
k virtuálnímu světu při řízení podnikových 
procesů, nebo se potvrdí v plné míře stáva-
jící zkušenost o potřebě fyzického kontaktu, 
to opravdu ukáže až čas.

(redakčně upraveno)
Radim Adam
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y  Vojenská akademie ve 
Vyškově, CIIRC ČVUT 
a TRIX Connections zahájily 
spolupráci v oblasti výzkumu, 
vývoje a vzdělávání

Propojit obrannou a bezpečnostní sféru 
s nejnovějším technickým výzkumem a ino-
vacemi se rozhodly tři subjekty, které se dří-
ve ve svých aktivitách spíše míjely. Český 
institut informatiky, robotiky a kyberneti-
ky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), TRIX 
Connections, start-up založený při ČVUT, 
a Velitelství výcviku – Vojenská akademie 
ve Vyškově (VeV VA) uzavřely memoran-
dum o spolupráci. Jeho předmětem je spo-
lečná koordinace výzkumných aktivit a sdí-
lení přístupu v oblasti pokročilých technolo-

gií a umělé inteligence s cílem dlouhodobého 
rozvoje bezpečnostního a obranného výzku-
mu a vývoje.

Oblast spolupráce je poměrně rozsáhlá 
a týká se také možností výměnných stáží, 
exkurzí i účasti na akcích či setkáních po-
řádaných zúčastněnými stranami. Do těch-
to aktivit přitom mohou být zapojeni nejen 
pracovníci všech tří subjektů, ale i nadaní 
studenti a další partneři. Cílem je navázá-
ní užší spolupráce a kontaktů a vzájemné 
informování o využitelných výsledcích 
výzkum a vývoje.

Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, upřes-
ňuje, že jde o spolupráci zejména v oblas-
ti umělé inteligence, telemedicíny nebo ro-
botických aplikací. Vyhledávání příležitostí 
se přitom nebude omezovat jen na uvedené 
oblasti, jak za vyškovského partnera nazna-
čil brigádní generál Ing. Radek Hasala, veli-

tel VeV-VA: „Zajímavá jsou témata týkající 
se jak informačních technologií, tak i nano-
technologií a biotechnologií. Naším cílem je 
posunout o kus dále spolupráci se státními 
i civilními subjekty, a to nejen v oblasti vý-
zkumu a vývoje, ale i výroby.“

V tom bude mít významnou roli start-
-up TRIX Connections. „Zavázali jsme se, 
že budeme přispívat k efektivnímu transfe-
ru znalostí a technologií ve prospěch a v zá-
jmu všech stran,“ uvádí za TRIX Connections 
jeho viceprezident, genpor. v. v. Ing. Franti-
šek Malenínský. „Naší silnou stránkou je, že 
umíme efektivně vytvářet vazbu mezi teorií 
a praxí, identifikovat vhodné příležitosti pro 
uplatnění nových technologií a poskytovat 
cílené poradenství pro další rozvoj takové 
spolupráce.“
[Tisková zpráva ČVUT v Praze, 5. května 2021.]
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