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Digital revolution: Robot machining – Hammer & chisel or robot?

On 5 June 2019 Pilsen will host a conference focused on the opportunities
and threats of the digital revolution. Digital literacy enables companies to
safely transition to digital technologies and significantly improves their
bottom lines.
Each regional meeting in the Digitální revoluce.cz project is focused on one
hot topic from two different perspectives: technological and procedural,
which is associated with humans and their approach to the technology in
question. The topic of the Pilsen conference is Robotic machining – Hammer
& chisel or robot? The conference, which will take place at the Pilsen Science
& Technology Park, will feature a debate on the opportunities and threats
presented by collaboration between man and robot and on the economic
and social consequences of people working with robots. There will also
be a presentation of the technologies and processes that robot machining
offers for companies as an alternative, including examples of efficient
solutions and increased corporate performance due to robotics. The topic of
the conference will also be a dialogue about whether and how Czechs are
prepared to work with robots. More information is available here.

Digitální revoluce: Robotické obrábění - dláto & kladivo nebo robot?
Dne 5. června 2019 se v Plzni koná konference, která se zaměří na příležitosti
i úskalí digitální revoluce. Digitální znalost umožní firmám bezpečný přechod
k digitálním technologiím a výrazně zlepší výsledky při podnikání.
Každé regionální setkání v rámci projektu Digitální revoluce.cz se zaměří na
jedno silné téma ze dvou úhlů pohledu: technologického a procesního, které
souvisí s člověkem a jeho přístupem k dané technologii. Tématem plzeňské
konference je Robotické obrábění - dláto & kladivo nebo robot? Konference
se uskuteční ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, kde mimo jiné bude probíhat debata nad příležitostmi a úskalími spolupráce člověka a robota či nad
důsledky práce lidí s roboty pro ekonomiku a společnost. Představeny zde
budou i technologie a procesy, které robotické obrábění pro firmy nabízí jako
alternativu včetně příkladů efektivních řešení a zvyšování výkonnosti firem
pomocí robotiky. Tématem konference se stane i dialog o tom, zda a jak je
český člověk připraven na spolupráci s robotem. Více informaci najdete zde.

Retailys.com from Klatovy represented Czech start-ups on business
mission to Asia
On 13 – 19 January 2019, Retailys.com director Petr Heller was a member
of a business delegation accompanying the Prime Minister and Minister
of Trade and Industry on a trip to South and Southeast Asia. Retailys.
com, which went through the CzechAccelerator and CzechDemo agency
programmes at CzechInvest, was the only Czech start-up in the delegation.
Petr Heller had the opportunity to present the company’s e-commerce
solutions in Singapore, Thailand and India. Retailys.com is a fast-growing
Czech start-up that was the first in the Czech Republic to develop an
e-commerce omnichannel system – a platform that enables sellers to sell
goods on several different sales channels at the same time.

Klatovský Retailys.com zastupoval české start-upy na podnikatelské misi do Asie
Ve dnech 13. - 19. ledna 2019 byl jednatel společnosti Retailys.com Petr
Heller členem podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády a ministryni průmyslu a obchodu na jejich cestě po zemích jižní a jihovýchodní Asie.
Retailys.com, který absolvoval programy CzechAccelerator a CzechDemo
agentury CzechInvest, byl jediný český start-up, který se delegace zúčastnil.
Své e-commerce řešení měl možnost představit v Singapuru, Thajsku a Indii.
Retailys.com je rychle rostoucí český start-up, který jako první v ČR vyvinul
tzv. e-commerce omnichannel systém, platformu, která umožňuje prodejcům
svoje zboží prodávat pomocí mnoha různých prodejních kanálů současně.

Werner von Siemens Prize goes to lecturer at Medical Faculty in
Pilsen
Prize named after German inventor Werner von Siemens, the award is
granted to students, young scientists and university teachers for their
graduate thesis or research project. This year the award in the Best Teaching
Staff category went to Associate Professor Zbyněk Tonar, MD, PhD, at the
Institute of Histology and Embryology of the Charles University Faculty
of Medicine in Pilsen. A scholar with a broad focus, Dr Tonar is not only
a leading researcher, but also a tireless agent of innovation and development
of instruction at Pilsen’s Medical Faculty. Although he has a number of
outstanding successes under his belt, he is also an excellent university
teacher who is able to incite his students’ hunger for learning. It is this
approach to teaching that earned him the award for Best Teaching Staff.

Cenu Wernera von Siemense získal pedagog Lékařské fakulty
v Plzni
Cena pojmenovaná po německém vynálezci Werneru von Siemensovi je
každoročně udělována studentům, mladým vědcům a pedagogům za jejich
absolventskou práci či výzkumný projekt. V letošním ročníku byl v kategorii nejlepší pedagogický pracovník oceněn doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar,
Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni. Docent
Tonar je všestranně zaměřeným akademickým pracovníkem, jenž se věnuje
nejen své výzkumné práci, ale zároveň je i neúnavným hybatelem inovací
a rozvoje výuky na LF v Plzni. Má za sebou řadu výjimečných úspěchů, zároveň je však kvalitním vysokoškolským učitelem, který má schopnost ve svých
studentech vzbuzovat touhu po poznání. A právě jeho přístup k výuce mu
vynesl i toto ocenění pro nejlepšího pedagogického pracovníka.
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