
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství

a
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

pořádají 

Workshop v rámci projektu TAČR 
v programu ÉTA TL01000470

doprovodný program konference BOZP 2020

Bezpečnost práce v kontextu 
Průmyslu 4.0 

(Operátoři 4.0, kolaborativní robotika)

Cílem workshopu bude nastínit vývoj oblasti bezpečnosti 
práce s ohledem na nové technologie a identifi kovat nedostatky 

v praxi, kterými je z hlediska bezpečnosti nutno se zabývat.

Termín workshopu: 21. 4. 2020, 15:00 - 18:00 hod.
Místo konání: Hotel Sepetná, Ostravice (Beskydy)

Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D., vendula.laciok@vsb.cz

V rámci workshopu vystoupí: 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. – ČVUT v Praze
Český vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého 
učení technického v Praze. Jeho odbornost je zaměřena 
na umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy, 
softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby. 
Je autorem nebo spoluautorem více než 160 časopiseckých 

a konferenčních článků, spoluautorem nebo editorem 17 knih („Průmysl 
4.0 – Výzva pro ČR“) a spoluautorem 5 amerických patentů. Podařilo se mu 
vyjádřit to, co naše společnost, ekonomika, podnikatelé i ambiciózní doba 
vyžadují: vznešeně řečeno potřeby budoucnosti. V roce 2017 obdržel státní 
vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Medaili za zásluhy o stát si 
převzal za svůj přínos v oblasti vědy.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – Technická 
univerzita Košice
Slovenský vědec působící na Fakultě strojní Technické 
Univerzity Košice jako profesor na Katedře bezpečnosti 
a kvality produkce. Jeho odbornost je zaměřena na bezpečnost 
technických zařízení, management rizik, technickou 
diagnostiku strojů. Dlouhodobě se zabývá problematikou 
Průmyslu 4.0 především z pohledu automobilového průmyslu. 

Ing. Petr Šimoník, Ph.D. – VŠB - TU Ostrava
Český vědec posilující mezioborová partnerství výzkumných 
organizací s aplikační sférou společně realizovaným 
výzkumem orientovaným na Průmysl 4.0 a robotiku. Jeho 
záměrem je vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci 
společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. 
Výsledky společného výzkumu posílí konkurenceschopnost 
a inovační potenciál partnerů.

Ing. Zdeněk Bečka – SICK spol. s r.o 
Vystudoval magisterský obor Elektronika sdělovací technika 
na VUT v Brně, na Fakultě elektroniky a komunikačních 
technologií. V oboru automatizace se pohybuje od roku 
2005 se zaměřením na bezpečnost strojů a strojních zařízení 
(od roku 2008). Ve fi rmě Sick spol. s.r.o. působí od roku 
2013 na pozici aplikační specialista divize bezpečnostních 

systémů, kde poskytuje zákazníkům služby spojené s plněním legislativních 
požadavků na nově vyráběné nebo již provozované stroje, organizuje různá 
školení a semináře. V posledních letech díky boomu v robotice (Průmysl 
4.0) je jeho významnou náplní činnosti navrhování bezpečnosti konvenčních 
a kolaborativních robotických pracovišť.


