
 

 

 

 

 

6. Lidé vs. technologie 

 
Lektor: Mgr. Valery Senichev, Ph.D. 

 

 

Anotace modulu: 

Předkládaný modul se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi lidmi a technologiemi, a to z 

hlediska psychologického, vzdělávacího a manažerského. V rámci výkladu se posluchači 

seznámí s vývojem společností a proměnou pojetí lidské práce. Hlavními tématy modulu 

jsou proměny trhu práce, budoucnost práce a redefinování významu člověka a jeho 

dovedností v moderní organizaci. Součástí modulu jsou názorné ukázky a případové 

studie, které pojednávají o vzájemných vztazích lidí a nových technologií. Velký důraz je 

kladen na zvýšení efektivity práce lidí v organizacích, které pracují s umělou inteligencí, 

automatizací a robotizací. Závěrečná část modulu je věnována tématu agilního 

vzdělávání lidí a firem s důrazem na budoucnost práce a posílení připravenosti na užší 

spolupráci se stroji, umělou inteligencí a dalšími prvky průmyslu 4.0. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je objasnit komplexní vztahy mezi lidmi a technologiemi v organizacích 

21. století. Dalším cílem je posílení osobnostního a manažerského repertoáru pro práci 

s novými technologiemi a posílení lidských kompetencí při řešení výzev, které přináší 

nové století. 
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