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Role médií a komunikace

O fungování firem a ekonomice

začátek konference 

16:00–17:00

15:00–16:00

16:05–16:15

15:10–15:20

16:25–16:35

15:30–15:40

16:35–16:55

15:40–16:00

17:30–17:50

16:15–16:25

15:20–15:30

15:00


Daniel Stach, moderátor redakce vědy, Česká televize


Martin Palička, CEO Etnetera Group


Tereza Kučerová, HR manažerka, Prusa Research

Hana Šmidtová, specialistka interní komunikace, Alza

diskuse a odpovědi na otázky

diskuse a odpovědi na otázky

diskuse a odpovědi na otázky

Jaroslava Rezlerová, ředitelka Manpower Group 


Pavla Mendlová, HR manažerka, Česká spořitelna

HRajeme dál

Co může každý člověk udělat pro to, aby zbytečně nepodléhal panice a dostávaly se k němu 
správné informace? Proč o koronaviru – ostatně stejně jako o každé „velké“ kauze – média 
pořád píšou a jak se v tom vyznat? 

Jsou „svobodné firmy“ prosazující principy důvěry a osobní odpovědnosti každého 
zaměstnance lépe připraveny na zvládnutí současné situace na trhu?

První opatření v souvislosti s koronavirem jsme zavedli již koncem února. Tedy zhruba dva týdny 
před prvními opatřeními vlády. Naprostou většinu jsme ve firmě drželi celé léto a soustředili se na 
vytvoření co nejbezpečnějších podmínek pro výrobu. Podzimní druhá vlna nás tedy nezaskočila. 
Posunuli jsme se k zajištění psychické pohody a informovanosti našich lidí. Protože nálada ve 
společnosti se změnila, musíme reagovat větším důrazem na komunikaci. Zároveň řešíme 
koordinaci týmů, které mají reálný dopad na nové produkty, plným či částečným home office.

Specialistka interní komunikace e-shopu Alza.cz, který patří k největším online obchodníkům 
s elektronikou ve střední Evropě.

Jak udržet bezpečnost v práci? Jaké jsou motivace pro řešení zdraví zaměstnanců i mimo 
období koronaviru?

Desatero péče o zdraví zaměstnanců v době pandemie aneb Nejdůležitější je vitamín Ú, 
tedy úsměv

18:00
ukončení konference

 O zdraví a telemedicíně
17:00–18:00

17:00–17:10

17:20–17:30

17:10–17:20

MUDr. Tomáš Šebek, uLékaře.cz

MUDr. Soňa Boušková, uLékaře.cz

MUDr. Petr Smejkal, epidemiolog, IKEM

Fyzické i mentální zdraví zaměstnanců má přímé dopady na ekonomickou výkonnost firmy. 
Ovlivňuje, jak se lidé ve firmě cítí, celkové vnitřní klima a fluktuaci zaměstnanců. Jak díky 
vzdálenému přístupu k lékaři zajistit skutečné zdraví ve firmě? 

Co dělat, když jste nemocní, ale k lékaři se Vám nechce nebo k němu nemůžete? Je to 
maličkost, nebo jde o neodkladnou věc? I proto jsme tu pro Vás v online poradně uLékaře.cz. 
Provedeme Vás virtuální poradou s lékařem, díky níž bezprostředně získáte odborný názor 
na svůj zdravotní problém, nasměrováním k řešení Vašich potíží a objednáním k lékaři v 
termínu a místě, které Vám vyhovuje.

Jaká jsou relevantní doporučení vzhledem k nejvíce diskutovaným otázkám? Fakta vs. mýty 
– proč je tak důležité 3R a čtvrté R – Rozum? Cílem je nabídnout personalistům fakta a data, 
která mohou využít ve svých firmách.


