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B  Objednávejte jako vánoční 
dárek pro své zaměstnance 
a obchodní partnery.

B  Pomůžete více jak 200 
pletařkám z celé České 
republiky.

B  Podpoříte financování aktivit 
pro seniory v Centru Elpida.

 objednávky: ponozky@elpida.cz 
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Titulky a reklamní slogany napovídají, že revoluce probíhá v každé 
lidské činnosti – v medicíně, bankovnictví, osobní dopravě, ale také 
v dentální hygieně, myšlení nebo grilování. Zdá se, že žijeme v době 
velkých změn. A ta si žádá vizionáře.

Ve starověku používali věštci k předpovídání budoucnosti hlavně 
zvířecí vnitřnosti. Ve starověkém Římě se kněží – ptakopravci – sou-
středili na let ptáků. Vůli bohů odhadovali podle směru jejich letu, 
zvuků, které vydávali, nebo formací, jež vytvořili na obloze. Ta se ve 
středověku zatáhla. Jako přívrženci magie končili futuristé své doby 
častokrát na hranici. V 19. století už nastupuje známá křišťálová koule, 
karty nebo kávová sedlina. 

Dnes se profesionálním vizionářům daří lépe než kdy jindy. Jak 
odhadování budoucnosti živí stovky, možná tisíce lidí, přibližujeme 
v rozsáhlém textu. Od vizí je to kousek k inovacím. Píšeme o těch 
tichých, které úspěšné firmy a podniky zavádějí bez okázalosti. Věřím, 
že právě na zlepšeních „bez fanfár“ by měl stát dlouhodobý úspěch 
České republiky. Nepravé proroky poznáte po jejich ovoci.

Jindřich Vašina,
partner odpovědný za audit,  
KPMG Česká republika,
jvasina@kpmg.cz

Ilustrace v tomto vydání:
Alphonse de Neuville a Édouard Riou  
(z knihy Dvacet tisíc mil pod mořem,  
Jules Verne, 1869)

Novodobí 
ptakopravci
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Podle futuristů 
lidstvo brzy 
přistane na Marsu 
a splyne s umělou 
inteligencí. 
Realitou je, že 
některé firmy 
s digitalizací 



a modernizací 
teprve začínají 
a skutečným 
inovacím se 
věnuje jen hrstka. 
Podívali jsme se 
na ty, kterým  
se to daří.



Povolání 
vizionář

Václav Drchal,  
redaktor týdeníku Euro
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Přednáška amerického chemika 
Thomase Midgleyho o tom, jak jeho 
obor promění za 100 let svět, se na 
jaře 1935 stala celosvětovou senzací. 
Byla tak báječně futuristická, že z ní 
daleko za Atlantikem citovalo hned 
několik československých deníků.

Midgley byl v té době velké „zvíře“ v General Motors s desítkami pa-
tentů na kontě, ovšem sny měl stejné jako osmiletý chlapec, který pod 
stromečkem najde Malého chemika. Člověk z roku 2035 si podle jeho 
představ otištěných Lidovými novinami hned po probuzení vezme 
pilulky „bdělého stavu“, aby zrušil účinek prášků na spaní, a zahodí 
do koše pyžamo, neboť „cena textilií z celuloidu“ bude tak nízká, že 
se prádlo nevyplatí prát. Hygienou se zdržovat nebude, jen si vousy 
pokape „trochou vodičky, aby zmizely“ a ústa vypláchne „tekutinou 
rozpouštějící látky zubům škodlivé“. K snídani si dá kousek vejce, které 
bude jako meloun, protože „slepice vyrostou na rozměry prasat umě-
lým pěstováním pomocí syntetických hormonů, prasata budou velká 
jako hovězí dobytek a býci jako mastodonti“. Poté se vypraví do práce 
a nakonec si zaletí na Venuši, která už bude mít „novou atmosféru“.

Jak to bude na světě chodit v roce 2035, sice stále nevíme, už teď je 
ale jasné, že jde o jednu z nejhorších předpovědí všech dob. Nejenže 
Midgley netrefil detaily, ale navíc neodhadl, s jakým despektem bu-
dou příští generace hledět na průmyslovou chemii a na něj samotné-
ho. Za všechny to vyjádřil environmentální historik J. R. McNeill, který 
o Midgleym kvůli jeho stěžejním vynálezům – olovnatému benzinu 
a freonům – frustrovaně prohlásil, že „měl na stav atmosféry větší vliv 
než jakýkoli jiný organismus v historii Země“.

Byznys s budoucnem
Jak to bude s předpověďmi dnešních profesionálních vizionářů a futu-
rologů, teprve uvidíme. Jasné je jedno – z budoucnosti se stal byznys 
a její odhadování živí stovky, možná tisíce lidí. Pomáhají odhalovat 
budoucí trendy firmám i státním úřadům, píší knihy, mluví do médií, 
objíždějí konference a někteří patří mezi nejlépe placené řečníky na 
světě. Jen díky nim „víme“ spoustu věcí. Třeba to, že už brzy soukromá 
firma dopraví na Mars první lidskou posádku, že bude solární energie 
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pětkrát levnější než ta vyráběná z fosilních paliv, najde se lék na rako-
vinu, lidský život se zásadně prodlouží, umělá inteligence překoná lid-
skou a že díky vyspělým technologiím budeme žít v „postkapitalismu“.

Zkuste se někdy podívat na servery typu bigspeak.com či 
speaking.com, na kterých si lze vybrat a objednat řečníka. Druhý 
jmenovaný jich v kategorii „futurists“ eviduje hned 48, a to od 
běžných „pěšáků“, kteří za vystoupení berou 10 tisíc dolarů, až po 
skutečné hvězdy, kterými jsou Michio Kaku, Ray Kurzweil (oba 50 až 
75 tisíc dolarů) či Peter Diamandis (více než 75 tisíc dolarů). A to se 
ještě v poslední době objevují specialisté, kteří se ve svých předpo-
vědích zaměřují třeba jen na terorismus či módu. Hezky tento boom 
před pár roky vystihl spoluzakladatel Asociace profesionálních 
futuristů (ano, skutečně mají svou profesní organizaci) Andy Hines: 
„Kdysi tu bylo pár hvězd, ovšem dnes si můžeme vybírat z nepřeber-
ného množství různých typů a sort futurologů.“

Různé modely
Existence vizionářů osciluje mezi dvěma krajními polohami – 
zaměst náním interního futurologa a futurologa na volné noze, 
kterého živí psaní knih, přednášky a konference. Čistým – a skvěle 
placeným – přednášejícím je Američan Michio Kaku, teoretický 
fyzik, který si udělal jméno na teorii superstrun, ale dnes se věnuje 
spíš futurologii. Ve svém bestselleru Fyzika nemožného se zabývá 
třeba tím, zda (a případně kdy) bude možné dosáhnout neviditelnos-
ti, cestovat časem, sestrojit stroje poháněné antihmotou či „phase-
ry“ a teleporty jako ze Star Treku. Lístky na jeho loňské turné po 
Austrálii a Novém Zélandu se prodávaly v přepočtu za 1 300 až 4 000 
korun, za což by se nemusela stydět ani rocková hvězda. A pokud 
byste měli zájem, můžete si – za 99 dolarů – objednat Kakuovu figur-
ku stylizovanou do podoby mistra Yody ze Star Wars.

„In-house“ futuroložka Sheryl Connellyová naopak celých dlou-
hých 15 let připravovala předpovědi pro automobilku Ford, které 
měly jediný smysl: vyrobit auto tak, aby si je zákazník chtěl koupit. 
Connellyová je tak například autorkou doporučení, že lidé budou stá-
le více přesyceni vnějšími vlivy a „auto by proto mělo být rezervací“, 
z níž zmizí všechen vnější zmatek, hluk a stres. Otázkou samozřejmě 

Podle předpovědí má 
v roce 2045 nastat bod 
singularity. Lidská mysl 

splyne s počítačovou 
inteligencí.
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zůstává, co budou zákazníci požadovat od autonomních aut, která ne-
budou muset sami řídit. Britská studie z loňského roku se od závěrů 
Connellyové dost liší, protože lidé se podle ní nebudou v autech chtít 
věnovat jen čtení a snění, ale také sexu a hýření. Uvidíme.

Technooptimista a transhumanista
Zřejmě nejvlivnější světový futurolog Ray Kurzweil v sobě spojuje 
oba světy. Už od roku 2012 pracuje pro Google, ale zároveň je jedním 
z nejžádanějších přednášejících.

Zdrojem Kurzweilovy proslulosti je – tedy kromě nesporné genia-
lity – teorie technologické singularity, kterou zpopularizoval. Podle 
Kurzweila je vývoj v klíčových technologických oborech – počítače, 
robotika, nanotechnologie, genetika – exponenciální neboli se stále 
zrychluje a již brzy dospěje do bodu tzv. singularity, kdy umělá inte-
ligence bude výkonnější než souhrn inteligence všech lidských myslí 
světa, což následně vyústí v další, ještě mnohem rychlejší růst. Už 
kolem roku 2029 má projít první počítač Turingovým testem (zkouše-
jící klade otázky jak počítači, tak kontrolní osobě a nedokáže odlišit, 
jestli odpovídá stroj, nebo člověk) a v roce 2045 má nastat ona kýžená 
singularita. Poté lidská mysl splyne s počítačovou inteligencí, a dosáh-
neme tudíž jisté formy nesmrtelnosti.

Život věčný
K nesmrtelnosti lze ovšem samozřejmě dospět i jinak. Hlavním věro-
zvěstem prodloužení lidského života je Angličan Aubrey de Grey, kte-
rý tvrdí, že „lidské tělo lze opravovat jako auto“. Identifikoval sedm 
příčin stárnutí a je toho názoru, že člověk nemusí přesně rozumět 
fungování buněčných a molekulárních procesů, stačí jen odstraňovat 
jejich škodlivé účinky. Průlom prý přijde do 25 let, přičemž už někteří 
současníci podle něj dosáhnou věku 200 let.

Řada gerontologů a biologů považuje de Greyovy teorie za docela 
divoké a navíc má smůlu v tom, že měl v minulých staletích spoustu 
předchůdců, kteří byli stejně optimističtí jako on, ale nic z toho nikdy 
nebylo. Abychom nechodili moc hluboko do minulosti: Po první světové 
válce prováděl rusko-francouzský lékař a jeden z prvních mistrů PR 
Serge Voronoff módní operace, během nichž transplantoval tkáň z varlat 
mladých opičáků movitým starcům. Mezi jeho pacienty patřil třeba fran-
couzský premiér Clemenceau či belgický básník Maeterlinck. Účtoval si 
za to hříšné peníze, sliboval věčné mládí a tvrdil, že „muž stojí za to, za 
co stojí jeho pohlavní orgány“, jenže prodloužení života se nekonalo.

Dalším velkým tématem vizionářů je lidská společnost, tady jsou 
však až překvapivě konzervativní. Mnoho tradičních profesí sice 
zanikne, jiné vzniknou, lidé se budou častěji stěhovat a podobně, ale 
naprostá většina futurologů ve svých jakkoli divokých předpovědích 
mlčky souhlasí s tím, že kapitalismus přetrvá. Není to samozřejmě 
univerzální pohled. Například podle Gerda Leonharda rozvoj moder-
ních technologií kapitalismus zahubí. Veškeré výrobky budou podle 
něj tak levné, že ekonomiku přestane pohánět spotřeba a svět bude 

Svět patří nám
Futurismus se pěstoval i v Sovětském 
svazu. A pořádný. Nechme stranou, že sám 
komu nismus je vizionářstvím nejhrubšího 
zrna, mnohem zajímavější jsou však některé 
kon krétní gigantické sovětské plány na 
přetvoření přírody a světa.

Většinu z nich lze najít v propagandistické 
knize Reportáž z 21. století, která vznikla 
roku 1957 na základě rozhovorů s třicítkou 
předních sovětských vědců. Formálně 
jde o „přepis“ fiktivního vysílání večerních 
televizních zpráv z května 2007 a v knize 
se tedy můžeme dočíst třeba toto: „Tady 
jsou záběry ze stavby přehrady v Beringově 
úžině, teď vypouštějí automatické rakety, jež 
startují k průzkumu poslední planety sluneční 
soustavy – záhadného Plutona.“ 

Stavbu gigantické přehrady přes Beringův 
průliv v té době reálně prosazovali dva 
sovětští futuristé – profesor Borisov a inženýr 
Šumilin. Oba shodně tvrdili, že výsledkem 
bude „rozmražení“ Arktidy, jen se nemohli 
shodnout, jakým způsobem k tomu má dojít. 
Šumilin prosazoval, aby plovoucí atomové 
elektrárny čerpaly kubické kilometry teplé 
vody Pacifiku na sever, kdežto Borisov prosa-
zoval opačný postup, aby – jak tvrdil – přilákal 
teplý Golfský proud k sibiřskému pobřeží. 
V kinech se dokonce promítal krátký propa-
gandistický film „Máme rozehřát Arktidu?“.

Dalším úžasným plánem, na kterém 
sovětští vědci a úředníci skutečně zhruba 
10 let pracovali, bylo obrácení toku sibiřských 
řek na jih a následné zavlažení středoasij-
ských pouští. „Přijde den, kdy žáci budou 
jezdit na exkurze do přírodní rezervace, kde 
za vysokou zdí bude chráněno jako relikvie, 
jako památník dávné minulosti několik tisíc 
hektarů poslední pouště na Zemi,“ dopředu 
blahořečila budoucí úspěchy socialismu 
Reportáž z 21. století.
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muset během příštího čtvrtstoletí přejít na nový model ekonomiky.
Jestli se lidem nebude věčný život v „postkapitalismu“ zajídat, se 

teprve uvidí.

Velmi drahá singularita
Skutečnost, že profesionální futurologie může být lukrativní džob, do-
kazuje existence společnosti Singularity University, kterou společně 
založili Ray Kurzweil a Peter Diamandis (vlastník nadace X Prize a au-
tor bestselleru Budoucnost je lepší, než si myslíte). Jde o start upový 
inkubátor a vzdělávací instituci v jednom, kterou finančně podporují 
či podporovaly firmy jako Google, Nokia, Autodesk, LinkedIn… Spo-
lečnost pořádá v kalifornském Silicon Valley vzdělávací kurzy a kromě 
toho svým jménem zaštiťuje pořádání futuristických „summitů“. 
Jeden takový proběhl na začátku dubna v Praze.

Na pražské konferenci SingularityU Czech Summit vystoupil napří-
klad zmíněný biogerontolog de Grey či Mark Post, který je průkop-
níkem výroby umělého masa (v budoucnu si prý budeme „hambur-
gery“ pěstovat doma), ovšem hlavní hvězdou byl nesporně britský 
vynálezce Richard Browning a jeho trysková kombinéza. Padesátikilo-
metrovou rychlostí se proháněl vzduchem nad Vltavou i Slovanským 
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ostrovem, podlétl most Legií a zase se vrátil zpět na pevnou zem mezi 
okouzlené publikum, v němž nechybělo několik českých miliardářů.

„Summity“ Singularity University zkrátka nejsou jen suchou konfe-
rencí, ale zároveň show a setkáním na úrovni. Pražské vstupenky stály 
vcelku lidových 35 900 korun. „Globální summit“, který proběhne 
v srpnu v San Franciscu, bude mnohem dražší. Nejlevnější lístky stojí 
zhruba dvakrát tolik a padesátka vyvolených, na kterou kromě jiných 
příjemností čeká welcome drink s Diamandisem, zaplatí 10 tisíc dolarů.

Nehledě na vysokou cenu lístky, jak říká ředitelka pražské konfe-
rence Eva Hanáková, náklady na vystoupení sbírky světových 
vizionářů nepokryjí. To je na sponzorech. Jeden z nich – Tomáš Kr-
sek – popsal časopisu Ekonom, že museli sehnat dopředu 20 milionů 
korun, než mohli začít vyjednávat: „Je to v podstatě franšíza. Musíte si 
koupit licenci, abyste vůbec mohl používat logo a značku. Oni posky-
tují spíkry, které musíte zaplatit, i náklady na jejich dopravu, ubyto-
vání a tak dále.“

Úsvit futurismu
O něčem takovém si předchůdci dnešních profesionálních vizionářů 
mohli nechat jen zdát. Už ve 13. století předpověděl Roger Bacon 
existenci aut, vlaků a robotů, ovšem pravé technologické vizionářství 
se zrodilo až po skončení průmyslové revoluce.

První, komu současníci naslouchali, byli spisovatelé. Jules Verne 
(masivní používání elektřiny, cestování pod vodou, vzduchem i ves-
mírem…) byl ve své době chápán spíš jako autor dětské literatury, 
naopak Herberta George Wellse (rakety, tanky, dálnice, předměstí, 
emancipace žen či startování aut bez kliky…) noviny popisovaly jako 
univerzálního génia a „veleducha“. Když v březnu 1927 přednášel na 
Sorbonně, měly seriózní české Sociální rozhledy potřebu informovat, 
že podle Wellse „demokracie vstupuje do nové situace“ a brzy zanik-
nou parlamenty a to, co dnes známe jako politický život. Těžce to 
naopak schytal za vyjádření, že „letecká doprava nemá budoucnost“.

Jak už víme z Midgleyho případu, vizionáři se snadno stávali 
i ze slavných vědců, vynálezců a podnikatelů. Výsadní pozici měl 
v tomto ohledu Edison, o jehož předpovědích vytrvale informovaly 
noviny po celém světě. Naše Národní politika psala například v roce 

Každý dodavatel bude mít 20 nebo 30 
variant dřevěných forem domů. Ty pak 

bude vylévat z betonu. 
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1896 o jeho ne zrovna přesném odhadu, že se již brzy vznesou do 
vzduchu letadla poháněná elektřinou, a o pět let později publiko-
val věhlasný Scientific American Edisonovu vizi podnikatelského 
baroka: „Každý dodavatel bude mít standardizované formy domů, 
20 nebo 30 variant. Formy budou ze dřeva a dodavatel domy doslo-
va ‚vylije‘ z betonu.“

Moderní vědecká futurologie vznikla po druhé světové válce ve 
Spojených státech, a to do značné míry jako odpověď na plánované 
hospodářství Sovětského svazu. Je spojena se jménem prestižního 
think- tanku RAND Corporation a s vojenským analytikem Hermanem 
Kahnem, který na jeho půdě modeloval strategie, jak vyhrát a přežít 
termonukleární válku. V polovině 60. let pak další dva jeho zaměst-
nanci – matematik Olaf Helmer a futurolog Theodore Gordon – předsta-
vili cosi jako „obecnou teorii predikce“, když sebejistě tvrdili, že nyní 
bude možno „zacházet se socioekonomickými a politickými problémy 
stejně sebevědomě, jako to už děláme s problémy ve fyzice a chemii“.

Jen o něco později se objevili první „soukromí“ futuristé v čele 
s Alvinem Tofflerem. Na začátku 60. let Toffler odešel na volnou 
nohu, psal články, předpovídal pro velké technologické firmy typu 
IBM dopady zavádění počítačů na člověka a společnost a především 
sbíral materiál pro svoji knihu Šok z budoucnosti. Té se od roku 1970 
prodalo mnoho milionů kusů a o vzniku nové pozoruhodné profese 
bylo rozhodnuto.

Nejistá budoucnost
Otázkou samozřejmě je, jestli se dá dnešním vizionářům věřit víc 
než pomýlenému chemickému revolucionáři Midgleymu. Kurzweil si 
sám (a vcelku poctivě) spočítal, že se predikce, které vyslovil ve svých 
knihách, potvrdily v 86 procentech případů, což vůbec nezní špat-
ně. Jenže zaprvé patří k těm nejlepším a za druhé šlo o krátkodobé 
předpovědi na 5 až 20 let. Veškeré předpovědi navíc vycházejí z toho, 
že vývoj světa poběží dál předpokládaným (Kurzweil by řekl exponen-
ciálním) tempem, nenaruší ho žádný válečný konflikt, rozpad státních 
struktur či se jen prostě neobjeví nějaká těžko předvídatelná inovace.

Něco takového se v minulosti již stalo. V 60. a 70. letech bylo 
v módě předpovídat brzké uskutečnění meziplanetárních letů s lid-
skou posádkou a masovou kosmickou turistiku, což se zatím jaksi 
nenaplnilo. Nikoho ale nenapadlo, jak společnost změní vlastně do-
cela primitivní, ale v minulosti těžko představitelné „drobnosti“ typu 
internetu, mobilního telefonu a sociálních sítí.

Jistotu v tom, co nás čeká, nemají ostatně ani samotní vizionáři. Dobrá 
je v tomto ohledu historka popisující to, jak spoluzakladatel Applu Steve 
Wozniak během jednoho jediného roku zastával hned tři různé názory 
na singularitu. Nejdřív tvrdil, že budoucnost člověka vedle superchytré 
umělé inteligence bude „děsivá“, poté obrátil s tím, že se budeme mít 
tak dobře jako „domácí mazlíčci“, a nakonec prohlásil, že počítače prav-
děpodobně nikdy nepřekonají lidskou intuici. Stačí si vybrat.
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Menší,  
ale digitální

Investice do moderních technologií a digitalizace firem může 
živnostníkům i malým a středním podnikům pomoci udržet 
krok se zahraniční konkurencí. Jak to udělat správně?

Roboti nemusí být doménou jen v automobilkách nebo velkých fir-
mách. Už před dvanácti lety to dokázala hanácká obec Vrbátky, která 
nemá ani dva tisíce obyvatel. V místním zemědělském družstvu se 
rychle otáčí robotické rameno, které překládá pytle brambor z balicí 
linky na palety místo lidí. Tehdy bylo družstvo jedna z prvních malých 
firem, která začala s automatizací, ušetřila práci až tří lidí a zefektivnila 
nakládání pytlů do kamionů. Stala se tak příkladem, jak správně využí-
vat inovace. Takový přístup však v Česku stále není standardem.

Pořídit si některou z technologických novinek není pro české firmy 
až takový problém, jejich ovládání ale pak zvládají hůře. Podle Evrop-
ské komise má Česká republika nižší úroveň základních digitálních 
dovedností, než je průměr států EU.

Digitalizaci v ČR řeší jen třetina podnikatelů
Potvrzuje to i lednový průzkum Asociace malých a středních podniků 
(AMSP). Ptala se v něm stovky menších firem a podnikatelů, z čehož 
vyplynulo, že více než třetina digitalizaci zatím soustavně neřeší a pra-
videlně do této oblasti neinvestuje. „Je patrný rozdíl mezi živnostníky 
a právnickými osobami. To, že téměř polovina OSVČ prakticky nevy-
užívá nové technologie, znamená, že v dalších letech mohou ztrácet 
konkurenceschopnost,“ varuje asociace.

Proto se rozhodla věnovat letošní rok právě digitálnímu podnikání 
a snahám dostat nové technologie do provozů malých firem. Chce jim 
dát vědět, že se změny netýkají jen velkých společností, ale každého 
zemědělského družstva, obchodníka i řemeslníka. „Jak má digitalizace 
vypadat, neurčuje stát, ale sami zákazníci a spotřebitelé. Podnikatelé na 
jejich přání musí reagovat. Když na to nebudou připraveni, nepřežijí,“ 
domnívá se asociace. Příkladem může být i tradičně manuální profese 
pokrývače. Dříve musel kvůli opravě na střechu nejdříve vylézt a složitě 
zjišťovat, v jakém je stavu. Dnes mu stačí ji párkrát obletět dronem.

Markéta Hronová,  
redaktorka Hospodářských novin
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Nevrhat se do digitalizace bez rozmyslu
Malé firmy obvykle nezaměstnávají žádné stratégy či poradce, kteří by 
jim s digitalizací pomohli. Nejdůležitější je zanalyzovat dosavadní stav, 
říct si, co by se dalo zlepšit, a spočítat, jestli se jim to vyplatí. „Když 
si podnikatel bez velkého rozmyslu koupí drahého robota, nepropo-
čítá si to a nenaučí se s ním správně pracovat, může ho to i zničit,“ 
upozorňuje Karel Dobeš, místopředseda AMSP. Je potřeba zvážit, jestli 
sériové výrobky budou pro konkrétní účel vhodné a nebude je třeba 
složitě přenastavovat. Také je třeba stroji zajistit kvalifikovaný servis. 
Pokud si pořídí počítač a má v plánu všechny procesy ve firmě digitali-
zovat, musí mít v datech pořádek. „Nesrovnalosti zůstanou i v počíta-
či, jen je to dražší,“ míní Dobeš.

Podle něj není dost firem, které by se zaměřovaly na individuální 
problémy malých podnikatelů a dokázaly jim s digitalizací a inova-
cemi pomoci. A pokud se najdou, podnikatelé mají často strach vylo-
žit před nimi karty na stůl. „Musí jim prozradit veškeré své know-how 
a bojí se, že ho pak zneužije konkurence,“ vysvětluje Dobeš.

Krok vpřed ale nemusí vždycky znamenat nákup robotů či 3D 
tiskáren. Podle průzkumu AMSP firmy hledají zakázky na internetu ve 
22 procentech případů. Počet živnostníků, kteří získávají zakázky přes 
internet, je ještě dvakrát vyšší. Zvláště u nich je velmi podstatný digi-
tální marketing – dát o sobě na síti vědět, mít přehledné internetové 
stránky, přivádět na ně zákazníky a starat se o to, aby byli spokojení.

Je nutné také zvládnout propagaci přes sociální sítě – čím dál popu-
lárnější je Instagram. Pomocí přesného zacílení je možné oslovit 
zákazníky podle lokality, kde bydlí, podle zájmů, ale třeba i věku. 
Nejjednodušší je začít propagací vloženého příspěvku, ale vytvářet lze 
i složitější kampaně. Nejvíce lidí pak stále používá Facebook. Podle 
dat Facebooku dvě třetiny firem s profilem na této sociální síti uvedly, 
že se jim díky platformě povedlo zvednout tržby. Stále silným nástro-
jem zůstává e-mail. Přestože tomu podnikatelé leckdy nepřikládají 
velkou důležitost, newslettery mají pořád potenciál přilákat k nákupu. 
Tedy za předpokladu, že jsou napsané dobře a nestanou se z nich 
obtěžující hromadné zprávy.

Přestože mladí lidé tráví s digitálními technologiemi hodně času, 
jsou většinou pasivními uživateli, ale do hloubky jim nerozumějí. Ani 
podnikatelé příliš nevěří, že by jim absolventi s digitalizací dokázali 
nějak výrazně pomoci. Z šetření vyplynulo, že 40 procent z oslove-
ných firem a živnostníků si myslí, že školy nedokážou dostatečně 
připravit budoucí absolventy na digitalizaci.

„Selháváme v digitálním vzdělávání, a to již od základních škol. 
Chceme-li, aby nastupující podnikatelská generace obstála v nebývalé 
konkurenci a aby absolventi odborných škol uspěli na trhu práce, 
musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních technologií učily děti již 
od útlého věku,“ míní členové asociace. Pro druhé stupně základních 
škol připravili nový předmět technika, který v sobě zahrnuje výuku 
praktických dovedností ve spojení s moderními digitálními nástroji, 
a požadují, aby se stal povinným předmětem.

Roboti v kancelářích 
Chytré stroje se nezapojují jen ve výrobě, 
ale fungují i v usnadňování kancelářské 
práce. Hodí se všude, kde člověk dělá rutinní 
a opakující se věci, například zadávání dat, 
vyplňování formulářů, formátování, vytváření 
reportů nebo práci s databázemi. Robotizaci 
využívají obory jako HR, IT, risk management 
nebo zákaznická péče. „V blízké budoucnosti 
nebudou automatizované systémy plnit jen 
běžnou administrativní agendu, ale stanou 
se skutečnou součástí firemních procesů,“ 
řekla na letošním Finance Foru Lenka Vondra 
z KPMG Česká republika. Klíčem k úspěšné 
implementaci jsou podle ní správné nástroje 
a vhodná strategie.
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Investice do digitálních technologií

IT gramotnost

Co využívají

Investice do IT

Investice do online marketingu

Jak firmy a podnikatelé využívají moderní technologie

7 z 10  podnikatelů či firem uvádí jejich aktivní používání

Internet věcí 38 % Online marketing 36 % Cloud 35 % Vzdělávání v digitálních dovednostech 31 % 3D tiskárny 9 % Drony 3 % 

investovalo alespoň malou částku* 58 %
 

neinvestovalo nic 34 %

*částka do 10 tisíc Kč.

40 %
oslovených firem a živnostníků se domnívá, 

že školy nedokážou dostatečně připravit 
budoucí absolventy na digitalizaci  

76 % investovalo alespoň minimální částku

18 % neinvestovalo nic

76 %
oslovených podnikatelů 

investovalo alespoň minimální 
částku, z toho 27  % investovalo 

více než 50 tisíc

57 %
podnikatelů a živnostníků má 
webové stránky přizpůsobené 

chytrým telefonům

65 % 
firem má profil na 
sociálních sítích 

24 % 
podnikatelů se zvýšil prodej 

díky zveřejněným videím 
s příběhy o jejich produktech
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Instalatéři musí rozumět IT
Pořídit si robota nebo nový software pro správu firmy je velká investi-
ce. Než je podnikatelé začnou nakupovat, měli by si důkladně promys-
let, co jim inovace přinese a zda je pro ně vůbec vhodná. Rok 2019 má 
být dle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Rokem 
digitálního podnikání. „Vidíme tu velký potenciál, ale nechceme je 
odradit tím, že peníze investují špatně a prodělají,“ uvádí v rozhovoru 
místopředseda asociace Karel Dobeš.

Je Česká republika v digitalizaci a inovacích oproti Evropě pozadu?
Co se týče technologického pokroku a přístrojů, tak podle mě není. Žil 
jsem 35 let v Německu a přijde mi, že máme lepší stroje než tam. Je otázka, 
jestli to platí i v menších městech. Co je podle mě větší problém, to jsou 
inovace – vymýšlení nových výrobků, které by mohly nahradit ty staré.

Jaké profese a obory se bez inovací neobejdou?
Vezměte si třeba takového instalatéra. Co musel umět dřív: řezat 
trubky, ohýbat, něco sešroubovat, svařit, zapojit karmu. No a teď si 
představte, jak dnes vypadá karma. Jsou v ní dva počítače, dálkové sen-
zory na ovládání teploty a třeba je ještě napojená na internet věcí. Když 
k vám přijde padesátiletý instalatér, málokdy zvládne spárovat senzory, 
nastavit dálkové ovládání teploty přes mobil a podobně. Většinou vám 
ji zapojí a pak musí přijít ještě specializovaná IT firma, která dodělá 
zbytek. Instalatéři se tyhle věci budou muset naučit, jinak neuspějí.

Co vnímáte jako velký problém v souvislosti s digitalizací a technolo-
gickými inovacemi?
Obchodníci chodí za podnikateli a nabízejí jim nějaký software i hard-
ware, ale jejich hlavním zájmem je prodat zboží. Nepomůžou podnika-
teli s analýzou, jestli se na to jeho podnikání hodí. Firem, které poskytu-
jí malým a středním podnikatelům opravdu individuální poradenství, je 
málo. Přitom než si člověk něco koupí, musí vědět, kam se chce dostat.

Jaká jsou rizika?
Někdy může inovace znamenat i ztrátu flexibility ve výrobě. Je třeba 
zvážit, jestli přeprogramování mašin nakonec nebude stát víc času. 
Také můžete mít malou firmu, koupíte si třeba skvělý digitální systém 
na správu firmy, jenže manželka, která se o to do té doby starala, 
odmítne pracovat v novém programu na počítači a vy musíte najmout 
dalšího pracovníka. Nakonec třeba zjistíte, že se práce nezjednodušila, 
a ještě vás to stojí víc peněz.

Vnímají podnikatelé, že marketing je dnes už nedílnou součástí byznysu?
Marketing a celkově public relations považuji za hodně důležité. Je potře-
ba se v téhle oblasti orientovat a zvládat hlavně digitální marketing. A to 
spousta podnikatelů neví. Podceňují to a mají v tom velké mezery. Je po-
třeba rozšířit povědomí například o kurzech, které by jim mohly pomoci.
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Inovace bez fanfár Dojící robot
Před pěti lety otevřela Zlata Mádrová s rodinou Zlatou 
farmu ve Štětovicích na Hané. Chovají krávy původ-
ního českého plemene ČESTR na mléko a maso. Jenže 
výkupní ceny mléka byly tak nízké, že se po roce 
provozu farmy rozhodli vybudovat minimlékárnu, 
která část čerstvého mléka zpracovává a vyrábí z něj 
sýry, tvaroh, kefír a další mléčné výrobky.

„Bez možnosti prodávat své výrobky koncovým 
zákazníkům bychom vůbec nemohli existovat. Sna-
žíme se tedy, aby se lidem u nás líbilo a vraceli se 
k nám,“ říká Mádrová. Založili také folklórní spolek 
Štětovická slipka a na farmě obnovují staré hanácké 
tradice a ukazují návštěvníkům, a hlavně dětem, co 
obnáší chov krav.

Zaměřili se tedy na agroturistiku a nechtěli už 
kupo vat novou dojírnu. „Přáli jsme si pokud možno 
co nejvíce přiblížit chov skotu laikům, tak jsme si 
pořídili dojícího robota, který slouží i jako ukázka 
dojení,“ popisuje Mádrová. Díky robotovi tak nemusí 
shánět a platit dva zodpovědné pracovníky. Robot 
funguje 365 dní v roce 24 hodin denně, dojí jednu 
krávu za druhou. Ty do něj samy vstupují jako do 
malé ohrádky. Krávy v dojícím robotu dostávají záro-
veň nadávkované granule a snědí přesně tolik krmiva, 
kolik potřebují. „Neprokrmujeme tak zbytečně pení-
ze. Robot zvládne podojit dvaapůlkrát denně pětapa-
desátihlavé stádo, a to samostatně, asistenci chovate-
le potřebuje většinou jen přibližně pět mladých krav 
za den. Šetříme tak hlavně čas,“ shrnuje Mádrová.

Oproti oplachům v dojírně také uspoří několikaná-
sobně více vody. „I přes velké počáteční pro blémy 
při spouštění se zdá být investice do robota dobrou 
volbou,“ říká Mádrová. Zaměstnanci tak mají více 
času na práci v minimlékárně a na návštěvníky. Čím 
dál víc lidí přichází, aby se podívali, jak to na farmě 
funguje. Skupiny školáků sem chodí na exkurze, kte-
rými provádí Mádrová. Plánují založit také penzion. 
„Jen naprostou otevřeností farmy můžeme získávat 
důvěru, díky transparentnosti mohou vidět, jak od 
prvopočátku vzniká mléko a že chov skotu není nic 
špatného,“ míní majitelka farmy.

Místní lidé si také zvykli chodit na farmu pro čers-
tvé mléko. Zavedli proto mlékomat, díky němuž ne-
mají náklady na převoz mléka. Aktuálně je nejoblíbe-
nější to ve skle, jako za starých časů. „Zákazníci mají 
retro výrobky rádi, navíc jsou skleněné znovupouži-
telné nádoby ekologičtější,“ vysvětluje Mádrová, proč 
mléko ve skle začali nabízet.
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Balení jablek
Sady Tuchoraz jako jeden z největších prodejců jab-
lek v Česku do výroby investovaly vždy. Sou časný 
šéf Robert Vyšata přebíral firmu od otce a jeho 
společníků, když se jí moc nedařilo, a rozjet ji vzal 
jako výzvu. Udělal si analýzu a navrhl budoucnost 
rodinného podniku. Ze začátku se musel potýkat 
s rozmary počasí, které mu zhatily plány – kroupy 
či mrazy. Rozhodl se pro radikální řez a tehdejší 
stromy pokácel a zasadil nové. Za důležité považo-
val právě moderní technologie, čímž se inspiroval 
mimo jiné v zahraničí. Díky tomu, že mají sítě proti 
kroupám a závlahové systémy, neohrozí je ani su-
cho. Jejich plody jsou velké a vizuálně krásné, je pro 
ně jednodušší je prodat velkým řetězcům.

Podle Vyšatů zemědělci technologie potřebují, 
jsou pro ně nutností, jinak by nebyli schopni odbě-
ratelům dodávat to, co chtějí, a neobstáli by mezi 
konkurencí. Mají třeba balicí linku, která umí dělat 
dvoukilogramové či tříkilogramové balíky a vybrat 
do nich správný druh, velikost či barvu jablka. „Do 
supermarketů potřebujeme dodávat jak jablka ba-
lená, kam se dávají většinou menší kusy, tak volně 
prodejné plody,“ vysvětluje Tereza Vyšatová, která 
má investice ve firmě na starost. V současnosti shá-
nějí novou třídicí linku, bez níž by se už neobešli. 
„Je to proces tak na tři čtvrtě roku. Vyrábějí ji pro 
nás na míru v zahraničí,“ říká Vyšatová.

Investovali také do speciálního skladu, kde díky 
dusíkové technologii bez kyslíku vydrží jablka čerstvá 
i rok a oni je mohou také po celý rok do obchodů do-
dávat. Nejvíce si váží toho, že jsou soběstační a mo-
hou jablka prodávat, skladovat, balit i zpracovávat 
bez prostředníků. Koupili si i moštovací linku. „Mohli 
jsme zdeformovaná jablka házet na kamion za 50 
halířů za kilo, nebo je sami využít, tak teď máme 
svoji moštárnu,“ popisuje Vyšatová. I když do firmy 
dali hodně peněz a získat je zpět není v zemědělství 
úplně jednoduché, o prodeji nikdy neuvažovali.

Kouzelný koberec
Firmy se musí rozvíjet nejen v oblasti digitalizace, 
ale také v inovacích. Přijít s něčím převratným, co 
nikdo jiný neprodává, dá práci. Své o tom ví zakla-
datel firmy Projektmedia Jaroslav Veselý. Speciali-
zuje se na dodávání vzdělávací techniky na klíč, od 
roku 2004 se zaměřuje především na školy. Jeho 
firma přišla s projektem interaktivní tabule, na 
kterou se dá kreslit i psát, a vše, co na ni napíšete, 
se zároveň ukládá do počítače. Funguje také jako 
promítačka a základní i střední školy si ji oblíbily. 
U menších dětí a v mateřských školách s ní však 
příliš nepochodili.

Učitelky jako jeden z důvodů uváděly, že malé 
děti nebaví stát u tabule, nedosáhnou všude a ne-
jsou na to zvyklé. Další nevýhodou tabule je, že je 
pevně přidělaná ke zdi a slouží tak dětem jen v jed-
né třídě. „Nevzdali jsme to a začali jsme se učitelek 
ptát, co by se jim tedy líbilo. Řekly nám, ať přine-
seme tabuli, která bude chodit za dětmi. Vzpomněl 
jsem si na monitory, které se dají otočit tak, aby 
promítaly na zem, a vymysleli jsme velký tablet na 
zemi,“ popisuje Veselý, jak vznikl MagicBox.

Ze začátku ve firmě hodně diskutovali, zda do vý-
voje něčeho nového investovat peníze. „Řešili jsme, 
jestli to bude mít úspěch, nebo ne. Ale hodně jsme 
pracovali s ředitelkami školek a jim se ta myšlenka 
líbila. Tak jsme se nebáli a šli jsme do toho,“ vysvět-
luje obchodní manažer MagicBoxu Tomáš Rűckl. 
Když pak přinesli první prototyp k dětem, jejich 
reakce byla skvělá.

Kouzelná skříňka nabízí interaktivní programy, 
s jejichž pomocí se děti učí rozeznávat barvy, 
zvířata nebo se učí základy počtů. Programy se dají 
různě měnit a stahovat nové podle věku a doved-
ností dětí. Z MagicBoxu byli nadšeni i speciální 
pedagogové, protože se velmi hodí k zapojení 
hendikepovaných dětí do výuky. Od roku 2013, kdy 
se začal prodávat, získal už několik ocenění, např. 
Inovace roku 2014.

Využívá jej už přes 500 škol a školek po celé 
republice, své místo si ale našel i v zahraničí. Učí 
se z něj děti na čtyřech kontinentech a pokaždé, 
když je představován na zahraniční výstavě, sklidí 
úspěch. Problémem se ukázaly být akorát finan-
ce, kterých mají školky obvykle nedostatek. „Ale 
dodneška jsou školky, které poctivě šetří, aby si 
MagicBox mohly pořídit,“ říká Rűckl.



S výrobou 
kytar 
pomáhají 
roboti
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Zaměstnanci by tato práce zabrala dvě až tři hodiny, takže úspora 
času je značná. Navíc to je únavná práce, při které bolí záda, a není 
ani moc zábavná. „Byl to první složitější robot, kterého jsme pořídili. 
Trvalo tři měsíce, než se mi ho podařilo odladit tak, abych ho mohl 
pustit do sériové výroby,“ vypráví Furch. Právě na něm si chtěl čtyřia-
třicetiletý podnikatel práci s roboty vyzkoušet. A nadchlo ho to. Vě-
děl, že shánět lidi na takovou práci je těžké, spočítal si, kolik ho stála 
hodina člověka a jak to bude vycházet se strojem. Návratnost měla být 
pět let, ale už teď je jasné, že to bude dřív.

Petr Furch je vystudovaný umělecký truhlář, takže programo vání 
strojů se učil sám. Technické myšlení zdědil po otci, který firmu 
založil, a od začátku se snažil dostávat technologie do výroby. Některé 
z CNC strojů, které sestrojil třeba před dvaceti lety, se ve firmě dodnes 
používají. Jako muzikant chtěl František Furch v sedmdesátých letech 
dobrý nástroj, ty ale v té době nebyly k sehnání. Vyrobil si ho tedy 
sám. Začal s banjem, na které hrál, ke kytaře už pak nebylo daleko. 
Vyřešil výztuž krku, pozici pražců, tělo vyrobil z laminátu. „Jeho první 
kytaru viděli kamarádi muzikanti a hned ho prosili: ‚Udělej nám taky 
takovou!‘ A tak vznikaly první objednávky. Když přišla revoluce, věděl, 
že lidé mají o jeho výrobky zájem, a založil si živnost,“ vypráví Furch.

Mnoho jeho přátel muzikantů si otevřelo hudebniny, takže měl 
zajištěný odbyt. Začínal doma v garáži, pak si pronajal menší díl-
ničku ve Velkých Němčicích, kde dodnes bydlí. Až kolem roku 2000 
odkoupil Furchův otec areál starého chátrajícího mlýna, kde si jeho 
syn hrával jako dítě. Od té doby prošel mlýn velkou proměnou, celý ho 
zrenovovali, dostavěli větší halu, a když se jim bude dařit, na pozemku 
mají dost místa pro další přístavby. Vše se soustředí okolo vnitřního 
dvora, kancelář a sklad dřeva jsou z jedné strany, hlavní budovou pak 
pro chází různé kroky výrobního procesu po jednotlivých patrech až 
nahoru, kde se hotové kytary balí a odvážejí do skladu k distribuci.

Robotické rameno se otočí, položí tělo kytary do připravené 
přihrádky, odjede zpět do výchozí pozice a začne pípat. 
„Zrovna skončilo leštění z jedné strany,“ popisuje výrobce 
kytar z Velkých Něm čic na jižní Moravě Petr Furch. V areálu 
bývalého mlýna vyrábí kytary vyšší tří dy, o které je zájem 
hlavně v zahraničí. Tvoří je tu zhruba šedesátka zaměstnanců 
a práci jim usnadňuje několik robotů a CNC strojů. Třeba 
vyleštit kytaru umí robot lépe a rychleji než člověk. Jedna 
strana nástroje a hrany trvají robotovi dvacet minut, pak 
musí přijít obsluha linky a kytaru otočit.

Markéta Hronová,  
redaktorka Hospodářských novin
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Vše se točí okolo dřeva, vedlejším produktem jsou brikety
Výroba začíná ve skladu a sušárně dřeva, kterou poznáme hned podle 
příjemné vůně. „Kupujeme jen tu nejlepší kvalitu od A po AAAA, 
máme tu mahagon, palisandr, ořech. Vše je vyskládané v hranicích 
tak, aby ke dřevu šel ze všech stran vzduch,“ popisuje Furch. Mít 
doko nale vysušené dřevo je pro kvalitu kytar klíčové, aby už nepra-
covalo a bylo stabilní. Pomáhají si speciální mikrovlnkou a fukary 
horkého vzduchu. Hned v další místnosti se pracuje na plné obrátky, 
přestože tam zrovna v tu chvíli kromě nás nikdo není. Začíná tu výro-
ba krků, o niž se starají dva pětiosé CNC stroje, které zvládají obrábět 
i složité tvary. První stroj do takzvané dřevěné hokejky vyfrézuje ot-
vor na výztuž – karbonovou trubičku – a odlitek, díky nimž je krk pev-
ný. „Vyvinuli jsme unikátní výztuž, na kterou máme patent. Nutíme 
tak dřevo, aby se chovalo předvídatelně. Navíc je kytara v části, kde 
se krk spojuje s tělem, běžně vyztužená velkým blokem dřeva, a tím 
pádem utlumená. Ale díky našemu patentu rezonuje i v této části,“ 
vysvětluje Furch a ze stroje mezitím odlétávají dřevěné hobliny. Hned 
vedle je vřeteno dalšího robota, který už z polotovaru vyřezává ladný 
krk. Díky přednastaveným programům zvládne za hodinu vyrobit 
čtyři krky a obsluha mezitím stihne svačinu.

V dalších místnostech se vyrábějí a přidělávají hmatníky, čemuž 
pomáhají CNC stroje vlastní výroby. Skoro u každého zařízení jsou 
trubky na odsávání pilin, aby se minimalizoval prach, který musí 
zaměstnanci dýchat. Fukary je vyvádějí ven, kde se z nich dělají bri-
kety, které si zaměstnanci mohou za zvýhodněnou cenu koupit. Dál 
se pracuje s luby čili okraji kytar. Ty se máčejí v horké vodní lázni 
a pak ohýbají ve speciálních formách, než se přilepí k tělu. Dobrý 
zvuk kytary ale nejvíce závisí na správném laku a na žebrování přední 
desky. To je asi nejdůležitější konstrukční díl kytary, který ovlivňuje 
kvalitu zvuku. Deska je z vnitřní strany polepená tenkými dřívky, na 
první pohled úplně nahodile, ale ve skutečnosti jsou za tím hodiny 
práce, než Furchova firma přišla na to, jak dělat žebrování nejlépe. 
Pak se jednotlivé díly skládají dohromady.

Jen dva týdny je v provozu nový frézovací přístroj, který má za úkol 
vyfrézovat polodrážky na ozdobné hrany kytar. Furch se zrovna vrátil 
ze zahraniční služební cesty a hned kontroluje, jak práce stroje vypa-
dá. „V tomhle místě je to udělané dobře, ale tady je to špatné. Na tom 
se bude muset ještě zapracovat. Až skončíme rozhovor, hned se na to 
s klukama vrhnu,“ ukazuje Furch.

Nástupnictví v rodinné firmě
Petr Furch převzal firmu před šesti lety. 
Původně ho zajímaly hlavně technologické 
vychytávky ve výrobě, obchod začal řešit 
spíš z nutnosti, ale i u něj zjistil, že ho vlastně 
baví. „Můj cíl je, abych měl práci na obchodě 
a výrobu rozložené tak půl na půl,“ říká. 
V rodinných firmách nebývá vždycky zvykem, 
že rodiče dětem předají firmu bez problémů, 
u Furchů to ale proběhlo hladce a přirozeně. 
„Když jsem začal věnovat firmě víc času, 
přemýšlel jsem nad tím, co by se v ní dalo 
technologicky zlepšit, něco jsem navrhl, 
táta mě poslouchal a změnu jsme provedli. 
To bylo fajn a obrovsky mě to motivovalo,“ 
vysvětluje tajemství úspěchu Furch.
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Žebrování 
přední desky je 

nejdůležitější 
prvek nástroje. 

Dělá dobrý zvuk.
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Technologie nejsou všechno, teď se myslí na obchod a propagaci
Úspěch netkví jen v technologiích, ale i v inovacích, se kterými 
Furchovi přicházejí. Všechny výrobní procesy neustále vylepšují. 
Například když chtěli opravdu dobrý lak na své kytary, na trhu žádný 
takový nenašli. Spojili se tedy s firmou, jež se na laky specializuje, 
a společně se snažili vyvinout takový, který by jim vyhovoval. „Měla 
by stačit tenká vrstva laku, která neomezuje rezonanci zvuku, ale 
zároveň musí být lak velmi tvrdý,“ vysvětluje Furch. Skoro rok vyvíjel 
tu správnou konzistenci a nakonec skončil u laku, který se zapéká pod 
UV lampou. Je tenčí, ale dvakrát tvrdší než ten, který používali do té 
doby. UV záření je velmi silné, takže museli pořídit speciální komo-
ru, v níž robot kytary stříká lakem a zároveň suší pod UV lampou. 
„U tohoto stroje je návratnost delší, až osm let, ale pořídili jsme si ho, 
aby zaměstnanci nemuseli být vystavováni záření a laku samotnému,“ 
tvrdí Furch. Vyleštění nového, tvrdšího laku také trvalo mnohem 
déle, takže hned další investice byla do zmíněného lešticího robota. 
Stroje firma financuje s pomocí bank, dotace pro investice nevyužívá.

Zatímco dříve většinu času strávili vymýšlením, jak co nejvíce zefek-
tivnit výrobu a zvýšit kvalitu vyráběných kytar, obchod trochu pokul-
hával. „Poslední dva roky se snažíme hodně myslet také na marketing 
a obchodníky, budovat značku. Je to velká část úspěchu, a kdybychom 
se nesnažili, myslím, že jsme výrazně menší firma,“ přiznává Furch. 
Z jeho pohledu je důležité obchodníkům a potažmo zákazníkům 
předat, že jejich kytary jsou možná dražší, ale kvalitní. Na začátečníky 
se nezaměřují, protože nejsou schopni vyrobit nástroj za relativně 
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nízkou cenu, který by splňoval jejich kvalitativní nároky. Naopak jsou 
schopni nabídnout kytary z exkluzivních materiálů na přání, které 
mohou stát 50, ale i 200 tisíc korun. Do hmatníku si pak zákazníci 
mohou nechat perletí vysázet nějaký obrázek, ornament nebo třeba 
podpis, kterým se jejich kytara odliší od všech ostatních. Je to možné 
díky laseru, který umí řezat perleť i do těch nejjemnějších tvarů.

Kytary Furch mají z 90 procent odbyt v zahraničí. Aby uspěly v kon-
kurenci dalších firem, jsou pro ně technologie nutností. Zaměstnanci 
se prý nebojí, že přijdou o práci, když majitel koupí nového robota. 
„Když je šikovný, snažíme se pro něj tady nějakou práci najít,“ uvádí 
Furch s tím, že roboty do výroby zapojuje z více důvodů. Kvůli efekti-
vitě a schopnosti vůbec uspokojit poptávku, protože v mnoha přípa-
dech udělají práci lépe než člověk, a také kvůli tomu, že se pracovní 
síla v poslední době těžko shání. „Navíc tlak na platy je obrovský, 
museli jsme zdražit, protože jsme o devět procent zvedali mzdy,“ říká.

Nejvíce prodávají v Německu, kde se v poslední době zavřelo až 
40 procent obchodů s hudebními nástroji, což Furchově firmě způso-
bilo problémy. Prodeje hudebních nástrojů klesají i v Japonsku, kam 
také dovážejí, konkrétně o jejich značku ale zájem neklesá. V hudeb-
ním světě se však za největší úspěch považuje prodávat nástroje 
v Americe. Furchovi otevírají nové distribuční centrum v ameri ckém 
Nashvillu, což je pro ně velká událost. „Má to obrovský potenciál 
a já otevření centra vnímám jako investici do budoucna. Bude trvat 
minimálně tři roky, než se na místním trhu dokážeme etablovat. Tak 
uvidíme, jak se to podaří,“ říká Furch.

25



Inspirujeme 
se agilní 
transformací 
v zahraničí 
a popisujeme, 
jak přistupují 
k etickým 
kodexům 
české firmy. 



Přibližujeme, kam 
se bude ubírat 
legislativa ve 
virtuální realitě 
nebo na čem stojí 
nejúspěšnější 
aplikace 
pro online 
bankovnictví.



Právo ve 
virtuálním světě

Pojem virtuální realita použil nejspíše jako první 
americký spisovatel a odborník na IT Jaron Lanier 
pro počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné 
prostředí, do něhož se člověk totálně ponoří. 

Ondřej Vykoukal,  
advokát, KPMG Legal,
ovykoukal@kpmg.cz,
www.kpmglegal.cz

Na téma právních aspektů virtuální reality se pod 
názvem LAW FIT 2019 konala v květnu v Praze 
konference, jejímiž partnery byly KPMG a advokátní 
kancelář KPMG Legal. Pokud byste ale od této akce 
čekali, že zde někdo předloží převratnou právní 
argumentaci či navrhne nové právní instituty, byli 
byste nejspíše zklamáni. Nic takového totiž není po-
třeba. I když VR stále představuje poměrně novou 
technologii, není nutné pro její bezpečné používání 
přicházet s novou specifickou regulací. Zcela zde 
postačí aplikovat stávající pravidla platící pro běžné 
právní prostředí. Svět ve virtuální realitě byl sice 
uměle vytvořen, ale s ním spojené duševní vlastnic-
tví je reálné a stejně tak smlouvy i případné zisky. 
Za každým virtuálním jednáním stojí vždy reálné 
jednání vyvolávající určité reálné následky.

Vada výrobků versus nesprávné používání
Asi nejčastějším právním aspektem, se kterým se 
budeme při používání zařízení využívajících vir-

tuální realitu setkávat, je obyčejná odpovědnost za 
vady výrobku. Pokud byste se začetli do jakéhokoli 
návodu k brýlím pro virtuální realitu (tzv. head-
-mounted displays – HMD), zjistíte, že vás při jejich 
používání mohou potkat nejrůznější zdravotní 
následky. Jen namátkou zmiňme záchvaty, ztrátu 
vědomí, dezorientaci, panickou ataku, záškuby 
očí apod. Každý výrobce HMD se tak musí snažit 
odpovědnost za případné zdravotní následky zákaz-
níka limitovat či vyloučit tak, aby neodpovídal za 
nesprávné používání zařízení ze strany zákazníka, 
ale pouze za skutečné vady zařízení.

Důležité je si uvědomit, že odpovědnost za újmu 
na zdraví nelze smluvně vyloučit. I kdyby s takovým 
nevýhodným ujednáním zákazník výslovně souhla-
sil, nepřihlíželo by se k němu, bylo by absolutně 
neplatné a nevyvolávalo by žádné právní následky. 
Výrobci tak nezbývá než jasně, srozumitelně a důraz-
ně informovat zákazníky o správném a bezpečném 
používání HMD. Zákazník by neměl mít pochybnosti 
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o bezpečném používání zařízení a rovněž by nemělo 
být pochyb, že výrobce zákazníka řádně informoval.

Na trhu se tak můžeme setkat s nejrůznějšími varo-
váními, z nichž některá jsou až absurdní. Jeden z nej-
větších světových výrobců HMD například ve svém 
návodu uvádí: „Pamatujte, že předměty, které vidíte 
ve virtuálním prostředí, v reálném světě ne existují. 
Nestoupejte na ně, nesedejte na ně ani se o ně neopí-
rejte.“ Objevují se také omezení používání HMD, třeba 
když po 30 minutách nepřetržitého provozu začne 
přístroj zobrazovat varování, že by si uživatel měl 
udělat přestávku. Omezení se týkají také podmínek, 
za nichž lze HMD používat, např. je nelze zapnout za 
jízdy v autě nebo v nedostatečně velkém prostoru.

Jak právně ošetřit odpovědnost  
poskytovatele služby
Dalším právním problémem, který budeme v sou-
vislosti s virtuální realitou řešit, je odpovědnost 
poskytovatelů virtuálních aplikací za jednání jejich 
uživatelů. Stejně jako u jakýchkoli jiných služeb 
informační společnosti se i v případě těch, které vy-
užívají virtuální realitu, uplatní princip safe harbor 
a princip notice and take down. Safe harbor (bez-
pečný přístav) představuje podmínky, za nichž není 
poskytovatel odpovědný za protiprávní obsah, který 
v rámci služby uživatel zveřejní. Typicky se jedná 
o obsah, který porušuje autorská práva (např. uži-
vatelský avatar v rámci virtuálního světa v podobě 
Supermana, Spidermana nebo Batmana). Pokud se 
o takovém jednání dozví nositel práv a oznámí to 
poskytovateli služby, nastoupí princip notice and 
take down. Poskytovatel je pak na základě tohoto 
oznámení povinen protiprávní obsah bezodkladně 
odstranit. Otázkou však zůstává, jak takové odstra-
nění konkrétně provést.

V případě her založených na životě ve virtuálním 
světě hráč do své postavy běžně investuje i stovky 
dolarů. V herním virtuálním světě se totiž dají kou-
pit stejné věci jako ve světě reálném. Hráči tak svým 
virtuálním alter egům pořizují oblečení, jídlo, věci 
denní potřeby i nemovitosti, a to nejen na bydlení, 
ale i k následnému pronájmu. Pokud však provozo-
vatel při plnění take down povinnosti smaže celý 
hráčův profil, připraví jej o všechen nashromážděný 
virtuální majetek, a tedy o odpovídající investici 
v reálné měně. Aby vyloučil svoji případnou po-
vinnost hráčům jejich investice nahrazovat, měl by 

poskytovatel služby na takové situace pamatovat již 
v herních podmínkách. Například poskytovatel hry 
Second Life něco takového podcenil a v roce 2014 
mu kalifornský soud mj. nařídil uhradit hráčům 2 
dolary za každý metr čtvereční virtuální země, kte-
rou ve hře virtuálně vlastnili a kterou jim poskytova-
tel hry zkonfiskoval.

I avatar se může dopustit protiprávního jednání
Nejzajímavější aspekt z hlediska práva virtuální 
rea lity pak představují následky jednání samot-
ných uživatelů. Představme si situaci, kdy hráč, 
resp. jeho avatar, jde po virtuální ulici ve virtu-
álním světě a před ostatními hráči, resp. jejich 
avatary, nahlas pomlouvá jiného hráče. Dopouští 
se tím protiprávního jednání?

Zásah do osobnostních práv je popisován jako ve-
řejné uvádění nepravdivých tvrzení, která jsou ob-
jektivně způsobilá způsobit újmu. Na formě onoho 
veřejného uvádění přitom vůbec nezáleží. Z hledis-
ka práva není rozhodující, zda někoho pomlouváte 
v novinách, v televizi nebo na internetu. Zásahu 
do osobnostních práv se tak můžete bez problémů 
dopustit i na virtuální ulici ve virtuálním světě.

Stejně tak můžete ve virtuálním světě uzavřít 
smlouvu s jiným hráčem, když budete moci proká-
zat její obsah (samozřejmě s výjimkou např. smluv, 
u kterých je vyžadováno třeba úřední ověření podpi-
sů apod.). Pokud takovou smlouvu porušíte, můžete 
odpovídat druhé smluvní straně za škodu včetně 
ušlého zisku. Ve hře sice utrácíte virtuální herní 
měnu, tu si ale v drtivé většině pořizujete za měnu 
reálnou prostřednictvím své reálné platební karty.

Konečně nejzávažnější následky pro hráče může 
mít páchání přestupků, či dokonce trestných 
činů prostřednictvím virtuálního světa. Není to 
tak dlouho, co i česká policie začala stíhat autory 
rasistických komentářů na Facebooku. Není zde 
tak jediný důvod, proč by neměli být stíháni autoři 
rasistických výrazů pronášených na virtuální ulici 
ve virtuálním světě.

Rozmach virtuální reality přináší celou řadu 
právních problémů, které bude nutné v budoucnu 
řešit. V článku jsme se zdaleka všemi otázkami 
nezabývali, nicméně vždy bude platit, že každý 
uživatel virtuální reality by měl myslet na to, že 
co se stane ve virtuálním světě, nemusí nutně ve 
virtuálním světě zůstat.
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8 doporučení 
k agilní 
transformaci

Agilní přeměna tradičních firem je stále oblíbenější. Svědčí 
o tom četnost odborných diskusí v médiích i samotné dění 
v řadě velkých firem. V Česku ale chybí experti, kteří by s ní 
měli dostatek zkušeností. Na KPMG Finance Foru předával 
své zkušenosti Ton Hagens, lídr agilní přeměny nizozemské 
banky ABN Amro.

V Česku loni zahájily agilní přeměnu tři z šesti nej-
větších bank na trhu a jeden ze tří mobilních operá-
torů. Je to poměrně drastický proces, který není bez 
rizika. V zásadě jde o „odoperování páteře“, tedy 
změnu organizační struktury celé firmy včetně řídi-
cího systému. Lidé se přeskupují do nových akčních 
týmů a často i mění pracovní náplň.

„Chce to trpělivost, chuť experimentovat a pře-
devším plně důvěřovat spolupracovníkům. Pokud 
si myslíte, že jste jako jedinec lepší než vaši zaměst-
nanci v týmu, vzdejte to,“ říká Ton Hagens, člen top 
managementu ABN Amro a lídr celé agilní přeměny 
banky. Hlavním důvodem pro změnu u nich byla 
frustrace zaměstnanců ze stavu, kdy prakticky ne-
bylo možné v rozumném čase cokoliv změnit.

V Nizozemsku v té době už existovaly inspirativní 
příklady, například konkurenční ING. Ta byla in-

spirací i pro změny, které provedli v NN Insurance 
Belgium, kde zrušili všechny struktury manage-
mentu. Po čtyřech letech se v ABN Amro podařilo 
několikanásobně zvýšit rychlost vývoje nových 
služeb, u některých produktů zvýšit podíl na trhu, 
snížit počet zaměstnanců přibližně o 20 procent, 
adekvátně k tomu srazit náklady na personální zále-
žitosti a dosáhnout vysoké spokojenosti uživatelů 
s digitálními službami banky.

Přesto pro ABN Amro cesta k plně agilní bance 
dosud neskončila. „Po třebujeme dostat agilitu ještě 
více do krve,“ zdůrazňuje Ton význam agilního 
mindsetu. Banka ještě musí dotáhnout některé 
úlohy vyžadované regulatorním rámcem bankovní-
ho sektoru. Ton se podělil o zkušenosti, jak trans-
formaci nejen přežít, ale i s úspěchem zvládnout. 
Tady je výběr osmi doporučení:
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1. Upřednostněte flexibilní lidi
V průběhu přeměny tradičního uspořádání firmy 
do agilní formy vybíráte zaměstnance do nových 
rolí a týmů. Tento proces často probíhá tak, že 
vyhlásíte celofiremní organizační změnu, rozdáte 
výpovědi a nabídnete lidem, aby se přihlásili do 
výběrových řízení na nové role. Vybrat ty správné 
ale není jednoduché. Pokud nemáte dostatečně 
zkušené manažery, můžete využít služeb personál-
ních agentur. Upřednostněte flexibilní lidi, kteří se 
dokážou lépe adaptovat na nové prostředí. Během 
transformace se společnosti obvykle nevyhnou 
odchodu některých zaměstnanců (odhadem 10 až 
25 procent), kteří nejsou ochotni nebo schopni se 
adaptovat na nové metody práce. To bohužel ohro-
žuje i výkonné zaměstnance.

2. Zapojte scrum mastery
V nových podmínkách (tedy malých autonom-
ních týmech, které samy rozhodují o své práci) je 
žádoucí, aby se lidé věnovali vývoji nových věcí 
namísto přemýšlení, zda pracují správně „agilně“. 
Proto jim poskytujeme podporu formou koučů (tzv. 
scrum masterů), kterých máme aktuálně několik 
stovek. Každý tým má jednoho, v případě zkušených 
týmů ale nemusí pracovat na plný úvazek. Osvěd-
čená metoda je začít postupně, zavést nejdříve jen 
několik malých týmů, na kterých firma může agilní 
postupy vyzkoušet. „Nejlépe fungují tam, kde je 
potřeba velmi rychle dodávat, jako třeba v mobilním 
bankovnictví, nebo jednoduše tam, kde koncový 
klient ocení, že dostává nové a vylepšené služby,“ 
dodává Martin Hladík, expert na agilitu z KPMG 
Česká republika.

3. Vytvořte správné prostředí
Podmínkou úspěchu je změna pracovního prostředí. 
Lidé pracující v agilních týmech potřebují být spolu, 
mít prostor pro komunikaci i klidnou práci a k tomu 
odpovídající nástroje (například oblíbené „kanban“ 
tabule, které pomáhají při organizaci práce). Počí-
tejte tedy se stěhováním lidí a s úpravou kanceláří.
 
4. Kempujte místo školení
V agilitě musíte také změnit způsoby vzdělávání a sdí-
lení informací (know-how). Tradiční školení se nám 
příliš neosvědčilo. Naopak s dobrými výsledky a za 
spokojenosti účastníků pořádáme interně dvakrát 
ročně několikadenní kempy. Osmdesát procent lek-

torů tvoří naši zaměstnanci. Hlavní metodou učení je 
výměna zkušeností v malých skupinách. Agile je zalo-
žen na důvěře a transparentnosti. Mana gement proto 
musí důvěřovat svým lidem a nechávat jim volnost. 
Díky tomu může stoupnout i jejich snaha a zapojení.

5. Bavte se s klienty, neustále
Zjistili jsme, že variabilní složky mzdy nemají 
zá  sa dní vliv na výkon agilních týmů. Motivací 
naopak je smysluplná práce s jasným a dosažitel-
ným výsledkem. Finanční KPIs jsme úplně zrušili. 
Důležité je, aby byly týmy v neustálém kontaktu se 
zákazníkem a dostávaly od něj zpětnou vazbu, na 
kterou mohou reagovat. Jen tak mohou efektivně ří-
dit vlastní práci a dodávat to, co se od nich očekává.

6. Nechte lidi odpočinout
V maximálním nasazení je nezbytné, aby lidé po 
určitém čase změnili svůj tým a někdy i roli, jinak 
hrozí jejich „vyhoření“. Dle našeho názoru by 
taková změna měla probíhat ve dvouletém cyklu. 
Častější jsou i delší dovolené nebo neplacené volno, 
aby lidé načerpali novou energii.

7. Nepřeceňujte agilní frameworky
Konzultační firmy často doporučují různé agilní 
frameworky (např. Spotify, SAFe, LeSS). Přes jejich 
vyspělost je nelze přeceňovat – poskytují spíše 
návod než ucelené řešení. Není možné je kopírovat. 
Nenahradíte jimi vlastní neznalost a nezkušenost 
se základními agilními principy a postupy. To může 
být v Česku problém. Na tuzemském trhu je limito-
vaný počet lidí s reálnými zkušenostmi s agilními 
metodami, navíc získanými pouze v izolovaných ob-
lastech. Zkušenosti s transformací velkého rozsahu 
do značné míry chybí.

8. Investujte do IT
Agilní firma potřebuje změnit vlastní prostředky 
tak, aby se nové služby mohly brzy objevit u klienta. 
Tomu často brání zastaralé procesy, governance a IT 
prostředí. Proto se do IT v ABN Amro investují ne malé 
prostředky (podle našeho odhadu jde asi o čtyřnáso-
bek oproti českým bankám, přepočteme-li hodnoty 
na stejný počet klientů či zaměstnanců). Nezanedba-
telným problémem je zajištění potřebných znalostí 
a návyků agilních metod pro stovky až tisíce zaměst-
nanců. Neznalost komplikuje adaptaci lidí a brání 
dosažení pozitivních efektů agilní transformace.
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České  
firmy a etika

Zatímco etické kodexy některých firem mohou čítat i desítky stran, 
jiným společnostem se vešly na jeden list. Jak se firmy k definování 
morálních zásad staví, zjišťovala studie forenzního oddělení KPMG. 
Její autoři vycházeli z dostupných kodexů dvou set největších firem 
v Česku a přináší tak první studii svého druhu zaměřující se na etické 
kodexy v České republice.

Dobře navržený etický kodex by měl být společnosti šitý na míru, 
reflektovat odvětví, v němž firma působí, a specifická rizika, kterým 
čelí. Jeho obsah závisí především na prostředí, v němž se společnost 
pohybuje, a na jejích obchodních partnerech. Nadnárodní firmy ho 
většinou pojímají globálně, takže se do něj promítají protikorupční 
zákony, zejména ty britské a americké.

V kodexech chybí příklady i sankce
„Účinný kodex by měl poskytovat stručná, jasná a srozumitelná vodítka 
k řešení eticky problematických situací, s nimiž se zaměstnanci a další 
osoby s firmou spojené mohou setkat,“ vysvětluje Maroš Holodňák, direc-
tor odpovědný za forenzní služby v KPMG. Přesto jen čtvrtina etických 
kodexů uvádí k rizikovým oblastem i konkrétní příklady. Těmi mohou být 
třeba modelové situace, varovné signály nebo přesné otázky a odpovědi 
pomáhající zaměstnancům problematické situace lépe rozeznávat.

Dokument, kterým se firma zavazuje k etickému 
chování, už je samozřejmostí u naprosté většiny 
velkých nadnárodních společností. Nejčastěji 
řeší střet zájmů, ale věnuje se i praní špinavých 
peněz, korupci nebo poskytování a přijímání 
darů. Připravenost trestat jeho nedodržování 
sankcemi ale deklaruje jen 40 procent firem.

Markéta Hronová, 
redaktorka Hospodářských novin
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Výrazná většina etických kodexů zmiňuje problém střetu zájmů – 
zastoupen byl v 67 procentech. Velmi často věnují prostor také praní 
špinavých peněz, korupci a ochraně hospodářské soutěže. Jen okolo 
poloviny kodexů zahrnutých do studie KPMG se věnovalo přijímání 
a poskytování darů a lobbingu. „Stále větší prostor v nich na druhou 
stranu dostává ochrana osobnosti, osobních údajů či životního pro-
středí, společenská odpovědnost a nakládání s důvěrnými informace-
mi,“ doplňuje Holodňák.

Jen obtížně si lze představit, že by se zaměstnanci či dodavatelé spo-
lečnosti řídili etickým kodexem, za jehož porušení by jim nehrozily 
žádné sankce. Popisu kontroly dodržování se přitom v kodexu věnuje 
jen necelá pětina dokumentů společností. O sankcích se dočteme 
u 40 procent společností, shodně v podobě sousloví „disciplinární 
postih“. Více než polovina firem uvádějících sankce pak hrozí zaměst-
nanci, který pravidla hrubým způsobem poruší, propuštěním.

Whistleblowerům neslibují ochranu
Pracovníci většiny sledovaných českých společností se mohou s pode-
zřením, že se ve firmě děje něco nekalého, obrátit na speciální etickou 
linku, která může zahrnovat jak telefon, tak i e-mail. U více než třetiny 
společností, které mají etickou linku, chybí v jejich kodexech zmínka, 
že whistleblowerům (tedy těm, kteří upozorní na protiprávní jednání) 
nebude ze strany společnosti či ostatních zaměstnanců hrozit žádná 
odveta. „Toto ujištění přitom považujeme za zcela zásadní,“ upozor-
ňují autoři studie. Zdá se také, že české firmy se stále zdráhají zapojit 
do systému hlášení korupce někoho mimo firmu. Například nezávis-
lého ombudsmana využívá jen každá desátá společnost.

Je důležité myslet na to, že ani sebelepší etický kodex sám o sobě 
nezaručí, že společnost bude dodržovat platné zákony, své vlastní 
interní předpisy a obecné morální zásady. „Je nutné zároveň přijmout 
další opatření k zajištění respektování nastavených pravidel a hodnot 
včetně nástrojů odhalování neetického jednání,“ uzavírá Holodňák. 
Může jít například o pravidelná školení, prověrky obchodních partne-
rů, zvyšování povědomí o firemních hodnotách, zavedení etické linky 
a důsledný postih protiprávního jednání zaměstnanců.
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Závod 
o nejlepší 
mobilní 
bankovnictví

Mobilní bankovnictví čeká zářná 
budoucnost. Například ve Velké Británii 
používalo v roce 2019 banku v mobilu už 
na 70 procent klientů. U nás to byla podle 
loňského průzkumu SC&C pro Českou 
bankovní asociaci (ČBA) téměř třetina 
Čechů, jejich počet však prudce roste. 
Banky to dobře vědí a soutěž o zákazníky 
se tak přesouvá do mobilních telefonů.

Martin Hladík, Jan Nývlt, 
Management Consulting,
KPMG Česká republika
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Chytré telefony kompletně mění zažité principy naplňování základních 
finančních potřeb. V čem spočívá kouzlo nejlepší banky v mobilu?

Špatný design bývá důvodem ke změně banky
První nápovědou nám může být hodnocení v obchodech s aplikacemi. 
Recenze jednotlivým aplikacím nejčastěji vyčítají drobné vady v ovládání 
nebo nestabilitu, která je častou chybou nováčků na trhu mobilního ban-
kovnictví. Mezi další výtky patří složité nastavení přístupu, které je však 
někdy způsobeno platnou legislativou, či nekomfortní design a ovládání 
a chybějící základní funkce. Mezi ně patří zejména kontrola zůstatku 
a transakcí, zadávání platby včetně komfortních forem, jako je načtení 
QR kódu, či bezpečnostní nastavení například v podobě dočasné blokace 
platební karty, kterou však většina (nejen) tuzemských bank stále neumí.

Klient tyto funkce považuje za standardní a očekává u nich bez-
chybné fungování. Pokud tomu tak není, často raději aplikaci nevy-
užívá, či dokonce mění samotnou banku. Ve zmíněném průzkumu 
pro ČBA by se takto zachovalo až 28 procent oslovených uživatelů. 
Z hodnocení v aplikačních obchodech přitom vyplývá, že v klidu mo-
hou být zejména mladé – a dravé – banky. Nejvýše se v nich umisťuje 
Air Bank, Moneta či Equa bank. Ti nejlepší mají dokonce srovnatelné 
hodnocení s evropskými „štikami“ jako Revolut, Monzo či N26. Vý-
sledky jiných hráčů na trhu jsou o poznání méně pozitivní.

Mohou za to nekvalitní týmy
Nabízí se tak otázka, proč banky i v takto důležitém segmentu svého 
byznysu stále chybují. Ty horší – podle hodnocení samotných klien-
tů – selhávají v řemesle samotném: mají nekvalitní programátory 

Srovnání mobilních bankovních aplikací podle hodnocení uživatelů

Banka Produkt Google Play App Store
Air Bank My Air 4.8 4.9 

Moneta Money Bank Smart Banka 4.8 4.8 

Equa bank Equa bank 4.3 4.8 

Česká spořitelna George 4.2 4.6 

mBank mBank 4.2 4.4 

Komerční banka Mobilní banka 4.0 4.0 

ČSOB Smartbanking 3.9 4.0 

Banka Creditas Mobilní bankovnictví 3.8 3.3 

Raiffeisenbank Mobilní eKonto 3.8 2.5 

Fio banka Smartbanking 3.4 1.7 

UniCredit bank Smart Banking 3.3 2.6 

Sberbank Smart Banking 2.9 1.4 

Martin Hladík, Jan Nývlt, 
Management Consulting,
KPMG Česká republika

(Stav k 10. 5. 2019)
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a testery a nemají (nebo mají slabý) tým designérů. Z praxe víme, že ne 
vždy za designem aplikace (nejen) pro mobilní bankovnictví skuteční 
designéři stojí, za čímž může být podfinancování samotného vývoje. 
Aplikace pro mobilní bankovnictví přitom rozhodně nepatří mezi 
hlavní nákladové položky – IT společnosti nabízejí novou aplikaci či 
redesign té stávající za milion eur (asi 26 milionů korun), což je ve srov-
nání s až 40 miliony eur (více než miliarda korun) každoročně investo-
vanými bankami do IT opravdu jen zlomek.

Ani zvládnuté řemeslo ale automaticky neznamená úspěch. Klíčové 
jsou funkce, které překračují očekávání zákazníka a mají tak poten-
ciál oslovit nové klienty. Pokusy o ně ovšem často končí neúspěchem. 
Namísto znovuobjevování kola by se přitom stačilo inspirovat v zahra-
ničí. Problém má však mnohem hlubší, strukturální povahu. Mladé 
zahraniční společnosti například nebyly při svém vzniku limitovány 
legislativou či intenzivním dohledem regulátora. Dokázaly se proto 
na finanční potřeby klientů podívat neotřelým způsobem a vytvářet 
radikálně jednodušší cesty k jejich naplnění. A i dnes, kdy se dostaly 
mezi největší hráče na bankovním trhu (typicky britský Revolut, který 
maže hranice mezi tuzemskou a zahraniční platbou), hrají na trhu prim 
a udávají trendy. Kontrast je to o to větší, jelikož mobilní bankovnictví 
zavedených bank má často spíše podobu jakéhosi kukátka na desítky 
let staré produkty. Tento tradiční model ale spěje k zániku.

Online bankovnictví bude to jediné
Na konci této transformace budou lidé bez fyzické hotovosti, lidé s digi-
tální identitou, která jim umožní naplňovat jejich finanční potřeby, tedy 
mít u sebe peníze, jednoduše jimi platit, snadno si půjčit, kdykoli potře-
bují, či naopak nechat peníze vydělávat, když je zrovna nepotřebují. Až 
tato změna nastane, pojem mobilní bankovnictví přestane dávat smysl. 
Digitální bankovnictví bude to jediné bankovnictví. Samozřejmě bude stále 
možná (a vítaná) dobrá lidská rada, to ale nic nemění na tom, že se uspoko-
jování finančních potřeb bude odehrávat výhradně v digitálním prostoru.

A právě zde leží klíč k nejlepší mobilní aplikaci – omezit se jen na ty 
nejdůležitější funkce, zajistit jejich bezchybnost a maximální jednodu-
chost a neobtěžovat klienta zbytečnou administrativou (často omo-
tanou kolem obsluhy tradičních produktů). Jinými slovy nabídnout 
mobilní bankovnictví, které umožňuje naplňovat uvedené finanční 
potřeby jednodušeji než ostatní a nechtít za to nesmyslné poplatky. 
Protože dnešní zákazníci nejsou – a pravděpodobně už nikdy ani nebu-
dou – připraveni za tyto základní potřeby platit.

Výhodu zde mají zejména nové banky – nezatěžuje je tolik byrokra-
cie a s nízkonákladovostí počítaly již od svého vzniku. Velké bankovní 
domy pak musí vlivem silné konkurence kompletně změnit byznysový 
model, což je diametrálně složitější úloha než vývoj nové aplikace. 
Diskutovaná změna tak nastává postupně, a to zejména vzhledem 
k setrvačnosti lidského chování. Banka musí své klienty provést svou 
transformací trpělivě a proměnu přizpůsobovat jejich tempu. Už nyní 
je však jasné, že mobilní bankovnictví v této změně sehraje hlavní roli.
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Organizace 
Elpida 
představuje 
svůj letní projekt 
Old's cool 
zaměřený na 
vztah matky 
a dcery. 



Podívali jsme 
se, jak se dá 
ve vědeckých 
kruzích 
skloubit 
výzkum na 
špičkové úrovni 
s mateřstvím.





Věda 
jde dělat 
i s dětmi

Chemička Hana Macíčková Cahová má 
za sebou důležitý objev v oblasti RNA, 
ale její největší úspěch nenajdete v její 
laboratoři, nýbrž u ní doma – úspěšnou 
vědeckou kariéru zvládá se dvěma 
dětmi. A právě proto se teď snaží dodat 
kuráž i dalším matkám.



Slunce od rána krásně hřeje a na obloze nebyl ani mráček, jenže 
zrovna teď, když ho potřebujeme při focení, se schovalo za velký 
mrak a zdržuje nás. Netrpělivě sleduji hodinky, jak nám ukrajují čas 
z domluvených dvou hodin. Chápu, experimenty v laboratoři nepo-
čkají, běží mi hlavou.

Jenže důvod, proč se s námi musí chemička Hana Macíčková Ca-
hová v poledne rozloučit, je mnohem prozaičtější – běží do cukrárny 
vyzvednout dort pro dceru Marlen, která dnes slaví třetí narozeniny. 
„Někdy je toho opravdu hodně. Alergologie s jedním dítětem, pak zá-
pis ve školce, vyzvednout dort pro druhé dítě a do toho ještě práce,“ 
usměje se sedmatřicetiletá vědkyně.

Abychom to správně vysvětlili, Hana Cahová patří v současnosti 
mezi nejtalentovanější české organické chemičky. Má za sebou dok-
torát a postdoktorandskou stáž na univerzitě v Heidelbergu, publi-
kování v prestižním časopise Nature a loni získala Cenu Neuron pro 
mladé vědce v oboru chemie. Už třetím rokem vede svůj osmičlenný 
vědecký tým v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, 
který už teď výrazně posunul naše znalosti o RNA. A při tom všem 
ještě stíhá vychovávat dvě dcery, které se jí narodily v době, jež je pro 
začínajícího vědce nejkritičtější.

Pravda, pozastavovat se v roce 2019 nad tím, že zvládá zároveň 
kariéru i mateřství, zní vlastně nepatřičně, jenže ji tyto otázky 
nerozhodí. Naopak – cítí, že je potřeba o tom mluvit.

„V Česku existují mýty, že když není dítě s matkou tři roky, vyroste 
z něj hlupák. Už to radši ani nečtu, moje děti jsou úplně normální 
a šťastné. Chtěla bych maminky, které řeší to samé co já, uklidnit, 
že nedělají nic špatného, když jde jejich dítě do kolektivu už v roce 
a půl,“ říká.

I ona si ale musela projít náročným obdobím, než mateřství a vědu 
dokázala skloubit dohromady. První dceru čekala před více než šesti 
lety, v době, kdy dokončovala postdoktorandské studium v Německu, 
kde také není vědecké prostředí, jak sama zjistila, čerstvým matkám 
příliš nakloněno.

Když se její tehdejší kolegové dozvěděli o jejím těhotenství, začala 
cítit, že se s ní už příliš nepočítá, protože málokdo věřil, že se k vědě 
ještě někdy vrátí. I ona chvílemi pochybovala a kuráž jí dodalo až 
stěhování do Paříže, kde kvůli manželově práci strávili po narození 
dcery rok a půl.

„Francouzky na mateřskou skoro nechodí. S prvním dítětem jsou 
doma šest týdnů, s druhým tři měsíce a s třetím půl roku. Maminky 
na dětských hřištích nepotkáte, jen chůvy. Bylo to pro mě těžké ob-
dobí a já věděla, že jestli zůstanu doma ještě déle, můžu vědu zabalit 
úplně. Právě ve Francii jsem pochopila, že normální je jít do práce 
a nenormální je sedět doma,“ vypráví.

Po roce a půl se i proto vrátili zpět do Česka a Hana se znovu zapo-
jila do výzkumu na půdě Ústavu organické chemie a biochemie. Jenže 
tak snadné, jak to vypadá dnes, to tehdy také nebylo.

„Dala jsem dceru do školky a ona byla celou zimu dva až tři týdny 
v měsíci nemocná. Měla jsem tehdy plat 19 tisíc, školka stála 13 tisíc 
a já měla dceru vždy tři týdny doma. A když už byla zdravá a já mohla 

Pavel Kalouš, 
redaktor měsíčníku Forbes
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jít do práce, tak jsem to od ní většinou chytla a do práce jsem chodila 
nemocná, takže jsem si nakonec uhnala zápal plic a astma,“ směje se 
při vzpomínce na krušné chvíle.

Stresové čepičky v RNA skrývají tajemství vzniku života
Ironií osudu už v té době pracovala na výzkumu, který by jednou 
mohl znamenat průlom v tom, jak naučit lidské tělo lépe zvládat stres. 
„Několikrát jsem si na to vzpomněla,“ kýve s úsměvem hlavou. Posled-
ních osm let se totiž věnuje studiu RNA, tedy důležité ribonukleové 
kyseliny, o níž se původně myslelo, že slouží jen k přenosu genetické 
informace z DNA k proteinům.

Jenže v poslední době se i díky výzkumu české vědkyně ukazuje, 
že má opomíjená RNA v lidském těle pravděpodobně i další důležité 
funkce. „RNA je pro mě zajímavější než DNA, která je i mimo svět 
vědy známější, a proto je i víc probádaná. Jenže když začal vznikat ži-
vot na Zemi, prapůvodní molekula byla RNA. Jednak má v sobě gene-
tickou informaci jako DNA a zároveň umí dělat to samé co proteiny. 
Myslím si, že v RNA je odpověď, jak vznikl život,“ vysvětluje.

Klíčem k této odpovědi by mohly být takzvané čepičky, což jsou 
molekuly, které se, laicky řečeno, jako uzlíky „přivazují“ k RNA. Malé 
molekuly spojené se stresem, takzvané alarmony, jsou známy už 
více než 20 let, ale nikoho nenapadlo, že by mohly být součástí RNA 
jako její čepičky. A právě to je objev vědeckého týmu Hany Cahové. 
Problém je, že vědci dodnes nevědí, jestli alarmony pomáhají projevy 
stresu zvládat lépe, nebo je naopak zhoršují.

„Když si představíte RNA jako provázek spletený z několika nití, 
který byste chtěli nějak zničit, a přitom ho nemůžete přestřihnout, 
protože nemáte nůžky, jak to uděláte? Provázek prostě rozpletete 
a úplně ho rozeberete. A tomu se RNA snaží zabránit tím, že si na tom 
provázku vytváří uzlíky, tedy takzvané čepičky. Nikoho nenapadlo, že 
by to mohlo být i v RNA,“ říká nadšeně Cahová.

Vzhledem k tomu, že čepičky na úrovni molekul mají prokazatelně 
spojitost se stresem, věří Cahová, že jejich pochopení u RNA by moh-
lo výrazně posunout i naše chápání stresu, protože RNA může hrát 
v orga nismu zásadnější a složitější roli než samostatné malé molekuly.

„Moje teorie je taková, že když má buňka dost živin a je v poho-
dě, nic se neděje. Ale ve chvíli, kdy se dostane do procesu strádání 
a nemá dostatek živin, řekne si: ‚Strádám, za chvíli nemusím mít žád-
nou RNA, takže si ji musím víc chránit.‘ A proto si tam vytváří čepičky. 
Přichází sice o schopnost reagovat na každý podnět, protože se tím 
zablokuje a zamkne, ale na druhou stranu má aspoň něco. Otázkou 
je, jestli to je reakce, která stres zhoršuje, nebo zlepšuje,“ uvažuje 
Cahová.

Objev čepiček v RNA, na němž její tým začal pracovat před dvěma 
lety, je nyní ve fázi, kdy je připraven k publikování a čeká se na posou-
zení recenzentů, kteří mají ke studiu RNA blízko. Ti ho pak opřipo-
mínkují, Cahová a spol. připomínky zapracují a teprve pak se možná 
český objev dostane na stránky časopisu.

Tento proces obvykle trvá až jeden rok a pro každého vědce jde 
o klíčový úspěch. Podle citací v renomovaných časopisech, jako je 

43



Nature nebo Science, se totiž hodnotí efektivita vědeckého týmu a od 
ní se pak zase odvíjí jeho budoucnost. Bez cenné publikace většinou 
žádná budoucnost není.

„Věda je psychicky náročná. Strašně dlouho na něčem pracujete 
a pak se stane, že vám to nechtějí publikovat, nebo, což je ještě horší, 
vás někdo stihne předběhnout. Právě proto je ve vědě tolik frustrace, 
pořád odněkud dostáváte facky a musíte se proti tomu obrnit,“ říká 
Cahová. „Já jsem si našla krásné téma, kterému se chci věnovat dál, 
chci RNA víc pochopit, proč tam přesně čepičky jsou, které RNA je 
mají a jak je můžeme využít třeba k léčbě některých nemocí. Proto 
jsem se poslední rok každé ráno bála otevírat vědecké časopisy, abych 
nezjistila, že nás někdo předhonil.“

Nepředhonil. I tak ale Hana Cahová odhaduje, že má před sebou 
práci na minimálně pět až deset let, než spojitost RNA, čepiček 
a stresu plně objasní. A to, jak to převést do praxe, třeba do podoby 
bílé pilulky, už dost možná bude úkol pro někoho dalšího, kdo se 
zabývá aplikovaným výzkumem.

Talentovaná vědkyně se totiž už před lety rozhodla, že půjde raději 
cestou základního výzkumu, jehož výsledkem nejsou přímo léky, ale 
spíš přepsané učebnice, na jejichž základech pak úspěšné léky možná 
v budoucnu vzniknou. Je to vlastně trochu paradox, protože Hana 
Cahová pracuje v ústavu, v jehož laboratořích se před lety zrodila revo-
luční antivirotika proti nemoci AIDS profesora Antonína Holého,  
zřejmě nejslavnější a nejúspěšnější lék, který kdy vymyslel český 
vědec.

„Kdysi jsem si musela položit skoro až dětskou otázku, proč chci 
dělat vědu. A já si na ni odpověděla tak, že chci pochopit, jak všechno 
funguje. Jak fungují buňky, jak funguje podstata přírody,“ přemýšlí. 

Hana Macíčková Cahová má za sebou 
úspěšný doktorát (11 publikací – 2x ACIE) 
na UOCHB a postdoktorandskou stáž na 
univerzitě v Heidelbergu. Pro svou práci 
na NAD-RNA zde získala Humboldtovo 
stipendium a zvládla za dva roky následně 
publikovat dva prvoautorské články (Nature, 
ACIE). Je laureátkou Ceny Neuron 2018 pro 
mladé nadějné vědce v oboru chemie. Ceny 
Neuron se udělují jednou ročně těm nejlep-
ším českým vědcům a vědkyním. Součástí 
ocenění je také osobní prémie vědcům, a to 
z prostředků soukromých mecenášů fondu – 
osob z byznysu, které se rozhodly investovat 
své prostředky do vědy.
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„Někdo si dá za cíl vynalézt lék, ale pro mě nejsou léky zajímavé.“ Už 
jednou se díky ní přepisovaly učebnice – na univerzitě v Heidelbergu 
dokázala detekovat takzvané NAD-RNA, tedy RNA, na které je navázaný 
nikotinamidadenindinukleotid. „To mě na tom baví. Možná že až budu 
starší, zatoužím po nějaké aplikaci, ale teď mě baví poznávat,“ říká.

Není třeba zůstávat dlouhé roky s dětmi doma
Tu největší výhru má ale koneckonců každý den před sebou. V sed-
matřiceti vede úspěšnou vědeckou skupinu, oproti svým vědeckým 
vrstevníkům nemá zpoždění a přitom si u toho ještě stíhá užívat dvě 
děti. „Druhá dcera se nám narodila čtyři měsíce poté, co jsem si zalo-
žila vlastní vědeckou skupinu. Myslím, že v jiném ústavu by to nešlo. 
Chtějí tady mít ty nejlepší vědce, což přináší tlak, ale zároveň se snaží 
vytvářet podmínky pro maminky,“ pochvaluje si Cahová.

Ústav biochemie a organické chemie matkám vědkyním finančně 
přispívá na školky a jesle pro děti, ještě důležitější roli ale hraje 
Hanin manžel. „Žen ve vedoucích rolích je ve vědě málo, navíc jsem 
zjistila, že většina kolegyň, které mají také svoji skupinu, mají za 
manžela cizince. Já jsem spíše výjimka, kdo má Čecha. Můj manžel 
také nemá problém mě podporovat, je na to zvyklý, ale mám pocit, 
že cizinci jsou na to obecně zvyklí víc,“ přemýšlí Cahová. „Pomáhá 
mi, jak jen to jde. Jsme na to dva. Máme dvě kariéry a dvě děti, takže 
se o to musíme nějak podělit,“ dodává.

Sama přiznává, že největší strach měla před narozením druhé 
dcery. Váhala, jak narození druhého dítěte zvládne skloubit s čerstvě 
se rozjíždějící vědeckou skupinou. Nejvíc jí v té chvíli pomohl opět 
manžel, který ji uklidnil a dodal odvahu. Nakonec s dcerou zůstala 
doma tři měsíce, po kterých se i s pomocí chůvy začala postupně do 
práce vracet. A dnes toho rozhodně nelituje.

„Kdybych byla s druhou dcerou doma tři roky, vracela bych se do práce 
až teď a teprve teď bych mohla začít přemýšlet o své vědecké skupině, což 
je ve 37 letech pro vědce strašně pozdě. Sedět tři roky doma a pak nasko-
čit do tak rychle jedoucího vlaku, to dost dobře nejde,“ tuší vědkyně.

Právě proto se teď mezi nastávajícími a čerstvými matkami snaží 
o osvětu a svým příkladem boří zažité představy o tom, že musí s dítě-
tem zůstat na mateřské v Česku stále obvyklé tři roky. „Když jde dítě do 
kolektivu dřív, rychleji se socializuje a imunizuje. Jsou určitě i výjimky, ale 
spokojenější je pak i maminka. Představte si, že zůstane doma s dvěma 
dětmi šest let – to je pak stejné, jako kdyby zahodila celé své studium. 
Proto si myslím, že je důležité, aby se o tom víc mluvilo, protože změna 
chápání mateřské může prospět celé společnosti,“ dodává.

Věda je 
psychicky 

náročná. 
Pořád 

dostáváte 
facky, 

musíte se 
obrnit.
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Broňa Hilliová, 
vedoucí kulturních projektů, Elpida, o. p. s.

Je stáří hip?
Společnost stárne. Každý den odchází 
v Česku do důchodu 165 lidí. Průměrný 
předpokládaný věk dožití roste, 
v některých zemích by už do roku 2030 
mohl překročit hranici 90 let. V Česku 
bude v roce 2050 třetina obyvatel 
starších 65 let, nejvíce poroste skupina 
osmdesátníků. 
Když se ale zeptáte mladých lidí, jak si představují svoje stáří, větši-
nou nejdříve odpovědí, že se tím nezabývají, protože mají ještě času 
dost. I když se stárnutí týká každého z nás, společnost zatím starým 
lidem moc nakloněná není. Stále převládá spíše nezájem nebo 
negativní obraz důchodce, který je nerudný, nemocný, a ještě mu 
máme „přispívat na důchod“. Prostřednictvím projektu Old’s cool 
se obecně prospěšná společnost Elpida snaží o přirozené propojení 
a porozumění mezi generacemi.

Přitáhnout pozornost k tématu stáří jsme se rozhodli poněkud 
nečekaným způsobem. Oslovili jsme novinářku a stylistku Veroniku 
Ruppert, která se ve svém pořadu Modeschau na Radiu Wave dlou-
hodobě zabývá lokální módou. Móda je totiž obor, který je nejčastěji 
spojován s mládím a krásou. Vycházeli jsme z předpokladu, že když se 
nám právě na tomto poli podaří ukázat, že i starší žena může vypadat 
skvěle, tak myšlenka „old is cool“ zasáhne hodně lidí. Velkoformátové 
fotografie módní fotografky Bet Orten a stylistky Veroniky Ruppert se 
na pražské náplavce objevily poprvé v roce 2014. Modely šesti mla-
dých designérů nafotily seniorky z pěveckého sboru Elpida. S kreativ-
ním duem Orten–Ruppert od té doby spolupracujeme pravidelně.

Co mají fotografie společného? V roli modelek a modelů neče- 
kejte mladičké víly s bledými tvářemi a opálené sportovce, hvězdami 
obrazu jsou bohyně s přirozenými křivkami, ženy i muži s vráskami, 
životními zkušenostmi a hlavně s nadhledem. Většina z nich jsou 
běžní návštěvníci našeho seniorského centra a před fotoaparátem pó-
zovali poprvé v životě. Za svoji otevřenost a odvahu si zaslouží obdiv. 
Díky nim a originálnímu pojetí autorské dvojice Orten–Ruppert mají 
fotografie sílu pohnout společenskými stereotypy a veřejným míně-
ním – ve prospěch stáří. Protože Old’s cool!
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Bet Orten
Tvorba současné mladé fotografky Bet 
Orten osciluje na pomezí módní fotografie, 
dokumentu, portrétu i krajinné tvorby. Její 
fotografie působí jako poetické obrazy. Bet 
fotí kolekce pro české i zahraniční časopisy 
a značky, například pro Jakuba Polanku, 
Zoryu nebo Pavla Brejchu. Zkušenosti sbírala 
převážně v zahraničí, žila a studovala v Lon-
dýně a v New Yorku, kde mimo jiné pracovala 
jako asistentka v týmu slavného amerického 
fotografa Stevena Kleina. V současné době 
žije a tvoří v Praze. Výstava Matka a dcera 
je jejím pátým autorským projektem, který 
v rámci mezigenerační kampaně Old’s cool 
připravuje s Elpidou.

Veronika Ruppert
Novinářka a moderátorka Radia Wave. 
Potkáte ji v proudovém vysílání On Air, 
v módním magazínu Modeschau a ve ve-
černím pořadu Rozhovor. Letos také natáčí 
dokumentární podcast Svatebky, který for-
mou časosběru zachycuje podobu a význam 
mileniálských svatebních šatů. Vedle České-
ho rozhlasu spolupracuje s tištěnými a online 
médii jako Blue Paper nebo Forbes.cz. 
Věnuje se art direkci a stylingu módních 
editorialů a kampaní, dohaduje se o české 
módě v porotách Akademie designu České 
republiky a Diploma Selection na Designblo-
ku. S Elpidou spolupracuje již pátým rokem, 
kromě mezigeneračních módních přehlídek 
a výstav se podílí i na přípravách a realizaci 
módních workshopů Hladce obrace a dalších 
společenských událostí.
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Výstava Old’s cool 2019  
Matka a dcera
Hluboký, intenzivní, radostný, ale často i komplikovaný. Vztah mezi 
matkou a dcerou je jedním z nejpřirozenějších mezigeneračních vztahů. 
A má tisíce podob. Osm z nich zachycuje letošní výstava Matka a dcera, 
která je k vidění do 13. srpna 2019 na náplavce na Rašínově nábřeží 
v Praze. Do projektu se zapojilo 18 žen z různých oborů a věkových 
kategorií. Do křehkého vztahu nechává návštěvníky výstavy nahlédnout 
například herečka Eva Holubová, zpěvačka Monika Načeva, písničkářka 
Katarzia, ale třeba i seniorka Emílie Cicvárková, bývalá jemná mecha-
nička kancelářských strojů, která je zpěvačkou sboru Elpida.

„Ve fotografiích jsem chtěla akcentovat podobnost i jinakost vzájem-
ných vztahů. Snažila jsem se nalézt klíč a vymyslet každý záběr jako 
inscenovaný obraz, výjev vztahu, generační diskurz… Ač byly jednot-
livé fotografie předem promyšlené, teprve až samotný moment, kdy 
se aktérky postavily před fotoaparát, vztah jasně ilustroval. Jejich ná-
klonnost, podobnost nebo naopak odtažitost. Nemožnost chytit svou 
mámu za ruku. Hrát stále malou holku, co se na svoji mámu pořád 
tak trochu zlobí. Jindy naopak touha být tou krásnější nebo opečová-
vanou. Fotografování matek a dcer mi ukázalo, jak mnohovrstevnaté 
vztahy mezi sebou ženy mají,“ přibližuje fotografka Bet Orten.

Vztahy matek a dcer však přibližují nejen fotografie. Autoři výstavy 
všechny ženy požádali, aby dokončily 8 vět. A přestože se ptali 18 žen, 
nedostali dvě stejné odpovědi. Cílem výstavy je tak nejen poodhalit pes-
trost vztahů, ale i inspirovat návštěvníky, aby se zamysleli, jak by věty 
dokončili oni. K výstavě vznikla speciální stránka www.matkaadcera.cz, 
kde se může kdokoli (anonymně) podělit o své pocity a city.

Letos vystavuje Elpida na 
pražské náplavce už popáté. 
Všech 5 let výstav Old’s cool 
rekapituluje velkoformátový 

magazín, který vychází 
v limitované sérii.
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Foto z výstavy MATKA a DCERA.  
Herečka Eva Pavlíková a její dcera  
písničkářka Katarzia.
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