KONFERENCE SO ČBK

Člověk a práce – etické a sociální výzvy současnosti
25. listopad 2021, 9.00 – 17.45 hod.
on-line
Svět práce v ČR po pandemické situaci nastoluje řadu otázek a výzev.
Konference Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK (SO ČBK) chce na ně
hledat odpovědi. Jaké jsou rámcové podmínky práce v ČR a co je na nich potřeba
do budoucna změnit? Jak práce ovlivňuje osobní a rodinný život? Jak se odráží a
bude odrážet digitalizace a robotizace práce na pracovním trhu? Jaké jsou s tím
spojené sociálně etické otázky? Otevírá český vzdělávací systém cestu k uplatnění
na trhu práce?

Program
9.00 – 9.15

Slavnostní zahájení konference

9.15 – 10.45

První panel: Rámcové podmínky práce v ČR
Rámcové podmínky práce v současném Česku (doc. Pavel Kuchař)
Smysl práce – hodnoty a principy (světa) práce (prof. Lubomír Mlčoch)
Potřebné změny v českém světě práce a modus procedendi
(Ing. Pavel Bratinka)
Diskusi moderuje: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.30

Druhý panel: (Ne)soulad pracovního, osobního a rodinného života
Současné trendy na poli práce a jejich důsledky pro osobní a rodinný
život (Mgr. et Mgr. Daniel Prokop)
Sociální a rodinná politika státu ČR (Mgr. Adam Křístek)
Etické inspirace sociálního učení církve pro oblast práce a rodiny
(doc. Jindřich Šrajer)
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Diskusi moderuje: Ph.D. Marián Sekerák
12.30 – 14.00

Přestávka na oběd

14.00 – 15.50

Třetí panel: Digitalizace a robotizace práce
Práce a umělá inteligence (PhDr. Vladimír Špidla)
Důsledky digitalizace a robotizace práce na pracovní trh a sociální oblast
na národní a evropské úrovni (Ondřej Profant)
Nové podoby práce v čase digitalizace (Jakub Nešetřil)
Sociálněetické důsledky digitalizace a robotizace práce
(PhDr. Tomáš Vyhnánek)
Diskusi moderuje: doc. Jakub Jinek

15.50 – 16.00

Přestávka

16.00 – 17.30

Čtvrtý panel: Práce a vzdělání
Situace a budoucnost vzdělání v kontextu proměn světa práce v ČR
(Arnošt Veselý)
Situace a budoucnost vzdělání v kontextu proměn světa práce v ČR
(Ing. Věra Czesaná, CSc., Mgr. Michal Janíčko)
Vzdělání a jeho význam v proměnách světa práce – sondy do aktuálního
tématu
z pohledu
křesťanské
sociální
etiky
(Petr Štica, Dr. theol.)
Diskusi moderuje: Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.

17.45

Závěr konference

Změny v programu vyhrazeny.
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Panelisté:
Ing. Pavel Bratinka
Jaderný fyzik, spoluzakladatel strany ODA, bývalý poslanec a ministr. Byl spoluvlastníkem
společnosti Euroffice Praha – Brusel a.s., která se zabývá zajišťování komplexní interakce s
rozhodovacími procesy v prostředí zákonodárné a výkonné moci v institucích EU i členských
zemích. Nyní se věnuje charitě.
Ing. Věra Czesaná, CSc.
Vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání v Národním vzdělávacím fondu.
Zpracovala expertní studie ke stavu připravenosti ČR na vstup do EU v oblasti trhu práce a
vzdělávacího systému. Účastnila se ex-ante hodnocení předávaného Evropské komisi
k programům ČR kofinancovaným z Evropského sociálního fondu.
Mgr. Michal Janíčko
Analytik v Národním vzdělávacím fondu. Pracuje na výzkumu trhu práce a vzdělávání, mimo
jiné se zabývá dopady digitalizace na zaměstnanost.
Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Vedoucí katedry sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přednáší také
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své profesní kariéře se věnuje zejména
tématu trhu práce a zaměstnanosti.
Mgr. Adam Křístek
Člen Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva. Od roku 2011 působí také na
MPSV a přednáší sociálně-právní ochranu dětí na Institutu pro veřejnou správu Praha. Od roku
2018 je externím učitelem předmětu Základy práva na VOŠ sociálně pedagogické a teologické
Jabok v Praze.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Profesor ekonomie, tři desetiletí inspirován františkánkou spiritualitou, usiluje o návrat
ekonomie do rodiny společenských věd a ke svým duchovním kořenům. Dvacet let působil na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (1997-2002 jako její děkan), deset let byl
členem Papežské akademie sociálních věd. Vydal řadu publikací.
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Jakub Nešetřil
Je jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v oblasti IT v České republice. Vybudoval a poté v roce
2017 prodal startup Apiary do světového gigantu Oracle, kde následně zastával post
viceprezidenta produktového vývoje. Dnes stojí za vznikem organizace Česko.Digital, která si
klade za cíl propojovat IT a české státní i nestátní organizace za účelem jejich rozvoje v oblasti
digitalizace.
Ondřej Profant
Poslanec České pirátské strany, specialista na svobodný software. Je členem Výboru pro
veřejnou správu a předsedou Podvýboru pro e-Government. V letech 2014 až 2017 působil
jako zastupitel hlavního města Prahy se specializací na informatiku.
Mgr. et Mgr. Daniel Prokop
Sociolog a výzkumník. Zabývá se chudobou a nerovným přístupem ke vzdělání v české
společnosti. Působil ve výzkumné agentuře Median. V roce 2019 založil vlastní výzkumnou
organizaci PAQ Research. Je členem pracovní skupiny Práce/Zaměstnanost v rámci Národní
ekonomické rady vlády (NERV).
Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Docent na katedře sociální a charitativní práce TF JU v Českých Budějovicích, vedoucí SO ČBK.
Věnuje se teologické etice a křesťanské sociální etice a sociálnímu učení církve.
PhDr. Vladimír Špidla
Ředitel Masarykovy demokratické akademie, vystudoval historii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–
2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru
poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Odborný asistent na Katedře systematické teologie a filozofie KTF UK v Praze. Je předsedou
mezinárodní odborné Společnosti pro sociální etiku ve střední Evropě. Zabývá se křesťanskou
sociální etikou, teologickou etikou, sociálním učením církve a politickou etikou.
Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Pedagog a sociolog. Působí na Katedře veřejné a sociální politiky FSV UK a jako vedoucí Centra
pro sociální a ekonomické strategie. Mezi jeho odborné zaměření patří například analýza a
tvorba veřejné politiky (policy analysis), sociologie vzdělání a vzdělávací politika.
PhDr. Tomáš Vyhnánek
Ekonom a manažer. Od roku 2014 působí na Ministerstvu financí, kde se podílí na vytváření
koncepce systému finanční kontroly ve veřejné správě. Přednáší na IES FSV UK.
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