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Zápis k Techdays 2019 

 

Datum konání:  2. – 4. 10. 2019 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Techdays 2019 
- Barcampy 

 

 

Zápis: 

- 4. ročník Techdays 2019 se konal v areálu Výstaviště zahrady Čech v Litoměřicích. Na akci 
podporující technické obory přišlo tisíce návštěvníků, mezi nimiž byli děti, žáci a studenti. Akce se 
účastnily prezentující firmy a školy z ústeckého kraje. Jejich prezentace zaujala všechny příchozí.  

- Firmy i školy prezentovaly praktické ukázky a poskytovaly informace (prezentace studijních oborů 
a uplatnění na trhu práce), které sloužily k prohloubení znalostí žáků a studentů. Tato prezentace 
byla určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Ve čtvrtek byly školy doplněny 8 
fakultami vysokých škol. Důvodem bylo zvýšit pravděpodobnost výběru budoucího povolání 
z technických oborů.  

- Ve čtvrtek se pro žáky základních škol konaly 3 Barcampy na témata „Co znamená podnikat?“ 
„Praxe kolem nás a jak ji získat“ a „Identifikace talentu, dobré CV a příprava na pohovor“. Každý 
Barcamp vedl jiný lektor, který se zabývá daným tématem.  

o Workshop: „Co znamená podnikat?“ se zabýval obory budoucnosti. - Víte, co budou obory 
budoucnosti? Jak se připravit na proměnu pracovního trhu, která nás v nejbližších pěti 
letech čeká, a jaké jsou dovednosti, které je třeba mít? Podnikání je jedna z příležitostí, 
jak zjistit, jaká práce vás baví a dobrá škola života. Je to také oblast plná nejistot a rizik. 
Lektor Valery Senichev (psycholog, kariérový poradce a podnikatel) žáky během 
workshopu provedl výše zmíněnými otázkami. Žáci si mohli vyzkoušet, co takové začátky 
podnikání obnášejí a lektor jim předal zkušenosti ze svých projektů. 

o Workshop: „Praxe kolem nás a jak ji získat“ se zabýval otázkou získání dobré praxe, což 
není vždy úplně jednoduché, a to ani v době, kdy je nedostatek pracovních sil úplně v 
každé profesi. Aby hledání a následné získání, bylo co nejjednodušší, je třeba vědět tři 
věci: co hledám, kde všude mohu hledat, a koho oslovit, abych vysněnou praxi získal. 
Lektor Pavel Kosík (organizátor Pražského barcampu pro mladé, lektor zážitkových praxí, 
marketing a média) provedl žáky výše zmíněnými otázkami. V praktické části workshopu 
si žáci mohli vyzkoušet od každého něco. Samozřejmostí bylo předání tipů ke každé z 
otázek a rady lektora, na co se zaměřit, když žáci neví, co dál.   

o Workshop: „Identifikace talentu, dobré CV a příprava na pohovor“, workshopem 
prováděla lektorka Dominika Vrbová, která z praxe ví, že pokud žáci znají svůj talent a  umí 
ho pojmenovat a pochopit, můžou mu dodat vzdělání a pracovní zkušenosti, které z něho 
vytvoří silné stránky. Vysvětlila žákům, že to následně znamená, že jsou dobří v práci a že 
je práce baví. Žákům vysvětlila, jak talent identifikovat a pochopit a poskytla pár 
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doporučení, jak si správně sestavit CV, proč být na LinkedIn a předala finty, jak uspět na 
pracovním pohovoru. 

- V pátek ovládla Techdays 2019 technika a přírodní vědy. 
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