PARTNEŘI KONFERENCE

REGISTRACE NA KONFERENCI

ZLATÝ PARTNER

Registrujte se na www.lidskykapital.cz,
kde najdete veškeré podrobnosti a podmínky účasti.

ZÁKLADNÍ
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

Vstupné pro 1 účastníka
na celodenní konferenci
10 900 Kč (+DPH)

Zajistěte si vstup včas nebo dorazte
minimálně ve dvou se slevou!

2021

16. 2. 2022
Spojka Events, Praha

LIDÉ A BYZNYS
Jak vytěžit covidovou zkušenost
pro budoucnost

EARLY BIRDS
Včasně registrovaní účastníci,
jejichž platba bude připsána na
náš účet do 14. 1. 2022,
mají slevu 2 000 Kč
ze základní ceny!

SKUPINOVÁ
BRONZOVÍ PARTNEŘI

Při účasti 2 a více účastníků
z jedné ﬁrmy je cena za druhou
a každou další vstupenku
7 400 Kč (+DPH)!

Vstupné zahrnuje celodenní program, příspěvky
akonferenční materiály, skvělé občerstvení po celý
den iúčast na afterparty.

MÍSTO KONÁNÍ:

Spojka Events Karlín
Pernerova 697/35
186 00 Praha 8-Karlín

REJECT

ACCEPT

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Máte dotaz k registraci nebo průběhu akce?
Zavolejte nám na +420 222 749 841
nebo napište na info@BlueEvents.eu
ORGANIZÁTOR

Na všech našich konferencích dbáme na to, abychom pro
vás zajistili příjemné a bezpečné prostředí pro setkávání.

Konference pro všechny, kteří vědí,
že lidé nejsou zdroje, ale nejcennější kapitál

www.lidskykapital.cz

For English version visit:
www.lidskykapital.cz/en

PROČ SE KONFERENCE ZÚČASTNIT?

PROGRAM KONFERENCE

Lidský kapitál 2021 se bude dívat do budoucnosti a přinese příběhy zﬁrem, které dokázaly
úspěšně zužitkovat zkušenosti zuplynulého roku pro rozvoj jak byznysu, tak svých zaměstnanců.

08:00 – 09:00

Registrace, snídaně, ranní networking

09:00 – 11:00

A: TRENDY, KTERÉ NASTOLILA PANDEMIE
Budoucí scénáře vývoje v oblasti lidského kapitálu

P

řijďte diskutovat osobně na každoroční odborné
setkání, ze kterého si odnesete přehled o aktuálních
trendech v oblasti lidského kapitálu a dění na pracovním
trhu. Daří se vám při práci s lidmi zapojovat technologie
pro podporu byznysu? Inspirujte se v programu!
Nepřehlédněte také exkluzivní rozhovor s Rebeccou
Grattan z Avastu a hvězdnou panelovou diskusi osobností vrcholového managementu a dalších expertů
kultivujících pracovní prostředí ve ﬁrmách. V té se vedle
unikátních zkušeností s prací s lidmi dovíte více
o potenciálu propojení lidí a aktivit ﬁrem v oblasti
udržitelnosti.
Cenově zvýhodněná registrace je otevřená do
14. ledna 2022!

Ondřej Přerovský, Lead of Human Capital Advisory Services a Martina Schiestlová, HR director, Deloitte

V čem jsme se posunuli během krize: co šlape i dnes a kde to kulhá
Magdaléna Wavle, People & Property Director, Vodafone

Proč se zajímat o duševní zdraví zaměstnanců i po pandemii
Aleš Kuda, adiktolog

ROZHOVOR: Nové příležitosti k budování pracovních vztahů
Rebecca Grattan, Chief People and Culture Officer, Avast

Aktuální výzvy trhu práce pro zaměstnavatele
Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu, LMC
11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

B: LIDSKÝ KAPITÁL A TECHNOLOGIE – PRAXE Z FIREM
Radko Sáblík, ředitel, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Revoluce v oblasti brigád
Michal Harásek, CBDO a Managing Partner, Tymbe

Jak těžit data v HR pro byznys

Program konference cílí na profesionály a profesionálky z oblasti práce s lidmi (HR/People/Culture/Diversity
Director) a vedení ﬁrem, a to z širokého spektra odvětví. Pokud si uvědomujete význam kvalitních lidí
a nezbytnost vytváření podporujícího pracovního prostředí ze strany vedení pro celkovou prosperitu ﬁrem,
je program určen právě vám.

ÚČASTNÍCI MINULÉHO ROČNÍKU

ÚČASTNÍCI MINULÉHO ROČNÍKU

DLE POZICE VE FIRMĚ

DLE ODVĚTVÍ PŮSOBNOSTI

CEO, generální ředitel, Managing Director,
24 %
zakladatel, člen představenstva

Přestávka na kávu

Pokud vychováváte studenta na konkrétní pracovní pozici, pácháte na něm zločin

KDO NAJDE V PROGRAMU INSPIRACI?

Vrcholový
management
je zastoupen
více než polovinou

Konferenci moderuje: Michael Rozsypal, DVTV

Nenápadný proces odpojování v práci na dálku – jak mu předcházíme

personalistika, interim mangement, B2B benefity

20 %

strojírenství, industriální výroba

16 %

technologická řešení

12 %

27 %

výroba potravin, nápojů a spotřebního zboží

37 %

komunikace & PR

Pavel Fáček, Managing Partner, Skilldriver
a Michal Debreceni, Managing Director CZ & SK, Compass Group Czech Republic
Vítězslav Havliš, obchodní ředitel, Canadian Medical a EUC Plus

20 %

HR Manager, HR Specialist

Hybridní trénink jako vedlejší přínos covidu v Compass Group

Lékař na každý pracovní stůl

obchod

Head of HR, Group HR

Pavel Vaněček, People Analytics Designer, Česká spořitelna

Radovan Jirka, datový detektiv, BizzTreat
13:30 – 14:30
14:30 – 15:45

11 %

3%

telekomunikace, utility

8%

CFO a vedoucí finančního oddělení

2%

poradci, právníci, finance

4%

Redaktor

2%

státní orgány, svazy

4%

zdravotnictví

2%

média

2%

Lucie Dostálová, HR Director, Heineken
Pavlína Kouřilová, CFO a členka představenstva, Pražská plynárenská Distribuce
Jan Musil, předseda představenstva a CEO, LIKO-S
Ctirad Nedbálek, VP Human Resources & Sustainability, Albert Česká republika
Ondřej Přerovský, Lead of Human Capital Advisory Services, Deloitte
15:45 – 17:30

JAKÁ JE ATMOSFÉRA LIDSKÉHO KAPITÁLU?

C: DISKUSE
Diskuse osobností vrcholového managementu a HR z odvětví stavebnictví, služeb, výroby
a retailu na klíčová témata, která během konference zazní.

10 %

Advokát, právní úsek

Pracovní oběd

AFTERPARTY
Nechte zážitky z konference doznít v příjemné společnosti u skleničky a něčeho dobrého na zub.
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