
 

 

 

 

 

Newsletter – První vydání – březen 2019 

Cílem projektu FEET IN 4.0 je začlenit obuvnické společnosti 

do Průmyslu 4.0 a zároveň pomoci jejím zaměstnancům, 

manažerům a dalším klíčovým osobám sektoru získat klíčové 

znalosti související s touto problematikou, které jsou pro ně 

těžko dostupné v ucelené podobě. Hlavními aktéry 

v implementaci Průmyslu 4.0 jsou totiž především univerzity.  

Výsledky projektu 

1. Průmysl 4.0 a Analýza klíčových znalostí 

Analýza současného začlenění Průmyslu 4.0 v obuvnickém 

průmyslu, studie současných a budoucích možných 

zaměstnanců obuvnického průmyslu a propojení profesních 

profilů v obuvnictví v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Polsku. 

 

2. Metodika pro aplikaci Průmyslu 4.0 v budoucích profesních 

profilech obuvnického průmyslu 

Unikátní sada školících nástrojů – FEET IN 4.0 je zaměřena na 

klíčové znalosti v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0, které 

budou sloužit jako podpora pro zaměstnance a podniky v 

budoucím digitalizovaném obuvnickém odvětví. 

3. Feet IN 4.0 – sada školících nástrojů 

Specializovaná sada inovativních učebních materiálů 

(virtuální a rozšiřující realita simulující budoucí každodenní 

provoz), které by mohly využívat jak školitelé, tak praktikanti 

při práci. 

4. Pilotní školení: Realizace a získané zkušenosti 

Specializovaný obsah zaměřený na podporu firem při 

zavádění a monitorování jejich digitálních strategií. 

 

5. Zapojení orgánů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

(VET) a odvětvových subjektů při rozšiřování  

Feet IN 4.0 napříč regiony a sektory. 

Specializovaný obsah, který může pomoci v nové éře 

informačních a komunikačních technologií pracovníkům 

získávat informace a uplatňovat je napříč různými pracovními 

úrovněmi. 

Konsorcium je složeno z různých organizací a sektorů pěti 

evropských zemí (Itálie, Polsko, Španělsko, Portugalsko, 

Česká republika). 

 

 

 

 

 

 

Druhé setkání bylo pořádáno partnerem projetu – CTCR a 

konalo se v Logronu (Španělsko) ve dnech 28. února a  

1. března. Setkání bylo pro všechny partnery přínosné a 

zahrnovalo kromě brainstormingu mnoho skupinových 

diskusí. Třetí setkání se bude konat v říjnu 2019 v Itálii. 

 

Výsledek 1: Průmysl 4.0 a Analýza klíčových znalostí 

První úkol – studie o současné integraci Průmyslu 4.0 

v našich partnerských zemích již byla dokončena. 

 

Partnerské organizace nyní pracují na dokončení prvního 

výstupu, který bude k dispozici v průběhu dubna 2019. 

Realizovaný průzkum byl velmi úspěšný – zúčastnilo se jej 60 

respondentů z Itálie, Polska, Portugalska a Španělska, kteří 

sdíleli své zkušenosti z procesu zavádění Průmyslu 4.0 v jejich 

zaměstnavatelských společnostech. 

 
Důležitým výsledkem je definice současných obuvnických 
profesních profilů, které byly součástí průzkumu. Po 
vyhodnocení průzkumu bude definováno 5 obuvnických 
pracovních profilů, pro které budou připraveny na míru šité 
školící nástroje. 
 
Všechny výstupy budou k dispozici v průběhu dubna 2019 v 
angličtině, portugalštině, italštině, španělštině a polštině. 
 

 
  

 

 

https://www.linkedin.com/company/feet-in-4-0  

https://www.facebook.com/Feetin4.0 
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