
VZDĚLÁVÁNÍ

Kraj podporuje
vývoj digitálních
technologií
Vyzkoušet si vyšetření
pacienta na digitálním
modelu, naučit se obslu-
hovat složitý přístroj
předtím, než ho budeme
potřebovat v krizové situ-
aci, projít si neznámé
prostory.

Jižní Čechy – To vše umož-
ňují nejnovější technologie.
Jejich vývoj a budoucí uplat-
nění podporuje Jihočeský
kraj prostřednictvím Jiho-
českého vědeckotechnického
parku (JVTP). Potvrdil to ná-
městek hejtmanky Josef
Knot při prezentaci výsledků
Jihočeského Digi Hubu, ini-
ciativy JVTP a dalších orga-
nizací zaměřených na pod-
poru rozvoje regionu.
„Během uplynulého koro-

naobdobí se ukázalo, že ve
zdravotnických zařízeních
nebyl problém v dostupnosti
potřebných technologií, ale
v nedostatku odborně pro-
školeného obslužného per-
sonálu,“ upozornil Knot s
tím, že pomocí virtuální rea-
lity semohou zdravotníci
okamžitě a bezpečně naučit
pracovat s nákladnými a slo-
žitými přístroji. Potřebné
programové vybavení vyvíjí
společnost Virtual Lab, která
sídlí v prostorách vědecko-

technického parku a využívá
jeho doprovodných služeb.

DIGITECHNOLOGIE SE
UPLATŇUJÍ NA ŠKOLÁCH

„S podporou nejnovějších
technologií je potřeba začít
už na školách. A jsem rád, že
se to v kraji daří. Třeba na
Střední průmyslové škole
v Táboře složila studentka
maturitu pomocí virtuální
reality a provedla zkoušející
digitálně zpracovanýmmo-
delem budovy,“ uvedl Knot
s tím, že rozvoj digitálních
technologií ve školství ofici-
álně podporuje i kraj. Od
příštího roku se chystají rea-
lizace projektů zaměřených
na zapojení virtuální reality
do výuky polytechnických
oborů u krajem zřizovaných
odborných středních škol.
„Právě v procesu vzdělá-

vání představují technologie
velkou příležitost. Odborné
výzkumy potvrzují, že vstře-
bávání informací získaných
ve virtuální realitě je díky
věrnému prožitku s nabíd-
nutými teoretickými souvis-
lostmi daleko účinnější. Na-
víc jsou během studia elimi-
novány rušivé vnější vlivy,“
upozornil jednatel společ-
nosti Virtual Lab Leoš Kubí-

ček, jehož program na ob-
sluhu virtuálního plicního
ventilátoru se úspěšně
účastnil konceptuMinister-
stva průmyslu a obchodu ČR
a agentury Czechinvest na
podporu projektů využitel-
ných v boji proti koroně.
O program projevily zájem
zdravotnická a vzdělávací
zařízení, například nemoc-
nice Mladá Boleslav, Králov-
ské Vinohrady, České Budě-
jovice, Písek, Jindřichův
Hradec, FN svaté Anny Brno
a společnost Meditrans.
Jihočeský vědeckotech-

nický park byl založen Jiho-
českým krajem v roce 2008
za účelem podpořit inovace
a technologický rozvoj regi-
onu. Jeho cílem je udržitelný
růst a vývoj firem, podpora
začínajících podnikatelů
prostřednictvím specializo-
vaných poradenských služeb,
poskytování sdílených kan-
celáří, laboratoří, technolo-
gických hal a další inovační
infrastruktury. JVTP ve spo-
lupráci s Jihočeským krajem
zpracovává regionální ino-
vační strategii, která je stra-
tegickým dokumentem pro
rozvoj inovací v kraji. Jedná
se o výchozí dokument pod-
pory inovačních aktivit v re-
gionu. (r)

Vysokoškolákem nanečisto

Střední školy, jejich zástupci i aktivní senioři 

mohou získat informace k této akci 

na telefonním čísle 389 032 717, 

případné dotazy je možné zaslat na email: 

czv@ef.jcu.cz 

Možnost alespoň na den  oku-
sit  studentský život  nabí-
zí  Ekonomická  fakulta  Jiho-
české  univerzity  v  Českých 
Budějovicích  zájemcům  z  řad 
středoškoláků i  aktivních  se-
niorů. Akce,  kterou  fakulta  na 
své půdě  již několik let  kaž-
doročně pořádá, není věkově 
omezena a dává zájemcům pří-
ležitost více poznat univerzitní 
prostředí a zázemí kampusu. 

Návštěvníci  mají možnost 
nahlédnout do  prostorů  Aka-
demické  knihovny,  dát si oběd 
v Menze nebo se zúčastnit týmo-
vých her, simulujících fungování 
fi rmy. Pro středoškolské studen-
ty představuje tato akce skvělou 
příležitost, jak se porozhlédnout 
na  akademické  půdě  Jihočes-

ké univerzity a  zvážit pak 
možnost  svého  budoucího 
studia. Naopak aktivní senio-
ry  může  tento den motivo-
vat k dalšímu studiu a vzdě-
lávání se  v  rámci  Univerzity 
třetího věku nebo kurzů, kte-
ré Ekonomická fakulta také 
nabízí. 

Jdeme dál 

Společně a EFektivně
„Děkuji všem pracovníkům 

Ekonomické fakulty JU, part-
nerům a  zejména  našim stu-
dentům za trpělivost, flexibilitu 
a  aktivní přístup při zvládání 
náročných situací uplynulých 
měsíců, které se dotkly veške-
rého dění v naší zemi. Již nyní je 
náš team opět skvěle připraven 
a  těší se na návrat do nového 
akademického roku, hlavně na 
nově přicházející studenty.  Pozi-
tivním aspektem krizového ob-
dobí bylo mimo jiné i to, že jsme 
měli možnost rozšířit a  zdoko-
nalit proces distančních forem 
výuky. Byla nastavena pravidla 
fungování systému tzv. výuky 
na dálku, konzultací i  zkouško-
vého období, a  to za přispění 
maximálního využití IT. Využí-
vání takových nástrojů jako je 
Moodle nebo MS Teams při rea-
lizaci online výuky bylo na EF JU 
již dříve běžnou praxí a posiluje 
další implementaci moderních 
výukových metod na naší fakul-
tě,“ sdělila děkanka Ekonomické 
fakulty JU doc. Dr. Ing. Dagmar 
Škodová Parmová.

Videokonference v programu Gem4me 
Messenger Skupina společností Gem4me 
MarketSpace zahájila funkci videokonferencí 
v programu Gem4me Messenger
Schopnost vidět partnery 
a reagovat nejen na jejich 
slova, ale i neverbální sig-
nály je jedním z klíčových 
faktorů úspěšných jednání. 
Proto se společnosti snaží 
uspořádat nejdůležitěj-
ší schůzky osobně nebo 
prostřednictvím videokon-
ferencí.

15. července, pouhý měsíc 
po zahájení videohovorů, se 
v programu Gem4me objevila 
videokonference. Zúčastnit 
se jich může až 50 lidí. Nyní 
můžete na obrazovce zobra-
zovat videa od 6 účastníků, 
v budoucnu se toto číslo bude 
zvyšovat.

Služba je zdarma pro všech-
ny uživatele. Videokonference 
v Gem4me fungují na všech 
platformách - v prohlížeči, na 
iOs a Android. Vývojáři věno-
vali zvláštní pozornost bezpeč-
nosti a stabilitě komunikace. 
Můžete si být jisti, že se k vaší 
schůzce nepřipojí žádná jiná 
osoba a že nebude videokon-
ference  nijak ohrožena.

Nyní je Gem4me messenger 
v beta testování, ale již nabízí 
uživatelům řadu funkcí, které 
splňují průmyslový standard: 
chatování, včetně používá-
ní videa, vytváření skupin 
a kanálů, prohlížení zpravo-
dajských kanálů s různými 
tématy, schopnost přenášet 
soubory, odesílání a ukládá-

ní samolepek a mediálních 
souborů. Messenger má také 
jedinečnou platformu pro 
chatování s API, dostupné 
vývojářům z jiných zemí.

Plány týmu Gem4me za-
hrnují sdílení obrazovky pro 
snadnou spolupráci, přenos 
a dešifrování zvukových zpráv 
a několik exkluzivních funkcí 
souvisejících s platformou 
chatbot.

Gem4me messenger
Gem4me je bezplatná aplikace 
pro rychlé zasílání textových, 

video a zvukových zpráv pro 
platformy iOS a Android a ve 
webové verzi. Zahájení vývoje 
současné verze messengeru 
se považuje za vydání nativní 
verze prototypu messengeru 
v roce 2016. K dnešnímu dni 
messenger nainstalovalo více 
než 12 milionů účastníků. 
Messenger je součástí meziná-
rodní servisní platformy Gem-
4me MarketSpace, která byla 
vyvinuta jako součást projektu 
„Crowdinvesting“ investování 
skupiny  Gem4me Group of 
Companies. (PI)
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