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MANAŽER DIGITÁLNÍ TRANSFOTMACE 

Přední společnosti nábytkářského průmyslu musí implementovat jejich digitální transformační strategii 
___________________________________________________________________________ 

 

  
DITRAMA je mezinárodní projekt vytvořený s cílem poskytnout inovativní MOOC (kurz distančního studia) 
proškolení manažerů (Managerů digitální transformace), aby úspěšně vedli a implementovali digitální 
transformaci v nábytkářských společnostech v celém hodnotovém řetězci (3 roky, 1. 1. 2019 - 31. 12. / 
2021). DITRAMA provedla důkladnou analýzu odborných znalostí požadovaných trhem, aby mohla 
naplánovat, navrhnout a vést implementaci jednotné digitální strategie, konzultováním s odborníky ze 
světa obchodu, výzkumu, dalšího vzdělávání, organizací zaměstnavatelů a odborových svazů.       
 
Učební plán pro manažera digitální transformace zahrnuje souhrn znalostí / kompetencí / dovedností 
potřebných pro tuto profesní pozici, informace a popisy výsledků učení a učebních jednotek vztahujících 
se k ukazatelům v souladu s evropskými normami pro mobilitu studentů a personálu (EQVET / EQF / 
EQAVET). 
 
Bylo identifikováno sedm oblastí základních odborných znalostí (dovedností): 

 Technické dovednosti (digitalizace) 
 Inovační dovednosti 
 Komunikační dovednosti 
 Manažerské schopnosti, leadership a podnikatelské dovednosti 
 Dovednosti emoční inteligence 

 Dovednosti související s kvalitou, rizikem a bezpečností 
 Etika 

 

 
Na základě těchto 7 oblastí technických a netechnických dovedností pro rozvoj této nové profesionální 
pozice, projekt načrtl integrovaný učební plán složený z 10 učebních jednotek, z nichž 4 jsou věnovány 11 
technickým dovednostem nezbytným pro tuto roli a 6 jednotek zaměřené na netechnické dovednosti a na 
prostředí a sociální dopady technologické transformace. 
Učební plán technických dovedností začíná částí věnovanou zkoumání „rušivých“ technologií pro 
nábytkářský průmysl (internet věcí, průmyslový internet věcí (IIoT), cloudové výpočty pro průmysl 4.0) a 
pokračuje částí věnovanou technologiím aplikovaných na výrobu (horizontální a vertikální systémy řízení, 
software pro parametrické designování, aditivní výroba, robotika aplikovaná na průmysl). Poté se přejde 
do témat souvisejících s virtualizací (simulace, virtuální prototypování, 3D skenování a 
rozšířená/virtuální realita) a k bezpečností a ochraně dat. 
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Manažer digitální transformace není výkonný odborník, ale manažerská pozice, která reportuje 
managementu společnosti a může dát technologie a digitální transformace ve službě celkových strategií 
rozvoje podnikání. Z tohoto důvodu učební plán také obsahuje 6 učebních jednotek, které doplňující 
technologické předměty, věnované různým manažerským dovednostem. Učební plán odpovídá úrovni 5 
EQF a skládá se ze 100 multimediálních souborů. 
 
 Aktivity v projektu: 

 
Poslední on-line setkání DITRAMA projektu proběhlo na 17. září 2020. Během setkání se partneři mluvili 
o pokroku a vývoji nových návrhů projektu, aby se dosáhlo udržitelných výsledků pro oblasti nábytku. 
 

 
 
Jednání bylo zaměřeno na dva aspekty 
s maximálním významem pro projekt: 1) 
dokončení vzdělávacích materiálů a on-line 
platformy a 2) plánování zahájení pilotního kurzu, 
které je naplánováno na duben 
2021. Zatím je projekt se rozvíjí podle plánu, 
všichni partneři tvrdě pracují, aby se 
splnily termíny tohoto programu. 
  

 
  

 

Vedoucí projektu: 

CENFIM – Cluster (La Sénia– Španělsko) 

Spolek projektu: 

Aarhus Universitet (Aarhus – Dánsko) 

Woodwize (Brusel – Belgie) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la 

Madeira de la Region de Murcia (Murcia – 

Španělsko) 

U.E.A. – Evropská federace výrobců nábytku se sídlem v Praze (Česká republika) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Španělsko) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugalsko) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milán – Itálie) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Varšava– Polsko) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Španělsko) 

HOGENT – (Gent – Belgie) 

Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov – Romania)  

 

Pro vice informací:  

http://ditrama.eu/        

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
http://ditrama.eu/

