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Jaké dovednosti a znalosti potřebuje nábytkářský průmysl k provedení digitální transformace? Kdo ve 

společnostech si musí tuto transformaci představit? A co potřebuje vědět, aby to řídil? 

Projekt DITRAMA požádal více než 144 odborníků z celé Evropy (z podniků ve světě profesionálního školení, 

digitálních technologií a informačních odborníků), aby zjistil potřeby všech typů zainteresovaných stran. 
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MANAŽER DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE: DIGITÁLNÍ 

TRANSFORMACE V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ 
 

Pandemie, kterou procházíme, urychlila proces, který již nějakou dobu probíhá, proces digitální transformace. 

Nikdy předtím, ani v nábytkářském průmyslu, nebyla technologie tak nepostradatelná, jako je tomu nyní, 

a potřeba organického začlenění do společností se stala hybnou silou vývoje v příštích letech. 

Toto téma bylo diskutováno s více než 140 odborníků z oboru, kteří byli požádáni projektem DITRAMA o jejich 

názor na dovednosti a znalostí, které jsou potřebné, a které v současné době chybí v nábytkářském odvětví. 

Bylo identifikováno několik potřeb, jak technických, tak průřezových, které je třeba splnit, aby se odvětví 

promítlo do budoucnosti. 

Pandemie, například zdůraznila, z mnoho věcí, že je důležité investovat do rozšířené 

reality technologií, které podle odborníků v roce 2025 bude dodávat tak dobré výsledky, že půjdou jen 

stěží rozlišit od osobní zkušenosti. 

  
 

  

Dalším hnacím motorem rozvoje, který byl identifikován pro budoucnost a který již začíná být velmi důležitý, je 

aspekt udržitelnosti a efektivního využívání zdrojů. 

I v tomto případě se zdá, že je více než kdy jindy zapotřebí technologické transformace: jak se přírodní zdroje 

stávají vzácnějšími, budou dodavatelé potřebovat být více technologicky pokročilí a specializovaní, v zájmu 

lepšího využití zbývajících klíčových přírodních zdrojů. 
 

 

 



 

 
 

2 

Z tohoto důvodu chtěl projekt DITRAMA zdůraznit, jaké konkrétní znalosti a dovednosti budou potřebné v 

budoucnu v digitální oblasti. 

Tyto a mnohé další nápady byly výchozí body pro výuku manažera digitální transformace (DITRAMA), která se 

dotýká různých témat a obsahu, včetně technických dovedností. Má také velký význam pro společnosti, které 

dnes hledí na technologie jako možnost k provedení této revoluce. 
  

 

 

Závěrem lze říci, že navrhovaná role správce digitálních transformací bude připravena navrhnout, 

implementovat, udržovat a vylepšovat strategii digitalizace společnosti pomocí vhodných technologií, nástrojů a 

metodik. Zajistí, aby organizace společnosti a její produkty splňovaly požadavky digitalizace předpokládané a 

Technické dovednosti
1.Průmyslový internet věcí

2.Kybernetická bezpečnost

3.Cloudové výpočty

4.Aditivní výroba

5.Autonomní roboti

6.Analýza velkých dat

7.Blockchain

8.Simulace

9.Rozšířená realita

10.Obecné technické kompetence

11.Horizontální a vertikální systémová integrace

Nekvalifikované dovednosti

1.Inovace

2.Komunikace

3.Řízení a podnikání

4.Emoční intelignce

5.Kvalita, riziko a bezbečnost

6.Etika
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definované ve strategii digitalizace společnosti. Umožní neustálé zlepšování v oblasti digitalizace organizace v 

souladu se spokojeností zákazníků. Bude podporovat a vést projekty na zlepšení digitalizace společnosti v 

oblasti digitalizace. Bude implementovat opatření ke sledování výkonu digitální transformace, aby vedení 

společnosti mohlo činit nejlepší rozhodnutí pro rozvoj podnikání. 

 

Vedoucí projektu: 

CENFIM - Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia - Španělsko) 

 

Konsorcium projektu: 

Aarhus Universitet (Aarhus - Dánsko) 

Woodwize (Brussels - Belgie) 

CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia - Španělsko) 

U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation založená v Praze (Česká republika) 

AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelóna -Španělsko) 

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

FederlegnoArredo - Italian federation of wood, cork, furniture, lighting and furnishing industries (Milán- Itálie) 

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

Método Estudio Consultores - (Vigo - Španělsko) 

HOGENT - (Gent - Belgie) 

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov - Romania) 

 

Pro více informací: 

http://ditrama.eu/ 
#ditrama 
 
 
 
 

 
„Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory 

pouze autorů a komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.“ 

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

