
Robert-Jan Smits působí 
v Evropském centru strategické 
politiky Evropské komise.
 

V letech 2010-2018 byl generál-
ním ředitelem GŘ Výzkum 
a inovace Evropské komise. 
Byl jedním z hlavních architektů 
a vyjednávačů programu EU 
Horizont 2020 s rozpočtem 
80 mld. EU na období 2014 
až 2020 a hlavním architektem 
programu Horizont Evropa 
(navrhovaný rozpočet na léta 
2021 až 2027 je 100 mld. EUR). 

Ryan Thorpe je manažerem 
pro Velkou Británii a Irsko 
a Business Development 
manažer pro Evropu FinTech 
Unicorn Revolut.

Řadu let se věnoval rychle 
rostoucím startupům v Evropě, 
Asii a v USA, a své zkušenosti 
využil v Revolut, jednom 
z nejrychleji rostoucích startu-
pů v oblasti finančních služeb. 
 

Swen-Thore Holm má více 
než dvacet let zkušeností 
z vedoucích pozic a dozor-
čích rad ve švédských a dán-
ských firmách zabývajících se 
výzkumem, vývojem a inova-
cemi. 

Působil jako seniorní poradce 
ve Švédsku, ale také napří-
klad v Číně, v Rusku nebo 
na Ukrajině. Řídil projekty 
a programy ve Rwandě, 
v Nigérii, v Indonésii, v USA 
a v řadě dalších zemí. 

Tomáš Sacher se zabývá česko-
německými vztahy v kulturní, 
akademické a obchodní úrovni, 
zejména se věnuje inovacím. 

Působil jako novinář v týdeníku 
Respekt (řídil ekonomické oddělení 
s důrazem na EU), Reportér 
a v německém měsíčníku Cicero. 
Organizuje a moderuje veřejné 
akce (spolupráce s Česká inovace, 
s Knihovnou Václava Havla, 
s vydavatelstvím Economia). 

Den Technologické 
agentury ČR 2018

Program
konference

Den TA ČR 2018 se koná pod záštitou 
europoslankyně paní Martiny Dlabajové.
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Petr Dvořák je profesorem molekulární 
biologie a genetiky na Masarykově 
univerzitě, na které působí jako prorektor 
pro výzkum. Od roku 2014 je členem, nyní 
i prvním místopředsedou RVVI. Kromě 
toho je předsedou Výboru pro evaluaci 
výzkumu. 

Zabývá se mimo jiné signálními drahami 
růstového faktoru lidských pluripotent-
ních kmenových buněk (embryonálních 
i indukovaných) a řadou dalších výzkum-
ných témat zaměřených na mechanismus 
jejich sebeobnovy, diferenciaci, genomic-
kou stabilitu a využití pro vývoj léčiv 
a modelováním onemocnění. Jeho práce 
přispívají k poznání, jak fibroblastový 
růstový faktor 2 reguluje pluripotenci 
a diferenciaci kmenových buněk. 

Petr Dvořák je mezinárodně vysoce 
uznávaným vědcem a jedním z nejčastěji 
citovaných biologů. Za uplynulých 20 let 
publikoval více než 70 originálních 
vědeckých článků a pracoval v mnoha 
mezinárodně vedených projektech.

Petr Šídlo má vymýšlení 
a rozjezd nových věcí a projek-
tů v krvi. Věří, že inovace nejsou 
o kouzlech a náhodě, 
ale o způsobu myšlení a zvlád-
nutém řemeslu.

Po letech, kdy si vyzkoušel práci 
konzultanta a ředitele divize 
ve větších firmách a poté 
i atmosféru startupů a inkubá-
torů, založil v roce 2010 firmu 
Direct People. Své podnikání 
založil na tom, co ho baví 
a v čem je dobrý, to znamená 
na stavění firem a tvorbě 
inovativních produktů a služeb.

Petr ŠÍDLO
CCO Direct People

Petr DVOŘÁK 
1. místopředseda RVVI

Miroslava Kopicová se věnuje otázkám konku-
renceschopnosti, zaměstnanosti a vzdělávání.
Téměř dvacet pět let je ředitelkou Národního 
vzdělávacího fondu, o.p.s., který poskytuje 
analytickou a strategickou kapacitu v otáz-
kách rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti 
a kvalifikace pracovní síly, vzdělávání. Podílela 
se na nových koncepcích typu Industry 4.0 
a řadě dalších. 

V letech 2006-2007 a 2009 - 2010 byla Mirosla-
va Kopicová ministryní školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jako generální sekretářka 
vyjednávala v roce 2007 a 2013 se Evropskou 
komisí za Českou republiku Evropský sociální 
fond.

Také pracovala jako poradkyně několika 
premiérů v oblasti vzdělávání, výzkumu 
a inovací. Osm let až do roku 2014 byla 1. místo-
předsedkyní RVVI.

 

Miroslava KOPICOVÁ  
ředitelka Národního vzdělávacího fondu

Vášní Michala Hrabího je budová-
ní technologicky intenzivních firem. 
Rád pracuje na věcech, které mají 
budoucnost. I proto je jeho 
současnou misí role CEO v univer-
zitní spin-off firmě Phonexia, která 
je leaderem v oblasti hlasové 
biometrie.

V žilách mu koluje IT ze studia 
na Masarykově univerzitě v Brně, 
ale poslední dekádu se věnuje roli 
technologického podnikatele 
a také poradce. Jeho klienti začí-
nali od nuly a nyní jejich roční 
obrat přesahuje miliardu korun. 
Rád zpochybňuje "nemožné" 
a ze sci-fi dneška dělá realitu 
zítřka. Jde cestou neustálého zlep-
šování a to, co se naučil, rád sdílí 
s dalšími tvůrci.
 

Jan Lukačevič pochází z Brna. 
Po maturitě se odstěhoval 
do Prahy a nastoupil na ČVUT, 
na Fakultu strojní. Část studia 
strávil v Paříži na École des ponts 
ParisTech. Pracuje pro Akademii 
věd v Ústavu fyziky atmosféry 
na Oddělení kosmické fyziky. Jeho 
tým se zabývá vývojem experimen-
tů, které jsou součástí velkých misí 
Evropské kosmické agentury 
a americké NASA. Kromě výzkumu 
se angažuje v popularizaci vědy 
a zlepšování podmínek pro mladé 
vědce. 

Michal HRABÍ 
CEO Phonexia

Jan LUKAČEVIČ 
český vědec, 

Ústav fyziky atmosféry AV

Eliška Selinger je studentkou 
Všeobecného lékařství na 3. LF UK, 
zabývající se výzkumem nádorů 
a výživy na IMG AV ČR. Dále působí 
na oddělení klinické fyziologie 
metabolismu 2. interní kliniky FNKV 
a Centra pro výzkum výživy, metabo-
lismu a diabetu 3. lékařské fakulty, 
kde aktuálně pracuje na rozvoji mezi-
národní sítě výzkumu alternativní 
výživy. Zahraniční zkušenosti v oboru 
imunologie, epigenetiky a epidemio-
logie získala během stáží na Universi-
ta Magna Greacia v Catanzaru 
a EMBL a DKFZ v Heidelbergu. 

Je vítězkou národního finále soutěže 
Famelab 2016, garantkou lékařské 
sekce soutěže Science Slam CUNI
a ambasadorkou projektu stáží 
Otevřená věda AV ČR.

Martin KOTEK 
zakladatel a prezident AVRAR

Martin Kotek je prezidentem Asoci-
ace virtuální a rozšířené reality 
a vedoucím Centra pro digitalizaci 
a vzdělávací technologie při ČVUT 
CIIRC. 

Je aktivním iniciátorem spolupráce 
akademického, privátního a veřej-
ného sektoru v oblasti digitalizace.

Eliška SELINGER
česká vědkyně, 

populizátorka vědy

Panelová diskuse


