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Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Zdeňku Bauerovi za přínosnou spolupráci na realizaci kampaně Rok průmyslu 

a technického vzdělávání, vyhlášené Svazem průmyslu a dopravy ČR pro rok 2015. 

Zdeněk Bauer působil od března do konce roku 2015 pro SP ČR jako hlavní editor centrálního portálu kampaně Rok 

průmyslu.eu (www.rokprumyslu.eu ) a jeho úkolem bylo zajišťovat redakční provoz stránek a jejich kontinuální 

a pravidelné plnění relevantním a kvalitním obsahem. Během svého bezmála ročního působen í v nejvýznamnější 

zaměstnavatelské organizaci v ČR, sdružující 10,5 tisíc členských firem a 27 odvětvových členských svazů a asociací, 

prokázal Zdeněk Bauer nejen ryze odborné editorské kvality, pro které byl angažován, ale rovněž výtečné organizační 

a komunikační schopnosti, které s obsahovým řízením takto rozsáhlého portálu nevyhnutně souvisely. 

Hlavním cílem Rok průmyslu a technického vzdělávání (RPTV) bylo zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické 

obory v ČR. Záměrem bylo zvýšit i zájem škol a firem o vzájemnou spolupráci a nedílnou součástí kampaně byly také 

návrhy systémových změn v oblasti vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací. Kampaň byla podpořena osobní záštitou 

předsedy vlády ČR a čtyř ministerstev (MŠMT, MPO, MPSV, MK). Do kampaně se aktivně přímo zapojilo na 

150 subjektů, které provedly formální registraci. Přibližně třetinu z tohoto počtu tvořily firmy, třetinu školy (zejména 

střední odborné školy a fakulty vysokých škol technického směru) a další třetinu instituce, asociace, organizace 

a platformy. Právě prostřednictvím zapojení této poslední skupiny byl nakonec celkový počet subjektů reálně 

participujících na kampani odhadován až na několik stovek účastníků . Jejich různorodé akce, aktivity a projekty 

související s tématy kampaně se přitom prezentovaly právě prostřednictvím stránek www.rokprumyslu.eu . 

K požadované editorské práci vždy přistupoval pan Zdeněk Bauer zodpovědně a s nasazením. Svými praktickými 

zkušenostmi, konstruktivním přístupem a odbornou erudicí účinně přispíval k efektivní komunikaci s partnery 

projektu. Oceňuji jak jeho schopnost týmové spolupráce, tak i jeho samostatnost při plnění jednotlivých úkolů. Svými 

kvalifikovanými službami přispěl nemalou měrou k úspěchu celého projektu. Velmi jsme uvítali také jeho zkušenosti 

a proaktivní přístup při řešení rozličných problémů s technickým dodavatelem webu, jež samozřejmě zákonitě 

v souvislosti s rozvojem nového portálu rovněž vznikaly. 

Vzhledem k pozitivním zkušenostem s jeho prací, velmi doporučuj i Zdeňka Bauera jeho příštím obchodním partnerům 

či zaměstnavatelům pro obsazení pozice, jež vyžaduje nejen samotnou editorskou odbornost, ale i spolehlivost 

a odpovědnost a současně také osobní angažmá a kreativitu . 
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