






Zdroj:http://www.referenzportal.ch/fuehrung/vom-erp-zum-integrierten-informationssystem/



Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-physical_system





• V centru „továrna“ – horizontální a vertikální 
integrace v rámci „továrny“ – vágní pochopení 
integrace

• Zaměření na technologie ne na byznys –
ignorování síťového efektu a exponenciality

• Snaha o udržení stávajícího stavu průmyslu a 
institucí – ignorování disruptivity digitalizace







Eric Schmidt 31.5.2011





• Kyberfyzikální prostor

• Datová architektura a učící se stroje

• Kryptoměny a Blockchain

• Infosféra - síťový efekt a exponenciální firmy







• Počítač mizí – výpočetní kapacita 
všudypřítomná

• Masový nárůst dat

• Datová architektura a datová analytika

• Strojové učení

• Syntetická inteligence





• Konvenční přístup k datům
– Relační databáze na hardisku
– OLTP versus OLAP
– Datové sklady jako agregáty

• Nový přístup k datům
– Datová jezera
– In memory databáze
– Singularizace dat
Masivní paralelelizace na globální úrovni



Zdroj: Boston Consulting Group



• Firemní data a reporty – Co se stalo?

• Generická prediktivní analytika – Proč 
se to stalo?

• Prediktivní modelování – Co se stane?

• Preskriptivní modelování – Co 
nejlepšího by se mělo stát? 





• Vstupy ze všech možných zdrojů 
(senzory, digitální archivy, etc.)

• Učení se a sebeprogramování

• Paralelní zpracování  a autonomní 
rozhodování

• Distribuovaná akce na globální 
úrovni



aktuálně – bezpilotní vojenský průzkum



aktuálně – průzkumný mikrodron řízený z Cloudu



roj mikrodronů v bojové formaci řízený distribuovanou syntetickou inteligencí 







• Analogový svět

• Papírové peníze

• Zlatý standard

• Bankovnictví částečných rezerv

• Rozumné rozložení rizika a podpora 
podnikání





• Pomalý proces

• Netransparentní

• Nákladný 

• Nebezpečný

Mnoho analogových 
prostředníků











• Plně digitální

• Globální

• Poměrně rychlý

• Levný

• Pseudoanonymní

• Bez prostředníků







• Síťový efekt – hodnota produkty či služby závisí 
pro konkrétního uživatele závisí na počtu 
předcházejících spokojených uživatelů

• Metcalfův zákon: Ekonomická hodnota sítě = 
počet uživatelů² 

• Tedy – ekonomická hodnota roste s počtem 
uživatelů exponenciálně !!! 

Exponenciální podnikatelské prostředí



Vítěz bere vše !











• Kyberfyzikální prostor
• Datová architektura a učící se stroje
• Kryptoměny a Blockchain
• Infosféra - síťový efekt a exponenciální firmy

Globální, distribuovaný a exponenciální přístup 



Produktová komunita
R&D, M&S
koncentrátor

Digitální ekonomické prostředí Individuální tvořivé jednotky

Individuální produkční jednotky

Exponenciální integrační platforma

Tradiční 
oligopoly

Produkční platforma Doménová platforma

Služby infrastruktury



• Tradiční firma na hranici katastrofy 
• Tradiční firma s digitálním povědomím
• Inovativní firma s digitálním uvědoměním
• Digitální firma aspirující na platformu či kooperující 

s platformou
• Exponenciální digitální firma - integrační platforma

www.proprumysl4.cz 





Sv. Tomáš Akvinský – Teologická summa I ot. 50 čl. 4 odp.

Odpovídám: Musí se říci, že někteří řekli, že všechny duchové podstaty jsou 
jednoho druhu, i duše. Jiní pak, že všichni andělé jsou jednoho druhu, ale ne duše. 
Někteří pak, že všichni andělé jsou jedné hierarchie nebo také jednoho řádu.
Ale to je nemožné. Neboť ta, která se shodují druhem a liší se počtem, shodují se 
ve tvaru a rozlišují se hmotně. Když tedy andělé nejsou složeni z hmoty a tvaru, jak 
bylo svrchu řečeno, následuje, že je nemožné, aby byli dva andělé jednoho druhu. 
Jako také by bylo nemožné říci, že by bylo více bělostí oddělených nebo více lidství, 
ježto bělostí není více, leč pokud jsou ve více podstatách.
Kdyby však andělé měli hmotu, ani tak by nemohlo být více andělů jednoho druhu. 
Tak totiž by bylo třeba, aby původem rozdílnosti jednoho od druhého byla hmota, 
ne sice podle dělení mnohosti, ježto jsou netělesní, nýbrž podle různosti možností. 
A ta různost hmoty je příčinou různosti nejen druhu, nýbrž i rodu.







zhavelka@a-21.cz


