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Historie
• Rozpad Rakouska –Uherska - v Československu zůstává cca
70% průmyslových podniků z celého mocnářství
• Po roce 1920 minimální zpoždění za průmyslovým světem při
nástupu 2. průmyslové revoluce (hromadná výroba)
• Jan Antonín Baťa: „Budujeme stát pro 40 miliónů“ – opět na
základech průmyslové výroby
• Po roce 1950 jenom několik konkurenceschopných
průmyslových odvětví
• Od roku 1990 doháníme svět 3. průmyslové revoluce
• Prvky Průmyslu 4.0 se čeští odborníci zabývají již od 90. let
(Digitální továrna, Vize v automatizaci ….)
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Současnost

• Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice
státu ze všech evropských zemí
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Současnost
• Od roku 2013 stabilně rostoucí průmyslová výroba (zejména
motorových vozidel, přívěsů a návěsů, pryžových a
plastových výrobků, elektrických zařízení, elektronických a
optických přístrojů a zařízení)
• Malá, velmi otevřená ekonomika s rostoucím exportem (cca
70% exportu průmysl automobilový strojírenský,
elektrotechnický a elektronický)
• Relativně vysoká flexibilita a schopnost improvizace

Hrozby s tím spojené mohou podstatně ovlivnit další vývoj
• Deficit technicky vzdělaných zaměstnanců, kurzová rizika
• Vyšší náklady, nižší marže, omezené zdroje na další rozvoj

Kde se pohybujeme v hodnotovém řetězci?
• Polotovary, komponenty a součásti finálních výrobků
(autodíly, elektrické a elektronické komponenty …)
• Finální produkty určené pro konečného spotřebitele (auta,
velkostroje, nábytek, léčiva, pohonné hmoty …)
• Kompletní ucelené součásti rozsáhlejších investičních celků
(výrobní linky, části energetických zdrojů …)
• Rozsáhlejší investiční celky
• Inženýrské a vývojové práce bez hmotných výstupů
• Tvorba SW včetně bezpečnostního

Zahraniční národní iniciativy
•
•
•
•
•

Industrie 4.0 (Německo)
Advanced Manufacturing Partnership 2.0 (USA)
Industrie du Futur (Francie)
Industrial Value Chain Initiative (Japonsko)
… a další v Anglii, Finsku, Švédsku, Itálii, Číně, Jižní Koreji …

Globální korporace – světoví technologičtí lídři
• Do firem, které jsou jejich součástmi
• Do firem které jsou jejich subdodavateli jak v tuzemsku, tak i
v zahraničí

Česká vědecko-výzkumná a vývojová pracoviště
• Pracující výlučně pro zahraniční společnosti, velmi často
mimoevropské
• Vývojová pracoviště malých a středních firem usilujících o
vyšší konkurenceschopnost jak tuzemskou, tak globální

Malá špičková pracoviště v celém světě
• Kooperace malých českých firem na často velmi
futuristických projektech zaměřených do oblasti datové
architektury, finančních toků, procesů týkajících se lidských
zdrojů

Diktát globálních korporací
• Sjednocení komunikačních toků a ostatních procesů jak
vnitropodnikových, tak i vzhledem k subdodavatelům
• Minimální vliv na diktující subjekt, často s dlouhou odezvou
• Strategická rozhodnutí jsou přijímána vrcholným
managementem korporace – komplikované a často zdlouhavé

Snaha o posílení konkurenceschopnosti
• Zejména české malé a střední firmy
• Nejkratší inovační cyklus
• Jednodušší a nejrychlejší strategické rozhodování

Potřeba okamžitého ekonomického efektu
• Firmy ve vlastnictví finančních skupin
• Maximální důraz na cash flow a stav účtů na konci fiskálního
období
• Minimální snaha managementu činit strategická rozhodnutí s
perspektivou delší, jak cca 7 let

Obecně
•
•
•
•

Výšení produktivity práce (některé studie slibují více než 30%)
Současný deficit lidských zdrojů
Tlak obchodních partnerů
Environmentální požadavky a zajištění ochrany a zdraví při
práci

• Postupný odklon od vertikálního hierarchického řízení
průmyslové výroby a respektování veškerých vnějších vlivů
s výrobou souvisejících
• Zřízení horizontálně provázané digitální sítě dodavatelskoodběratelského hodnotového řetězce včetně servisu a služeb.
• Integrace datových zdrojů v reálném čase do
hodnototvorného modelu
• Nasazování robotů schopných autonomního rozhodování a
řízení.
• Využívání kryptoměn jak k vnitřnímu zvyšování efektivity, tak
k efektivnímu vnějšímu platebnímu styku
• Zapojení prediktivních a následně preskriptivních analýz a
možností umělé inteligence do řízení firmy

• Velmi omezené povědomí o zásadách a dopadech průmyslu
4.0 v průmyslové sféře a hlavně mimo ni
• Nepochopení kyber-fyzických systémů a s tím související
potřebné interdisciplinarity jak ve vzdělávání i v pracovním
procesu
• Obavy ze změn v definování pracovních pozic – zveličovaný
negativní dopad na trh práce
• Neschopnost státu rozhodnout o prioritách orientovaných na
digitální ekonomiku
• Zanedbaný rozvoj veřejných a neveřejných datových sítí
umožňujících plnohodnotnou komunikaci jak mezi firmami,
tak i firmami a státní správou
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