„…Společnost a hospodářství se mění z převážně na výrobě založeného na
digitální, jehož základem jsou znalosti„. Tato přeměna, kterou umožnil rychlý
vývoj technologií, mění způsob, jak získáváme informace, vytváříme sociální
vazby, jaká máme zaměstnání či jak spolupracujeme. Rozsah, hloubka a dopad
těchto změn je srovnatelný s těmi, které probíhaly v době průmyslové revoluce…“

 Neustálé zrychlování
technologické adaptability
 Zkracování životního cyklu
produktů
 Personalizace produktů
 Důraz na služby spojené s
jednotlivými produkty
 Tlak na udržitelnost výroby

Zatímco telefon potřeboval na
získání 10 milionů uživatelů
desítky let, novým technologiím
stačí řádově měsíce

• Nejprůmyslovější v Evropě
• 55% zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu v technologicky
nenáročných odvětvích
• 55% průmyslu – navázáno na Německo

Kritická podmínka úspěchu je pochopení
nutnosti změn a vůle je provést
•
•
•
•
•

Vybudovat robustní sektor inovačně zaměřených podniků, technologických firem
Rozvinutá spolupráce firem a VO
Urychlení přechodu na znalostní ekonomiku zkvalitněním všech jejích pilířů.
Odblokovat naše firmy z nízkých pater hodnotových řetězců
Období ISIF 2014+ je na dlouho jedinečnou šancí

• Změna vnímání České republiky
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Můžeme se dívat na P 4.0
• jako vzdálenou vizi připomínající science fiction
• jako aktuální odhad dopadu na člověka a jeho uplatnitelnost
• jako na faktor hluboké změny mnoha stránek společnosti
• jako na ohrožující faktor našich jistot
• jako šanci vyřešit obrovské výzvy, které před lidstvem stojí.
Paradoxem je, že k té pozitivní stránce potřebujeme společný
postup, sdílenou vizi, touhu OBRODIT stávající společnost.
Máme možnost své životy řídit?

• Člověk zapojen jako kooperující komponenta, jako jedno
ze zařízení, které může inicializovat a usměrňovat procesy
• Má k dispozici množinu aplikací (Application Store)
• Využívá se i rozšířená realita („augumented reality“)
• Lehké, flexibilní roboty spolupracují s člověkem, inteligentní podpora
dělníka
• Nový způsob chápání složitých systémů, nové myšlení směrem od
centralizovaného k distribuovanému.
• Automatizace znalostní práce
• Enormní dopady na produktivitu, globální hodnotové řetězce, ale i
vzdělávání, zaměstnanost, úroveň mezd atd.
• Zpětné přesuny výrobních činností do zemí s vyššími
náklady na pracovní sílu
Inteligentní systémy propojující digitální a fyzický svět,
technologie se pohybují z datových center do reálného života

Od digitalizace k průmyslu 4.0 je ještě daleká cesta
Analýzy dopadů Průmyslu 4.0 v ČR teprve začínají
• Ve kterých oblastech vzniknou a zaniknou pracovní místa?
• Jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti?
• Jak a kde budou tyto znalosti a dovednosti získávány?
• Jaké změny bude nezbytné udělat ve vzdělávací politice, politice
zaměstnanosti a sociální politice a v legislativě upravující tyto
oblasti?
Rychle reagovat k pozitivnímu vývoji:
• Přípravovat uvolňované osoby ze zanikajících profesí na nové
• Připravovat pracovníky na profese spojené s novými znalostmi
• Stimulovat tvorbu nových pracovních příležitostí

Podmínkouje spolehlivý monitoring a předvídání vývoje trhu
práce

Zásadní vliv na požadované kvalifikace a na trh práce
Změny:
• nové principy organizace práce
• změna role zaměstnance
• změny ve struktuře i pracovní náplni většiny profesí
• vyžadovány zcela nové dovednosti
• dopady na vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti
• nutnost nového nastavení politik trhu práce a vzdělávání
• příležitost pro růst kvalifikace, flexibility a inovativnosti lidí jako výrobců i
jako spotřebitelů
• Mohou posílit konkurenční výhodu České republiky v mezinárodním
prostředí a budoucí růst životní úrovně.

Povede k zániku určitých profesí/odvětví a naopak ke vzniku nových
• Automatizační a optimalizační procesy budou vytlačovat jednodušší a
opakující se činnosti

• Ohroženy i pozice vyžadující středoškolské či vysokoškolské
vzdělání
• Pozice, jejichž výkon vyžaduje aktivní vyjednávání, kreativitu či sociální
inteligenci budou ohroženy v podstatně menší míře, neboť jejich
automatizace je zatím obtížná.
• Digitální technologie vytvářejí i nové pracovní příležitosti
• Mění podobu tradičních odvětví
• Specialisté v oblasti robotiky
• Provázání IT znalostí a služeb s progresivními technologiemi …

• Možná polarizace trhu práce, hlediska poptávky po kvalifikacích, ale i
z hlediska mzdového – U
• Slábnutí střední třídy,
• Nízko kvalifikovaní mohou být vytlačeni zcela mimo trh práce.
• Naopak zavádění ICT technologií má prokazatelně pozitivní dopady na mzdy
kvalifikovaných profesí v rozvojových segmentech ekonomiky. Zejména nově
vznikající profese - poptávka po nich bude předcházet nabídku.
• Důležité rychle reagovat na trendy atrofie středně kvalifikovaných činností
v daných oborech tím, že se vytvoří prostředí neustálého doplňování
kvalifikace
• zrychlování technologických změn přinese také rychlejší změny ve struktuře
ekonomických aktivit a tudíž i rychlejší změny v poptávce po profesích. Zvyšuje
se tak možnost strukturálních nesouladů.
• Automatizace vedoucí k náhradě pracovních sil se projevuje ve snižování podílu
mezd na HDP, zatímco růst kapitálových zisků je rychlejší než HDP; to by mohlo
vyvolat napětí ve veřejných financích a ve financování sociálních systémů.

• Možná polarizace trhu práce, hlediska poptávky po kvalifikacích, ale i
z hlediska mzdového – U
• Slábnutí střední třídy,
• Nízko kvalifikovaní mohou být vytlačeni zcela mimo trh práce.
• Naopak zavádění ICT technologií má prokazatelně pozitivní dopady na mzdy
kvalifikovaných profesí v rozvojových segmentech ekonomiky. Zejména nově
vznikající profese - poptávka po nich bude předcházet nabídku.
• Důležité rychle reagovat na trendy atrofie středně kvalifikovaných činností
v daných oborech tím, že se vytvoří prostředí neustálého doplňování
kvalifikace
• zrychlování technologických změn přinese také rychlejší změny ve struktuře
ekonomických aktivit a tudíž i rychlejší změny v poptávce po profesích.
Zvyšuje se tak možnost strukturálních nesouladů.
• Automatizace vedoucí k náhradě pracovních sil se projevuje ve snižování
podílu mezd na HDP, zatímco růst kapitálových zisků je rychlejší než HDP; to
by mohlo vyvolat napětí ve veřejných financích a ve financování sociálních
systémů.

• Nové pracovní příležitosti v ICT profesích a v rozvoji zařízení a
systémů nové generace
• Nové pracovní příležitosti v ostatních profesích
• Rozšíření pracovních příležitostí v dosud nesaturovaných
sociálních službách
• Volnočasové aktivity
• Hluboké změny celé společnosti – společenské vědy
• Big Data

•
•
•
•

Rychlost změn => kdo, co , jak učit?
Kdo – kreativní učitel, lektor ..
Malé x velké školství x alternetivy (MOOC)
Co - komplexnější základ, studium technických a
přírodovědných oborů, znalostní základ stojí pro většinu
oborů na znalostech matematiky
IT všude!
• Jak - české vysoké školství zůstává dosud myšlenkou Průmysl
4.0 nepolíbeno..?
• Změny na technických VŠ
• Zásadní změny v řadě oborů ekonomických, právních a
společenskovědních

„Všechno dobré, co máme, je výsledek naší
inteligence. Pokud tedy UI může umocnit naši
inteligenci, pak bychom mohli hovořit o zlatém věku
lidstva.“

kopicova@nvf.cz

