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PRŮMYSL 4.0 Z VLÁDNÍ STRANY
Přednášející: Eduard Muřický – náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

EDUARD MUŘICKÝ
Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu
Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1992
– 1994 působil na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích
ve společnostech Mediatel a JPS. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů
na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Roku 2012 byl jmenován ředitelem sekce průmyslu
a od podzimu 2014 řídí tuto sekci z pozice náměstka ministra.

Průmysl 4.0 se stává nedílnou součástí našeho života, stává se akcelerátorem výrobních procesů a s pojmy jako
je digitální továrna, internet věcí, internet služeb, internet lidí tvoří budoucnost, kam se bude ubírat strojírenská
výroba i navazující obory. Loni poprvé byla prezentována Národní iniciativa Průmysl 4.0.
V září představený výchozí dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou
např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce,
vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí.
I o tom možná bude vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu Eduarda Muřického
na konferenci PPP4.0 – Připraveno pro průmysl 4.0, která se uskuteční 17. února 2016 v Obecním domě v Praze.
Zeptali jsme se pana náměstka na několik otázek, souvisejících s implementací Průmyslu 4.0 do života firem.
Vážený pane náměstku, můžete nám přiblížit několika slovy národní iniciativu Průmysl 4.0, co je jejím cílem?
Eduard Muřický: Ministerstvo průmyslu a obchodu iniciovalo vznik Národní iniciativy Průmysl 4.0, která je příspěvkem
do již probíhající diskuze o nástupu nejvýznamnějších technologických a strukturálních změn, které zasahují nejen průmysl,
ale většinu ostatních oblastí, od vědy a výzkumu až po etiku, a mají zásadní dopady na společnost. Materiál se snaží k tématu přistoupit komplexně a zmapovat výchozí podmínky České republiky pro implementaci tak zvané čtvrté průmyslové
revoluce. Dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické
předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu
či regulatorní prostředí.
A jak se vláda České republiky bude podílet na podpoře Průmyslu 4.0?
Eduard Muřický: Dopady čtvrté průmyslové revoluce budou celospolečenské, proto i na ně reagující vládní opatření budou
pokrývat různé oblasti od samotného průmyslu, přes vědu a výzkum, vzdělávání až po politiku zaměstnanosti. V tuto chvíli
nelze konkrétní vládní zásahy předjímat. Tým expertů pod vedením prof. Maříka připravuje v návaznosti na Národní iniciativu
návrh Akčního plánu pro implementaci Průmyslu 4.0, který by měl pomoci vládě konkrétní opatření formulovat.
Dá se srovnat postavení České republiky mezi ostatními státy EU? Jak si naše země vlastně stojí?
Eduard Muřický: Iniciativy zaměřené na čtvrtou průmyslovou revoluci najdeme v řadě členských států Evropské unie. Jedná se například o německou iniciativu Industrie 4.0, britskou High Value Manufacturing Catapult či francouzskou Industrie
du Futur. Jednotlivé iniciativy se liší záběrem a pojetím. Zjednodušeně řečeno, jedna skupina se zaměřuje na rozvoj prostředí příznivého pro efektivní využívání nových technologií, což řeší právě náš Průmysl 4.0 nebo například německá strategie
Industrie 4.0. Druhá skupina se soustředí na řešení vybraných výzev, jimž čelí současná společnost, a k němuž mohou nové
technologie pomoci, což je případ třeba francouzské strategie, která stanovuje celkem devět strategických oblastí, na které
Francie tento program chce primárně zaměřit. Jedná se o nové zdroje energie a materiálů, smart cities, eko-mobilitu, dopravu zítřka, zdravotnictví budoucnosti, správu dat, inteligentní přístroje, digitální bezpečnost, ale i zdravé stravování.
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SPECIFIKA ČESKÉHO PRŮMYSLU Z POHLEDU PRŮMYSLU 4.0
Přednášející: Jiří Holoubek – prezident, Elektrotechnická asociace České republiky

JIŘÍ HOLOUBEK
Prezident Elektrotechnické asociace České republiky
Vystudoval obor elektroenergetika na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Pracoval jako
projektant a samostatný vývojový pracovník v EZ Praha, později jako odborný asistent na FE
VUT v Brně. Je spoluzakladatelem společnosti ELCOM, a. s., kde se zabývá oblastí kvality
elektřiny a realizací zkušeben elektrických strojů. Je členem představenstva Svazu průmyslu
a dopravy ČR zodpovědný za agendu Průmysl 4.0.
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EVROPSKÁ PERSPEKTIVA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY
Přednášející: Max Lemke – Head of Unit Factories of Future, European Commission

MAX LEMKE
Vedoucí oddělení pro „Komplexní systémy & vyspělou výpočetní techniku", generální ředitelství firmy CONNECT, Evropská
komise
Max Lemke je zodpovědný za oblasti vestavěných a kyber-fyzických systémů, vyspělou výpočetní techniku a ICT pro výrobu.
Max je také částečně ve firmě CONNECT zodpovědný za společnou technologickou iniciativu ECSEL (Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení) a za partnerství veřejného a soukromého sektoru Továrny budoucnosti. V tomto druhém projektu také zavedl iniciativu I4MS (ICT inovace pro výrobu středních firem). V poslední době se velmi aktivně podílel
na rozvoji evropské strategie pro digitalizaci průmyslu pro novou Komisi.
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ŽIVOTNÍ CYKLUS TVORBY DAT V KYBER-FYZIKÁLNÍM SYSTÉMU
Přednášející: Daniel Kaminský – ředitel divize Virtuální instrumentace, ELCOM

DANIEL KAMINSKÝ
Ředitel divize Virtuální instrumentace, ELCOM, a. s.
Daniel Kaminský vystudoval silnoproudou elektrotechniku na VŠB TUO v Ostravě, obhájil
kandidátskou práci v oboru energetika a habilitoval se v oboru technické kybernetiky. Od roku
1997 pracuje ve společnosti ELCOM, a.s. Odborně se věnuje problematice virtuální instrumentace a digitálního zpracování signálu.

„Přednáška provede posluchače problematikou kyberneticko-fyzikálního systému jakožto prostředí na jehož
principech je postaven koncept Průmyslu 4.0. Ve světle historie technologického vývoje systémů pro výměnu dat, vývoje elektronicko-kybernetických systémů a moderních konceptů a trendů inteligentní měřicí techniky budou vysvětleny principy vize uplatnění technologie jako rozhraní mezi člověkem a přírodou. Prezentace vysvětlí referenční architekturu Průmyslu 4.0 a její zásadní rozdíl oproti klasickému vnímání klasického
chápání architektury ICT systému“.

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
>KD͕Ă͘Ɛ͘

Úplné počítačové propojení
ĂͿ

výrobních strojů,

ďͿ ǌpracovávaných produktů a polotovarů a

ĐͿ

všech dalších systémů a subsystémů průmyslového podniku (včetně
Ɛystémů podnikového plánování, systémů obchodních, CRM atd.)

vytvoření inteligentní distribuované sítě různorodých entit (bez centrálního
elementu) podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu (tedy síť napříč
výrobními, ekonomickými, obchodními, logistickými a dalšími úseky)
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Ͳ

Každá entita je reprezentována softwarovým modulem

Ͳ

Tyto moduly pracují relativně autonomně, navzájem dle potřeby komunikují

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Interoperabilita: schopnost CPS, lidí a všech komponent inteligentního
výrobního podniku spolu komunikovat prostřednictvím /Žd (internetu věcí) a
/Ž^ (internetu služeb)
Virtualizace: schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely a
simulačními nástroji
Decentralizace: rozhodování a řízení probíhá paralelně a autonomně v
jednotlivých subsystémech
Schopnost pracovat v reálném čase: dodržení požadavku reálného času je
klíčovou podmínkou pro libovolnou komunikaci, rozhodování a řízení v
systémech reálného světa
Orientace na služby: preference výpočetní filosofie nabízení a využívání
standardních služeb -> ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇƚǇƉƵ^K;^ĞƌǀŝĐĞ KƌŝĞŶƚĞĚ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐͿ
Modularita a rekonfugurabilita: systémy Průmyslu 4.0 by měly být
maximálně modulární a schopny autonomní rekonfigurace na základě
automatického rozpoznání Ă ƉƌĞĚŝŬĐĞƐŝƚƵĂĐĞ
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1. Obecně využitelné technologie (GPT) s těmito znaky:
 exponenciálnost rozvoje ;Mooreův zákon růstu výpočetní
výkonnosti, objemu uložených dat a komunikační
rychlosti, poklesu rozměrů a energetické spotřeby)
 digitalizace informací
 inovace založeny na kombinacích existujícíh řešení
2. Internet propojuje vše, včetně fyzikálních systémů (senzorů,
výrobních strojů, robotů, výrobků, atd.
ϯ͘ ZŽǌǀŽũŵĞƚŽĚkybernetiky a umělé inteligence

• Exponenciální zvyšování výkonu – zlevňování
zařízení
• Zmenšování zařízení
• Propojování zařízení – síť jako infosféra
• Propojení s fyzikálním prostorem Ͳ
Kyberfyzikální ƉƌŽƐƚŽƌ

• Pojem se stal populární v devadesátých
OHWHFK
• Použití Internetu, počítačových sítí a digitální
komunikace se od této doby dramaticky
rozvíjí a pojem kyberprostor nyní
reprezentuje mnoho nových myšlenek a jevů
jež nyní vznikají

• Kyberprostor je JOREální, dynamickou doménou, jež je
charakterizována kombinovaným využitím elektronů a
elektromagnetického spektra. Účelem kyberprostoru je
vytvářet, ukládat, modifikovat, vyměňovat, sdílet a
extrahovat, či eliminovat informace napříč jednotlivými
fyzikálními zdroji.
• .\EHUSURVWRU]DKUQXMH

D Fyzickou infrastrukturu a telekomunikační zařízení
E Počítačové systémy a s nimi související software, které zajišťují
základní funkční konektivitu v doméně
F Sítě propojující počítačové systémy
G Sítě sítí, které propojují počítačové systémy v dílčích sítích
H Přístupové uzly uživatelů uzly vzájemné komunikace
I 'DWD

Internet věcí:
 Na internet např. napojeno:
 každé výrobní zařízení
 každý výrobek (i SRORWRYDU
 každé transportní zařízení
 každé oddělení SRGQLNX
Jedná se o fyzické napojení/HW závislé určené k přímé komunikaci,
dohadování a kooperaci mezi fyzickými systémy
Internet služeb
 každé zařízenívýrobekSRORWRYDUreprezentován SW HQWLWRX
 Přístup Ndatům v &ORXGHFKči jiných úložištích
 může běžet na jakémkoli fyzickém procesoru v kyberprostoru
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On Premise

Off Premise

Real-Time

• Big Analog Data: Obrovské
REMHP\GDW
• Cyber-Physical Systems: Řídicí
systémy
• Internet of Things.RQHNWLYLWD
všech entit

IT Infrastructure
The Edge

Analog Input

Fyzikální
prostor

Grafické
vývojové
systémy

7UDQ]LVWRU\D,2

Interakce

Zpracování

Konektivita

Otevřená
datová
DUFKLWHNWXUD
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BIG
ANALOG
DATA

Interact

Compute

Connect

BIG
DATA

Internet of Services

Internet of Things

Bussiness Analytics

• Vertikální
• Výrobní řetězec
• Horizontální

Social Web

Děkuji za pozornost!
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DATOVÁ ARCHITEKTURA, SYNTETICKÁ INTELIGENCE –
PRŮMYSL 2025 ANEB KOLIK ANDĚLŮ SE VEJDE
NA ŠPIČKU JEHLY?
Přednášející: Zdeněk Havelka – datový architekt, A-21

Zdeněk Havelka
Digitální architekt zaměřený na využívání nových ICT trendů v podnikové architektuře
Realizátor řady úspěšných projektů ve firmách a ve veřejné správě. Jeho specializací jsou takzvané „chytré procesy“ - kombinace procesního přístupu s analytickými modely za využití velkých dat generovaných např. senzory k zvyšování firemní
efektivity. Autor originálního Industry 4.0 evaluačního modelu, který se stal východiskem digitálních strategií pro firmy.

16

BLOK 1 | PŘIPRAVENO PRO PRŮMYSL 4.0 | 2016

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

• V centru „továrna“ – horizontální a vertikální
integrace v rámci „továrny“ – jinak vágní
• Zaměření na techniku ne na byznys –
ignorování síťového efektu a exponenciality
• Snaha o udržení stávajícího stavu průmyslu a
institucí – ignorování disruptivity digitalizace

•
•
•
•

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

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

• 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?
Zdroj: Boston Consulting Group

• Vstupy ze všech možných zdrojů
(senzory, digitální archivy, etc.)
• Učení se a sebeprogramování
• Paralelní zpracování a autonomní
rozhodování
• Distribuovaná akce na globální
úrovni
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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
Mnoho analogových
prostředníků
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•
•
•
•
•
•

Plně digitální
Globální
Poměrně rychlý
Levný
Pseudoanonymní
Levný - 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
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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

Digitální ekonomické prostředí
Produktová komunita

Individuální tvořivé jednotky

R&D, M&S

Tradiční
oligopoly

koncentrátor

Exponenciální integrační platforma
Produkční platforma

Doménová platforma
Služby infrastruktury

Individuální produkční jednotky

•
•
•
•

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
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zhavelka@a-21.cz
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INTERNET OF THINGS, SERVICES AND PEOPLE
Přednášející: Christopher Ganz – ABB

Christopher Ganz
viceprezident skupiny Service R&D, ABB Technology Ltd
Christopher Ganz je v ABB zodpovědný za větší informovanost v oblasti služeb týkajících
se výzkumu a vývoje. Po studiu elektrotechniky na ETH v Curychu a získání titulu PhD v oblasti kontroly, zastával různé pozice ve sféře vědy a výzkumu v řídící jednotce elektrárny
ABB. Později měl na starosti korporátní výzkumný program v sekci “Kontrola & Optimalizace”. Ve své současné pozici pracuje na ústředí firmy ABB v Curychu a je vedoucím přesdivizních projektů v oblasti servisních technologií, což zahrnuje vzdálené služby a aktivity
spojené s internetem věcí.

• Opportunities for Advanced Services
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