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ÚVODNÍ PREZENTACE
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.

•
•
•
•

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

• Průmysl 4.0 jako vynucený model pro dceřiné
společnosti a subdodavatele
• Postupná akceptace technologických změn

• Bohatství & mzdy pod standardem EU,
nezaměstnanost přiměřená
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• Zvyšování nároků státu vůči podnikatelům a
podnikům
• Osamostatnění „neziskového“ sektoru – „uvolnění“
z ekonomických tlaků - parazitismus
• Migrace úspěšných mimo ČR – Dekapitalizace
společnosti
• Technologická stagnace – průmyslový skanzen
• Propad ekonomiky, vysoká nezaměstnanost,
institucionální rozklad

• Globální pohled na ekonomické příležitosti
• Jazykově a technicky vybavení pracovníci
• Kvalitní otevřené školství orientované na
spolupráci s firmami, podpora startupů
• Podpůrný obslužný stát a minimální daně

4. národní technologické obrození?
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KYBERFYZIKÁLNÍ PROSTOR A JEHO OCHRANA
Přednášející: Michal Andrejčák – ABB
Michal Andrejčák
Manažer vývoje aplikací PGGA ABB
Pracuje v ABB na různých pozicích v oblasti řízení a chránění rozvoden VN a VVN.
V současné době se věnuje novým tématům spojeným s přenosem a distribucí elektrické energie. Jednou z hlavních oblastí činností je kybernetická bezpečnost technologických řídicích systémů a možnosti zvýšení odolnosti těchto systémů.

Cloud
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SBĚR DAT Z PROVOZNÍCH SYSTÉMŮ
JAKO PŘEDPOKLAD POKROČILÉ ANALYTIKY
Přednášející: Jan Burian – EY

Ing. Jan Burian
Manažer
Tel.:
+420 225 335 924
Mobil: +420 733 161 658
E-mail: Jan.Burian@cz.ey.com

Jan Burian je manažerem v rámci poradenské skupiny společnosti EY a řídí tým zaměřující se na zvyšování výkonnosti
výrobních podniků v regionu střední a východní Evropy.
Specializuje se na oblasti řízení výroby, údržby a kvality – zejména se jedná o snižování nákladů, zvyšování efektivity
a optimalizaci procesů především v rámci strojírenského, automobilového a chemického průmyslu.
V rámci Industrie 4.0 / Průmyslu 4.0 se věnuje hodnocení vyspělosti, respektive připravenosti výrobních společností
a oblasti datové analytiky.
V minulosti pracoval ve společnosti Deloitte Advisory jako manažer ve skupině zaměřené na poradenství pro výrobní
podniky, dále jako projektový manažer ve společnosti Ideal Automotive a na pozici manažera řízení jakosti ve společnosti
GHE Happich CZ.

Sběr dat z provozních systémů jako předpoklad pokročilé analytiky
„Z praktických zkušeností s našimi klienty vidíme, že využívání pokročilé analytiky je v českých výrobních společnostech
v současnosti na velmi nízké úrovni. A to nejen díky absenci kvalitních vstupů (dat) a znalosti analytických nástrojů, ale
zejména díky nevědomosti, k čemu všemu mohou výstupy těchto analýz sloužit a jaký mohou mít dopad na podnikání. Sběr
provozních dat se pak omezuje především na identifikaci možných kvalitativních neshod výrobku, tj. jedná se o „technologická data“, již méně jsou data využívána k predikci možných kvalitativních problémů či dokonce k predikci poruchových
stavů samotných strojů. Přestože se výrobní společnosti snaží zvýšit využití dat získaných (nejen) z výrobních systémů, a zavádějí například MES systémy, samotná analytika probíhá v drtivé většině v MS Excel, což je pro systémy generující tisíce
dat denně absolutně nedostatečné. Je tedy třeba neustále upozorňovat na široké možnosti využití dat zejména v rámci
predikcí, integrální i horizontální integrace, nových business modelů apod.
Vyspělou datovou a analytickou kulturu pokládáme za nedílnou součást továrny budoucnosti, a proto ji v rámci hodnocení
vyspělosti firem v kontextu Průmyslu 4.0 definujeme jako jeden ze základních motivů, který prochází všemi úrovněmi zralosti.“
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PRŮMYSL 4.0 A POKROČILÉ ANALYTIKY
Přednášející: Jiří Přibyslavský – SAP

Jiří Přibyslavský
Business consultant v oblasti analytik, SAP ČR
Působí na českém trhu u středních i velkých společností v oblasti klasických i pokročilých analytik. Věnuje se aplikační
podpoře podnikových metod řízení, financí, controllingu, GRC a podpoře business intelligence. Zabývá se analytickými řešeními napříč odvětvími. V oblasti prediktivních modelů vidí zajímavé užití v různých oblastech podniků od financí, podpory
prodeje a marketingu po prediktivní údržbu.

Spojení věcí a lidí

VĚCI

DATA

PROCESY

LIDÉ

Stroje

Technická data

Údržba

Zákazník

Domácí spotřebiče

Behaviorální data

Segmentace

Údržbář

Auta

Kmenová data

Forecast

Lékař

Telefony

Sociální data

Doporučení

Občan

Nákupní košíky

Weblogs

Analýzy

CFO

Nestrukturovaná data

Fraud

Já

Kyber. útoky

SAP a prediktivní údržba

Transformer overload
@ Alliander
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Integrace analýzy dat ze senzorů a prediktivní údržba

https://www.youtube.com/watch?v=ZSYlTS9pcUE

 Dříve problémy s kvalitou zařízení a návaznými náklady oprav v záruce
 Telematická data z traktorů pro vzdálený monitoring
 Kombinace s agronomickými daty sledování korelací s počasím, užitím
zařízení, geodaty atp.
 Predikce selhání zařízení a nové služby pro zemědělce a obchodní
partnery
 Excelence v provozu – náhradní díly, údržby, opravy, revize
 Redukce záručních nákladů, zvýšení marží, zlepšení kvality a spolehlivosti
produktů John Deere

Internet věcí v segmentu hygieny

Děkuji za pozornost!
“Díky projektu senseMANAGEMENT můžeme
realizovat nové business modely. Přesouváme se
od prodejů jednotlivých osvěžovačů ke kompetenci
v sektory hygieny.”
Hans Georg Hagleitner, CEO, Hagleitner Hygiene
International GmbH

“Profitujeme z in-memory platformy SAP HANA
a naši zákazníci také. S platformou SAP HANA
Cloud sbíráme a analyzujeme data a šetříme čas a
peníze.”

Jiří Přibyslavský
SAP Analytics Presales
SAP ČR spol. s.r.o.
Budova BBC Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
Mobile: +420 604 976 220
Email: jiri.pribyslavsky@sap.com

Gernot Bernert, CTO,
Hagleitner Hygiene International GmbH
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BITCOIN – ZMĚNA PENĚZ, BLOCKCHAIN
– VEŘEJNĚ DISTRIBUOVANÁ DATABÁZE
Přednášející: Karel Fillner - Cointelegraph.cz

Karel Fillner
Kryptoměnami se zabývá od r. 2012, v ČR vede lokální verzi bitcoinového magazínu
Cointelegraph, přednáší o bitcoinu a technologii blockchainu pro soukromý i veřejný
sektor. Externí konzultant BTC projektů, aktivní člen České bitcoinové komunity, píše
také osvětový blog o bitcoinu www.btctip.cz

• Bitcoin – měna bez centrální autority, důvěru v
prostředníka nahrazují P2P síť a kryptografie,
pilířem je výpočetní práce – proof of work
• Dopředu daná emise (21 milionů BTC)
• Open source program a komunitní projekt
• No middlemans, rychlost, levnost, bez hranic

• Bitcoinová adresa - pseudonymní identifikace
• Transakce jako přesun hodnoty bez možnosti
dvojí útraty – co je na A, nemůže být na B
• Internet jako nosič, pro příjem BTC není nutný
• Bitcoin nelze dotisknout,devalvovat, znárodnit
• Nevratné transakce, zodpovědnost, rizika

• Bitcoinové transakce v blockchainu mohou být
nosičem dalších informací – potvrzení, časová
razítka, bitcoin jako colored coin (akcie apod.)
• Blockchain je transaparentní účetní kniha, kde
mají všichni k dispozici stejné informace
• Pro všechny změny musí platit konsenzus
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• Využití – registry, katastr nem., volby, sdílené
vlastnictví dat, smart contracts, ověřování
• Internet of things – decentral. úložiště dat
• Projekty: OpenBazaar (tržiště), StorJ (data),
BlockVerify (pravost zboží), Factum (ověření
dokumentů, iNation (smlouvy a doklady)

• Česká republika – centrum globálních inovací,
vývoj technologie, BTC software a hardware
• SatoshiLabs – bitcoin pool, Trezor
• General Bytes – bitcoinové bankomaty a POS
• WBTCB – BTC ATM, EasyCoin – 8.000 akceptací
• Bude ČR nové CryptoValley, nebo skanzen?
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A CO ČLOVĚK? PRÁCE A VZDĚLÁNÍ VE VĚKU DIGITALIZACE
Přednášející: Miroslava Kopicová – NVF

PhDr. Miroslava Kopicová
Celý svůj profesní život se věnuje otázkám konkurenceschopnosti, zaměstnanosti
a vzdělávání.
Od roku 1994 je ředitelkou Národního vzdělávacího fondu (NVF), o.p.s. Byla zodpovědná za realizaci většiny programů EK pro ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
vybudování a rozvoj Služeb zaměstnanosti, reformu odborného školství, formování
vzdělávání dospělých.
NVF poskytuje analytickou a strategickou kapacitu v otázkách zaměstnanosti
a kvalifikace pracovní síly. Působil jako technická pomoc ministerstva při přípravě
na ESF, vedl významné evropské programy např. Leonardo da Vinci, EQUAL a mnoho jiných aktivit.
Miroslava Kopicová od roku 1990 zastupovala ČR v řadě mezinárodních institucí (OECD, CEDEFOP, ETF, úzce spolupracovala s EK).
V letech 2006-2007 působila na postu ministryně na školství, mládeže a tělovýchovy.
Jako generální sekretářka vyjednávala v roce 2007 s Evropskou komisí za Českou republiku Evropský sociální fond. (Opět
jako GS se v roce 2013 podílela na přípravě Dohody o partnerství pro oblast konkurenceschopnosti).
V letech 2009-2010 byla podruhé jmenována ministryní školství, mládeže a tělovýchovy částečně v období českého předsednictví EU. Z titulu předsednictví ČR vedla Radu evropských ministrů školství, Radu ministrů pro konkurenceschopnost,
Radu pro mládež, Kosmickou Radu, Strategické fórum EU pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu aj.
Pracovala jako poradkyně několika premiérů v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.
Osm let, po celé zákonem dané období, do poloviny roku 2014 byla 1. místopředsedkyní Rady vlády pro výzkum, vývoj
a inovace.
Miroslava Kopicová je členkou několika správních a vědeckých rad vysokých škol aj.

„…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
Zatímco telefon potřeboval na
průmyslové revoluce…“
získání 10 milionů uživatelů
 Neustálé zrychlování
technologické adaptability
 Zkracování životního cyklu
produktů
 Personalizace produktů
 Důraz na služby spojené s
jednotlivými produkty
 Tlak na udržitelnost výroby
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•
•
•

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

 VIZE:

 ČR zvyšuje produkci excelentních výsledků výzkumu
 špičkové doktorské programy,
 výzkumné instituce pečlivě spravují vytvořené duševní vlastnictví, usilují o
komercializaci, spolupracují s podniky.
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Na českém trhu práce je nyní registrováno 218 tisíc pracujících
cizinců. Ve srovnání s rokem 2008 (285 tisíc) to je o jednu čtvrtinu
méně.
• Specialisté (ISCO 2) a techničtí a odborní pracovníci (ISCO 3) došlo k nárůstu zaměstnanosti cizinců o 22 %. (celkový vzestup
znalostní náročnosti české ekonomiky a zároveň indikuje možné
potíže českých zaměstnavatelů najít na tato místa dostatek
Čechů ).
• Zároveň výrazně ubývá cizinců, zaměstnaných na méně
kvalifikačně náročných technických profesích (řemeslníci,
obsluha strojů, pomocní pracovníci). Důsledkem jak krize
stavební výroby, tak vývojem v průmyslu, kde rostoucí efektivita,
produktivita práce a znalostní náročnost snižují nároky na méně
kvalifikované agenturní pracovníky (což jsou často cizinci).

„Evoluce od používání jednotlivých robotů

Česká
republika

Slovensko

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 …

a počítačů ke složitým kybernetickofyzickým-systémům“

Inteligentní systémy propojující digitální a fyzický svět
– Automatizace znalostní práce, internet věcí, cloudy computing, robotika,
autonomní vozidla, genomika, uchovávání energie aj.
– Předpokladem pro úspěšný přechod je robustní digitální infrastruktura
– 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
Vize
- zaměřena na distribuované systémy, počítá s metodami autooptimalizace, auto-konfigurace, autodiagnostiky, strojového vnímání a
inteligentní podpory dělníka
- nový způsob chápání složitých systémů, nové myšlení směrem od

centralizovaného k distribuovanému.
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• 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

Internet propojuje vše, včetně fyzikálních systémů (senzorů, výrobních strojů,
robotů, výrobků, atd.)
Rozvoj metod kybernetiky a umělé inteligence

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.

• Ze striktně oddělené dělby mezi profesemi a činnostmi do
struktury, výrazně plošné, s decentralizovaným rozhodováním;
• Požadavky na samostatné rozhodování, koordinaci, kontrolu a
návazné aktivity;
• Struktura týmů amorfnější, vznik ad hoc týmů , často virtuálních
• Práce na dálku; flexibilní formy práce (pružná pracovní doba,
nepravidelná pracovní doba, částečné úvazky, apod.
• sendvičové generace
• Stírání ostrých hranic mezi pracovní dobou a volným časem.
• Sebe-zaměstnávání stále častější;
• Odstranění fyzicky namáhavé a rutinní či životu nebezpečné
práce;

• 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.
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Od digitalizace k průmyslu 4.0
je ještě daleká cesta
Analýzy dopadu 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

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 …

• Větší možnost kvalitativního obohacení práce, jejího výkonu v
zajímavějším pracovním prostředí, charakteristiky pracovního týmu,
firemní kulturu, větší autonomii a více příležitostí pro profesní rozvoj a
prostor pro inovativní myšlení. Tyto změny plně konvenují prioritám
zejména mladé populace, posun k post-materiálním hodnotám, ale i
k alternativnímu stylu života;
• Zásadní mezigenerační proměna (generace X, generace Y, generace Z).
• Nároky na větší flexibilitu a výkon a rostoucí psychická zátěž může mít i
nežádoucí sociální dopady.
• Možnosti přímé komunikace výrobců se zákazníky - dopady na
fragmentaci hodnotového řetězce. Firmy i jednotlivci budou moci
profitovat na globální poptávce. Individualizace poptávky. Výroba rychle
realizovatelná, ale i daleko efektivnější.
• Odborné znalosti, podnikatelské, marketingové a jazykové dovednosti.
• Velká profesní flexibilita, neustálé vzdělávání. Výchova příslušných
specialistů, každým podnikem.

2006

2014

Nízká

Střední

Vysoká

Nízká

Střední

Vysoká

Finsko

15

29

29

13

27

46

Rakousko

12

24

31

15

29

34

Německo
Česká
republika

17

31

27

18

31

30

16

22

14

18

23

27

Nizozemsko

16

29

33

22

32

27

Slovensko

18

30

17

20

32

25

Belgie

15

23

22

23

28

24
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Rozdělení zemí EU do skupin podle velikosti a dynamiky rozvoje zaměstnanosti v ICT sektoru
Růst zaměstnanosti v ICT sektoru 2008-2013
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Podíl ICT sektoru na zaměstnanosti v r. 2013

-20,0%

2,50%

-40,0%
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ISCO-3
Kód
431
411
832
523
621
722
441
412
834
612
921
811
814
432
821
816
961
421
831
818

ISCO-3
Kód
142
221
222
134
122
231
133
141
131
226
215
252
143
312
214
111
213
263
132
242
264

Název profese

Index ohrožení
digitalizací

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
Lékaři (kromě zubních lékařů)
Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v
sociálních a jiných oblastech
Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu,
výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách
Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních
technologií

0,000
0,001
0,002
0,002

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního
prostředí
Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví
Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických
komunikací
Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
Ostatní řídící pracovníci
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových
organizací
Specialisté v biologických a příbuzných oborech
Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v
příbuzných oborech
Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
Spisovatelé, novináři a jazykovědci

0,010
0,011

0,005
0,008
0,008

Název profese
Úředníci pro zpracování číselných údajů
Všeobecní administrativní pracovníci
Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
Ostatní úředníci
Sekretáři (všeobecní)
Obsluha pojízdných zařízení
Chovatelé zvířat pro trh
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a
papíru
Úředníci v logistice
Montážní dělníci výrobků a zařízení
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
Pracovníci s odpady
Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé
peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků
Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

Index ohrožení
digitalizací
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92

• 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

0,011
0,015
0,021
0,021
0,022
0,044
0,048

• Hluboké změny celé společnosti – společenské vědy
• Big Data

0,050
0,054
0,054
0,056
0,058

Dovednosti budou zastarávat velmi rychle

Méně než 1,6 %

1,6%-1,9%

2%-2,9%

3 % a více

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
•
•
•
•

• Zvýší se význam přenositelných dovedností; schopnosti komplexně řešit
problémy, komunikovat i v cizích jazycích, využívat sociální dovednosti a
efektivně spolupracovat, apod.
• Pěstování postojů mladých lidí k aktivitě, samostatnosti, odpovědnosti a
zejména inovativnosti.
• Změní jistě i podobu obecných dovedností, kdy např. schopnost řešit problémy
bude méně spočívat v nacházení technického řešení, ale bude více vyžadovat
rozhodování na základě automatického vyhodnocování dat, Podoba
technických dovedností se bude modifikovat - k čemu má výrobek sloužit a
umět navrhnout, jaké má mít vlastnosti a jak má vypadat. Změna myšlení..
• Využívat nových možností IT řešení pro zavádění inovací ve svém oboru - eleadership.

• Vznik nových pracovních příležitostí ve vysoce kvalifikovaných nových profesích v
průmyslu a v dalších sektorech.
• Zlepšení kvality a tvořivosti práce, pracovního prostředí a podmínek pro vlastní
rozvoj pracovníků.
• Zlepšení podmínek pro sladění pracovního a osobního života a pro vyšší
seberealizaci.
• Vytvoření vhodných podmínek pro realokaci pracovní síly do služeb zvyšujících
kvalitu života a fungování společnosti - zejména do oborů sociálních,
zdravotních, volnočasových a v ochraně životního prostředí.
• Vznik pracovních příležitostí při rozvoji nové organizace fungování měst „smart
cities“.
• Vytvoření dostatečných finančních zdrojů pro realokaci uvolňovaných pracovníků
do oblastí veřejných služeb, jejichž rozvoj je limitován stavem veřejných financí
prostřednictvím změny ve fiskální a rozpočtové politice a uplatňováním principů
spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Přednášející: Vladimír Mařík – Certikon

Vladimír Mařík
Předseda představenstva a výkonný ředitel CertiCon, a. s.
Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL v roce 1975. Habilitoval se v roce 1984 a profesorem
v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1990. Působil jako vedoucí katedry
kybernetiky ČVUT FEL od roku 1999, kdy tuto katedru založil, až do roku 2013. Hlavní
odborné zájmy prof. Maříka zahrnují umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy,
softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby. V základním výzkumu přispěl
v oblastech zpracování neurčitosti v expertních systémech, architektury a jazyků v multiagentních systémech (vedoucí k vytvoření multiagentních platforem AGLOBE a MAST)
a také využití ontologických znalostí v multiagentních řídicích systémech.
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www.elcom.cz

Váš partner v elektrotechnice již 25 let

Realizace a inženýrink
Pohony
Aplikovaná elektronika
Výroba
Virtuální instrumentace
Praha
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Changshu

Informační systém K2

Podnikový software pro úspěšné firmy.
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