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Průmysl 4.0 – nejvýznamnější inovační výzva nové fáze 
průmyslové revoluce 
 

 

Čtvrtá průmyslová revoluce nezasahuje jenom 
průmysl, ale prakticky všechny obory lidské 
činnosti  – jedná se o nejvýznamnější 
technologickou a strukturální změnu; vyžaduje a 
vyvolává pohyby a změny ve vědě a výzkumu, 
školství a vzdělávání, trhu práce, etice i 
společenském řádu 
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... kdo chvíli stál, již stojí opodál... 
Jan Neruda – Jen dál (Zpěvy páteční, 1896) 

vysoká míra podílu průmyslu na 
tvorbě HDP i na obchodní výměně 
spolu s nutností udržet a rozvíjet 
naši konkurenceschopnost       náš 
lidský i politický závazek vůči 
společnosti        předurčení k tomu, 
abychom i v procesech 
nastartovaných čtvrtou 
průmyslovou revolucí stáli v první 
řadě 
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ZÁKLADNÍ ATRIBUTY KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 

 internet se stává důležitým integračním prvkem, s 
jeho pomocí komunikují i stroje, zařízení čidla, a 
umožňuje tak, aby každý prvek procesu byl 
samostatný a soběstačný – jde o internet věcí i o 
internet služeb 

 

 kvantita přerůstá v kvalitu – rozvoj komunikačních, 
výpočetních, kybernetických a automatizačních 
technologií dosáhnul v individuálním využití svých 
limitů a integrovaná řešení umožňují novou dimenzi 
výroby – např. vyjednání či rozhodnutí o optimálních 
způsobech montáže či obrábění  
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ZÁKLADNÍ ATRIBUTY KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 

 digitalizace a rychlé internetové připojení 
jsou nezbytnou podmínkou, jedná se jen o 
technický předpoklad, nikoli cíl 

 

 propojuje se svět reálný, fyzický, se světem 
virtuálním, počítačovým, často oba světy 
splývají a vytvářejí prostor kyberbeticko-
fyzikální, v němž se začínáme všichni 
pohybovat, pracovat, komunikovat; vše 
kolem nás se postupně propojuje a integruje 
s využitím principů umělé inteligence 
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ZÁKLADNÍ ATRIBUTY KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 

 výrobní systémy se stávají tak složitými, že 
je není možno řídit centrálně – nastupuje 
doba distribuovaného řízení samostatně 
operujících a fungujících jednotek, které se 
vzájemně dohadují, vyjednávají a hledají 
optimální řešení v lokálním i globálním 
měřítku 

 

 tento způsob řízení procesů významně 
přispívá k celkové efektivitě a k 
maximálnímu využívání dostupných zdrojů 
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ZÁKLADNÍ ATRIBUTY KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 

 nová průmyslová (r)evoluce je vyvolána 
evolučním vývojem technologií, ale není to jen 
věc technologií 

 

 jde především o nový způsob vnímání skutečností 
a o změnu v myšlení všude, nejen v inženýrských 
činnostech 

 

 nejdůležitějším cílem a prostředkem zároveň je 
změna v myšlení a chování celé společnosti – 
průmyslová revoluce je skutečně 
celospolečenským fenoménem 
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ZÁKLADNÍ ATRIBUTY KONCEPTU PRŮMYSL 4.0 

 lidé budou i nadále rozhodující – půjde o jejich 
postoje, zapojení a nasazení, nebudou nahrazeni stroji 

 

 lidé musí být náležitě připraveni a po novu myslet, 
myslet v termínech spolupráce a funkční integrace 

 

 výchova lidí s novým myšlením ve všech, i humanitních 
oborech, je náročnou výzvou pro naše školství, od 
základního až po vysokoškolské – do všech učebních 
plánů bude nutno vnořit výchovu k novému 
interdisciplinárnímu myšlení, k systémovým, 
distribuovaným přístupům, i k integraci 

  

 samotná výchova v informatice a počítačích stačit 
nebude 
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Čtvrtá průmyslová revoluce bude probíhat, ať chceme 
či nechceme 

V rámci přípravy na implementaci Průmyslu 4.0 je třeba velmi 
pečlivě analyzovat všechny přínosy a rizika s tím spojená a 
vyhnout se tak budoucím problémům. 
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Jak říká Václav Cílek: 
(Roboti ...) možná zpočátku nebudou 
levnější než lidé, ale mohou pracovat 
podle potřeby 2 i 24 hodin denně, není 
za ně třeba odvádět sociální pojištění a 
nevztahuje se na ně zákoník práce. Jenže 
z hlediska celé ekonomiky mají ten 
háček, že na robotech nemůžete chtít, 
aby odváděli daně či aby 
chodili nakupovat a podporovali 
spotřebu.  



SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouhá tradice průmyslové výroby, solidní technické schopnosti a vyspělost 
zaměstnanců   

 Relativně příznivá úroveň inovační výkonnosti české ekonomiky mezi zeměmi 
střední a východní Evropy  

 Otevřenost ekonomiky  

 Působení nadnárodních společností disponujících odpovídající expertízou a již 
existujícími řešeními pro oblast Průmyslu 4.0 a silné napojení na německý i 
celosvětově respektovaný průmysl a výzkum 

 Vzdělání, zejména vysokoškolské, je českou populací oceňováno jako vysoká 
hodnota 

 Kvalitní úroveň výuky technických předmětů na technických vysokých školách  

 Zájem státu investovat do podpory výzkumu a vývoje  

 Rychlý růst zaměstnanosti v relevantních sektorech 
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SLABÉ STRÁNKY 

 Nízké povědomí o Průmyslu 4.0, časté zaměňování za pouhou digitalizaci  

 Dosud neexistující představa o ekonomické efektivnosti zavedení Průmyslu 4.0 umožňující 
představu o financování základních kroků včetně analýzy pokrytí zdroji  

 Poměrně velká dosavadní vázanost pracovních sil ve výrobách a profesích méně 
kvalifikačně náročných  

 Dosavadní přílišná specializace technických i netechnických oborů neodpovídá potřebám 
vize Průmyslu 4.0  

 Současný vzdělávací systém, včetně vysokého školství, zaostává za potřebami Průmyslu 4.0  

 Malá připravenost institucí dalšího vzdělávání, univerzit i populace na podstatně větší 
rozsah vzdělávání dospělých a nový koncept celoživotního učení 

 Roztříštěnost výzkumu, nedostatečná koncentrace směrem k cílenému dlouhodobému 
budování expertízy a výzkumně-vývojových kapacit  

 Nedostatečné a stále odkládané pokrytí území státu rychlým internetem  

 Malá připravenost politiky trhu práce a sociální politiky na řešení nových situací  

 Nedostatečné investiční možnosti malých a středních podniků  

 Nedostatečná komunikační (i neformální) provázanost mezi vládními orgány, podnikovou 
sférou a technologickým vývojem / vzdělávacími systémy  

 Celospolečenská nepřipravenost na akceptaci čtvrté průmyslové revoluce 
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PŘÍLEŽITOSTI 
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 V obecné poloze – poznaná nutnost rychle napravovat slabé stránky  

 Včasné zachycení nástupu Industrie 4.0 

 Prosazení přístupu státu jako národní priority (místo individuálních izolovaných akcí)  

 Zvýšení atraktivity ČR pro nové zahraniční investory, stimulace rozšíření investic 
zahraničních společností v ČR již působících  

 Možnost exportovat výsledky výzkumu, podílet se na exportu technických řešení  

 Cílenou podporou malých a středních podniků dosáhnout efektivního růstu 
konkurenceschopnosti  

 Využití “blízkosti” německého průmyslu a prostředí k přebírání zkušeností, řešení…  

 Zvýšení kvality vzdělávacího systému odpovídajícího na nové výzvy včetně otevření 
prostoru pro iniciativu a kreativitu učitelů, kteří jsou schopni tyto nové výzvy naplnit 

 Vznik nových pracovních příležitostí 
 



HROZBY 

 Zneužití tématu čtvrté průmyslové revoluce pro populistické nebo marketingové 
účely  

 Politické nepochopení Průmyslu 4.0 a roztříštěnost politik  

 Pozdní zavedení nebo nekvalitní a nedostačující obsah a rozsah základní 
komunikační a digitální infrastruktury nezbytné k zavedení konceptu Průmyslu 4.0  

 Dosud neexistující standardizace a kybernetická bezpečnost v souladu se světovými 
standardy  

 Nepřipravenost centralizované energetické soustavy na rozvoj decentralizovaných 
energetických zdrojů a rozvoj chytrých rozvodných sítí (Smart Grids) 

 Nedostatečná a neprovázaná (případně neefektivní) struktura výzkumu, vývoje a 
inovací  

 Systém vzdělávání, doškolování a rekvalifikací nebude schopen realizovat změny 
požadované implementací Průmyslu 4.0  

 Negativní dopady na trh práce   

 Vznik sociálních bariér 

 Prohloubení závislosti na Německu  

září 2015 

13 



Materiál „NÁRODNÍ INICIATIVA PRŮMYSL 4.0“ 
představuje základní informaci o nutnosti neodkladných 
změn vyvolaných startem čtvrté průmyslové revoluce.  
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Základem úspěšného zvládnutí změn, 
eliminace rizik a využití příležitostí je 
široký konsensus nad strategickým 
směřováním a implementací Průmyslu 4.0. 
Součástí celospolečenské diskuze proto 
musí být nejen vládní orgány v čele s 
premiérem, sociální partneři, podniky, 
školy, výzkumná pracoviště, ale i nevládní 
organizace.  

 



Podpora startu a implementace Průmyslu 4.0 

podpora organizační 
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude iniciovat zpracování „Akčního plánu pro 
implementaci Průmyslu 4.0“ v termínu do dubna 2016. Akční plán bude zahrnovat 
zejména plány na podporu  

• investic a standardizace, 

• aplikovaného výzkumu, 

• rozvoje lidských zdrojů i dalšího vzdělávání, 

• kybernetické bezpečnosti a příslušných právních úprav, 

• uplatnění inovačních technologií v energetice, 

• dopravy a Smart Cities.    

 podpora finanční a fiskální 
finanční programy využívající operační programy, podpora inovačních technologií, 
investic do vědy, vzdělávání a sociální oblasti; nové moderní finanční nástroje 

září 2015 

15 



Děkuji za pozornost 
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