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Abstrakt 

Práce se zabývá Průmyslem 4.0 a možností využití designu jako inovačního nástroje  

v oblasti jeho rozvoje. Uvedené fenomény jsou sledovány na území České republiky. 

V teoretické části se práce zabývá porovnáváním trendů ve světě. Diplomová práce 

zhodnocuje situaci a možnosti ČR, zejména v oblasti dopadů na trh práce a možnosti 

firem. Zdůrazňuj nutnost implementace designu jako nástroje pro komplexnost  

strategií konceptu Průmyslu 4.0 a inovativních postupů jako konkurenční výhody. 

V praktické části jsou diskutovány možnosti doporučení konkrétní firmě působící  

na trhu ČR. V diplomové práci byli použity metody dotazníkové šetření a rozhovory, 

které zkoumají názory široké veřejnosti na Průmysl 4.0. Práce upozorňuje na nutnost 

aktivních reakcí na změny spojené s rychlým vývojem a doporučuje inovativní pohledy 

na práci s Průmyslem 4.0. 

Klíčová slova 

automatizace, digitalizace, design, design thinking, internet věcí, hodnotový design, 

Průmysl 4.0, senzorické snímače, technologie 

 

Abstract 

The subject of the thesis is Industry 4.0 and the influence of the design component  

on the entire concept in the Czech Republic. The theoretical part focuses on comparing 

trends in the world; and evaluates the situation in the Czech Republic and its prospects 

concerning possible impacts on the labour market, and the options of companies.  

It highlights the necessity of implementing design as an innovative tool  

for the comprehensiveness strategies of innovation; and of using innovative processes  

as an advantage in competition. The practical part discusses possible  

recommendations to a company operating in the Czech Republic. It also contains  

a survey and interviews that examine public opinion on Industry 4.0. The thesis points 

out the necessity to actively react to the changes brought about by a rapid  

development; and recommends to focus on working innovatively with the concept of 

Industry 4.0. 

Key words 

automatization, design, design thinking, digital sensors, design value, Industry 4.0,  

internet of things,  technologies 
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Úvod 

Průmysl 4.0 se používá jako soudobý termín pro digitalizaci a s ní spojenou  

automatizaci. Týká se nejen výroby, ale také propojování funkčních systémů a bývá 

spojena se změnami na trhu práce. Nejčastěji je s průmyslem 4.0 spojována inovace 

internetu věcí a koncept chytrých továren (Gilchrist, 2016, s. 195). Tyto inovace jsou  

považovány za průlomové koncepty. Jeho přesná definice není pevně ukotvena. Jedná  

se o vývoj v čase, který přinesl převratné změny. Ty se týkají jak průmyslové,  

tak obchodní zóny. Jelikož se jedná dle dostupných dat a výzkumů o nejvíce  

se rozvíjející odvětví na světě, je zde i velká míra konkurence, a kromě technologických 

pokroků, je nutné zajistit správnou strategii firem, potřeb zákazníků a jejich správnou 

aplikaci. Jde také o standardizaci procesů a komplexního řešení (Tomek, 2007, s. 70 - 

78).  

Průmysl 4.0 přináší plně integrovanou automatizovanou, optimalizovanou  

výrobu. Příchod kyberneticko-fyzických systémů (CPS), je základem chytrých továren  

s autonomní výměnou informací (Mařík, 2016, s. 25-26). Dalším přínosem rozvoje  

průmyslu 4.0 je i rozvoj nasazení senzorů a aplikací tzv. inteligentních funkcí (Mařík, 

2016, s. 25). Průmysl 4.0 zasahuje i do dalších odvětví a mění situaci na trhu i trhy  

samotné. Průmysl 4.0 je následkem čtvrté průmyslové revoluce, která s sebou přináší  

novinky a inovaci, nové směry a myšlení, příležitosti i hrozby. Česká republika (ČR) by 

se měla aktivně podílet na implementaci a podpoře těchto změn dostupnými i nově 

vytvořenými inovativními nástroji, protože se jedná o zásadní změny, přetvářející 

existující systémy. Vláda by měla podporovat rozvoj nových odvětví, provádět s ním 

spojené legislativní změny a zaměřit se i na vzdělávací systém. Digitalizace a automa-

tizace jsou již dlouhou dobu v silném rozvoji a na tento vývoj je třeba aktivně reagovat 

(Mařík, 2016). Je potřeba se udržet se a vyrůst na potřebnou úroveň konkurenceschop-

nosti, k čemuž může pomoci velká dostupnost vzdělávacích prostředků a informací. 

Také je nutné podporovat rozvoj firem pro udržitelnou a prosperující ekonomickou  

situaci (Popkova, 2019). 

V mnohých případech se jedná o nepatrné rozdíly, které rozhodnou o inovaci  

a vývoji v určitém směru. Mohou to být i případy, které jsou spojovány právě prezentací 

firmy či výrobků v podobě designu. To často rozhodne o následné implementaci  

na trhu. Ve světě velkolepé konkurence a předhánění hraje design velkou roli.  

Není to jen proto, že by měl být uměleckým vyjádřením výrobků, ale je může být  

i konkurenční, funkční či finanční výhodou.  

Specifikace designu, tak představuje důležitý nástroj a mnohdy i signifikantní 

strategickou výhodou (Birnerová, 2012, s. 23). 

Mnoho odborníků napříč obory i specializacemi se přiklání k názoru, že se jedná 

o inovativní a mnohdy podceňované výhody podniků, které jsou často nedostatečně 

využívány. Jak je však patrno z tvrdých dat, firmy, které investovaly do designu jako 

inovačního nástroje a vytvořili tak komplexní produkt se všemi požadavky, dosahují 

výrazných zisků (Veber, 2016, s. 26-27).  Výzkum a vývoj by tedy neměly postrádat  
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design, včetně architektonického řešení. Řadí se do kapitálu založeného na znalostech, 

spolu s inovačními majetky (patenty, průmyslové vzory apod.), digitálními majetky 

(softwary, databáze apod.), ekonomickými majetky (včetně know – how) a obchodními 

majetky (hodnoty značky, zákaznický servis apod.), (Veber, 2016, s. 76). Sektor služeb 

je také zasažen, v oblasti péče o zákazníka a udržování komplexních informací o něm. 

Zákazníci mezi sebou komunikují a předávají si informace i na sociálních sítích (Mařík, 

2016, s. 26). 

Průmysl 4.0 obsahuje spoustu odvětví, a jak již bylo výše zmíněno, jeho definice 

není jasně stanovena. Tato práce se zaměří na využívání designových nástrojů  

u společností působících na tuzemském trhu či na trhu Evropské Unie a blízkého okolí, 

s hlavním působením v ČR. Stěžejní jsou pro diplomovou práci podniky, které aktivně 

zavádí či využívají konceptů Průmyslu 4.0. Práce porovnává používání moderních  

technologií snoubených se stylizačními prvky a názory světových odborníků. Nastíní 

světové trendy a možnosti jejich využití.  

V teoretické části práce pracuje s poznatky, průzkumy a názory odborníků pro 

formování cesty určité strategie dosažení co největších zisků pomocí využívání digita-

lizace a automatizace. A to včetně nastavování business plánů a využívání všech  

dostupných prostředků včetně designové složky., Zmíněny jsou i konkrétní metody 

jako design thinking, hodnotový design a další. Metoda design thinking může být 

brána jako postup při inovaci, zavádění nebo vylepšování výrobku nebo jako business 

model čili strategický nástroj. Vše vede ke komplexnímu výrobku, ať se již jedná  

o internet věcí nebo další výrobky (Brenner, 2016, s. 169-172).  

Průmysl 4.0 přináší propojení i spojení různých odvětví. Měl by lidem ukázat 

možnosti a směry, kterými se digitální technologie ubírají. Digitální komunikační  

technologii, se šíří velice rychle, a tak bezprecedentně vytváří podmínky nejen pro sdí-

lení a hromadění informací, ale také pro jejich vzájemné prolínání (Jaroš, 2017). Také 

se více pracuje s úvahami cílových zákazníků a uživatelů konkrétních produktů. Jedná 

se o náhled na průmysl a jeho propojení jako komplexní nástroj. Již v minulosti  

se osvědčilo vnést část umění do technických novinek. Zajímavým příkladem je vývoj 

grafického designu, který je dnes esenciální pro fungování webových stránek i prohlí-

žečů. Zpravidla nejúspěšnější jsou ty, které mají propojené estetické prvky, funkčnost 

i uměleckou část. Lidé si rádi personifikují věci a podvědomě hledají, co je jim příjemné. 

Právě kombinace těchto funkcí byla základem pro úspěšné aplikování grafiky  

(proprumysl4.cz, 2019). 

Průmysl 4.0 prolíná nejen průmyslové zóny, ale i další zajímavá odvětví. Celkový 

potenciál je často skryt široké veřejnosti a přitom změny na trhu, jako struktura  

pracovních míst a další se dotýkají a prolínají. 

Zavedení prvků průmyslu 4.0 je v ČR považováno za rizikové ze strany podniků, 

zejména z důvodu nedostatku úspěšných vzorových obchodních případů. Problémem 

jsou také nedostatky studií integrování prvků průmyslu 4.0 pro vrcholový management 

a nedostatek důvěry v nové postupy (Mařík, 2016, s.34-35). Vládní výzkumy vykreslují 
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podporu inovací a vývoj průmyslových inovací jako esenciální faktor, pro udržitelnost 

kladné ekonomiky a národního hospodářství.  

Praktická část práce se zabývá konkrétní společností, implementující digitali-

zaci a automatizaci na českém trhu. Další výzkumnou metodou, která byla využita,  

je dotazníkové šetření a semi-formulované rozhovory, jejichž cílem je zjistit povědomí 

široké veřejnosti o možnostech a hrozbách průmyslu 4.0 z jejich pohledu. 

Dále jsou v práci doporučeny úpravy a vylepšení pro tuto konkrétní firmu  

a pro ČR v oblasti zlepšení vzdělávacích programů.  
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1 Průmysl 4.0 

Ve spojení s průmyslem 4.0, se mluví o digitalizovaných a automatizovaných  

procesech, které mohou být propojeny i internetem (prumysl-4.cz, 2019). Průmysl 4.0 

nemá jasnou a jednotnou definici. Průmysl 4.0 se používá jako soudobý termín  

pro digitalizaci a s ní spojenou automatizaci výroby, ale také propojování funkčních 

systémů. Bývá často spojen se změnami na trhu práce. Nejčastěji je s průmyslem 4.0 

spojována inovace internetu věcí (Gilchrist, 2016, s. 195). Ta se týká jak průmyslové,  

tak obchodní zóny. Jedná se o inovované věci a postupy, které propojují moderní  

technologie včetně digitalizace, automatizace a internetu.  Internet věcí lze využívat 

k propojování různých strojů i dalších aktiv. Nese s sebou velký rozvojový potenciál 

(Gilchrist, 2016, s. 18-25). Odborníci se shodují, že průmysl 4.0 je stěžejní pro budoucí 

rozvoj a propojuje většinu odvětví. Průmysl 4.0 představuje nejmodernější komuni-

kační technologie, propojuje kybernetické i fyzikální systémy. 

Dále prostupuje různá odvětví a otevírá nové možnosti inovacím, které jsou  

nezbytné. Propojováním kyberneticko-fyzikálních systémů přináší koncept „chytrých 

továren“, které by do budoucnosti měli být velmi samostatnými celky (Mařík, 2016,  

s. 17-19). 

Dle ruského experta V. N. Knyaginina je nejpodstatnější specifikací průmyslu 4.0 

naprostá integrace produkce spojená s interaktivitou (která je spojena s adaptacemi 

v reálném čase a za pochodu). Další ruští odborníci přikládají velkou váhu rozsáhlé  

digitalizaci a poukazují na její možný vývoj. Dalším zlepšením je distribuční proces, 

jenž eliminuje omezení, která existují mezi fyzickými objekty. Ty přeměňuje  

do komprehenzivních komplexních systémů, které jsou vzájemně propojeny na sobě 

závislými prvky (Popkova, 2019, s. 5). Průmysl 4.0 s sebou přinesl novinky jako internet 

věcí, kdy se předpokládá, že veškeré kamery, vysílače, senzory či stroje spolu budou 

schopni komunikovat a plodit výstupy a závěry. Dalším trendem může být umělá  

inteligence, která se bude sama učit algoritmizace a vylučovat chyby v systémech.  

Mohou zde být zmíněny a zahrnuty také komplexní výrobky, technické linky či nábytek, 

který je protkán více moderními technologiemi. 

Experti vymezili některé základní charakteristiky průmyslu 4.0. Kromě roboti-

zace a automatizace všech produkčních procesů se jedná také o modernizaci  

transportu a logistických systémů, zvýšenou komplexnost a přesnost vyráběných 

technických výrobků, výrobu nových materiálů, vývoj produkčních technologií, rozvoj  

a vývoj komunikace mezi stroji a vlastní řízení fyzických systémů prováděných pomocí 

internetu věcí a aplikaci samo učících systémů (Popkova, 2019, s.6-7). Na rozdíl  

od Popkové, Mařík podporuje koncept průmyslu 4.0 spíše jako nástroj automatizace  

a digitalizace procesů v širším hledisku kyberneto-fyzikálních systémů. Podporuje  

užívání výrazu průmysl 4.0 pro rozvoj a vývoj v oblasti technologií, jež propojují téměř 
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všechna odvětví a upozorňuje na nutnost propojenosti odvětví i technologických po-

znatků s různými vrstvami. Popkova mluví o konceptu rozvoje v celosvětovém měřítku, 

Mařík tyto potřeby vztahuje na potřeby České republiky.  

 

Schéma 1 ukazuje rozvoj konceptu Průmyslu 4.0. Tento koncept se i nadále  

vyvíjí. Společnými znaky jsou automatizace a digitalizace. Podpora rozvoje technologií  

je hlavní myšlenkou Průmyslu 4.0. Big data alias velká úložiště rozvíjí například tzv. 

Cloudová úložiště, která zpracovávají velké objemy dat.  

Dle Popkové by se daly přístupy k průmyslu 4.0 rozdělit do čtyř skupin. První 

skupinou je sociálně orientovaný přístup. Ten zdůrazňuje fakt, že vývoj průmyslu 4.0 

velice ovlivňuje celou společnost a má pozitivní i negativní přínosy. Pozitivní je rozvoj 

zboží, které přispívá k zvýšení životní úrovně obyvatelstva a jejich potřebám.  

Na druhou stranu ale tento rozvoj technologií může vést k masové nezaměstnanosti.  

To samo o sobě omezuje vývoj průmyslu 4.0 (Popkova, 2019, s.7). Tomuto tvrzení  

oponuje německé ministerstvo průmyslu a rozvoje se svým průzkumem změny struk-

tury pracovních míst. Jak výzkum ukázal, zaměstnanost naopak v důsledku automati-

zace některých obslužných podniků narostla o více než 10 % (BMBF, 2019). Průzkum 

Českého ministerstva ukazuje na snížení pracovních pozic o jednu třetinu a nárůst  

nových míst o jednu osminu, více se tomuto věnuje kapitola 3 (v OSTEU, 2015). 

 Ve finále se rozvoj produkce zvýšil natolik, že byl potřeba rozvoj dalších článků, 

které přinesly nová pracovní místa a zajistily například přepravu a další rozšířené 

funkce. Zde vznikly naprosto nové pracovní pozice, ale také vysoká poptávka po kvali-

fikovaných IT pracovních, schopných kontrolovat a programovat software k většině 

schéma 1 Koncepty Průmyslu 4.0 

Průmysl 4.0 
Big data Cloudová 

úložiště 

VR realita 

Robotika 

Internet věcí 

3D tisk 

Systémová 

integrace 
Chytré 

 továrny 

Kybernetické 

zabezpečení 

automatizace 

digitalizace 

Zdroj 1 vlastní zpracování 
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strojů (BMBF, 2019). Metody a nástroje Průmyslu 4.0 se používají k úsporám času, peněz 

i zvýšení flexibility a produktivity (Popkova, 2019). Přestože se může jednat o případ 

země, která úspěšně implementovala změny a dobře se usadila na trhu, nemusí  

to znamenat vyvrácení teze Popkové.  

Druhým přístupem je kompetenční přístup, který přináší pohled na nové kom-

petence, které přicházejí od nových průmyslových specialistů. Zkoumá dopady  

na restrukturalizaci a změny pracovních míst a jejich nároky. Z manuální práce jsou 

nároky přesunuty na intelektuální rovinu. Vzniká poptávka po kvalifikovaných pracov-

nících v oborech informačních a komunikačních technologií.  Modernizují a strukturali-

zují se nároky na lidské dovednosti a schopnosti. Tyto pozice jsou stále značně  

nedostatkové vzhledem k rychlému vývoji a pracovníci se změně poptávky nestačí  

přizpůsobovat (Popkova, 2019, s. 7).  

Mnoho států včetně České republiky nestačí implementovat systém do vzdělá-

vání tak, aby odpovídal novým nárokům (Mařík, 2016). Průmysl 4.0 s sebou přinesl velmi 

rozvětvený fenomén, který má velký potenciál i možnosti, které se rozvíjejí rychle 

v krátkém časovém úseku. Reakce na změny tedy musí proběhnout rychle  

a implementace není snadná. Změny požadovaných znalostí a dovedností se odrážejí 

i na socializaci lidí (Popkova, 2019, s. 7). 

 

Třetím přístupem je produkční přístup k modernizaci a automatizaci produkce 

a veškerých procesů. S tímto je spojen i pojem internet technologií, který přinesl plně 

automatizované procesy, které nepotřebují lidské zdroje. Dle obrázku 1 jedna není člo-

věk přímo součástí produkce, ale pouze iniciuje start, kontroluje hodnoty a zabývá se 

technickou podporou a případným servisem. Produkční systém zastanou digitální 

technologie a internet.  

schéma 2 Produkční proces Průmyslu 4..0 

Zdroj 2 vlastní zpracování dle Popkové 

Produkční systém 

samo-studium 

interaktivita 

integrace 

Člověk (průmyslový 

specialista) 

Systémové kontroly 

Iniciace startu 

Technická podpora - servis 

Zavedená industriální 

produkce 

Nové konstrukční 

materiály 

Vysoká přesnost 

Vysoká komplexnost 

Digitální technologie 

 a internet 

automatizace 
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Čtvrtý přístup je behavioristický. Nový přístup objektu k objektu bez potřeby  

interakce s člověkem je naprosto nový přístup. Průmysl 4.0 se tak dá požadovat 

 za nový vektor (Popkova, 2019). Schwab, Mařík i další autoři přistupují k průmyslu 4.0 

jako k nástupu čtvrté průmyslové revoluce, která přinese unikátní změny v postavení 

člověka ve výrobě. Mařík navíc doplňuje, že tyto digitální a technologické změny budou 

zasahovat i do dalších odvětví. 

Poprvé byl termín rozvojové části průmyslu na nový koncept – Průmysl 4.0  

použit na konferenci v Hannoveru v roku 2013, kdy představil novinky technologického 

vývoje. V roce 2011 se objevil koncept „chytrých továren“ a propojování strojů v tzv. 

internet věcí. Jako první zareagovali Němci projektem Industrie 4.0 (Korbel, 2015).  

Na základě této iniciativy byly po světě založeny další (prumysl-4.cz, 2019). Ty se také 

zabývajíF rozvoji v oblasti průmyslu 4.0 a jeho technikami, určené pro konkrétní  

potřeby a inovace dané země.  

Dle Terezy Šmanové ze Svazu průmyslu a dopravy je využívání digitálních  

technologií cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu (Korbel, 

2015). Jedná se o strojové vnímání, autokonfigurace, autodiagnostiky, cloudové  

úložiště, 3D tisk, senzorické snímače a další. Čtvrtá průmyslová revoluce je považována 

za důležitou změnu, která nastaví světové trendy a změní fungování základních věcí 

(Schwab, 2017, s. 37). 

Průmysl 4.0 stejně jako všechna ostatní odvětví potřebuje business modely  

a strukturalizaci. Jelikož se jedná o průlomovou inovaci pro různá odvětví a dopady 

digitalizace a automatizace jsou nevyhnutelné, je potřeba na změny reagovat a sezna-

movat lidi s potencionálními možnostmi a alternativami. Zároveň je vhodné imple-

mentovat všechny technologie napříč všemi odvětvími a seznámit s nimi i širokou  

veřejnost, které by později nejmodernější technologie mohli sloužit jako součást  

každodenního života. 

Podmínky vývoje i fungování jsou podmíněné nejen jeho využitelností  

a praktičností, ale také prosazení. Pokud společnost nemá funkční business model, 

 neprosadí své inovace a neimplementuje potřebné strukturální změny a úpravy  

pro správné fungování. Do obchodních modelů je důležité zapojit prvky designu. 

S tímto konceptem, který byl později definován jako design thinking, přišla společnost 

IDEO. Jeho principem je informace, že základním cílem designu je vždy efektivně řešit 

nějaký problém a vést k co nejvyšší uživatelské spokojenosti, ať už se jedná o trh B2B 

či B2C (Brenner, 2016). 

Nové technologie transformují hodnotové nabídky firem. Mnoho států reaguje 

na změny trhů i nabídek. Přizpůsobení se digitálnímu věku se stává po podstatné  

pro udržení fungující a prosperující ekonomiky. 

Díky internetu věcí se navíc průmysl rapidně vyvíjí do světa partnerského  

ekosystému a zákaznické spolutvorby. Mnoho firem také pracuje se svými zákazníky, 

aby vyvinuly optimální řešení s optimální strategií nejen pro prodejce, ale také pro  



 13 

uživatelský segment s uživatelsko-technologicky založenými řešeními. Ty zaručí  

konkurenční výhody nutné pro následný rozvoj a ekonomickou stabilitu (Mařík, 2016). 

Důležité pojmy spojené s Průmyslem 4.0 jsou pojmy digitalizace a automati-

zace. Automatizace označuje nový trend rozvoje a zdokonalování technologií, nejen 

v průmyslové výrobě. Může se jednat o autopiloty, jednoduché automaty nebo auto-

matické výrobní agregáty a mnohé další. Automatizace využívá samočinných řídicích 

systémů k ovládání technologických zařízení a procesů. Z pohledu industrializace  

se jedná a další krok, navazující na mechanizaci. Mechanizace práci lidem usnadňuje, 

napomáhá lidem v práci. Automatizace přímo snižuje potřebu přítomnosti člověka při 

činnostech. Průmysl 4.0 vede k tzv. kompletní automatizaci, kdy člověk v procesu není 

potřeba.  

Digitalizace může být nazvána kvantifikací (rozložením celků). Tento proces  

je úzce spjat s automatizací. Jedná se tedy o zachování fragmentů i celků. Přenos, 

transformace dat, jejich zachování a použitelnost. Digitalizace tedy může být brána 

jako zachování celků i částí pro další použití i jejich zachování. 
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1.1 Historie a vývoj průmyslu 

Průmysl prochází různými vývojovými stádii. Započal samotnou mechanizací 

procesů, prvními tkalcovskými stavy, které vykazovaly známky technického pokroku. 

To se začalo odehrávat okolo roku 1784. Poté téměř o staletí později začala elektrifi-

kace, konkrétně roku 1870. V roce 1969 se objevilo první paměťové a programové řízení 

výroby, takzvaná automatomatizace. Dnešní doba se zabývá kyber-fyzikálními  

systémy CPS, tzv. zasíťování. To přináší celou řadu novinek, například spojení člověka, 

stroje a produktu pomocí komunikačních kanálů a obecně v celém hodnotovém  

řetězci (Veber, 2016, s.268).  

Tyto vývojové fáze také popsal Nikolaj Kondraťjev. Tento sovětský ekonom tvrdil, 

že ekonomický vývoj není plynulý, stejně jako trend jeho vývoje. Všiml si, že každých 

50 let dosahuje jedna takzvaná dlouhá technologická vlna svého vrcholu. Současně  

s technologickými cykly, přichází i ekonomické, které trvají v podobných délkách  

a reagují na technologické vlny. Dá se tedy říci, že technologický vývoj s sebou přináší 

změnu a inovace, které vedou ke změně společnosti. (Jurečka, 2017, s. 201). Proti  

tomuto názoru na “kondratěvovi vlny” se staví makroekonom Václav Jurečka,  

který uvádí, že Kondraťjev pracoval s nedokonalou datovou základnou a jeho poznatky 

se opíraly zejména o data ekonomicky vyspělých zemí (Jurečka, 2017, s. 246). 

S pojmem průmysl 4.0 je spojováno Německo, hned po představení v Hannoveru. 

Němci specifikovali definice průmyslu 4.0. Vedené na internetu, skutečné a virtuální 

světy společně rostou do internetu věcí. Německo následně zavedlo další iniciativy 

pod názvem Industrie 4.0, ve které se sdružuje mnoho firem, které mají přinést  

zajištění budoucí německé ekonomiky. Stojí za hlavní vizí chytrých továren a strojů,  

ve které jsou všechny jednotky propojeny (engeneer.com, 2019). 

Průmysl 4.0 se zároveň do roku 2011 neobjevil jako budoucí projekt v rámci  

strategie high-tech. Acatech - Německá akademie věd a inženýrství v roce 2013 před-

stavila výzkumný program a prováděcí doporučení z podnětu Spolkového ministerstva  

pro výzkum (dále BMBF). To bylo postaveno na "národních plánech vestavěných  

systémů" “ (BMBF.de, 2019). 

Inženýr Markus Lorenz se zabývá vzestupem průmyslu 4.0 a průmyslu obecně. 

Všímá si, že navýšení inteligence přišlo ve čtyřech vlnách. První vlna byla obdobím páry, 

kdy se začínaly využívat modernější postupy a vylepšení. Následovala automatizace, 

tedy vystavění montážník linek. Toto období je často spojováno s Henrym Fordem  

a s modelem T. Třetí revoluci spojuje s robotizací a ulehčením fyzickým pracovním  

silám. Čtvrtý rapidní posun byl právě v digitalizaci, komunikaci s roboty, přednastavení 

procesů a automatizaci, tedy jejich dosazením samostatně fungujících algoritmů.  

Dalším znakem je přidávání výrobních technologií (Ted.com, 2015). Sem zařadíme  

také cloud ani cyber technology elementy. Tyto neustále se zdokonalující systémy  

přinesou změny na trhu práce. Posun nastává hlavně v inteligenci a samostatnosti 
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strojů.  Všechny směry průmyslu přinesly procesy změn i v dalších odvětvích  

i celé společnosti. Průmysl 4.0 je stěžejním základem pro změny v budoucnosti. Změny 

v celé infrastruktuře, například v zemědělství, transportu, obchodu, veřejné správě  

a dalších oblastech.  Průmysl 4.0 nese rysy minulých průmyslových revolucí a zároveň 

přináší nové směry (Mařík, 2016, s. 19). 

Průmysl 4.0 tedy představuje soudobé a nejmodernější komunikační technolo-

gie, mezi které se řadí informační technologie (internet, uchovávání velkých datových 

souborů, cloud, …) dále pak kybernetické a robotické prostředky, ale můžeme k němu 

řadit i nové materiály (či nově upravené) a další technologie. Je zde tedy odvoditelná 

definice, že Průmysl 4.0 je průmysl nejmodernějších a technicky nejvyspělejších věcí, 

které mohou být propojovány informačními a kybernetickými technologiemi. (Veber 

2016, s. 268-270). 

Dříve se průmyslová odvětví řídila potřebami společnosti a jejich možnostmi. 

Většina vyrobených artefaktů byla ještě vedena poptávkou, a tak jejich dostupnost  

a možnost firem dané výrobky vyrobit byla stěžejní nutná pro úspěch podniků.  

Spolu s rostoucí úrovní globalizace se díky automatizaci bylo čím dál jednodušší  

získávat určité komponenty pro výrobní účely. Firmy tedy začaly hledat další  

konkurenční výhody. Po příchodu digitalizace, byly mnohdy rozdíly mezi společnostmi 

obzvláště u průmyslu 4.0 velmi minimální (Jurková, 2016, s. 185). 

Průmysl 4.0 také přináší některé nezodpovězené otázky. Je založen na informač-

ních a kybernetických technologiích, které si předávají informace. Očekává se, že bude 

sdíleno mnoho informací masově a kontinuální komunikace bude podpořena kvalitní 

komunikační strukturou. Dále pak tzv. big data (ohromně velké datové schránky),  

autonomní roboty, senzory a cloudové výpočty a také rozvoj kybernetiky, umělé  

inteligence a rozvoj zcela nových profesí, vědních oborů a disciplín (Mařík, 2016, s. 3). 

Tento posun s sebou nese řadu otázek a opatření, kterým je třeba věnovat pozornost. 

Bude vyžadován velmi intenzivní, soustředěný společenskovědní výzkum a propojení 

oborů jako například průmyslové výroby a oblastí služeb a ve vzdělávacích 

programech.  

S postupným vývojem bude třeba upravit i legislativní stránku pro celou  

společnost. Otázka bezpečnosti a zabezpečení dat, informací i infrastruktur. V řešení 

budou i otázky spojené s ochranou soukromí a duševního vlastnictví.  

V neposlední řadě se jedná o rozvoj nových profesí, spojený s novými vědními 

odvětvími. Diskutovaný je i zánik některých manuálních činností. Změny ve školství  

se týkají seznámením studentů humanitních oborů s myšlenkami a trendy průmyslové 

revoluce s dopady na společnost. Přínosem je také tzv. průmyslová excelence. Ta zmi-

ňuje sofistikovanost výrobních procesů spojenou s naprostou minimalizací nákladů, 

kvalitou a úrovní pracovní síly i intenzitou inovací a hodnotovým systémem,  

který přináší kvalitu výroby i přidané hodnoty (Mařík, 2016 s. 4-5). 

Průmyslová revoluce přinesla i internetovou měnu, bitcoiny, blockchain a spoustu  

dalších změn (Schwab, 2017, s. 19). Změny v oblasti bankovnictví a dalších oborech 
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jsou také očekávané. S nástupem technologických změn se změnila struktura pracov-

ních pozic i požadavků firem.  

Obrázek 1 Průmyslové revoluce 

 

Zdroj 3 vlastní zpracování 

 

Obrázek 1 zachycuje vývoj industrializace na celém světě. Každá průmyslová  

revoluce s sebou přinesla nezbytné změny, které postupně vyřadili zastaralé postupy. 

Některé stroje byli pouze inovovány a vylepšeny, některé vyřazeny z důvodu zastara-

losti. Stroje i postupy tedy vždy podléhají vývoji. 
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• Mechanizace

Druhá 
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1.2 Směry a trendy průmyslu 4.0 

V mnoha zemích se tyto revoluce prezentují zcela novými iniciativami.  

V Německu pod názvem Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium (USA), Smart  

Manufacturing Leadership Coalition (také v USA), Tianjin Economic - Technological  

Development Area (TEDA) v Číně. I mnohé další země investují nespočet peněz  

do rozvoje v průmyslu 4.0 právě pro jeho lukrativitu a možné převratné objevy. Tyto 

iniciativy propojují různé části průmyslu 4.0, zákazníky, odběratele, dodavatele,  

spolupracující články a mnohé další. Celé to vede k propojenosti. Jak na trhu B2B 

(business to business), tak B2C (business to customer) je třeba dbát na všechny 

aspekty, ať už se jedná o službu, výrobek nebo polotovar (engeneer.com, 2019). 

Z technologického hlediska by se za centrum pozornosti iniciativ dala považovat 

evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzickým systémům. Automatizační 

technologie jsou ve vizi zaměřeny na distribuované systémy a počítají s metodami 

auto optimalizace, auto konfigurace, autodiagnostiky, strojového vnímání  

a inteligentní podpory dělníka (Mařík, 2016, s. 24). 

Průmysl 4.0 využívají podniky, které preferují digitální přístup či využívání  

virtuálního prostředí k predikcím, modelování, personalizaci zákaznického servisu  

i zkušeností a hledání optimální cesty procesů (Mařík, 2016, s.33-34). 

1.2.1 Změny způsobené inovacemi 

Anja Karliczek, jedna z předních odborníků na vzdělávání v Německu přinesla 

celou studii o potřebných změnách, které s sebou nese například internet věcí a další 

technologické novinky. Apeluje na důraz přizpůsobení vzdělání ve školách a tvorbě 

nových předmětů, které následně vedou k novým specializacím, oborům a nakonec  

i profesím, které budou v blízké budoucnosti potřebné. S tímto souhlasí i jeden  

z předních inženýrů Mark Lorenz, který upozorňuje, že změny v systému jsou nezbytné, 

propojené a nepřináší takovou obavu ze změn a úbytku práce tak, jako její samotnou 

transformaci k novým profesím a přístupům. 

 Kampaň se jmenuje “The future of work” a popisuje dovednosti, které budou  

v budoucnosti od lidí vyžadovány. Zaměřuje se především na slučování oborů a přidá-

vání esteticky etických prvků, které by pomohly veřejnosti porozumět nově příchozím 

inovacím a zároveň jim dodat něco navíc. Manuální práce budou díky strojům  

na ústupu, ale jejich přidaná hodnota bude zůstávat (BMBF.de, 2019). Kampaň  

se zaměřuje hlavně na systémy v Německu, Francii, ale také na Japonsko a USA. Změna 

v edukaci a příprava nových zaměření je nezbytná pro dobré uchycení a zacílení  

na trhu. (BMBF.de). 
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1.2.2 Hlavní vývojové trendy ve světě 

Průmysl 4.0 má největší vývojový potenciál a přinese změny celé společnosti. 

Téměř každá země má rozvojový plán, který integruje nové přístupy a zlepšení.  

Konkurenceschopnost je v 21. století naprostou nezbytností. 

Čína směřuje ke komplexní inteligentní industriální zóně, kde propojené stroje 

zvládají celý výrobní i expediční proces, a samy řídí jednotlivá střediska. V duchu této 

myšlenky se snaží vybudovat síť obchodních koridorů, které by ulehčily a urychlily  

expedici produktů. Jedná se o pozemní cesty a lodní trasy. 

 

Na obrázku 2 jsou zdůrazněny hlavní plány cest vedoucích z Asie do Evropy, 

které mají doručovat zboží průmyslu 4.0. Tyto koridory jsou plánem pro urychlení  

pohybu výrobků, surovin a materiálu. 

Čínská lidová republika (Čína), plánuje rozvoj celé průmyslové zóny, její projekty 

typu China 2025 a projekt celé industriální zóny Tianjin jsou největšími běžícími  

iniciativami (engeneering.com, 2019). 

Čína se zaměřuje v průmyslu na masové výroby a urychlení těchto procesů.  

V plánu je použití i senzorických čidel, které mají ukládat data a komunikovat s hlavním 

serverem. Počítač pak na výrobní lince bude přímo přiřazovat sériové a doručovací 

kódy a dle systému posílat zboží na dané místa výdaje (engeneering.com, 2019). 

Obrázek 2 expanze cest dle plánu Číny 

Zdroj 4 Image courtesy of McKinsey&Company, engeneer.com, 2019 
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 Čína se tedy také zapojuje do průmyslových změn, které v současnosti nastá-

vají, a hledá nové směry, které jí mají pomoci k neustálému pohybu vpřed. Již pár let 

se nespecializuje na levnou pracovní sílu, kterou přenechává Laosu, Vietnamu  

a Kambodže. Naopak investuje do digitálních technologií a sdružuje vědce a techniky 

z celého světa. V hlavních směrech kooperuje hlavně s USA a Japonskem, své plány 

ovšem neustále rozkládá po celém světě (engeneering.com, 2019). Hlavních směrech 

napodobuje program Německé industrie 4.0 s výše zmíněným programem “Made-in-

China 2025”.  

Jižní Korea tíhne k zaměření pro inteligentní továrny, vláda tyto iniciativy  

za pomoci sponzorů vede pod názvem “Manufacturing Industry Innovation 3.0”. Tento 

koncept se také zaměřuje na koncept tzv. “chytrých továren”, tento koncept je prefe-

rován i ve Francii (industrial-iot.com, 2016). 

Ve Velké Británii se společnost Deloitte, více přiblížená a popsaná v kapitole 

1.2.3, snaží inovovat internet věcí a rozšířit komunikaci strojů a výměnu dat. Toho  

docilují cyklickými předávkami z fyzické formy do digitální, kdy se parametrické funkce 

synchronizují na reálná data a vytvoří tak digitální záznam. Dalšími způsoby jsou  

přenosy z jedné digitální formy na druhou. Tento zdánlivě nepodstatný jev pomáhá 

umělé inteligenci v integrování dat a jejich kontrole s nově nabitými poznatky.  

A v neposlední řadě předávka z digitálního do fyzického stavu, ten napomáhá v zefek-

tivnění. Celý proces podporuje plynulý tok informací, které jsou datovány a následně 

analyzovány.  

Řešení Internet of Things (IoT) propojuje digitální a fyzický svět inovativními 

způsoby - s průlomovými obchodními výsledky. V Americe si uvědomují důležitost 

prezentace IoT lidem a představují ji jako všechny technologické novinky pomocí 

workshopů a internetových videí. Mnoho běžných uživatelů by tyto inovativně průmys-

lově řešené věci uvítalo, a uvědomují si, že nástup digitálních technologií může usnad-

nit fungování napříč různými obory (Deloitte.com/global). 

V Americe se iniciativa vytvořená s pomocí státu nazývá Industrial Internet  

of Things (IIT), se zaměřením na umělou inteligenci a velká data. Jedním z nějvětších 

problémů je zde udržování a ochrana těchto dat. Strategické tedy je nezanedbat ino-

vace a to s veškerými náležitostmi. 

1.2.3 Hlavní vývojové trendy v Evropě 

Německo věří v propojení technických částí se zákazníky a prolnutí téměř všemi 

oblastmi. Kritické jsou i detaily. Zákazníci a obchodní partneři se přímo podílejí  

na podnikání a procesech s přidanou hodnotou. Výroba je spojena s vysokou kvalitou 

služeb. S chytřejšími procesy jako sledování a rozhodování, by společnosti i celé sítě 

měly být schopny vytvářet hodnoty řízení a optimalizace téměř reálném čase 

(BMBF.de, 2019). 
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V Německu navíc spoléhají na úpravu systému pro nastupující éru průmyslu 4.0 

a s tím spojenou inovaci a nástup chytrých technologií. Ve spolupráci s dalšími evrop-

skými státy budují celý funkční systém, který by měl zajistit změny v systému jako ta-

kovém a připravit jej na následnou transformaci (BMBF.de, 2019). 

Dále se Německo zaměřuje na úložné prostory pro velké datové soubory, stejně 

jako jejich zabezpečení. Mikrosystémy, které pomáhají zajišťovat plynulý chod úložišť 

i celých systémů jsou budoucnost inteligence. Tyto funkční mikrosystémy zaručují  

a garantují spoustu věcí. Celý systém pracuje na vývoji systematického mikrometric-

kého měřítka, obecně řečeno systému, který neustále komunikuje s okolím. Mikrosys-

témy musí být schopny dělat tři základní věci: „cítit“, „hodnotit“ a „jednat“. Technologie 

klasických mikrosystémů tak rozlišuje mezi technologií senzorů pro příjem signálu  

a technologií pohonů, která umožňuje aktivní vliv na životní prostředí (Martinez, 2018). 

Spolu s tím by mělo docházet ke kontrole konzervace dat. Uchovávání  

na bezpečném místě a jejich náhodná kontrola lidskými faktory je neustále nezbytná 

(BMBF.de, 2019). Dále těmto mikrosystémům musí napomáhat kvalitní rozhraní, které 

musí být jednoduše nastavitelné, aby s ním mohl bez problémů zacházet i běžně pro-

školený pracovníka. “Čím více budou systémy dostupné pro lidi, tím více se toho mo-

hou naučit. V budoucnosti budou o úspěchu technologií rozhodovat právě lidé, kteří 

rozlišují maličkosti. Rozhodují se, proč si vybrat jeden program od druhého a naopak.” 

Komentuje nový vývoj Anja Kaliczek (BMBF.de, 2019).  

Elektromechanické prvky musí být vytvářeny vzhledem k potřebám mikrosys-

témů. Vzhledem k jejich multifunkčnosti řízení systémů a využitelnosti je zde mnoho 

tvarů a vzhledů, které mohou využívat. Tyto inteligentní technologie mohou pomáhat 

při řízení jako informace řidiči o stavu vozovky a následným opatřením vozidla na daný 

stav vozovky. Dalším příkladem mohou být chytré klimatizace, které se samostatně 

ovládají a regulují s ohledem, jsou-li přítomny osoby a zvířata a další.  

V Anglii se průmyslu 4.0 věnují zejména velké firmy, které stát podporuje  

a apeluje na poskytnutí informací o rozvoji a novinkách běžným lidem a uživatelům. 

Celkový prospěch rozvoje inteligentních technologií by měl být chápán jako prospěšný 

pro většinu obyvatel, aby pochopili přínos moderních technologií a podmínili jejich 

adaptaci a přijetí. 
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Do pěti nejvíce rostoucích průmyslových odvětví průmyslu 4.0 ve Velké Británii 

dle grafu 1 patří robotika. Na druhém místě je to letectví a kosmonautika, do které  

investuje 85 % investorů ve Velké Británii do roku 2020.  

V Británii jenom do zlepšení procesů manufaktury investovali v posledních  

letech přes 455 bilionů liber. Tyto prostředky pocházejí zejména od soukromých firem, 

které věří v rozvoj. Cílem je rozvoj chytrých továren. Velký rozvoj nejen v Británii,  

ale také v celé Evropě zaznamenaly 3D tiskárny (roboticsbusinessreview.com, 2019). 

3D tisk umožnil rapidní sražení nákladových položek nejen v oblasti vývoje,  

výzkumu a inženýrství. 3D tisk dokáže poskládat a vypočítat nutnost velikosti, tvaru  

i hmotnosti dané součástky pro malé potřeby i velké komplexní věci (Popkova, 2019,  

s. 5). Nastavitelnost dle softwarů začíná být dostupnější a srozumitelnější pro větší  

objem lidí. Doposud se 3D tisk týkal spíše průmyslové sféry, které značně usnadnil 

práci, ale i nadále se dostává do podvědomí a má vysoký přínos na rozvoji  

a i konstrukčních částech. 

Největšímu rozvoji se v Británii těší robotika, která je nejvíce rostoucím  

odvětvím v technologiích. Její růst se do roku 2020 odhaduje k růstu o 1 bilion liber 

(roboticsbusinessreview.com, 2019). Jedním z dalších cílů rozvoje právě manufaktury 

je automatizovaná linka a samostatně řízené automobily a stroje. Tyto stroje vyžadují 

řádně vyškolené pracovníky, čímž je zajištěno přes 175 000 pracovních míst liber  

(roboticsbusinessreview.com, 2019). 

Nadnárodní společnost Deloitte, která má základní mateřskou společnost ve 

Velké Británii, se zabývá modelem propojených technologií internetu věcí (Iot), který 

propojuje všechny složky a automatizuje. Tento rozvoj přináší také kognitivní pláno-

vání, ze kterého přístroje v budoucích zadáních pracují (Deloitte.com, 2019). 

Graf 1 Odvětví Průmyslu 4.0 ve VB 
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Nejvíce rostoucí odvětví průmyslu ve Velké Británii 
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2 letectví a kosmonautika

3 3D tisk

4 Virtuální realita

5 umělá inteligence

Zdroj 5 zpracování dle dat z roboticsbusinessreview.com, 2019 
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Tento model, vyobrazený na obrázku 3, je již používán ve více společnostech 

s potřebnou úpravu vzhledem k potřebám společností. Podobný model používají  

společnosti v Evropě i jinde ve světě a také některé větší vládní podniky, které přechází 

na digitální systémy a řetězce. Největší výhodou je tvz. Chytré plánování, které  

drobnými detaily zajistí, aby zdroje byli využívány co nejvíce efektivně. 

 Při vývoji jsou využívány simulace životního cyklu pro potřeby management 

s digitálními taktikami. Synchronizované plánování zaručí signifikantní přesnost  

a účinnost. Jsou redukovány zdroje i náklady s nimi spojené pomocí využití moderních 

technologií. Koncept chytrých továren lze využít k propojení článků a zlepšení 

produkčních procesů. Rychlost dodání či zákaznického servisu je považována  

za součást plánu. V neposlední řadě jsou důležité i následná podpora a péče.  

Společnost Deloitte pracuje s pokročilou umělou technologií. Od strategie  

až po zavádění nabízí propracovaný systém pracující s propojením digitálních techno-

logií. Synchronizované plánování a zavádění podobných procesů může ušetřit miliony. 

Obrázek 3 digital supply chain 

Zdroj 6 deloitte.com 
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Na druhou stranou systémy počítají s životním prostředím a mají ochranné zpětné 

vazby, a tak by odhalení chyb a problémů v činnostech by mělo být velice bezpečné. 

Dvojitá zpětná vazba s miliardou simulačních kontrol, je jedna z výhod  

využívání softwarových technologií (Deloitte.com, 2019). Přispět mimo jiné mohou 

v různých oblastech jako například: inteligentní balení, aplikace dat (kombinování  

automaticky nebo s minimálním zásahem, tak aby tlačili změny a potřeby). V oblastech 

marketingové účinnosti mohou dále pomoci – cíleně, kombinace dat z inventářů firmy 

i dostupná data konkurence.  

V zákaznickém servisu a řízením prodeje. V neposlední řadě je to i rychlost 

adaptace na změny na trhu a efektivní řízení životního cyklu výrobku, který urychluje 

každý krok od vývoje produktu až po dodávku a umožňuje inovativním produktům 

rychleji oslovit (Deloitte.com, 2019). 

Ve Francii běží iniciativa pod názvem “Industrie du Futur”. Zaměřuje se na prů-

myslové trendy zejména aditivní výroby a internet věcí (Mařík, 2016, s.24). Stát  

podporuje střední podniky finanční podporou. Dále pak eko-mobilitu, smart cities,  

dopravu zítřků, správa dat a inteligentní přístroje, digitální bezpečnost a další  

(Mařík, 2016, s.24). Tento program dle agentury ARC Advisory Group není tak úspěšný 

jako Německý koncept kvůli nedostatku informací široké veřejnosti.  

Paradoxně nedostatek znalostí široké veřejnosti vede k menšímu rozvoji  

a podpory celého průmyslu 4.0 a prosazování jeho konceptů. Dodavatelé informačních 

a automizačních prostředků se snaží přizpůsobit komunikaci a produkty tak,  

aby se průmysl vyvíjel. Zároveň se snaží vzdělávat širokou veřejnost pomocí mnohých 

podpůrných projektů. Slibují si začlenění projektů odpovídajících jejich vizím,  

vybudování komunikace a technicky vyspělých strojů (automa.cz, 2019). 

 Indiustrie du Futur má velice konkrétní inovační a ekonomické záměry,  

které se zatím nedaří naplnit. Projekt odstartoval v roce 2013, kdy tehdejší ministr  

Arnaud Monterbourg, který začal program re-industrializace Francie. V programu  

pokračuje s velkou podporou Emmanuel Macron, který se zaměřil i na získávání nových 

zdrojů, ekologickou mobilitu, digitální hospodářství, inteligentní potraviny a digitální 

bezpečnost (automa.cz, 2016). 

Nejnovějšími technologiemi, které jsou zahrnuty do programů jsou drony  

s velkou nosností, e-learning pro školy a obnovitelné zdroje energie (automa.cz, 2019). 

Tím se francouzský program odlišuje od německého i britského programu. Projekty 

zaměřené na průmyslovou výrobu se soustřeďují na digitalizaci, Francouzi by rádi tyto 

rozvojové směry aplikovali i na biotechnologie, nanotechnologie, IT a internet věcí  

v průmyslové výrobě. Jako zcela výjimečný projekt přišli s průmyslovým odvětvím,  

zahrnujícím veškeré iniciativní směry s názvem “továrna budoucnosti”. Tento projekt 

je stěžejní pro budoucí rozvoj a modernizaci průmyslu ve Francii (industrial-iot.com, 

2015). 
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1.3 Příklady funkčních inovací průmyslu 4.0 

Markus Lorenz přináší téma samostatnosti výrobních procesů. Na příkladu výroby 

jogurtů ukazuje, jak stroj samostatně rozlišuje, jaké přísady přidat a jaké ne. To dělá 

pomocí tzv. digitálního dvojčete, které zkopíruje informaci, která jde z jedné strany a 

vyhodnotí zda-li se shoduje s jeho informacemi a dvojitě si tak potvrdí správnost čin-

ností a ingrediencí, které jsou do jogurtu přidávány. Hlavní výhodou je, že se dá nastavit 

nespočet variant i proto dnes vybírají lidé ze spousty variací příchutí a kombinací jo-

gurtů (TED.com, 2015) 

Při pohledu pouhých 10 let nazpět bychom v prodejním řetězci mohli vidět čtyři 

varianty jogurtů jedné značky oproti dnešnímu výběru. S touto výhodou automatizo-

vaného procesu, který nepřináší větší finanční zátěž provozovatelům a podnikům 

ovšem zanikají konkurenční výhody a trh si konkuruje téměř ve všem, protože  

je pro všechny jednodušší vše vyrobit (TED.com, 2015). Jedná se tedy o aplikaci, která 

umožňuje strojům mezi sebou komunikovat a reagovat na vzájemné příkazy. V potrav-

ním průmyslu vzrostl v Americe obrat okolo 6 miliard a stále do něj vstupují nové  

a nové podniky.  

Také objednání určitých ingrediencí můžeme sledovat z měřítka urychlení  

věcí a dostupnosti veškerých prostředků. Objednávky přes internet jsou kódovány  

a evidovány automatickým procesem, který urychlí i celní a devizové podmínky  

pro následný přesun z jedné destinace do druhé. Jedinou zpomalovací fází je fyzická 

přeprava. Veškeré procesy se tedy urychlují. Markus Lorenz podotýká, že takovýchto 

aplikací existuje nespočet a inženýři ve spojení s dalšími technickými pracovníky  

procesy dělají rychlejší a levnější. V potravinářském průmyslu v USA o 30% rychlejší 

výrobní proces a o 25% levnější (TED.com, 2015). 

V přepravě a dopravě se také využívá tzv. chytrých technologií (dále smart  

technologies). Příkladem může být obchodní přeprava v lodní dopravě, přesuny  

těžkých věcí pomocí tankerů. Zde bývají inovovány motory či dokonce automobily 

nebo stavebních materiály. Inovace začala u přepravního jeřábu. V nákladních docích 

se využíval ruční nákladní jeřáb poháněný motorem. Ten zvedá přepravní kontejnery 

rychlostí, jakou člověk zvedne průměrně těžkou krabici. Tyto jeřáby se prodávají  

do přístavů s cenou kolem 2 000 - 3 000 eur (Starshipping, 2019). Tento stroj Společnost 

X vylepšila tím, že mu přidala senzory. Díky přídavným senzorům pro motor a další 

části jeřábu je celý jeřáb řízen a propojen se svým softwarem. Myšlenka je, že motor 

dokáže vycítit reálnou váhu v reálném čase ve chvíli, kdy se kontejner zvedá a pohy-

buje.  

Kontejnerové senzory, pošlou při zdvihu softwarovému modelu informace o váze 

či odporu. Následně je vykreslen 3D model lodi, na kterou je kontejner nakládán.  

Zde se opět jedná o tzv. digitální dvojče lodi. Softwarový model tedy po zhodnocení 

situace pošle informaci do motoru, kam má kontejner přesně umístit tak, aby loď byla 

optimálně vyvážená. S rovnovážným vyvážením loď při své cestě ušetří více než 1 000 

dolarů za palivo.  
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To pro firmu znamená 5-8% nárust zisku a úsporu paliva. To bylo dosaženo  

pouhým, správným rozložením váhy kontejnerů na lodi. Společnosti to přineslo nárust 

zisků, aniž by musela urychlovat, měnit nebo vyvíjet nové technologie. Šlo pouze  

o investici do softwaru a čidel, které přímo na míru společnostem vyrábí firma A  

za cenu kolem 5 000 eur. Návratnost této investice je do přepravy nákladu z bodu A  

do bodu B při 5 plavbách maximálně (Ted.com, 2015).  

Společnost X, i přes tento inovativní objev, neměla dostatečné zisky. Firmy  

si od Společnosti X koupily software (se snímači a vybavením), a tak mohly celý proces 

uskutečňovat nezávisle, bez účasti Společnosti X. Stačilo jim pouze opatřit  

si potřebnou techniku, v důsledku čehož Společnost X zcela vypadla z obchodního 

procesu. Na nastalou situaci Společnost X reagovala tím, že začala veškeré technické 

vybavení (včetně softwaru) pronajímat jiným subjektům přímo v docích. Tak se příjmy 

Společnosti X se téměř zdvojnásobily a drží si dominantní postavení na trhu včetně 

patentových práv.  
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2 Role designu 

 

Slovo design má více definic. Může být pojato ve smyslu čistě sémantickém  

či vyloženě odborném. V prvním případě, sémantickém, slovo design zastupuje  

anglické slovo návrh, nákres, náčrtek, plán, formu, styling, kresbu nebo význam modelu 

či vzoru (Procházka, 2018). 

Základní principy designu definoval již Vitruvius, římský architekt žijící v 1. století 

př.n.l. Tyto principy jsou stále platné a ostatní principy z nich ve své holé podstatě  

vycházejí. První je trvanlivost a s ní související nadčasovost, druhým principem  

je použitelnost ta může obsahovat uživatelskou přívětivost a třetím je vzhled čili krása 

vycházející ze subjektivního vnímání a tzv. přidané hodnoty.  

V odborném smyslu se jako název oboru zabývá navrhováním výrobků určených 

pro opakovanou výrobu se stejnými znaky, technicky vyspělý výrobek se žádanými 

atributy či sestavení nových technologií inovovaných i o stylistické prvky. V těchto obo-

rech se používají pojmy jako průmyslový design nebo technický design. Dále pak  

nábytkový design, módní design, ale také grafický design.  

Tyto pojmy jsou spojeny s interakcí výtvarnosti a techniky, některé více a některé 

méně (Procházka, 2018). Dá se tedy říci, že například technický design s sebou nese 

spíše technické konstruování a výtvarná část je potlačena či zcela ignorována. V dnešní 

době, ale jdou i technické prvky ve spojení s výtvarnou stránkou, je kladen důraz  

na estetickou část a vnímání i těchto prvků, mluvíme tedy o něčem, co může a nemusí 

obsahovat sématickou část definice slova design. Nejvíce kreativní a technickou 

stránku designu spojuje kreativní průmysl. Zde tvorba výrobků či služeb zahrnuje  

jak technickou stránku, která obsahuje v dnešní době prvky průmyslu 4.0 - ať se jedná 

o propojení strojů, technických zařízení, které spolu komunikují, o automatizaci  

a autonomní fungování jednotlivých složek či ukládání a zpracování dat (Cikánek, 2013, 

s. 40-48). 

Dalším definovaným výrazem je průmyslový design jako tvůrčí činnost.  

Ten byl definován v Belgii v roce 1964 na semináři mezinárodní organizace  

pro průmyslový design ICSID. Ta položila základy chápání průmyslového designu.   

Cílem průmyslového designu je určit vlastnosti formy průmyslových výrobků.  

Důležitou součástí není jen vzhled, ale zejména strukturální a funkční vztahy, které 

z hlediska potřeb použití tvoří logicky jednotný systém (Hořejšová, ase-rec.ujc.cas.cz, 

2018). Hořejšová a Dvonč se také domnívají, že spojovat pojmy průmyslový design 

s pojmy průmyslové návrhářství či průmyslové výtvarnictví není přesné, jelikož  

průmyslový design klade v hlavní řadě na stránky technicko-výrobní s funkčními 

aspekty, kdežto průmyslové návrhářství a výtvarnictví upřednostňuje estetickou 

složku (Hořejšová, nase-rec.ujc.cas.cz, 2016). Dále v textu nalezneme odkaz na design 

thinking, který se ve své holé podstatě snaží snoubit všechny adekvátní propriety  
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do komplexních hodnot, které preferují jak estetickou, tak funkční část téměř na stejné 

úrovni (Brenner, 2016). 

Dalšími odvětvími designu, je obalový design, grafický design, digitální design 

& UX, přístupný design a service design. Každé odvětví má své specifikace i odborné 

podklady (czechdesign.cz, 2019). Z jiného úhlu lze tedy design dělit do více kategorií  

i odvětví. Hlavním rozlišením stále může být právě jeho hlavní použití, a to, jestli  

je vhodný spíše k manažerské scéně, jestli slouží k upoutání cílových zákazníků  

nebo musí být spíše funkční a další otázky. Design lze tedy chápat a používat z mnoha 

úhlů a pohledů. 

V rámci manažerské sféry se dá design považovat za část projektového  

myšlení, které je pokládáno za nejlepší způsob, jak být kreativní a inovovat. V designu 

jako takovém může být designové myšlení částečně ignorováno a považováno  

za samozřejmost. Existují různé diskurzy vývoje. Manažerský diskurz má tři odlišné  

počátky, ale obecně je povrchnější a popularizovanější, jeho rysy mají menší  

akademické zakotvení než konstruktivní. Aby diskurzy byly propojeny, byla by potřeba 

spojit konstruktivní myšlení a kumulativní znalosti, aby se kreativní část snoubila  

s technickou. Kreativita jako taková ve spojení s výtvarnou částí a technicky a digitálně 

podnícenou částí může vytvořit silně fungující funkční celek. Mnohdy je designové 

myšlení částečně ignorováno a považováno za samozřejmost, navzdory dlouhé historii 

akademického vývoje (Brenner, 2016, s. 3-8). „Design plní funkci estetickou a současně 

činí produkt lépe vyrobitelným a použitelným“ (Jakubíková, 2013, s. 218).  
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2.1 Příklady designových implementací 

Díky dobrému nastavení designu lze i ušetřit. Je nutné považovat design za více 

než jen styl. Design může být i jasným identifikačním prvkem. Můžeme mluvit o láhvi 

Coca-coly, Becherovky či Mattoni. Dle designéra Jana Čapka z Design centra ČR stojí 

úspěchy notifikace a asociací na třech bodech – harmonii ve tvarech, proporcích  

a hmotě. Jedná se tak o sofistikované detaily. Na trhu s podobným zbožím se tyto  

společnosti staly lídry svých kategorií, neboť měly čas i prostor inovovat, To jim zaručilo 

bezprostřední konkurenční výhodu (Jakubíková, 2013, s.218-220). Obecně se úspěch 

inovátorů spojuje zejména s vytvořením firemní kultury, výběrem správné inovační 

strategie, implementací produktové inovace a získáním podpory všech zainteresova-

ných subjektů. O důležitosti inovace rozhoduje zákazník tím, že si řešení koupí  

(Jakubíková, 2013, 230). 

Vždy je potřeba inovace posuzovat v kontextu cílového trhu. Například  

nemocnice bude vyžadovat lůžko, které zabezpečí pacienta a kolem něj se bude  

pohybovat co nejmenší množství obslužného personálu. Ovládání lůžka bývá  

poloautomatizované a ovladatelné z centrálního ovladače umístěného u lůžka či 

přímo zabudované v něm. Zabudování přímo v lůžku personálu nevyhovuje, neboť pa-

cient často mění polohy a může se ovladače dotknout i nechtěně. Toto technické ře-

šení je dále nevýhodné z důvodu sanitace (dezinfekce) lůžka. Tato lůžka mohou být 

navíc i výrazně dražší, přesto jich je v nabídce většina. Společnosti argumentují tím,  

že již mají zavedenou výrobu a zájem o ně stále je (linet.cz, 2019). 

 

Obrázek 4 zdravotní postel Linetu 

Zdroj 7 propagační materiály spol. Linet 
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Společnost Linet využívá k propagaci technického designu různé kanály. Obrázek 

4 vypovídá o propagaci v seriálu House of Cards, který je v populární zejména  

v Americe odkud produkt pochází, ale velké sledovanosti se těší i ve zbytku světa.  

Detaily tvoří zdánlivě drobné rozdíly, ve finále pak přináší velmi pozitivní výsledky.  

Potřeby reklamní propagace jsou také nezbytnou součástí. Nebude-li mít společnost 

peníze, nebude moci vyvíjet ani zavádět technologické změny. 

 

Jedna z účinných koncepcí je využívána v chytré továrně, kdy při výrobě  

automobilu dostává zákazník svůj produkt na míru dle navolených dat. Obrázek 5 tuto 

skutečnost zobrazuje jako propojení funkčních prvků. V rámci této koncepce nastu-

puje koncept chytré výroby, kdy jsou neustále propojovány lidské složky s digitálně 

integrovaným systémem a internetem věcí. Iot zajistí, aby v objednávce nenastaly 

chyby a zároveň se udržela bezpečnost. Volkswagen Group zavádí koncepty Průmyslu 

4.0 ve všech oblastech svého podnikání. Základem je skutečnost, že i auta vyráběná 

 na strojových linkách jsou již dnes personalizovaná, takže je nemohou výrobní  

společnosti brát tak, že jde o jedno nastavení strojů. Každý automobil může mít jinou 

vnitřní výbavu, typ motoru, výkon, barvy a další parametry. Výstupem jsou tedy různé 

varianty a typy unikátních automobilů.  

Jedná se o výrobu na základě dat, které zákazník uvedl v objednávce. Tyto data 

jsou přijaty v interním systému Volskwagen a následně jsou rozřazena pro individuální 

sekce produkce. V jednotlivých fázích dostane auto sériové číslo výroby s unikátním 

kódem, který hlídá jeho parametry po celou dobu výroby. Zde tedy IoT umožňuje  

zdokonalovat designovou složku. Složky interiérů u drahých aut pak do fáze výroby 

zapojí designér (volkswagen.com, 2019). 

Obrázek 5 řešení chytré továrny s IoT systémem 

Zdroj 8 http://renewableplus.blogspot.com 
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Design lze chápat jako nástroj konkurenční výhody i jako prostředek k plnění  

potřeb zákazníka. Účelem výtvarné stránky produktu často není jen navození určitého 

estetického dojmu, ale v mnoha případech může přispět i k samotné funkčnosti  

výrobku. Z příkladů mnoha firem vyplývá, že ideálním stavem je harmonie všech 

aspektů, kdy jsou vyráběny zcela komplexní produkty. Mnoho firem, které implemen-

tovaly své služby a výrobky se vydalo cestou snoubení různých aspektů tak, aby finální 

výsledek byl nejen funkční, ale i estetický. 
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2.2 Design jako inovační nástroj 

Role designu stále roste. Potřeba rozvoje kreativní stránky je patrna ve všech  

odvětvích. Je důležité propojit kreativní část napříč obory. V průmyslu 4.0 tomu není 

jinak. Primárním faktorem úspěchu není vždy cena. Většina technologií je vyráběna 

v Číně a USA. Přesto finální výrobky pochází od vyspělých ekonomik jako ve Velké  

Británii, Švýcarsko a Německo. Zde jsou prodávány i dodělávány výrobky s tzv.  

nadhodnotou. Značnou část přitom tvoří kreativní složka. Přidaná hodnota může být 

v každém výrobku či službě zcela jiná. Odhadnout a propojit její váhu může být v mno-

hých případech esenciální (Popkova,2019). 

 Některou jednoduchou výrobu po technické stránce zvládají i stroje (Lorenz, 

2015). Přidanou hodnotu tomu dodávají až kreativní pracovníci. Nemusí se zpravidla 

jednat pouze o designéry. I přes světovou krizi design zažil období rozvoje ve 20. a 30. 

letech 20. století. Jednalo se o expanzi oboru. Většina konkurenceschopných firem  

má podobný rozsah funkcí výrobků i cenové politiky. Často se rozlišují právě designem. 

Ten vizionářské firmy odlišil od ostatních a poskytl výraznou část trhů. Nejedná  

se pouze o pěkně vypadající vizualizaci, jde o seriózní proces, který vyžaduje vytvoření 

předpokladů podmínek pro kvalifikované designéry či designérská studia (Tvarůžek, 

2011). Mnoho profesí posléze začalo implementovat kreativní složky do více oborů, 

protože podpora spojení funkčnosti s přidanou hodnotou byla více než nutná.  

Tyto úspěchy neodrážely pouze výše zmíněné vizionářské firmy, ale také státy s rozví-

jející ekonomikou a podporou učení (Tvarůžek, 2011). 

 Všechny výše uvedené státy, které se zabývají posunem technologií, mají  

vysoké HDP a nízkou nezaměstnanost. Kromě toho je také spojuje velký zájem  

o propojování vzdělávacích programů s potřebami na trhu. Velká podpora vzdělávání 

může přinést potřebné kvalifikované pracovníky, kteří by v rámci Průmyslu 4.0 připra-

vovali změny. V těchto odvětvích je nutné zavést kreativní složku jako součást myšlení 

a zavést výukové programy na míru či propojení s firmami. 

Zaveden byl i program efektivních platforem pro propojování znalostí CEPS.  

Zde se kromě propojování znalostí uplatňují další principy, které by státy měly brát 

v úvahu. Je to funkční projekt Evropské Unie, započatý v roce 2016. Těmito principy 

mohou být dopady na životní prostředí a užívání zdrojů, které vyžadují speciální  

zacházení. Dále může jít o vývoj technologií s procesy produkujícími minimální odpady 

a kooperativní fungování (společné používání zboží). Mezi kooperativní fungování 

může patřit tzv. car sharing, společné užívání automobilů a další (Popkova, 2019, s. 37). 

Druhou fází je společné zaměření na inovace a podpora vzdělání (Popkova, 2019, 

s.199). 
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Dalším fungujícím programem spolupracujícím na vývojové fázi, je Německý 

program. Ten ve vyšších stupních vzdělávání spolupracuje s korporátními společ-

nostmi, které působí na velkých trzích a sestavují studentům individuální plány  

na míru. Tyto programy, jsou souhrnně označovány jako V.E.T. Jedná se o velké  

množství kvalifikovaných pracovníků, kteří absolvují právě tento typ vzdělávacích  

programů. Na projektech V.E.T. spolupracuje přes 430 000 tisíc společností.  

Tyto společnosti nemusí mít nutně sídlo v Německu, stačí podíl na sdílené ekonomice.  

Edukační systém tak podporuje individualismus a široké rozhraní (Hockenos, 2018). 

Studentům nechybí jak teoretická, tak praktická složka. Státní sylaby navíc umožňují  

i v teoretické části řádný výběr. Zapojení kreativních výukových programů se také 

osvědčuje.  

 

 

Obrázek 6 ukazuje délku vzdělávacích programů v Německu. Vzdělávání v těchto 

programech podporuje i programy přímo zařazené do Industrie 4.0.  

Tento koncept na rozvoj Průmyslu 4.0 kombinuje potřeby státu a soukromých firem. 

Do sylabů jsou doporučovány, například pro IT sektor, předměty kreativního kreslení, 

designového programování (důraz na písmo) a stylizační programy. Ty si obvykle  

delegují jednotlivé společnosti s důrazem na své potřeby. V první části primárního 

vzdělávání jsou studenti seznámeni s obecnými obory a základy obecně vyučovaných 

programů a v druhé části jsou již individuálně zaměřeni. Instituty vyššího vzdělávání 

Obrázek 6 Bundesministerium fur Bildung und Froschung 

Zdroj 9 cleanenergywire.org 
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(na obrázku 6 vpravo) již méně kopírují složku praktických znalostí. Ovšem neustále 

aplikují individualizující systém, který propojuje znalosti různých odvětví.  

I v Číně si uvědomují potřebu přidané hodnoty. Potřeby, které od budoucích  

lidských zdrojů budou podle nich vyžadovány, jsou spojeny právě s přidanou hodno-

tou, samotnou výrobu. Výrobních procesů se v budoucnu místo lidí budou účastnit 

stroje (Li, 2019). V roce 2015 nato reaguje vláda nutností změn nejen studijních oborů, 

ale systému vzdělávání. Dle Asia Developemnet Bank se zaměřuje na výzkum a vývoj 

v potřebných oborech. Některé obory již tyto trendy kopírují, systém vzdělávání se více 

přizpůsobuje celosvětovým trendům (ADB, 2015). Tyto programy zahrnují kreativní 

složky, jako nutnou součást pro budoucí rozvoj všech dovedností.  

Úprava a inovace vzdělávacích programů a zavedení designu je tedy také 

přípravou na příchozí inovace a změny, spojené s dopady Průmyslu 4.0. Nemusí  

se jednat pouze o vzdělávací programy pro mladé lidi, ale také o centra celoživotního 

vzdělávání. Podpora přeškolování hlavně do oblasti robotiky funguje úspěšně  

například ve Velké Británii. Tam se slučují programy učící se ekonomiky podporovanou 

novými koncepty a soukromých firem, jako např. Delloite, která přináší vlastní  

koncepce odpovídající chytrým továrnám (Deloitte.com, 2019). 

Dle Maříka je velká nutnost obměny vzdělávání na všech úrovních. Kvalitní výuka 

je esenciální pro všechny úrovně, kvalitní výuka v oblasti ICT dovedností, všeobecných 

znalostech potřevných v době 4 průmyslové revoluce i velmi specializované znalosti. „ 

Na Vysokých školách je nutno začnelnit principy průmyslsové revoluce do osnov všech 

programů a ve specializovaných programech potom zvýšit důraz na systémové a in-

terdisciplinární pohledy.“ (Mařík, 2016. s. 3). Podstatné je i vzdělávání studentů huma-

nitních oborů, kteří by myšlenky a trendy měli znát pro potřebné působení při rozvoji 

společnosti.  

Dá se tedy říci, že přizpůsobení kreativní složky a vnesení její váhy do různých 

oborů by dodalo velkou výhodu a mohla by se tak stát validním inovačním nástrojem. 

Design jako takový přináší další funkčních a potřebných výhod.   
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2.3 Design thinking 

 

Design thinking můžeme využít i v technických odvětví, je to postup definování 

cesty, kterou se při tvorbě vydat. Jedná se o propojení všech klíčových aspektů  

z různých úhlů. Jako jeden z prvních ji zavedl a začal používat Bauhaus, který založil 

svou školu ve spolupráci s Weimarem a dalšími, začali tak formovat novou etapu  

designové akademie, která udávala nové architektonické a filozofické směry. Zaměřo-

vala se na koncept kvalitního a intuitivního designu. Nyní se rozvoji design thinking  

a dalších konceptů jako “Creative design” a “Produkt design program” zabývají  

na Stanfordské Univerzitě (Brenner, 2016, s 16). Jedná se o celoplošná využití a vhodný 

strategický nástroj. 

Design thinking jde ruku v ruce s technickými i technologickými prvky  

(thelocal.de, 2019). Principy design thinking jsou využity i v IT sektoru, pro vyjasnění  

a ukotvení některých principů bez přílišného zjednodušení konceptu samotného 

(Dorst, 2010). Na druhou stranu design thinking vnesl do mnoha výrobků i věcí přidané 

hodnoty, které se odrazili i na vytvoření nadčasových objektů, důraz na používání  

nových materiálů, technologií i postupů (Brenner, 2016, s.8).  

Inženýři ze Stanfordské univerzity Brown a Kellley definovali tři formy design 

thinking, které se staly stěžejní jak v technickém, tak v manažerském pohledu  

uvažování v posledních deseti letech. Design thinking chápou jako nastavení mysli, 

jako proces a jako toolbox (paletu nástrojů) (Brenner, 2016, s.10).. 

Design thinking jako mindset je složitý proces. Jeho základní myšlenka  

je založená na tom, že inovace je prováděna lidmi pro lidi. Tato jednoduchá věta  

je základním pravidlem pro většinu ostatních principů. Celá metoda je založena  

na lidskosti. Na počátku každé inovace jsou lidské potřeby. Když výsledek inovace  

nepřinese požadované výsledky, celý proces je opakován. Do procesu design thinking 

jsou vloženy kroky, které tento koncept podporují, jedná se o interakci, vznik a řešení 

konfliktů během procesu i fyzických prostorů, kde probíhá inovační proces, který musí 

odrážet odlišnou „povahu“ v jejich prostorovém designu (Liedka, 2013). 

Dalším důležitým principem je kombinace divergentního a konvergentního  

myšlení. Desing thinking uvažuje v potaz různorodé myšlení a odklon od standardních 

postupů a mnohdy použití nekonvenčních metod a cest. To vše může použít nové  

obrysy a řešení. Někdy radikální odklon od původní představy nebo projektu může  

přinést nové objevy. Mnoho projektů se nedokončí kvůli odklonu a obavám z nově 

vzniklých příležitostí. Na začátku není jasné, zda to nejsou slepé uličky či za jsou tyto 

příležitosti realizovatelné. Dalším pravidlem je, že časté i brzké selhání je součást  

procesu. Možnost budování prototypů a konzultování se zákazníky či cílovými uživateli 
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může být také přínosné. V neposlední řadě je nalezení správného prostoru  

i pro kreativitu myšlenek (Brenner, 2016, s.9-10). 

Design thinking utváří strukturu, kterou by měl proces procházet. Je složena  

z mikro a makro procesů. Oba typy procesů formulují kompromis mezi zaměřením  

a nutností s prostorem pro inovaci, dále pak rozdíly mezi skrytým a zjevným (Brenner, 

2016, s.11). 

 

Schéma 3 ukazuje celý postup při Design Thinkingu. Spojení zajištění potřeb, 

zhmotnění a následné testování. Schéma 3 je hlavní kostrou. Celý proces musí prolínat  

tvz. Design tools 

 K celému procesu jsou potřebné nástroje, tzv. design tools. Srozumění s uživateli 

a cílovým prostorem se kterým se pracuje, je také esenciální. Mezi nástroje patří včetně 

dostupných znalostí i braistorming, kterými tým posune své myšlenky a podělí se s 

ostatními. Po vytvoření prototypu v konečné fázi dochází k testům, které ověří zkou-

mané teze či výrobky. Makro proces je v druhé části procesu, kdy ideu nebo samotný 

prototyp zařadí do určité skupiny, kde je lze i nadále rozvíjet. Je předpokládáno, že 

první prototyp bude pokusný a až po několika dalších pokusech (zpravidla jich bývá 

sedm) se dospěje k finálnímu funkčnímu prototypu (Brenner, 2016, s. 12). 

Design thinking jako toolbox popisuje 47 metod a nástrojů od profesora 

Schindlholzera. Je to rozsah od pracovního prostředí přes posilování osobnostních 

rysů, od modernizačních metod až po rady a podobné (Brenner, 2016, s.13-16). 

 

schéma 3 postup při Design Thinking procesu 
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Zdroj 10 vlastní zpracování 
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 Design tools zahrnují jak praktické, tak kreativní způsoby rozvoje, jak je patrno 

ze schématu 3. Proces rozřazen do 3 částí (dle barev). V první části je potřeba skloubit 

technické mapování a kreativní způsoby. Ve druhé jde o sestavování reálných testů, 

hledání chyb a v neposlední řadě o názor zákazníka a poučení se z celého  

procesu. Toto schéma je zjednodušeno, jednotlivé další činnosti jsou pod těmito  

procesy. 

Tento způsob spojuje designéry, manažery i technické pracovníky pro společnou 

práci. Mnoho manažerů přistupuje ke své práci s vědomím, že nejsou dostatečně  

kreativní. V průmyslových oborech to často není podmínkou. Jeden člověk nemusí 

umět vše (Liedka 2013, s.6-8).  

Liedka používá celou metodu design thinking převážně jako mindset,  

ale také neopomíjí nutnost design tools. Brenner celý proces více člení, aby opravdu 

vznikl požadovaný výsledek. Dodržování postupu je dle Brennera klíčem k úspěchu. 

schéma 4 proces design tools 

Vizualizace mapování
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ní

kooperace se 
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proces učení

Zdroj 11 vlastní zpracování dle Liedka, 2013 
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2.4 Hodnotový design 

Vytváření hodnot pomocí designu může být jedním z přístupů pro zapojení  

stylingu a úpravy formy. Osterwalder tvrdí, že cestou k úplnému úspěchu na trhu  

a zaujetí zákazníků či vytvoření nového produktu je potřeba nalézt cestu. Ta jej dovede 

k vytvoření hodnoty, přidané hodnoty produktu (Ostrewalder, 2016). Ta může být  

jak v přání klienta, ale také ve zcela novém průkopnickém výrobku. Může se jednat  

i o koncepty Průmyslu 4.0 nebo návrhy podpořené vzniklými iniciativami. Nezáleží tedy 

přesně, v jakém odvětví jsou tyto principy aplikovány, ale jakými nástroji.  

 

  

Jako první krok musí společnost nalézt hodnoty. Hodnoty, které sama jako spo-

lečnost nese a hodnoty, které požadují zákazníci. Z nich musí vyjít společné střední 

hodnoty ze kterých vytvoří podstatné jádro. Od tohoto jádra se pak mohou rozvíjet 

všechny další myšlenky, jedná se tedy o vytvoření paternu pro další myšlenky a rozvoj. 

Tato fáze je stěžejní, protože společnost by na ní měla stavět svůj business model  

a vize. Princip vychází z předpokladů, že společnost se řídí svými stanovenými hodno-

tami a je zároveň zaměřena na přání klienteli, stěžejní ovšem je najít hodnoty, které 

produktu dají osobitý charakter. 

 Druhou fází je rozvoj těchto návrhů a hodnot. Jedná se o fázi definování.  

Je potřeba situovat návrhy dle definovaných hodnot do realizovatelných celků v jejich 

souladu. Třetí fází je pak testování, zkoušení vytváření prototypů a monitorování dosa-

hovaných výsledků. Poslední fáze je uvedení výrobků na trh nebo představení  

schéma 5 value design proposition 

Zdroj 12 vlastní zpracování dle Osterwalder 
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zákazníkům. Tyto dva termíny se vzájemně nevylučují, spousta firem využívá první  

zákazníky jako poslední „testovače“ kompenzací pro ně může být jak nízká cena spo-

jená s možností okamžitého vrácení nebo jiné výhody. Zde je potřeba vytvořit  

k výrobku marketingovou strategii, na rozdíl od některých přístupů se tvoří strategie  

až po výrobku a ne přímo s výrobkem samotným (Osterwalder, 2016). Zároveň  

je to nikdy nekončící proces, který neustále mapuje zákazníky a jejich přístup  

k výrobkům, které se neustále vyvíjejí s potřebami zákazníků. Proces se tedy neustále 

opakuje – hodnoty – vývoj – zavedení na trh. Jako řádné nástroje mohou být použity 

environmentální mapy, business model Canvas a další.  

Business model Canvas rozděluje myšlenky do určitých skupin nebo bloků,  

dle kterých jsou sestavovány a následně se vybírají nejdůležitější bloky. Podstata  

spočívá v určení priorit a zjištění, co je s určitou hodnotou spjato. V knize business 

model generation z roku 2010 je popsána myšlenka pohledu zevnitř i zvenčí. Řešení 

detailů i malých celků, ovšem vždy tak aby byly kompletní. V této fázi se nesmí  

zapomínat ani na dostupné zdroje a potencionální zdroje a klíčové partnery. Pokud 

jsou stanoveny nové hodnoty, mohou vyžadovat nové partnery a klíčové aktivity 

včetně cenové kostry. Tento pohled dovoluje jiný úhel z důvodů prvotních řešení toho, 

co je nebo může být k dispozici pro vznik výrobku a až po sléze jeho definice. Tento 

přístup jde brát jako business model, ale také jako přístup k inovacím (Osterwalder, 

2016). 

Hodnotový design tedy hledá střední cestu, jak pro firmu, tak pro zákazníky. Zá-

kazníci se zapojují do procesu před uvedením na trh, dá se říci před marketingem, ale 

v zaváděcí fázi výrobku. Design thinking klade požadavky zákazníka na první místo  

a dle toho upravuje dané výrobky a hodnoty, které přijímá za sobě vlastní v daném 

segmentu. 
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2.5 Konkurenční výhoda a potřeby zákazníků 

Společnosti nabízející podobné portfolio produktů se musely odlišovat  

konkurenčními výhodami. Konkurenční výhoda je něco jedinečného, co odlišuje  

podnik od ostatních. Kotler ji rozděluje do několika možných skupin diferenciace.  

Dle Kotlera se může jednat o prvenství v nákladech, jedná se tedy o vedení cenou  

na určitém trhu. (Kotler, 2007, s.490-492). Dalším způsobem je tržní diferenciace,  

to znamená, že firmy najdou nějakou unikátní cestu, ať už se jedná o prodej, distribuci 

nebo samotný výrobek.  

Toto odlišení je vidět u digitálních výrobků, ale také u nábytku s technickými  

parametry, kde snoubí funkčnost s designem. Jako poslední výhodu Kotler jmenuje 

úzkou tržní segmentaci, tzn. zaměření na malý fragment trhu či jeho části. Zaměřením 

na úzké portfolio či segment zákazníků na trhu a přesným targetingem lze docílit  

kvalitního postavení na trhu (Kotler, 2007, s. 153-162).  

Keller definuje konkurenční výhodu jako vytvoření vysoké absolutní výhody, která 

se skládá z hodnoty konkurence a nákladů. Takže se může jednat o vykonávání něčeho 

jedním či více způsoby, tak jak to nemůže nebo neumí dělat konkurence (Keller, 2003, 

s. 188). Michael Porter také dodává, že nejlepší konkurenční výhody jsou ty, které jsou 

využitelné. “Využitelná výhoda může být jako odrazoví můstek k novým výhodám.” 

(Keller, 2003 s. 188).  

Jako příklad může být uvedena firma Microsoft, která ke svému operačnímu  

systému udělala balíček dalších služeb, které byly kompatibilní, propojené a funkční 

balíček Microsoft office. Stalo se tak nedílnou součástí celého systému, v posledních 5 

letech také Microsoft představil svoje aplikace a od světa počítačů se také snaží  

proniknout do mobilních systémů. K balíčkům Microsoft office udělal i balíčky pro školy, 

firmy, podnikatele s celou řadou doplňkových funkcí (Appsource.microsoft, 2019).  

Společnost měla i další výhody, pro které si zákazníci zejména tyto produkty vybírají, 

dá se říct, že to je přehlednost, design a jednoduchost. S programy dá lehce pracovat 

a jejich propojenost a přehlednost z nich udělaly dominující produkty ve své kategorii 

(Microsoft, 2019). 

Konkurenční výhoda je tedy výhoda oproti konkurenci odlišení firmy pomocí  

nabídky vyšší hodnoty pro zákazníka. Ta je pro každého zákazníka individuální. Jedná 

se i o užitek z výrobku, který spotřebiteli nabídne, ale vyšší hodnota nemusí být přesně 

stanovená. V designu služeb se dnes rozvíjí myšlenka, že poptávku lze uspokojit  

ze spousty zdrojů, jelikož na trhu je mnoho firem, výhodami tedy zůstává princip  

odlišení. “Produkty nahrazují významy, zákazníci nechtějí nakupovat, ale někam patřit”. 

(Adamíková, 2018). Tím lze indikovat, že pomyslná moc se přesunula od firem, jejich 

schopnost vyrábět a prodávat k zákazníkům, tedy těm, kteří produkty nakupují.  
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V konkurenčním prostředí je těžké se dostat do povědomí nebo si dlouhodobě 

udržet stálé zákazníky. V jakémkoliv průmyslovém odvětví zaznamenáváme velkou 

konkurenci a podobné výrobky, které jsou mnohdy jen nepatrně odlišné. To samé  

se děje i ve službách, služby jsou si podobné a odlišují se jen velmi málo. Význam  

začíná být stěžejní, lidé si kupují produkty, kvůli jejich potřebě někam zapadat a patřit 

k tzv. budování své identity. 

 Prodej takovýchto statků se stává velmi složitým procesem, nabízet tyto statky 

a zároveň je lidem nenutit je velmi složitý proces, ke kterému firmy využívají různých 

prostředků nejen prostřednictvím marketingu. (Neumeier, 2016, s. 15-21).  

Zde se vytváří myšlenka, že lidé potřebují někam patřit, to se promítá i do jejich potřeby 

ztotožňovat se svým okolím.  

V 21. století to také může znamenat začleňování do určitých komunit, nebo jak 

je nazývá Neumeier a Adamíková, do určitých kmenů. Kmeny jsou seskupení osob  

s potřebou někam patřit, zapadat. (Adamíková, 2018). Společnosti by tedy měly  

vytvářet, udržovat a podporovat tyto kmeny, které bývají zpravidla propojeny díky 

technologiím. Firmy se svými značkami se tedy prezentují i skrze tyto technologie.  

Závěr Adamíkové tedy je, že značky nejsou statické, ale tekuté. Dalo by se tedy 

říci, že lidé se díky značkám člení do určitých skupin, tedy se ke značně nadneseně 

řečeno přidávají. (Neumeir, 2008, s. 124). O pocitu sounáležitosti a potřebě sociálního 

kontaktu, mluví i Alena Filipová. Jedná se o potřebu patřit k nějaké skupině. Je tedy 

dobré, když produkty kromě brandu spojují i další charakteristiky a když produkt kolem 

sebe vytváří své ucelené skupiny - klidně segmenty, to samotné firmě pomáhá  

produkty prodávat a prezentovat. Nákup takových produktů bývá spojen s touhou  

po uznání. Koupí produktu nebo služby se uživatel sebeprezentuje i se svými  

hodnotami, které jsou dle něj důležité. Někteří zákazníci ovšem touží po unikátnosti  

a originalitě, zde by bylo naopak špatné upozorňovat na velkou skupinu stejných lidí. 

Značky většinou zajišťují určité hodnoty produktů, jejich charakteristiku i předpoklá-

dané vlastnosti. Se značkou pak zákazníci mají spojené nějaké vzhledové vlastnosti, 

kterými přímo produkt zařadí k určitému klanu. (Filipová, 2011, s. 103). 

Na rozdíl od minulosti, kdy byli zákazníci, spíše konzumenti zaznamenáváme  

posun spíše k tomu, že zákazníci nebo cílový uživatelé či odběratelé produktů a služeb 

rozhodují o jeho specifikacích a schopnostech. Spolu s firmami tedy vytvářejí soubory 

hodnot, které se společnosti snaží najít a vyplnit pro jejich dosažení zisků. Design často 

pomáhá ke konečnému výběru statku. (Adamíková, 2018). Na tomto se shodne i více 

známých autorů. Již Porter a Keller zdůrazňovali potřebu rozvoje těchto částí.  

Společnosti rozlišují funkční design, spolu s dalšími funkcemi, které nemusí být nutně 

vyloženě praktické. Značky existují bezmála 5 000 let, ovšem jejich význam se v čase 

změnil. Největší posun je z masové produkce ekonomiky k ekonomice personalizo-

vané. V současnosti máme větší výběr i možnosti. (Neumier, 2008, s.8). 
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3 Průmysl 4.0 v České republice 

Česká republika patří k zemím, které mají dlouhou průmyslovou tradici  

(Mařík, 2015, s.5). Dnešní rozvoj průmyslu 4.0 nezasahuje jenom do průmyslové zóny, 

ale i do dalších odvětví. Vstup průmyslu 4.0 mění tvář ekonomiky ČR. Tyto zásadní 

změny zasahují do chápání filozofie přinášející celospolečenskou změnu. Stojí v jádru 

změny i dalšího průmyslu, přes oblasti technických standardizací, bezpečnosti, sys-

tému vzdělávání, vědy, výzkumu, ale také právního rámce, sociálního systému až po 

velký dopad na trh práce (ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015. s. 6).  

Čtvrtá průmyslová revoluce s sebou přinesla konkurenční boj, který má pro vlády 

dopady na kvalitu života obyvatel po generace. Jedná se také o kontrolu celých hod-

notových řetězců. Průmysl 4.0 přináší i nové možnosti k řešení narůstajících společen-

sko-ekonomických problémů a čelit novým demografickým a geopolitickým rizikům. 

Firmy tedy přehodnocují stávající fungování, procesy a celé koncepcí a geografických 

alokací výrobních kapacit (ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015, s. 6). Přináší to tedy 

pohled na moderní model průmyslové výroby (Mařík, 2016, s. 18). 

ČR propaguje politiku levné pracovní síly, čímž nepříliš flexibilně reaguje na trendy 

na trhu. Vysoká automatizace a propojování strojů pomocí moderních technologií za-

příčiňuje vysoký tlak na změny v pracovním prostředí. Mařík zastává názor nutnosti při-

způsobení pracovníků na ještě větší automatizaci procesu pro lepší uchycení a zastání 

technologicky náročnějších fragmentů (Mařík, 2016, s.12-22). 

Od roku 2013 je vývoj průmyslu v České republice (ČR) rostoucí, dynamika růstu je 

také velmi stabilní. Za hlavní směry ČR lze považovat výrobu motorových vozidel, elek-

trických zařízení, počítačů a optických přístrojů a zařízení. Podíl na exportu z výrobního 

průmyslu automobilového, strojírenského, elektrotechnického a elektrotechnického 

tvoří kolem 70 %. Výrobky, které jsou standardně katalogovým zbožím, jsou ohrožo-

vány asijskými trhy, které mají výrazně nižší náklady na výrobu. Za katalogové zboží je 

považováno zboží s minimální možností úprav ve velkém množství, například sériové 

šrouby po 1 000 kusech (Mařík, 2016, s 28).  

V ČR může být považován nedostatek iniciativ a podpory státu na rozvoji novinek 

či trendů z průmyslu 4.0 za nedostatečný. Iniciátory a investory často bývají velké  

zahraniční korporátní firmy, které následně určují celý další rozvoj a podmínky. Dalo  

by se tedy říci, že se jedná spíše o soukromé inovace v oblasti elektrotechniky,  

strojírenství (a dalších oborech), které obecně vytvoří konkurenční výhodu pouze jedné 

společnosti ne velkoplošně a nepřispěje tak České republice jako takové. Ani akade-

mická sféra tedy není obohacena o nové přínosy (Mařík, 2016, s. 29). 

V ČR se tyto korporátní společnosti setkávají s deficitem lidských zdrojů a nízkou 

produktivitou oproti konkurenci (často se může mluvit o kontextu německých postupů 

a jejich úspěšnou implementací minimální časové a finanční ztráty díky optimalizaci 
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procesů). Dále je zde tlak obchodních partnerů na požadavky a světové trendy. V ne-

poslední řadě je nutno uvažovat i environmentální požadavky a ochrany zdraví (Mařík, 

2016, s. 31).  

V ČR chybí sektory propojující digitalizační platformy fungující on-line a off-line. Ty 

by měly být ekonomicky propojeny a personalizovány. 

 Dále pak firmy přistupující k celkové datové architektuře, aby byla integrovaná v celém 

produkčním řetězci, který umožňuje sdílení dat například mezi zákazníky i subdoda-

vateli. Nejčastějšími případy firem působících na českém trhu je zavedení informač-

ních systémů pro řízení výroby.  Softwarově zaměřené firmy čím dál tím více vstupují 

do ČR i s příslibem rozvoje (Mařík, 2016, s.34). 

Rozvoj průmyslu v ČR mapuje studie českého průmyslu z roku 2017, provedená 

ministerstvem obchodu a průmyslu ve spolupráci s agenturou CEEC. Výzkum byl  

proveden s téměř 202 firmami, které působí na trhu ČR. 

Jedním z hlavních identifikovaných problémů v rozvoji a implementaci je složi-

tost legislativy, která zároveň nedostatečně podporuje výzkum a vývoj. Společnostem 

by zjednodušená administrativa a provázanost podmínek se slučitelnou praxí značně 

pomohla (CEEC research, 2017, s.7). Iniciativa průmyslu 4.0 sestavená pro zmapování 

možností rozvoje a změn potřebným k udržení ekonomiky a jejího rozvoje se přílišně 

neodlišuje od novější studie. Ta se zaměřuje hlavně na stránku digitalizace a přechodu 

na nové technologie i přesto se mnoho prvků slučuje s cíli celého průmyslu, který smě-

řuje k zavedení inovacím průmyslu 4.0. Dle výzkumu agentury CEEC se za další  

nedostatky dá považovat nedostatečná kvalita infrastruktury, která vede k vyšším  

nákladům, které se také odrážejí na faktu, že firmy již nemají potřebné finanční  

prostředky ke změnám nebo implementaci procesů, které by mohly vést ke zlepšení. 

Tabulka 1 odpovědi firem v reakci na infrastruktulizaci v ČR 

nedostatečná kvalita infrastruktury a její dopad na náklady 

odpověď velké firmy střední/malé firmy Průměrně 

výrazně ano 20 % 25 % 23 % 

částečně ano 52 % 62 % 57 % 

ne 28 % 13 % 21 % 

 

Zdroj 13 vlastní zpracování dat z CEEC research, 2017 

 

Tabulka 1 uvádí, že většina firem působících na trhu ČR má pocit, že zlepšení 

infrastruktury a dopravních podmínek by pomohla v ušetření značné části nákladů.  

Ředitel ALPS Electronic Czech, s.r.o. zastává názor, že aktuální stav infrastruktury 

je zastaralý a nevyhovující zejména v oblasti dopravy. “Je zde slabá připravenost 
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investic právě v této oblasti a s problematickou legislativou. Tady bychom ocenili 

změnu. Tento druh staveb vyžaduje dlouhodobou přípravu, která zřejmě momentálně 

zaostala potřebami” (Leder Tomáš, 2017). Je zde také malá informovanost veřejnosti  

s principy a systém, který nepodporuje vývoj v těchto oblastech, to je přímo napojeno 

na vzdělávání, vývoj, výzkum, ale i implementaci pokročilých procesů, které mají vyso-

kou časovou ztrátovost.  

Průměrně 57 % společností vidí zvýšené náklady v infrastruktuře jako jeden  

z dílčích problémů. Větší problém je to pro střední a malé podniky. Ve smyslu zlepšení 

infrastruktury firmy mluví o kvalitě datového připojení, sběru dat, ale i městskou  

a občanskou vybaveností. Vládní koncepce stále nejsou provázány s reálnými potře-

bami regionů (Ceec research, 2017, s. 15-22). 

Dalšími překážkami rozvoje průmyslu 4.0 jsou změna ve struktuře pracovních 

míst, zejména v tradičních oborech. Až 67 % vedoucích pracovníků se domnívá,  

že některé pozice zcela zaniknou, a naopak vzniknou nové v oblasti služeb a ICT  

(informační a komunikační technologie). Jedná se o zvýšení digitalizace a automati-

zace výrobních procesů (CEEC research, 2017, s. 20). Nové pozice v ICT jsou předpoklá-

dány díky rozvoji zařízení, vzniku možných aplikací a potřebných technologických  

řešení. Zákaznické řešení na míru budou téměř esenciální. Rozhodovat budou detaily 

a vyplňování mezer na trhu, protože to usnadňuje společnostem konkurenceschop-

nost. V Německu tento sektor roste o 7,2 %, což je více než v jiných sektorech. Spojnice 

trendu předpokládá rozvoj i u ICT odborníků a potřebu rozvoje dovedností v oblasti 

obchodování, odbytu i marketingu. Konečná podoba s každým detailem bude rozho-

dující (Mařík, 2016, s. 143).  

Nutností přípravy na změny v systému vzdělávacím i přeškolovacím by se měla 

vláda zabývat v nejbližších letech. Měli by popularizovat vzdělávání na vyšších techno-

logických a elektrotechnologických úrovních ve spojení s ostatními nezbytnými  

dovednostmi, které by přispěly k připravenosti na změnu struktury trhu práce  

(Mařík, 2016, s. 151). S příchodem automatizace nebude možné zcela nahradit lidské 

faktory, ale mnohonásobně se sníží zejména v některých oborech či typech výroby. 

Nakonec se nárůst pracovních míst bude zvyšovat v některých oblastech až o 7 % 

oproti současnému stavu. 38 % ředitelů očekává zvýšení v oblasti ICT, naopak 36 % 

nevěří v růst v tomto sektoru ( CEEC research, 2017, s. 20). 

Pomoci by mělo spojení vazby studijních oborů s obsahem a potřebami z praxe. 

Nutnost kooperace škol s firmami a finanční podporou. Částečné změny podpořila  

bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová, když podpo-

rovala propojení českého strojírenství a technické školy (CEEC research, 2017, s. 22). 

Současný stav systému vzdělávání dle firem nereflektuje nové trendy a nároky,  

které s sebou přináší průmysl 4.0. Dle průzkumu 62 % absolventů je schopno teoreticky 

reflektovat nástiny znalostí potřebných pro průmysl 4.0 (CEEC research, 2017, s.23). 

Celkově průmysl 4.0 zavádí kolem jedné třetiny firem - 29 %, které jsou spíše 

velké. Rozdíly mezi jednotlivými segmenty jsou také velké. Malé firmy nemají takové 

finanční prostředky, aby si vývoj tímto směrem mohly dovolit, a proto by potřebovaly 
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finanční podporu i ze strany státu. V případě velkých společností je snaha o zavedení 

průmyslu 4.0 kolem 63 %. V dlouhodobém horizontu se předpokládá u velkých  

společností přechod v 86 %. Malé firmy velké změny neplánují, dlouhodobý plán  

potvrdily jen 2 % těchto společností. Středně velké společnosti jsou závislé na své  

obratovosti a zavádění principů průmyslu 4.0 je složité z důvodů nedostatku podkla-

dových dat, které by zaručovaly jasnou výhodu a pomoc při přežití na trhu (CEEC  

research, 2017, s. 28). Oldřich Paclík, ředitel svazu strojírenských technologií říká, že bez 

naplnění aspektů Industry 4.0, nelze být dlouhodobým hráčem na trhu. Existují zahra-

niční společnosti, které dokonce samy tvoří trhy. Jedná se o silné evropské či světové 

hráče, kteří představují výrobní špičku. Produkují velmi konkurenceschopné finální  

výrobky, které splňují požadavky Industry 4.0. I přes velkou konkurenci se české firmy 

snaží v oblasti strojírenské technologie pronikat na světové trhy s vlastními  

sofistikovanými finálními produkty a realizovat tak zajímavou přidanou hodnotu (CEEC 

research, 2017, s.28). 

 

 

Výše uvedený graf 2 popisuje plán zavedení průmyslu 4.0. Většina společností, 

které se chtějí do konceptu v ČR zapojit již realizuje kroky vedoucí k zavedení nových 

technologií. Jedná se o 63 % velkých společností. Pouhých 14 % velkých podniků  

neplánuje zavedení této koncepce. Jde zejména o firmy, které se věnují jednoduchým 

produktovým součástkám nebo jsou součástí nadnárodních koncernů, které neplánují 

nové implementace. 

 Přesto všechno by se i v těchto 14 % chtěly některé firmy osamostatnit  

od mateřských firem a zkusit zavést nové postupy (CEEC research, 2017, s. 29). Mnohé 

firmy nemají vlastní rozhodovací sílu, kvůli které nemohou dosáhnout posunu ve vývoji 

Graf 2 plán zavádění průmyslových změn v ČR 

 

Graf 3 plán zavádění průmyslových změn v ČR 
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nebo implementaci procesů spojených s automatizací či digitalizací v průmyslu 4.0 

(Mařík, 2016, s. 143). 

Například společnost Siemens, která v ČR patří mezi leadery v oblasti digitali-

zace zavedla vůbec jako první v ČR digitální portfolio, pod názvem Digitální podnik. 

Nabízejí v něm horizontálně a vertikálně integrovaná řešení pro celou oblast průmyslu, 

jak v diskrétním, tak v procesním průmyslu, po celou dobu životního cyklu výrobku, od 

návrhu až po servis. Dále posilují oblast cloudových služeb včetně platformy pro oblast 

internetu věcí Mindsphere. Ta pro podnik analyzuje vlastní data pro jejich využití.  

“V rámci ČR také postupně převádíme naše vlastní továrny na standardy Průmyslu 4.0. 

Vlajkové digitální továrny jsou provozy v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm  

či v Letohradě. Naše aktivity se však týkají všech oblastí digitalizace, nejen koncepce 

Průmysl 4.0, proto máme také komplexní portfolio pro tzv. Chytrá města v oblasti  

energetiky, dopravy a dopravní infrastruktury a řízení budov” (Dvořák, 2017).  

Většina firem, která začala se zaváděním konceptu průmyslu 4.0 má již  

nastavený investiční plán, který nehodlá měnit. Jedná se i o změny v oblasti informač-

ních a komunikačních technologiích (ICT). Zde firmy plánují dodržovat plánované in-

vestice v 59 %. 37 % společností tyto investice hodlá zvyšovat (vědí o nutnosti navýšení 

rozpočtu) a pouhá 4 % dokonce snižovat. Ve většině se společnosti shodly, že zavedení 

ICT systémů je nezbytné a jejich obnova na pravidelné bázi nutná. 

Mezi nejnutnější ICT systémy patří zabezpečení kontinuity provozu a únik  

informací. V této oblasti je rovněž nutná úloha a zabezpečení dat, mnohé společnosti 

doufají v nalezení vhodného systému pro Big data a úschovnu velkého množství dat  

s vysokým zabezpečením, zejména kvůli úniku dat ke konkurenci (CEEC research, 2017. 

s. 32-33). 
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3.1 Strukturální změny na trhu práce ČR způsobené digi-

talizací 

Digitalizace a zrychlená automatizace přináší změny v ekonomice. Výrazné změny  

přinese digitalizace právě na trh práce. Podniky diskutují o změně složení pracovních 

míst i o příležitostí nově vzniklých pracovních pozic. Otázka úbytku pracovních míst je 

otevřená a zabývají se jí různé studie. Změny jsou pozorovány samotnými firmami  

i státem. Dlouhodobý dopad je v obou případech založen na hypotézách.  

Jednou ze studií je studie Úřadu české vlády ve spolupráci s Evropskou Unií  

na dopady digitalizace a změny na trhu práce. Strukturální změny jsou nevyhnutelné 

a můžeme je pozorovat již od vytvoření studie v roce 2015. Termín digitalizace  

je považován za neologismus pro akcelerovanou aplikaci ICT v hospodářství. Studie 

prokazuje zaniknutí zhruba jedné třetiny pracovních míst, naopak odhaduje osminu 

nových pracovních pozic. Studie mapuje zánik pracovních míst v příštích 15 letech na 

základě pokročilých studií o českém trhu práce. 

Změny jsou způsobeny změnami na trhu a předpoklad vývoje pracovních míst 

je součástí změn, které s sebou digitalizace přinesla. V České republice se jedná  

o profese, které jsou s digitalizací přímo spojené. Nejedná se tedy o změny například 

v ohrožení zaměstnání doktorů, dle průzkumu se jedná zejména o osm významných 

skupin. Ty byly identifikovány v rámci izolovaného kreačního potenciálu digitalizace. 

Studie kombinuje i odhad expertních hodnocení skrze průzkum dlouhodobých trendů 

v oblasti pracovního trhu ČR.  

Výsledky studie tedy odráží hypotetický vývoj, který má určitá omezení a neod-

ráží například dodatečný kreační dopad substituce práce kapitálem na profese přímo 

nesouvisející s procesem digitalizace tzv. dalšího vývoje jiných faktorů (OSTEU, 2015, 

s.2 - 4).  
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Graf 4 ukazuje předpokládané změny pracovních míst na trhu práce v ČR.  

Hypoteticky lze dle grafu 7 přepokládat, že změna digitalizace by neměla zásadně  

snížit počet pracovních míst v globální či uzavřené ekonomice. Stále převažuje spíše 

zánik pracovních míst než vznik. Pozitivem by mohlo být navýšení pracovního  

ohodnocení, a to vzhledem k potencionálně zvýšené produktivitě, ačkoliv je celkový 

objem mezd v rámci izolovaného vlivu digitalizace spíše nižší. Hypotéza tyto tvrzení 

nepotvrdila. V potaz se musejí brát také jednotlivé regiony, které budou nabízet mírně 

odlišnou strukturu a poptávat jiné pracovní pozice (OSTEU, 2015, s. 2). 

Očekávaný je výrazný pokles technických a odborných pracovníků zejména  

do roku 2021. Naopak bude potřeba více osob na pozicích obsluhy strojů a zařízení 

včetně montážních pracovníků. Řemeslníci a opraváři budou mít relativně stabilní  

pozici na trhu a jejich potřeba do roku 2029 bude vyžadována. 

Mnozí odborníci se obávají úbytku specialistů v analytických oborech,  

vzhledem k automatizaci procesů a nástupu umělé inteligence. Zde se objevuje 

otázka, zda počítače budou schopny samy vyhodnocovat procesy. Pokud ano, ubyde 

lidského faktoru, který bude tuto činnost vykonávat. Pokud si stroje budou schopny 

zachovat data a využívat je akurátně bude potřeba méně specialistů. Již v posledních 
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letech byl jejich pokles na trhu práce ČR zaznamenám, ale další poklesy nejsou  

předpokládané. Pracovníci ve službách a prodeji budou poměrně nabývat na potřeb-

nosti a do roku 2029 je odhadován nárůst těchto pozic o téměř 15 %. 

 V ČR je nejvíce ohroženo celkem dvacet profesí, v oborech zahrnutých v grafu 

4 s největší rizikovostí a fluktuací. Kompletní tabulku těchto dvaceti profesí naleznete 

v přílohách práce jako přílohu 1.  Ohroženy jsou profese, které jsou snadno náchylné 

k nahrazení digitálními technologiemi či jsou s nimi úzce spjaty nebo je jejich využí-

vání nezbytné pro vykonávanou profesi. I jednoduchá automatizace může přecházet 

v komplexní činnost. Některé profese jsou nahraditelné technologiemi, cena techno-

logií je ovšem stále vyšší než lidský faktor. 

Existují i profese s největším pozitivním potencionálem, některé však mohou 

být silně modifikovány. Přehled těch nejvíce ohrožených, a naopak nejvíce  

pravděpodobně žádaných, naleznete v tabulce 2.  

Tabulka 2 přehled profesí s největším potenciálem a nejvíce ohrožené 

název profese index potenciálu 

specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 1,000 

řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technolo-

gií 0,937 

analytici a vývojáři softwarů a počítačových aplikací 0,845 

specialisté v oblasti elektrotechniky, elektromechaniky a elektro-

nických komunikací 0,723 

specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech 0,068 

řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě 

a příbuzných oborech 0,639 

řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativy a podpůr-

ných činností 0,631 

ostatní pomocní pracovníci 0,000 

pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,020 

pomocní pracovníci v dopravě a skladování 0,050 

mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 0,090 

bookmakeři, půjčovatelé peněz 0,100 

úředníci pro zpracování číselných údajů 0,110 

obsluha pojízdných zařízení 0,130 

Zdroj 16 vlastní zpracování dle ESTEU 
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Tabulka 2 ukazuje, že index potenciálu nejvyššího růstu mají právě profese  

zaměřené na IT, softwary a obstarávání ICT systémů a IoT. Konkrétně jde o specialisty 

v oblasti databází a počítačových sítí, dále pak řídící pracovníky v oblasti informačních 

a komunikačních technologií. 

Z tabulky 2 lze dále vyčíst potřeba specialistů v oblasti databází a počítačových 

sítí. Tam právě nastupuje trend IoT. Následná digitalizace a automatizace zapříčiňuje 

potřebu pracovníků, kteří budou umět pracovat se softwarovými programy. Hned za 

nimi jsou pracovníci, kteří budou celé tyto programy vytvářet. Je potřeba aby byly 

stroje neustále propojeny, ale zároveň komunikovaly nejen mezi sebou, ale také 

s lidmi. Vnášení dat, práce s nimi, ale i jejich ochrana bude vyžadovat lidsky provedené 

úpravy. Stroje mohou vytvářet tvary, ale jejich bližší specifikace budou vytvářet lidé.  

Tyto změny budou vyžadovat velké legislativní změny. Úpravy v právním  

systému ČR budou hlídat právě kvalifikovaní pracovníci v této oblasti. Řídící pracovníci 

budou také dohlížet na změny způsobené stroji a na přesné specifikace. Přidané hod-

noty budou pořád vytvářet a hlídat vedoucí pracovníci, kteří budou zprostředkovávat 

procesy a činnosti, které strojům svěřovány nebudou.  

Největším přínosem může být právě kreativní složka spojená s designem.  

Jde o spojení funkčnosti a potřeb a profese, které tyto složky nutně nepotřebují, jsou 

v ohrožení. Jedná se o manuální práce, rutinní výroby a činnosti. Tyto procesy totiž  

do budoucna zcela nahradí činnost strojů.  

Ohroženy tedy jsou manuální profese, jejichž náplň práce lze nahradit strojem. 

Pomocní pracovníci v ohrožení jsou napříč mnoha obory, ať už se jedná o plnění, balení 

či logisticky jednoduché práce. V budoucnosti se předpokládá potřeba spíše řídících 

pracovníků, kteří budou udržovat kontrolu nad celými procesy, neboť jednotlivé  

činnosti budou automatizovány. Ostatní pomocní pracovníci podpůrných činností bu-

dou nejdříve nahraditelní. Jejich náplň činností se může změnit tak, že tyto příslušníci 

těchto profesí budou muset být přeškoleni. Bude se tedy v první fázi jednat  

o transformování náplně jejich činnosti. 

Digitalizace nemá přímý dopad na spoustu profesí, které by se naopak profese 

mohly digitalizací posílit. Jsou to například lékaři (kromě zubních lékařů), všeobecných 

sester, porodních asistentek, zákonodárci a nejvyšší úředníci a mnoho dalších (OSTEU, 

2015, s.9-10). 
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  Faktory, které by měly být brány v potaz spolu s procesem digitalizace a jejich 

dopady na výnosy ČR, jsou ekonomické a kapitálové struktury české ekonomiky, míra 

hospodářského vývoje a urbanizace. Ty podmiňují schopnost vytvářet a spravovat  

fyzický kapitál (ten by měl být použit jako substitut za zaniklá pracovní místa) a dále 

schopnost spotřebovat či investovat kapitálové výnosy.  Z obrázku 7 vyplývá,  

že Skandinávské země jsou lépe připraveny na příchod digitalizace. Lze to přikládat 

tomu, že ČR má nižší úroveň domácího vlastnictví. To má za příčinu nízkou úroveň  

reinvestic spojenou s nižší mírou výzkumu a vývoje v ČR na rozdíl od jiných zemí v EU. 

Mělo by tedy dojít k zásadní změně struktury české ekonomiky, aby ČR udržela a nabila 

co nejvíce z potencionálu, jinak ji rapidně předběhnou jiné, kapitálově bohatší země 

(OSTEU, 2015, s. 3). 

Klíčové je zachytit tvorby nového kapitálu, který vzniká v procesu digitalizace 

přílivem skrz mezinárodní výrobní řetězce a zásadní bude složka odpovídající profesní 

struktury. Vytvoření kvalitní pracovní struktury je tedy esenciální.  

Rizika, která ohrožují nynější pracovní pozice se projeví nejen kvůli digitalizaci, 

ale kvůli celkovým změnám a je potřeba na ně reagovat. „Pasivní přístup může vést 

 k negativním relativním agregovaným dopadům na českou ekonomiku. Analýza od-

haluje, že podobné výzvě jsou, i přes vysokou hospodářskou vyspělost, vystaveny  

Obrázek 7 EU dle indexu ohrožení profesí 

Zdroj 17 model pozn.del. dle NUTs 2, vlada.cz 
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některé kontinentální ekonomiky, zejména Německo a do menší míry Francie. Strate-

gické myšlení veřejného sektoru obou zemí v zásadních strategických iniciativách 

(např. v konceptu Arbeit 4.0 či ve výzkumném centru pro Internet of Things v Angers) 

je ukázkou, že si tyto země potenciál i rizika tohoto procesu uvědomují a státní správa 

na ně reaguje“ (OSTEU, 2015, s. 3-4). 

Rozvojové aktivity spojené s digitalizací přináší větší potenciál pro vyspělé  

regiony, které se tímto trendem zabývají a mají dostatečné finanční prostředky k jeho 

rozvoji. Naopak málo vyspělé regiony budou mít více problémů tyto trendy dohnat. 

Vzhledem k velkým konkurencím na trhu, jsou i drobné výhody rozhodující. Možností 

řešení mohou být projekty rozvoje pokročilého ICT v regionech s malým přirozeným 

potenciálem. Do toho může spadat prioritní budování ICT infrastruktury, univerzitní  

a výzkumná centra, finanční nástroje a konzultační huby a další. 

Stát by měl brát v potaz i zvýšení sociálních výdajů. Lukrativnější a lépe placené 

pozice budou zastiňovat ty méně placené a lidé nebudou chtít na hůře placených  

pozicích pracovat. To povede k vyšším výdajům státu na sociální dávky i na celkovou 

reintegraci do pracovního procesu. Možné řešení je ve fondech na rekvalifikační kurzy 

a celoživotní vzdělávání. 

Celkově lze tedy říci, že ohroženy jsou hlavně profese, do kterých digitalizace 

zasahuje nejvíce. Průmysl 4.0 digitalizaci přináší. Lidský faktor bude vnášet kreativní 

část do celé práce, a kromě nově vzniklých pozic se udrží ty, kde bude nutná lidská 

přidaná hodnota. Nejvíce jsou ohroženy oblasti dopravy a skladování, těžba, dobývání, 

zemědělství, lesnictví a rybářství. V těchto oborech se často objevují povolání, která 

jsou čistě technicky manuální, a není zde potřeba žádných větších kreativních impulzů. 
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4 Koncept průmyslu 4.0 v konkrétní firmě 

V praktické části se práce zabývá zhodnocením podniku a jeho přístupu  

k inovacím v průmyslu 4.0 v ČR. Konkrétně hodnotí jeho nabídku digitálních technologií 

ve smyslu zapojení designu jako součásti a inovace pro potřeby jím vytvářených  

produktů. Zkoumá využití různých přístupů a jejich možnosti v implementaci digitali-

zace a technického zajištění. 

Kapitola 5 je věnována průzkumu, který zjišťuje názor a informovanost široké ve-

řejnosti v oblasti průmyslu 4.0. Je zde použita empirická metoda v podobě dotazníku. 

Ten pokládá základní otázky ohledně povědomí Průmyslu 4.0. Dotazník zkoumá po-

hled široké veřejnosti na změny na pracovním trhu v kontextu situace s lidskými zdroji, 

přijímání konceptů průmyslu 4.0. 

Součástí praktické části diplomové práce je analýza společnosti, která byla 

ochotna anonymně poskytnout informace o přínosu a využití průmyslu 4.0. Společnost 

si přeje být v anonymitě, protože využívání těchto technologií i postupů považuje  

za svou hlavní konkurenční výhodu. Pro tuto práci ji tedy nazveme Společnost A.  

Společnost A využívá včasné inovace a zlepšování interních procesů i používaných 

prostředků komunikace se zákazníky. Tyto kanály jsou digitalizované či automatizo-

vané a využívají konceptu průmyslu 4.0. Společnost poskytla semi-strukturované  

rozhovory s vedoucími pracovníky. Průzkum trhu v oblasti konkurenčních výrobků  

ve vybraném segmentu a nastavení vhodných technik upravujících postupy  

Společnosti A, s ohledem na přidání designového pohledu, konkrétně ve variantě  

design thinking. 
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4.1 Společnost A a koncept průmyslu 4.0 

Společnost A působí na trhu mnoho let. Její mateřská společnost sídlí v Německu. 

Je jednou z nejprogresivnějších firem zavádějících digitalizaci a automatizací  

na českém trhu. Její přední specializace je na elektrifikaci a komplexní modernizaci 

z technického pohledu. Jako velká firma zasahuje do více odvětví nejen v průmyslu. 

Společnost A klade velký důraz na dopady na životní prostředí.  

Vize společnosti vychází z vášně budování budoucnosti. Společnost A se ráda 

nechá inspirovat a spolu s partnery a zákazníky se nebojí inovací se silným zakotvením 

v realitě. Společnost A je také finančně důvěryhodná a spolehlivá. Ráda spojuje digi-

tální a fyzické světy a přetváří hodnotové řetězce a tím generuje další hodnoty. 

Společnost A tvrdí, že průmysl je vnímán jako přední nepřítel přírody a toto  

vnímání se snaží u svých klientů změnit. Ať už se jedná o elektromotor či o serverové 

úložiště, zákazníci se čím dál více zajímají na dopady na okolí i v menších případech. 

Společnost A tedy nabízí svým klientům nejen ekonomické výhody, ale poukazuje  

i na další přínosy digitalizace a užívání moderních technologií. Díky novým přístupům 

Společnost A se dosahuje i velikých finančních úspor. 

Díky novým systémům a filtračním zařízením se dosáhlo od roku 2014 snížení 

emisí o 70 % od původní hodnoty. Ve výsledku se jednalo o snížení emisí z původních 

60 tisíc tun na 18 tisíc. CO2 neutralita je světově řešeným tématem a Česká vláda  

se zabývá jeho snížením, jedním z největších producentů oxidu uhličitého  

jsou průmyslové výrobny. Celkově Společnost A ušetří kolem 16 milionů korun ročně 

(společnost A, 2019). 

Úspěšně Společnost A modernizovala továrnu pro svého zákazníka  

s dokončením projektu v roce 2018. Ve společnosti došlo k řešení úspory energií  

a stabilizování pracovních podmínek pro zaměstnance.  

“Energetických úspor bylo dosaženo kombinací nových technologií a řešení, 

včetně využití tepla vznikajícího ve výrobě, decentralizace zdrojů tepla, zavedení  

chytrého osvětlení včetně řídicích systémů, využití nových řídicích systému  

pro management energií” (Společnost A, 2019). V dnešní době je většina těchto  

procesů řízena automaticky. Bez zavedení chytrých technologií by nebylo možné snížit 

emise v takovém množství. Lidské složky jsou stále důležité v řízení procesu, ovšem 

samotné činnosti jsou zcela automatické. Jedná se tak o ochranu zpětné vazby. Řídící 

software si Společnost A vyvinula sama, a tak jsou veškeré přesnější informace  

veřejnosti nedostupné.  

U každé inovace, kdy dochází k zavádění nových systémů, které nejsou  

v dlouholeté praxi ověřené, nastává riziko. To lze ze simulací částečně vyloučit,  

ale v praxi i sebelepší systém může prokázat své věcné nedostatky. Pro některé  

společnosti je riziko neúnosné, pro některé je těžké akceptovat kvůli nedostatku  

ověřujících faktorů. K velké ztrátě dochází často nejen z hlediska peněz, ale také času. 
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Některé podniky si nemohou dovolit prodlevy, které jsou spojeny s náklady  

na projekty. Návratnost investic bývá akceptovatelná od 5 do 10 let v závislosti na pod-

niku. 

Nedávný projekt Společnosti A přinesl výraznou úsporu finančních prostředků 

podniku, ve kterém byla modernizace uskutečněna. Další velký přínos byl v podobě 

snížení vypouštění oxidu uhličitého a to kolem 4 000 tun. Jednalo se o modernizaci 

výrobní továrny. Počáteční investice byla kolem 43 milionů korun, doba návratnosti 

byla odhadnuta na 5 až 7 let.  

Modernizace spočívala v úpravě osvětlení a převedení odpadní teploty na využi-

telnou energii. Osvětlení dostala své IP adresy a dají se dálkově regulovat, zároveň jed-

notlivě (každé zvlášť) reaguje na změny a potřeby. Lze je buď manuálně či automaticky, 

pro každé světlo zvláště. Informace spojené s nastavením IP adres a propojeného sys-

tému přinášejí včasné diagnostické informace a sbírají data, ze kterých se tvoří využi-

telný řetězec. Firma má tedy přehled, kolik ji přesně stojí jaká část a kde je potřeba 

například navýšit zdroje. Přeměna odpadní teploty na využitelnou energii byla signifi-

kantní úspora, která i stabilizovala změny teplot na pracovišti, díky zlepšeným odvo-

dům.  

Dále tato inovace přinesla zlepšení pracovních podmínek a stabilizaci pracov-

ního výkonu. Dálkové ovládání usnadnilo některé procesy v továrně. Největší zlepšení 

bylo evidováno v oblasti manuální práce, kdy lze osvětlení nastavit dle individuálních 

požadavků pro každý sektor. To se týká intenzity světla i množství zapnutých světel. 

Projekt se dá také zařadit jako budoucí projekt nejen chytrých, ale také zelených  

továren.  

Společnost A používá strategii komunikace s klienty pro propagování svých  

modelů. Schéma 6 ukazuje na standartní postup při příchodu klienta, který má zájem 

o digitalizaci a automatizaci. 
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Již v počáteční fázi navázání styku s klientem poskytuje Společnost A  

nadstandartní službu a to v podobě ideálního plánu dostupných modernizací.  

Klientovi Společnost A pomáhá sestavit ideální plán modernizace dle jeho finančních 

možností. Tento plán sestavují experti Společnosti A, ovšem za řádné finanční  

ohodnocení. Celá „case study“ je pro mnoho firem finančně náročná, ale ve výsledku 

se dle Společnosti A vyplatí. Klient si v případě modernizace továrny nechává poradit 

expertním odhadem. Ten probíhá formou hodnocení stavu továrny, zkoumání procesu 

výroby, ale také prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci. Poslední fází je zhodno-

cení s majiteli továrny. Následně je sestaven plán, který pomáhá továrně dodržovat 

emisní požadavky nad rámec legislativy. Snížení byrokratické části i díky zlepšení  

a modernizace filtrace byla dalším přínosem digitalizace v továrně. V dané továrně 

bylo dosaženo maximální implementace v jejich finančních možnostech. Celý tento 

proces zachycuje obrázek 8. 

Jako nevýhodu stanovuje Společnost A již výše zmíněné riziko, že mnoho  

produktů je přizpůsobováno klientovi. Nedá se říci, že by modernizace či inovace  

dokázaly zajistit firmě nějaké jistoty v podobě nárůstu zájemců o jejich produkty, je to 

schéma 6 business model Společnosti A 

Příchod klienta

• Společnost A se prezentuje klientovi

• Klient prezentuje své požadavky

• Společnost A klientovi navrhne dostupná řešení, které 

nabízí

Case study

• Společnost A klientovi udělá finanční analýzu dostupných 

řešení

• Společnost A může klientovi za příplatek udělat analýzu 

potřeb konkrétní provozovny (továrny)

Vypracování konkrétního plánu

• Společnost A vypracuje klientovi konkrétní plán dle 

dostupné cenové hladiny

• Sestavení plánu prací a finální stanovení ceny

Počátek projektu

• Zahájení časového harmonogramu

• Počátek modernizace klientovy provozovny (továrny)

Vyhodnocení projektu

• Dokončení projektu a následná zpětná vazba klienta

• Vyhodnocení časových harmonogramů

• Přínos implementovaných prvků

Zdroj 18 vlastní zpracování dle interních dat 
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spíše nástroj, další součást celého komplexního systému a jistě ušetří fyzické náklady 

ovšem s určitou dobou návratnosti investice. 

Při celkové realizaci i zavádění Společnost A klade důraz na ekologii a konkrétním  

případě zmíněném výše se stará i o následný proces klienta spojených s ekologickou 

složkou. 

Do budoucna by Společnost A chtěla zlepšit dopravní infrastrukturu.  

Při zavádění průmyslových koncepcí do firem máme problém s dlouhou dodací lhůtou 

od ostatních dodavatelů. Mnohdy má Společnost A na projekt modernizace či restruk-

turalizace málo dostatečného času. Proto uvažuje nad možnostmi zlepšení  

logistických procesů a skladování potřebných materiálů. Dopředu objednat zboží od 

dodavatelů nelze, protože projekty zavádění jsou velice odlišné svými potřebami  

a možnostmi. Naopak Společnost A uvažuje nad konceptem chytrých koridorů, kterými 

se zabývá zejména Čína. Částečně to firmu zajímá z ekonomických důvodů a možností 

nových potencionálních cest. 

Při přepravě by společnosti pomohly i další nástroje. Některé zboží se při  

přepravě poškodí kvůli změnám teploty, kterých si řidič nevšimne. Kvůli mezičlánkům 

je těžké najít zodpovědnou osobu nebo zboží odebíráme s vědomím, že přepravce 

nemá technické možnosti lépe zajistit zboží, a tak se někdy náklad musí opakovat,  

což zabírá čas. Na logistický proces mají ve Společnosti A hned několik postupů.  

Ten, který by v budoucnu rádi rozvíjeli je právě logistický proces s možností ochrany 

objednaného zboží.  

4.1.1 Přínos designu a situace na trhu 

Společnost A má silné postavení na trhu ve svém tržním segmentu, přesto  

přiznává, že situace na trhu se rychle mění a její zavádění modernizace v ČR jde vcelku 

pomalu.  

Otázky ohledně designové složky označuje Společnost A jako důležité.  

Na příkladu z továrny výše, vysvětluje důležitost zapojení designové složky.  

Dříve se kladl důraz zejména na technickou složku věci, ale dnes je hlavní zaměření  

na zavádění chytrých továren nebo digitalizaci. Designová složka by v žádném případě 

neměla pokulhávat ať už se jedná o funkční design nebo ten průmyslový (Cikánek, 

2013). Je nutná funkční stránka designu, v případě chytrého osvětlení může být použit 

termín uživatelská přívětivost. To znamená, že systém je nejen funkční, ale přehledný 

a má svou uměleckou složku. Uměleckou pouze v uvozovkách, spíše funkčně přívěti-

vou, ve smyslu přehlednosti a systematičnosti. IP adresy osvětlení nastavuje sice  

IT expert, ale následně s ním pracuje management. Systém by měl být natolik  

nápomocný a vyladěný, že by měl být snadno přijatelný i pro běžného uživatele, který 

z přehledu zjistí, jak a co funguje. Bez této uživatelské přívětivosti nebudou mít klienti 

zájem o tento produkt, ale časem se na trhu objeví nějaký, který bude kombinovat 

všechny důležité složky, a to nejen ty čistě surově funkční, ale také esteticky pěkné  

a přehledné. 
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Design je Společností A považován za validní složku, kterou berou při vytváření 

v úvahu. Je jejich konkurenční výhodou myslet komplexně. Společnost A nevyužívá tzv. 

design thinking systému, jelikož s ním není obeznámena. Její cit pro průmyslový de-

sign spíše vnášejí zkušenosti a požadavky zákazníků, které bývají čím dál komplexnější 

a sofistikované. Sama Společnost A přiznává, že v dnešním konkurenčním světě je 

téměř každý detail rozhodující. 

Na prvních místech je technická splnitelnost, funkčnost, dopady na životní pro-

středí a funkční design. Mnoho klientů při konzultaci produktů a přání nedovedou po-

žadavky komplexně specifikovat i proto se s nimi vždy snaží navázat a vytvořit vztah. 

Pro Společnost A je přínosný nový pohled, který ji vyhodnocení přinese. Díky němu 

může vykrýt případné nedostatky získat komplexní pohled. 

Další nutnost je architektonické řešení, například při pokládaní osvětlení  

do výše zmíněné továrny, bylo nutné do továrny umístit i chytré senzory. Ty pak regu-

lují teplo i osvětlení v různých sekcích a navzájem se doplňují. Některá patra jsou  

v továrně otevřena – zde je těžší udržovat optimální teplotu a zabudovat tyto senzory 

tak, aby nepřekážely v běžném provozu. Byť se jedná spíše o funkční řešení, klient  

si nepřál pouhé zavěšení. Počítalo s architektonicky zajímavým řešením a osvětlení 

bylo zabudováno přímo do stropu tak, aby se stalo součástí celého elektrického  

systému budovy. Snoubení estetické a funkční složky tak nebylo vůbec jednoduché  

a řešení. Společnost A jej nakonec dosáhla. Právě tuto schopnost považuje za další 

konkurenční výhodu. Ke spolupráci byl přizván i architekt.  

Důležitým aspektem je i situace na trhu. Společnost A je firma, jejíž segmentem 

zákazníků jsou právě společnosti, které zavádí částečné či úplné automatizace či digi-

talizace. Její specializace na průmysl 4.0 a jeho koncepty trvá téměř od počátku tohoto 

trendu. Jako společnost, která od začátku byla spjata s moderními trendy, nemá  

momentálně zásadní problém, co se týče profesí nebo změnou pracovní struktury  

- myšleno v přechodem na nové systémy. 

Přesto velký problém vidí Společnost A v náboru nových kvalifikovaných  

zaměstnanců. Hledá technické pracovníky, kteří jsou schopni pracovat s počítači  

a jednoduššími IT systémy. Pro nábory má přes 5 let vybudované v ČR i své vlastní  

náborové centrum a v posledních letech se pokouší navázat trvalejší spolupráci  

s vysokými školami. Zástupci Společnosti A tvrdí, že je těžké sehnat zaměstnance, kteří 

by měli zájem o vzdělávací rozvoj. Zároveň přiznávají, že mají problém sehnat IT servis, 

který by pomáhal ostatním zaměstnancům a vytvářel uživatelsky přívětivé systémy. 

Jako jeden z předních problémů vidí nedostatky ve vzdělávacím systému ČR, který 

‚produkuje velmi malé množství technických oborů, a mnohdy jsou nově příchozí  

seznámeni s velmi zastaralými přístupy. Problém pak není přímo v přeškolování,  

ale v základech technické logiky, která se velice změnila. Zaměstnanci v Německu jsou 

daleko lépe připraveni z technických oborů než v ČR, tvrdí zástupci Společnosti A.  

Neochotu mladých vidí také v pro ně nelukrativních odvětvích některých sektorů.  

To, že vstupují do neznámých míst jim přivádí pocit nejistoty. Nejlukrativnější jsou 

podle nich manažerské pozice a spíše práce s lidmi než řízení strojů. Ve Společnosti A 

řeší spíše rozvoj zaměstnanců a podporu státu by jistě ocenili. 
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Existuje jen málo zájemců o práci na pozicích, které vyžadují určitou práci s IT 

systémy nebo automatizovanými procesy, které vyžadují určitý všeobecný rozvoj.  

Společnost A v nemá v ČR centrum jenž by takové pracovníky školilo, a tak by uvítala, 

kdyby stát vytvářel v oboru například centra celoživotního vzdělávání nebo rekvalifi-

kační centra či kurzy. Na otázku finanční podpory těchto aktivit z korporátních zdrojů 

odpověděli manažeři společnosti nejistě. U Společnosti A záleží na rozhodnutí mateř-

ské společnosti. Samostatně nemají k finančním zdrojům přístup bez schválení  

alokace zdrojů. Možnost vlastního financování ovšem vůbec nezavrhují. Problém 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků není ve společnosti akutní, ale pokud by byl, 

jsou si jistí, že by jej celá společnost velmi rychle řešila. 

Zanikání některých pozic je průběžné, ale žádné velké odchody pracovníků  

nenastávají. Pracovní pozice se spíše modifikují, a to v čase až dvou let. To bývá dosta-

tečný čas přeškolení zaměstnance na novou pozici. Společnost A uvádí, že toto  

je její hlavní výhoda, protože nemá jen jeden zdroj či segment podnikání a zákazníků 

a je tedy velká a rozmanitá škála. To jí umožňuje větší spektrum možností a vývoje. 

Samotní manažeři přiznávají, že v krátkém časovém horizontu s užším zaměřením  

by pravděpodobně byli nuceni nabírat spíše jiné pracovníky než trávit čas s přeškolo-

váním. Dlouhodobě mají malé procento fluktuace zaměstnanců. Za důvod považují 

stabilní a v ČR nadstandartní finanční příjem na většině pozic a také práci s různoro-

dými činnostmi.  

O možnostech rekvalifikačních kurzů od soukromých společností náborový tým 

Společnosti A ví, ale málokdy využívají jejich služeb. Pokud se jedná o rekvalifikaci  

do IT, je těžké najít tu správnou firmu. Na trhu ČR spatřují pouze jednoho kandidáta,  

u kterého si vyhlíží zájemce, do budoucna zatím ale nepřemýšlí o větší spolupráci. 

Obecně se jedná o dlouhodobou, časově i finančně náročnou činnost lidí, kterou  

si Společnost A zpravidla hradí sama. Mnoho kurzů je tedy zkracováno na úkor kvality 

výuky. Na druhou stranu by nebylo špatné tyto zájemce nějak podpořit a získat pro ně 

nějaké výhody, delší rekvalifikační kurzy a podobně. Nevýhodou z této strany  

je důvěryhodnost rekvalifikačních firem a jejich způsoby výuk, které by Společnost A 

musela dlouhodobě prověřovat a hlídat. Jedná se tak o činnost navíc, na kterou  

se zatím nechystají. 
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4.2 Potencionální možnosti Společnosti A 

Pro společnost A byla vytvořena série doporučení na zlepšení jejích potřeb 

 v oblasti konceptu Průmyslu 4.0. 

 Společnost má dobré postavení na trhu a aktivně se podílí na vlastních vývojích 

a implementaci digitalizace. Zlepšení ve Společnosti A by mohlo být přínosné  

v podobě implementace digitálních senzorů při logistickém procesu. Společnost  

využívá externí sub-dodavatele zboží a materiálu. Poskytnutí školení a vybavení  

dodavatelů touto technologií by mělo pozitivní přínos ve zkrácení času dodání  

a zvýšení kvality zboží. Snížení chybovosti, by Společnosti A mohlo přinést zkrácení 

času, některých časově náročných procesů. 

Jako další potencionální návrh, by mohlo být zlepšení, spočívající v lepší  

prezentaci produktů klientům a jejich větší přizpůsobení v podobě přehlednosti  

softwarového užívání. Klíčové jsou vzhled a přehlednost. Služby, které je Společnost A 

schopna poskytovat mají velký potenciál i pro střední podniky, které nechtějí  

nebo si ani nemohou dovolit kompletní automatizace či digitalizace, a přesto by jim, 

částečné modernizace přinesly spoustu výhod. Na trhu by tak Společnost A dala vědět 

i segmentu, ve kterém se od roku 2018 aktivně také pohybuje, že předmět její činnosti 

není pouze zaměřen směrem, který většina lidí vnímá jako její hlavní. 

4.2.1 Zavedení digitálních senzorů 

Senzorické snímače by mohly být odpovědí Společnosti A na kontrolou  

dodávek od dodavatelů a přehledu o příchozím materiálu. Materiály a zboží jsou někdy 

dodány do Německých skladů a až později převáženy dalším sub-článkem na místo 

určení. Zde dochází k prodloužení času a zvýšení rizika chybovosti, včetně ztráty  

některých komponentů z důvodů nekvalitního skladování. Snímače by zároveň  

by mohly pomocí digitalizace ulehčit některým dlouhotrvajícím činnostem.  

Společnost A nemá velké sklady přímo v ČR, ale nákup některých materiálů, které mají 

dlouhou dodací lhůtu, by mohl být bez problému skladován v Německu, kde Společ-

nost A má skladovací možnosti. Zároveň by se pomocí propojené evidence snadno 

zjistilo, kolik materiálu je kde dostupného. Senzory pomáhají udržovat přehled,  

ale také správnou nakládku tak, aby nevznikaly zbytečné náklady navíc. Rovněž  

technické propojení dodávek a logistických procesů by Společnosti A pomohlo snížit 

čas potřebný pro dopravu samotnou. Na začátku by digitální senzory pomohly  

mapovat trasy dodávek a najít optimálnější řešení. Zároveň by Společnost A měla větší 

přehled o trase dodávek a případně by mohla i zjistit, zda je chyba způsobena dlouhou 

přepravou nebo je na straně dodavatelů. Některé zboží by také mohlo využít kontroly 

teploty, kterou senzory dokáží evidovat. Případní přepravci by tak měli o nákladu  

naprostý přehled a nedocházelo by ke zbytečným ztrátám. 

Společnost A by díky uvedeným opatřením mohla používat více českých  

dopravců a kontrolovat si tak své mezičlánky. Mnoho zboží je vybíráno v rámci Evropy, 
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kde se jedná o výrobní podniky, které nemají tak velké a flexibilní lhůty dodání materi-

álu či výrobků i kvůli rychlosti dodání. Společnost A používá externí přepravce, kteří  

se stávají dalším mezičlánkem. Ovšem kvalita při přepravě je nižší než když se do pro-

cesu zahrnuje méně mezičlánků. Senzory by zajistily přehlednější předávku informací. 

Jednou z možností tedy je senzory vybavit české dopravce a naučit je s navrhnutým 

zjednodušeným systémem, který by hlídal evidenci a teplotu při přepravě  

anebo dodávku zboží do Německých skladů, kde by bylo dle nutnosti evidováno  

a nakládáno pro další přepravu. Třetí možností je vybavení externích mezičlánků.  

Tyto senzorické digitální snímače by tedy zajistili kompletní digitální evidenci. 

Dodavatel by dostal jednoduchou aplikaci a na zboží by byly nalepeny QR kódy.  

Dodavatel by pak při nakládce zboží použil senzorické snímače, které by naskenovali 

QR kódy. Systém by dal automaticky vědět a zaevidoval, že zboží se nakládá a jde  

do pohybu. Zároveň dle druhu zboží i materiálu by systém upozornil na speciální po-

žadavky a nutnost ohlídání přepravovaného zboží. Pomocí GPS lokátoru uvnitř digitál-

ních snímačů, by Společnost věděla, kde se zboží nachází a kam směřuje. Aplikace  

v telefonu dodavatele by poslala, dle vnitřní evidence ze Společnosti A, adresu,  

kam se má zboží doručit a případně i speciální požadavky.  

V případě změny trasy či jen jiného finálního skladu by pracovník Společnosti A 

zadal změnu do počítače a aplikace na telefonu by jej urychleně informovala o změně 

a zaevidovala to do systému. V cílových skladech by pak pracovníci také byli automa-

ticky informováni a v databázi by se objevila změna.  

Zároveň by ve skladech byl přehled o opravdovém fyzickém zboží, které  

je k dispozici, jeho množství, váze a jestli je udržované v potřebných teplotních  

podmínkách. Díky těmto senzorům, by se na chybu včasně přišlo. Snadno by se elimi-

novaly případy, kdy zbytečně dochází k poškození zboží. Stalo se například, že dodávka 

zboží byla na skladě Společnosti A po dobu dvou měsíců a až při dovozu na místo  

finálního použití druhým dodavatelem se přišlo na jeho nepoužitelnost. Ohebné části 

totiž musely být převáženy a skladovány v teplotách nad 20 stupňů. Jelikož se tak  

nestalo, došlo k poškození ohebnosti materiálu a nemohl být použit. Řešení a hledání 

viníka trvá dodnes a se Společností A rozvázal jeden z dodavatelů smlouvu. Na projekt 

se navíc zvýšily náklady, protože některé činnosti v procesu musely čekat na nové 

zboží.  

4.2.2 Využití konceptu design thinking pro potřeby Společnosti A 

Společnost A by mohla vylepšit propagaci svého produktu i produkt samotný 

pomocí design thinking. Je to vhodný nástroj k prosazení kvalit na trhu a zároveň  

by mohl pomoci upevnit pozici na českém trhu a nabídnout přesné řešení pro vhodné 

klienty. 

Prvně si musí zvolit jednotlivé business modely pro své segmenty. U takto velké 

firmy to jistě nejde celoplošně. V příkladu se zaměříme na model prodeje zavádění 

konceptů chytrých a ekologických továren. Jako první je třeba si zvolit mapu empatie, 

která utváří očekávání a potřeby zákazníků. Při vytváření map empatie jsou základem 
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persony, tedy osoby zákazníků a jejich myšlení a jejich potřeby. Základem je,  

co si zákazník myslí, cítí, co jsou jeho zájmy a jejich predikce. Nelze se zaměřovat pouze 

na jeho profesní zájmy. Pokud má být produkt či služba funkční musí být vytvořen zá-

kazníkovi na míru. 

Z persony  na obrázku 8,  je vidět, že „majitel továrny“ jak personu nazveme, 

není předně pro automatizaci a digitalizaci, protože v ní vidí ztrátu svých zaměstnanců 

a ztrátu kvality, o kterou se dlouhá léta snaží. Technicky je jeho provoz momentálně 

ohrožen, protože věří v poctivou práci, i když si myslí, že podnik zkrachuje kvůli velkým 

společnostem, které na trh vstoupí. Do té doby doufá ve změny, které vymyslí nebo mu 

je přinesou stálí odběratelé se kterými má smlouvami pro následující rok, maximálně 

dva. Stres mu přináší hypotéka na dům a další závazky. Finančně přemýšlí pouze na 

krátkou dobu.  

Druhým krokem je takzvaná ideace. První fáze by se dala považovat  

za dlouhodobější brainstorming, kdy by se mělo vygenerovat co nejvíce nápadů.  

Je tedy zaměřena spíše na kvantitu. Druhá fáze procesu ideace je zaměření na kvalitu 

tzv. syntéza informací. Z nich pak lze udělat SWOT analýza nebo jen určení klíčových 

faktorů. SWOT analýza umožňuje identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí  

i hrozeb. Existují i jiné postupy, jak rozvíjet design thinking, jde o cílené představy  

a konkretizaci.  

 

 

 

Obrázek 8 persona pro segment Spol.A 

Základní charakteristika 

• Majitel provozního závodu se dvěma výrobními továrnami – má stálé 

smlouvy a plán výroby pro další rok. Dlouhé prodlevy by jeho podniku 

uškodily. 

• Věk 35-45 let 

• Zvyklý na rutinní procesy 

• Velmi opatrný přístup ke změnám 

• Majitel Škodovky 

• Nepřesunul výrobu do zahraničí, protože je rád v ČR 

• Má rád své zaměstnance – záleží mu na kvalitě výroby 

• Zabývá se průmyslovými výrobky, zpracovatelským materiálem 

• Má hypotéku na dům  

• Problém najít kvalitní a stálé manažery  

Zájmy: manželka, děti a firma, má rád české jídlo a víkendy doma s rodinou 

Co si myslí a cítí: Cítí se nedoceněný, má obavy, že jej převálcují jiné větší korporátní společnosti 

nebo že se bude muset stát jejich součástí. Způsob jak věci dělá, považuje za nejlepší možný. 

Co slyší: že to bez modernizace nejde, stroje nahradí lidi, výrobky z Číny jsou levnější, ale dělají je 

v nelidských podmínkách 
Co říká a dělá: to nejlepší pro zájmy firmy a aby splácel hypotéku i další závazky, které na sebe v 

posledních letech nabral, doufá že všechno zvládne sám 

Business vybudoval před léty technickými znalostmi a lajckým rozumem 

Zdroj 19 vlastní zpracování 
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Tabulka 3 ukázka SWOT analýza 

výtažek SWOT analýzy 

silné stránky slabé stránky 

 zavedení procesů zajistí komplexní 

kontrolu 

 velké finanční ztráty 

 zajistí zpětné vazby 

 nový uživatelé se s obsluhou učí nějaký čas 

 zvýší produktivitu o více než 20 %  možnost manuálního přepnutí s neomeze-

nými možnostmi  zajistí stabilní pracovní prostředí 

příležitosti hrozby 

 již existující zavedené modernizace 

 uživatelsky více složité  

 funkční propojení digitalizace a auto-

matizace 

 regulace systému 

 nabídka servisu k systémům 

 firmy samy zavádějí vlastní verzi inovací 

 dlouhodobá spolupráce 

 krach klientů z důvodů finanční zátěže 

 relativně krátce fungující systémy z po-

hledu ověření 

  

 

 

Zdroj 20 vlastní zpracování 

 

Tabulka 3 zdůrazňuje hlavní potenciál a hrozby ve firmě. Příležitostí  

je dlouhodobá spolupráce, která vytvoří vztah mezi klientem a společností a také  

zajistí exklusivní servis. Výhody samotné implementace modernizace je velkým  

lákadlem, které klienti jistě uvítají. Zároveň Společnost A modernizuje své postupy  

a to jí přináší zvýšení efektivity a snížení nákladů. V tomto konkrétním případě počí-

táme s faktem, že zde modernizace má klientovi a jeho zaměstnancům ulehčovat 

práci v továrně, a ne zaměstnance zcela nahrazovat. Systém tedy musí být přehledný 

pro větší škálu uživatelů a vytvářet jim lepší pracovní podmínky. Jádrem tedy bude 

uživatelsky přehledný systém, který majitel či vedoucí pracovníci mohou kontrolovat  

i vzdáleně. Vyšší management či majitelé často sami jezdí domlouvat schůzky a jsou 

stěžejní i v obchodním procesu. Účinná je dle Osterwaldera a Pigneura otázka  

„Co kdyby?“. Ta napomáhá k odpoutání od zažitých stereotypů a omezení (Osterwal-

der, 2016). Zároveň ve Společnosti A předejde chybám, které u zavádění technologií 

musí řešit. To znamená „Co kdyby?“.  Co kdyby museli posléze výroby automatizovat 

do budoucna třeba na opravdu plně, bude náš systém mít možnost se rozvinout,  

připravíme na to půdu pro klienta. „Co kdyby?“ byl systém ovladatelný na více úrovních, 

tak aby některé systémové ovládání bylo dostupné pro všechny a vyšší stupně pouze 

pro vyškolené pracovníky a další otázky. 
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Dá se říci, že finanční faktory mohou být esenciální v rozhodování klienta stejně 

jako uživatelská přívětivost, u které je potřeba, aby byla na řídící úrovni co nejjedno-

dušší.  

Následným krokem je převedení myšlenek do vizuálních celků. Společnost A by 

mohla přemýšlet na VR realitou a zobrazení ve 3D.  To by jí mohlo pomoci s designovou 

částí integrace a implementace nových systémů. Vizualizace je v průmyslu podstat-

nou a často podceňovanou složkou, která je v praxi příčinou spousty drobných pro-

blémů, které ústí ve finančně drahé odstraňování.  

Po užití vizualizace a vizuálního myšlení, při kterém mohou být použity i třeba 

diagramy, je potřeba udělat prototypizaci. Následné skupiny prototypů by měly být 

testovány a zapsány, přičemž by měly být uvedeny i jejich výhody a nevýhody.  

Pro možné chyby je potřeba představit si různé varianty. K těm mohou dospět  

například pomocí varianty scénářů či dalšími nástroji. V případě Společnosti A  

by mohly přijít vhod i modelové scénáře, které by byly testovány. Prototypy by měly 

vykazovat i estetické pojetí celého systému. Nemusí se jednat pouze o úpravu  

fyzických prostorů, ale hlavně systému. Po sérii testů by se upravil finální prototyp 

spolu s estetickými prvky. Je považováno za nezbytné propojit funkční části některých 

prototypů. Softwarově se dá říct, že by se jednalo o podobně fungující systémy. 

Společnost A by tak mohla vytvořit unikátní layout, který by reprezentoval  

její softwarový ovládací produkt. Software by se tak stal jejich vizitkou, která by nesla 

určité náležitosti, které by Společnost A připomínaly a zjednodušovaly pro uživatele 

systémové náležitosti.  

Například ovládací systémy by měli stejné kolonky v levém rohu a „autopilot“ 

by byl vždy pod nimi. To by Společnosti A také umožnilo proškolení více lidí,  

kteří by pak celé systémy fyzicky předávali klientům. Následná péče o klienta  

a kontrola by mohla sloužit jako zpětná dlouhodobá vazba společnosti, kterou potře-

buje. 

Z analýzy vyplývá, že možností Společnosti A by mohla být nabídka splácení 

investice do modernizace přímo Společnosti A. Klient by si tedy nemusel půjčovat  

od banky s nevýhodnými a nepřizpůsobivými tarify s malou podporou inovačních  

investic. Dále by Společnost A po zmodernizování měla nabízet své služby s podporou 

nebo školením zaměstnanců na různých úrovních, kteří budou s inovací přicházet do 

styku. 

V neposlední řadě se Společnost A prezentuje jako firma s ekologickými  

závazky, což by měla být její konkurenční výhoda. Je tedy dobré toto zdůrazňovat 

i pomocí kreativní či výtvarné složky. Společnost je vnímána, jako velký industriální 

podnik, pro širokou veřejnost v ČR je však téměř neznámá její činnost z pohledu péče 

o ekologii. Určitá marketingová investice do propagace by naklonila širokou veřejnost 

k procesům automatizace nebo zavádění chytrých továren. Pohled široké veřejnosti  

je spíše skeptický a zaměřen na obavy z dostatku pracovních míst.  
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Pomoci by Společnosti A mohli škály barev. Zdánlivě jednoduchý tah by udělal 

program systému přehlednější, zvoleny by měli být barvy, které se by v černobílém 

 layoutu byli jednoznačně vidět. Na příkladu softwaru ovládání světel by mohla být 

zvolena červená pro hlášení chyb, žlutá pro nastavení časového spínače, zelené  

kolečko pro aktivně zapnutá světla a modrá pro nastavení intenzity, nebyla  

by automatická. Tím by se zjednodušila škála barev a celý systém by byl přehlednější. 

Barvy totiž nikdy nejsou vidět samostatně, ale v kontextu s ostatními barvami 

(McWade, 2016, 30). Barvy by měli být sladěné a dohromady dávat celek, který člověka 

připoutá, jako sladěné prvky, které k sobě patří. Dále je důležitý typ písma a mezery 

mezi textovými sloupci. Když je písmo moc u sebe, špatně se čte. Doporučuje  

se nastavení tvz. Slitků. „Slitek (či ligatura) je znak písma složený ze dvou či více znaků 

zkombinovaných do jednoho.“ (McWade, 2016, s. 54). Tyto detaily by celý program  

udělali nejen uživatelsky přívětivější a přehlednější, ale také žádanější do budoucna, 

kdy opravdu o programových systémech na trhu budou rozhodovat detaily. 

V dotazníkovém šetření byla respondentům položena otázka, zda mohou uvést 

nějaké společnosti, které jsou podle nich ve výrobním průmyslu nakloněny ekologii 

(zájmu o přírodu). Respondenti takto vnímají tyto průmyslové společnosti: Tesla, TPCA, 

Škoda Auto, DHL, Radegast, Sonnentorn a Adidas. Pouze tyto průmyslové podniky  

dle respondentů uskutečňují kroky, které jsou nad rámec povinné legislativy v oblasti 

ekologie. 

Zároveň by Společnost A neměla podcenit situaci na pracovním trhu a zajistit  

si proškolené kvalifikované pracovníky, kterých bude do budoucna potřebovat více,  

ze strany rozvoje v oboru zavádění modernizací a digitalizace. Kromě programu  

stabilního přeškolování a nabídky externích stáží v zahraničí, které firma nabízí, svým 

zaměstnancům je dobré zaměřit se na potřeby zvětšování a budoucí potřeby.  

Ta by se měla zajistit buď aktivní spoluprací s vysokými školami, oborově zaměřenými 

na potřeby firmy nebo na soukromá vzdělávací centra, která by za určité finanční  

ohodnocení, které by mohlo být i „spláceno“ po nástupu na konkrétní pozici ve firmě. 

Řešením by také bylo nabízet tyto výukové programy ke studiu vysokých škol. Nemusí 

se jednat pouze o stání vysoké školy, ale třeba soukromé instituce. 

Z pohledu státu se aktivně nemění výukové obory, ale pouze určitá část  

výukových programů. Iniciativa podpory inovací pro průmysl 4.0 také není zcela aktivní. 

Rezervy jsou v podpoře přeškolování nebo celoživotních center, jak je doporučováno 

výzkumy prováděnými pro vládu v teoretické části práce.  

 Spolupráce se společnostmi poskytující rekvalifikační kurzy v oblasti IT  

může být dalším řešením. Existuje množství zájemců, kteří se aktivně zajímají  

o přeškolení do IT sektoru. Nabídka finanční podpory jednotlivců při zvolení určitých 

programů může být užitečným řešením. Společnost A si může najmout externí  

nezávislou firmu, která prověří kvalitu společností nabízejících tento typ kurzů  

a školení a vyhodnotit, zda na českém trhu jsou nějaké vhodné pro její potřeby. Externí 

společnost by byla finančně dražším řešením, ovšem řešila by problém s nedostatkem 

času a pracovníků, které by Společnost A potřebovala k dispozici na nábor. 
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5 Vnímání a potenciál průmyslu 4.0 v ČR  

Průmysl 4.0 přináší veliký potenciál, který by měl být podpořen zájmy státu, firem, 

ale také široké veřejnosti. Vzhledem k plánovým změnám a struktuře trhu, by lidé měli 

mít zájem o nově příchozí obory. Situaci v ČR sondoval dotazníkový průzkum. Dále pro-

běhly semi-strukturované rozhovory s otázkami z dotazníkového šetření. Jednalo se o 

doplnění otevřených odpovědí. Tohoto průzkumu se zúčastnilo celkem 322  

respondentů. Dotazník byl, předkládám osobám starším 15 let. Nejvyšší věkovou  

skupinou, která se dotazníku účastnila, byla skupina do 65 let. Tento dotazník měl  

mapovat základní povědomí o průmyslu 4.0, tak, jak jej vnímá veřejnost a pracovníci 

samotní. 

  

Respondenti, dle grafu 5 měli většinově vysokoškolské vzdělání, a to celkově  

z 68,3 %. Respondenti pracují z 13 % v oboru administrativy a z 13% v informačních 

technologiích. Dalších 9,3 % pracuje v managementu, 8 % ještě studuje.  Obchod, sta-

vebnictví a manuálně zatížená výroba, služby, finance a doprava, jsou oborem 5,6 % 

respondentů. Ostatní obory jako věda a výzkum, cestovní ruch a další jsou ve vzorku 

pouze pod 2 %.   

 Pro průzkum bylo důležité zjistit, jestli se respondenti cítí ohroženi na svých 

momentálních pracovních pozicích kvůli digitalizaci a automatizaci. Kolem 40 % admi-

nistrativních pracovníků na pozicích office support, asistentka a podobných se cítí být 

částečně ohroženi automatizací. Hlavní náplní jejich práce je mnoho ad-hoc úkolů, 

Graf 5 dosažené vzdělání 
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Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
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středoškolské s výučním listem

středoškolské s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské bakalářské

vysokoškolské magisterské

Zdroj 21 vlastní zpracování 
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které postupně nahrazují automatické procesy a práce je méně pro menší počet lidí. 

Společnosti zavádí inovace, které částečně nahrazují tyto pozice a je potřeba pouze 

zlomek lidí ke stejným úkolům. Na místě jsou spíše obavy z nutnosti rekvalifikace pro 

kancelářské pozice. Ke změnám jsou negativní spíše osoby starší 40 let. Pozice typu 

osobních asistentek CEO zatím nepovažují nástup těchto technologií jako ohrožující, 

spíše jako vítaný. V jejich pozicích závisí, stejně jako v managementu jako takovém,  

na osobní komunikaci a styku s klienty. Uvítaly by více propojené databáze, kdy by jim 

technologie práce usnadňovaly. Pracovníci statistických oborů výpočtů cítí potřebu  

vyhledávat další vzdělávání ve svém či příbuzném oboru. Dle nich je velmi  

pravděpodobné, že jejich obor bude částečně nahrazen počítačovými automaticky  

nastavitelnými procesy. Na jeden projekt zahrnující sběr, vyhodnocení a nastavení dat 

je momentálně potřeba tým 10-15 osob, které již používají technické pomůcky (typu 

automatické úpravy vzorců a databáze). S příchodem umělé inteligence (IA) již rapidně 

poklesly počty těchto pracovních pozic ve firmách. Do budoucna odhadují, že na tento 

samý projekt, bude potřeba pouhé 3 osoby.  

 Manuální pracovníci a pracovníci v továrnách si myslí, že do ČR přijde větší  

automatizace až za 10-15 let a nepřipadají si tímto faktorem přímo ohroženi. Důvodem 

je, že jsou na pozicích velmi špatně finančně ohodnoceni a přechod na strojovou au-

tomatizovanou výrobu ve svých firmách nevidí reálně. Argumentují, že v ČR do jejich 

odchodu do důchodu kompletní změny nenastanou nebo se neimplementují do míry, 

kdy zde oni nebudou potřeba. Pracovníci ve stavebnictví pomoc strojů vítají, propoje-

ných systémů a samostatně funkčních strojů se nebojí, spíše by je přivítali. Například 

těžké vrty základů jsou prý i s moderními technologiemi náročné. Přístroje jsou natolik 

drahé, že se firmám pro stavby budov a kanceláří vyplatí, spíše u jednoho manuálně 

ovládaného přístroje prostřídat 2-3 zaměstnance za směnu. 

 Nejvíce se ztráty pracovních pozic bojí v ČR osoby v bankovnictví, naopak digi-

talizaci a automatizaci nejvíce vítají pracovníci v IT. 

 Dle průzkumu České televize, ale v IT oborech v ČR k roku 2018 chybí přibližně 

20 000 pracovníků. Firmy často přecházejí k náboru nezkušených pracovníků. Nedosta-

tek lidí v IT oborech je diskutovaným tématem a je odhadováno, že v dalších letech i 

dle průzkumu vlády, který byl uveden v teoretické části, i dle firem se budou tyto obory 

spíše otevírat. Jedná se o jedny z nejlépe placených pracovních pozic (ceskatele-

vize.cz, 2018). Lidé mají zájem o rekvalifikační kurzy, ale ty jsou jak časově, tak finančně 

náročné. Většina účastníků tak při těchto kurzech musí opustit své stávající místo 

(green fox academy, 2018). Rekvalifikační kurzy lze zajistit i přes úřady práce. Od ledna 

do června 2018 se jich zúčastnilo přes 6 000 osob v oblasti počítačové gramotnosti a 

logistice (ceskatelevize.cz, 2018). Potíž zde může být ve financování i ze strany pří-

spěvků států, ale také proto, že účastníci rekvalifikačních kurzů musí být evidováni na 

úřadu práce ČR. Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají 

podle ustanovení § 109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifi-

kačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro uchazeče na období 3 

let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu 
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práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. Tím pádem finanční příspě-

vek nemusí vůbec projít.  

 Lidé by měli větší zájem o IT obory, kdyby se do nich vnášela více kreativní 

složka. Líbí se jim například pozice grafiků, které jim připadají výnosné. Mnoho lidí  

si nedokáže představit, že by pouze koukala do strohých databází a upravovala čísla. 

Zveřejnění možností IT sektoru jednotlivých firem a poukázání, že IT již není pouze  

o surových databázích by mohlo potencionální zájemce také přilákat a nadchnout. 

Lidé rádi práci přinášejí přidanou hodnotu.  

Jednou ze základních otázek bylo, jestli je respondentům znám pojem  

průmyslu 4.0, tedy co přesně si pod ním představují. Až 64,8 % účastníků zná pojem 

průmysl 4.0, zbylých 35,2 % tento pojem nezná vůbec nebo neví co si pod ním před-

stavit.  

Tabulka 4 Co dle respondentů spadá do Průmyslu 4.0 

Co spadá : % 

robotika 81,50% 

automatizace 64,80% 

chytré továrny 64,80% 

digitalizace obecně 63,00% 

internet věcí 59,30% 

nanotechnologie 50,00% 

digitální senzory 48,10% 

3D tiskárny 48,10% 

propojovací systémy 46,30% 

softwary obecně 38,90% 

biotechnologie 35,20% 

inteligentní výroba 35,20% 

logistické trasy 31,50% 

umělá inteligence 1,10% 

Zdroj 22 vlastní zpracování průzkum.šetření 

  

Dle Tabulky 4 přes 80 % respondentů řadí robotiku do Průmyslu 4.0 a považují 

jí tak za specifikaci celého průmyslu. S tím pojí i pojmy automatizace, chytrých továren 

a digitalizace obecně. Překvapivě malé procento řadí umělou inteligenci mezi průmysl 
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4.0. Většina respondentů se také necítí být zásadně ohrožena těmito  

technologiemi, naopak jejich přínos a rozvoj vítá.   

 Respondenti také nejsou přesvědčeni, že vláda dostatečně reaguje na změny 

spojené s příchodem digitalizace a automatizace. Také si myslí, že vláda ČR zaostává 

v úpravě legislativy (například zařazení kryptoměn do daňové legislativy).  

S tím souhlasí i firmy, které dle výzkumu agentury CEEC mají problémy s dlouhými  

byrokratickými úkony, které je zpomalují. Některé firmy tak volí vývoj a výzkum  

v zahraničí, pokud zde mají například mateřskou společnost nebo perspektivnější 

možnosti a potřebný kapitál. V grafu 6 je vidět, jak veřejnost bere desing důležitý. 

 

  Respondenti také považují designovou složku za důležitou i v technických  

věcech. Dodávají, že estetická a funkční složka jsou často důležité zejména v dnešní 

době, kdy je velká konkurence a o všem rozhodují detaily. Například užívání interneto-

vého průzkumníku Google, považují lidé za přehlednější a lépe nastavený než ostatní 

prohlížeče. Dá se tedy považovat za uživatelsky přívětivý, a to rozhodlo o možnosti 

jeho vývoje. Také jeho technické parametry se přizpůsobily úpravě oken, což vedlo 

k důležité inovaci pro prohlížeče, které začaly nabízet automatické překlady stránek  

a další funkce. 

Graf 6 pocit respondentů z doležitosti designové složky 

80,80 %
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Důležitost designu v technických věcech

ano
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Zdroj 23 vlastní zpracování 
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5.1 Doporučení pro ČR 

Vzhledem ke změnám na pracovním trhu i zvýšeným nárokům, které jsou  

spojeny s příchodem nových technologií, je třeba reagovat správnou přípravou  

pracovníků. Je potřeba zajistit dostatečnou kvalifikační přípravu studentů, nastupují-

cích do profesí zasažených digitalizací a automatizací. Změny se mohou dotknout  

i stávajících pracovníků. Proto je vhodné se zaměřit na rekvalifikační kurzy,  

přeškolování a na celoživotní vzdělávání celkově.  

Prioritou státu je vyspělá rostoucí ekonomika. Zajištěním vzdělávacích potřeb 

v oborech, které jsou již teď silně vyhledávány, zajistí udržení nízké míry nezaměstna-

nosti. Bohatý lidský kapitál se odrazí i na příchodu velkých zahraničních společností, 

což přispěje k celkovému růstu HDP.  

Systém vzdělávání by měl přispívat k individuálním potřebám a kooperovat 

s praktickými zkušenostmi z různých oborů. Design by měl být součástí výukových 

programů pro technické pracovníky stejně tak, jak prolíná téměř všechny obory. Mimo 

to přináší nový pohled na věci, které mohou přinést velký užitek. Pro inovace, bylo vždy 

klíčové jejich zakomponování. Design může značně pomoci při uvádění uživatelsky 

přívětivých inovací na trh, v jejich implementaci a dalším vývoji. 

Mnoho států po celém světě i v Evropě zavádí vlastní iniciativy, které podporují 

jednotlivé aspekty vývoje. Neopomíjí mnoho oblastí právě proto, že tyto koncepce  

programů spolupracují napříč různými odvětvími. Stát podporuje různými prostředky 

jejich rozvoj a stará se o přínos pro společnost. Podniky přinášejí know-how a vědci 

zase inovativní řešení. Společně jako celek vytváří funkční systém, který rozvíjí  

‚celkovou ekonomiku. Většina podniků, které se zajímají o digitalizaci a automatizaci 

jsou tzv. učící se organizace, které vnímají neustálou nutnost rozvoje a vývoje.  

ČR by tedy měla reagovat vytvořením podobného kooperativního konceptu, 

který by zasáhl oblast vzdělávání, investic a dalšího vývoje. Taková iniciativa by tedy 

podpořila hlavní koncepty Průmyslu 4.0, které by se v ČR měli rozvíjet. 

Nedostatek IT pracovníků v ČR může být způsoben i nedostatečnou podporou 

oboru (jak již bylo v kapitole 5 uvedeno). Rekvalifikační kurzy jsou finančně i časově 

náročné. Finanční podpora státu by tedy byla na místě. Větší výběr andragogických 

programů dotovaných státem v rámci celoživotního vzdělávání by byl velice vítán. Stát 

by se dotačně mohl spojit se soukromými společnostmi, které takovéto pracovníky  

potřebují. Zároveň je potřeba investovat do podpory těchto programů. Velká část  

potenciálních pracovníků o ně nemá zájem, protože o nich moc nevědí. Německý  

program Industrie 4.0 má i vědecké soutěže a ocenění. Těchto soutěží se může  

zúčastnit široká veřejnost a nejsou omezeny věkem. Podobný program v ČR, který není 

určen pouze studentům a seznamuje širokou veřejnost s různými koncepty Průmyslu 
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4.0, by mohl pomoci k větší atraktivitě těchto oborů a menších obav z nástupu  

digitalizace.  

Například Volkswagen group v Mladé Boleslavi má zavedenou chytrou továrnu, 

která využívá pro vývojové centrum VR realitu. Nastavení této VR reality potřebuje IoT. 

Pracovníci s VR brýlemi přesouvají předměty a po schválení procesu provedou stroje 

jednotlivé činnosti dle kopírování trasy pracovníků, tak jak bylo ve VR realitě určeno. 

V tomto směru je nutná větší invence ze strany státu. Ideální by bylo vytvoření 

 výukového programu, který propojí prvky práce designérů s prací ve VR realitě.  

Žádoucí jsou ale veškeré programy spojující kreativní a technologickou složku práce. 

Tyto programy by také měly být propojeny se společnostmi, které se Průmyslem 4.0 

aktivně zabývají a ve kterých vzniká nejvíce inovací. 

Jedná se tedy o propojování výzkumu, vzdělávání a praxe. Hlavním doporuče-

ním je tedy vytvoření programu, který bude implementovat prvky Průmyslu 4.0  

s podporou soukromých firem a státu a který bude zároveň seznamovat širokou  

veřejnost s Průmyslem 4.0. Mimo to bude adaptabilně reagovat na změny, které  

s sebou digitalizace a automatizace přináší tak, aby ČR uspěla na konkurenčním trhu 

 a vyráběly se zde co nejvíce komplexní a žádané výrobky (včetně softwarů,  

3D tiskáren, programů, …). Tento program, by měl implementovat vzdělávací prvky  

do programů celoživotního vzdělávání. Zároveň je nutné zavedení studijních  

programů zahrnujících praxi, pro studenty po základní škole. Tento program by měl 

kooperovat s programy Evropská Unie a využívat sdílených zdrojů a znalostí v oblasti 

Průmyslu 4.0. 
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Závěr 

U Průmyslu 4.0 stejně tak jako u všech ostatních odvětví, které vstupují na trh, 

platí, že pokud produkt nebude pro zákazníky komplexní a uživatelsky přívětivý  

nebude trhem akceptován a jeho vývoj může být omezen nebo dokonce zanedbán. 

Proces digitalizace a automatizace přináší nový úhel na spoustu věcí a je potřeba brát 

v potaz, že v tuto chvíli se jedná o nevyhnutelný vývoj, do kterého investuje mnoho 

korporátních firem i států, protože představuje zásadní konkurenční výhody.  

Ať už se tedy jedná o internet věcí nebo chytré továrny, jednou o kvalitě těchto  

produktů budou rozhodovat drobné detaily. Jejich zásadními konkurenčními výho-

dami bude to, že nebudou jen čistě technicky funkční, ale budou mít i designovou 

složku, která zajistí, aby výstup naplnil svůj plný potenciál. 

Česká republika nesmí zůstat v pozadí těchto inovací, protože přinášejí  

celkovou restrukturalizaci trhu a jeho koncepty budou nakonec využívat běžní uživa-

telé v každodenním životě. Trhy se změní a poptávka také a je potřeba na ni reagovat, 

čas je v tomto případě zásadní. Změní se struktura nároků na pracovníky, požadavky 

firem a dokonce i legislativa. Na tyto a další změny je třeba mít připravený plán.  

Doporučená je kooperace s firmami zabývající se aktivně Průmyslem 4.0 i jeho  

potenciálem. Kromě kooperace na výzkumu je důležitá také příprava center celoživot-

ního vzdělávání, která připraví pracovníky na již probíhající změny.  

Jedním z řešení by mohla být větší finanční podpora na rekvalifikační kurzy  

do IT oborů či spojení těchto výukových center s potřebami firem působících na trhu 

 a investujících do vývoje. Kooperace státu a těchto firem by mohla snížit některé  

finanční zátěže. Stát by měl více podporovat vzdělání v technických oblastech  

a reagovat tak na díru na trhu. Pokud zde nebude dostatek pracovníků v IT oborech 

s důrazem na kreativní část, podniky mohou přesunout své podnikání někam,  

kde dostatek těchto žádaných lidí bude. To by byla nepříjemná ztráta i s ohledem  

na předpoklad dalšího vývoje. Došlo by k úbytku pracovních míst v oblastech  

ovlivněných digitalizacích a automatizací. Dalším řešením je podpora multioborového 

technického vzdělání, vzdělání i pro ne-odborníky formou veřejných workshopů, Fab-

Labů nebo technických festivalů. Tak by veřejnost dostala větší motivaci a studenti by 

se více zajímali o tyto obory. Také tím lze podpořit participaci zaměstnavatelů získat 

nové pracovníky. 

Přesto se široká veřejnost necítí být v nejbližších letech přímo ohrožená  

nebo nahraditelná automatizací a digitalizací. Mnoho oborů ovšem cítí tlak na zvýšené 

potřeby a rekvalifikaci, či tlak na neustálé změny spojené s příchodem digitálních  

technologií. Uživatelsky se jim většina řešení, hlavně v administrativní sféře zdá  

přílišně složitá pro běžné uživatele. Firmy působící na českém trhu mají strach  

z pomalých legislativních změn a budoucího nedostatku nových zaměstnanců  

s technickým vzděláním.  
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Dále je třeba si uvědomit, že Průmysl 4.0 zásadně zasáhne i širokou veřejnost  

a je na místě technologické změny lidem představit. Například internet věcí má velmi 

rozvinuté spektrum možností, dá se využívat nejen pro průmyslová odvětví, ale i pro 

domácnosti. Již teď existují „chytré budovy“, které regulují otevírání oken či žaluzií dle 

denní hodiny, pouští topení tak, aby po příchodu z práce byla místnost vytopená, a plní 

i další řadu funkcí. Jednou by tento systém mohl zcela reagovat na to, v kolik přesně 

přijdete, jakou teplotu máte rádi, ubrat ji, když ucítí, že jste usnuli a podobně. Umělá 

inteligence se může do budoucna změnit v každodenní pomocníky, tak jak ji zatím 

prezentují převážně fikce. Ovšem spousta částí je již realizována a rozhoduje  

o postavení firem na trhu, ale i zacílení státu a jeho ekonomické situace. Automatizace  

a digitalizace přináší optimální využívání a práci se zdroji. Je potřeba nezanedbávat 

designovou složku a brát ji jako inovační a pomocný nástroj pro rozvoj.  

 

Design může být pojat jako inovační nástroj jak pro rozvoj firmy a jejich  

produktů, tak pro přiblížení a přijmutí konceptů Průmyslů 4.0. Bližší seznámení  

s koncepty Průmyslu 4.0 může vést k většímu zájmu ze strany lidí a tím pádem  

i k většímu nadšení pro technické obory. Společnosti tak přilákají potřebné chybějící 

pracovníky a stát nebude muset vynakládat takové finanční výdaje spojené  

s hospodářsky nevyváženými změnami. Vytvoření komplexních a funkčních konceptů 

v oblasti Průmyslu 4.0 je a bude zásadní pro kladné fungování ekonomiky a stability 

státu i firem působících v ČR. A to včetně designové složky, která dotváří komplexnost 

a vytváří konkurenční výhody.  
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3. Co podle vás spadá do průmyslu 4.0? – výběr více možností včetně vlastních 

odpovědí 

4. Zajímáte se o některý z oborů nebo výše zmíněných položek? Popřípadě měli 

byste o tento rozvoj zájem – otevřená odpověď 

5. Jak přijímáte změny, které přicházejí s digitalizací a automatizací? – otevřená 

odpověď 

6. Jak přijímáte změny, které přicházejí s digitalizací a automatizací? – otevřená 

odpověď 

7. V jaké profesi působíte a připadáte si konceptem průmyslu 4.0 (digitalizací, 

automatizací) ohroženi ve smyslu ztráty své pracovní pozice? – otevřená od-

pověď 

8. Je podle vás digitalizace přínosná a napomáhá? – uzavřená odpověď 

9. Znáte nějaké průmyslové podniky, které si počínají v souladu s ekologií nad rá-

mec povinných norem? Pokud ano, jmenujte – otevřené odpovědi 

10. Máte pocit, že vláda podniká věci pro přípravy změny trhu z důvodu digitali-

zace v oblasti změny vzdělávacích sylabů? 
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11. Zaznamenali jste z pohledu státu nějakou probíhající iniciativu implementace 

pro změny spojené s digitalizací a automatizací? Pokud ano, uveďte konkrétní 

příklad(y) – otevřená odpověď 

12. Je pro Vás i v technických věcech důležitý design? – uzavřená odpověď 

13.  Ke kterému z tvrzení se spíše přikláníte ? – uzavřená odpověď 

14. Věk dotazovaného 

15. Nejvyšší dosažené vzdělání 

16. V jakém oboru dotyčný pracuje 

 

Otevřená část dotazníkového šetření dostupná online na: https://docs.goo-

gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGyYkuMVPmJjwqoiyMfbIl76ss56aVTVBabS6-

0tMbSj7bbw/viewform?usp=sf_link 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Bc. Barbora Dočkalová 

V Praze dne: 15. 04. 2019 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


