
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.
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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.

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 comprehensivness

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.
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Abstrakt Abstract

Design Thinking

Hodnotový design

Hodnotový design tedy hledá střední cestu, jak pro firmu, tak pro

zákazníky. Zákazníci 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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• Očekávané změny na trhu práce v ČR. Zánik 1/3 pracovních míst a vznik 1/5.

• Změna struktury pracovních pozic.

• Až 65 % velkých firem zavádí digitalizaci automatizaci ve firmách

• Na trhu ČR chybí až 20 000 IT pracovníků.

• Rekvalifikační kurzy jsou drahé a časově náročné = chybí podpora státu

• Vysokoškoláci nemají takový zájem o obory spojené s digitalizací a automatizací.

• Chybí kreativní a praktická složka výuky.

Situace v České republice

Přehled nejvíce a nejméně žádaných profesí dle indexu 

potenciálu

index 

potenciálu
specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 1,000

řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,937

analytici a vývojáři softwarů a počítačových aplikací 0,845

specialisté v oblasti elektrotechniky, elektromechaniky a elektronických 

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 podpůrných 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

Dle dotazníkového šetření se o své pracovní pozice bojí osoby pracující

v bankovnictví. Částečně se cítí ohroženi asistentky na nižších pozicích. Důvodem je

digitalizování systémů a nahrazování lidského faktoru při výkonu ad-hoc úkolů,

evidencí a průzkumů trhu. Dá se říci, že na stejnou práci je místo sedmi lidí potřeba

pouze dvou. Nejméně se o své pozice bojí IT pracovníci. Manuální pracovníci

v oblasti údržby, elektroniky a instalatéři se nástupu technologií nebojí, nezasáhnou

podle nich, jejich generaci. Ulehčení některých činností při manuální práci vítají.
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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.

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

vý-hody.


