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Anotace 

Tato bakalářská práce slouží především k hlubšímu poznání problematiky vzdělávání 

v kontextu s Průmyslem 4.0. Práce se skládá z teoretické části, která je zejména rešerší 

pro uspořádání hlavních myšlenek a principů tohoto konceptu a praktické části, která 

obsahuje odpovědi zástupců jednotlivých skutečných firem na mnou vytvořený dotazník. 

Význam práce spočívá v rozsáhlém a podrobně zpracovaném mapování problému. 

Obsahuje minulé, aktuální i případné budoucí koncepty, návrhy, vize a řešení. Součástí 

práce je zapracování konceptu Průmyslu 4.0 do oblasti strojírenství a vzdělávání na 

strojních fakultách. Naznačeny jsou i vlivy současných trendů Průmyslu 4.0 na formování 

modelů školství. 
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Annotation 

This bachelor's thesis aims primarily for providing deeper understanding of the issues of 

education in the context of Industry 4.0. The thesis consists of two parts. The first, 

theoretical part, is a recherche for sorting of the main ideas and principles of this 

concept. The second, practical part, also then contain the answers of representatives of 

individual real-world companies to the questionnaire created by the author of this thesis. 

The significance of the work lies in the extensive and detailed mapping of the problem. 

It contains past, current and possible future concepts, proposals, visions and solutions. 

Incorporation of the concept of Industry 4.0 into the field of engineering and education 

at the faculties of mechanical engineering is also a part of this thesis. Furthermore, the 

impact of Industry 4.0 on the formation of individual education models is also 

incorporated. 
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Úvod 

Průmysl 4.0 je nejen pro Českou republiku, ale i pro celý svět velkou výzvou. Čtvrtá 

průmyslová revoluce by měla znamenat další velký skok ve výrobě. V podstatě by měla 

v ideálním případě zařídit to, že na začátku linky se vloží materiál a na konci vyjede 

hotový výrobek. Znamená to, že by se měla postupně nahradit veškerá fyzická práce 

robotizací za účelem zpřesnit, zrychlit a zkvalitnit výrobu.  

V současné době však vzdělávání v ČR výrazně zaostává i za požadavky firem, a ještě 

mnohem více za vizí Vzdělávání 4.0. Proto je potřeba tento koncept co nejrychleji 

pochopit, naučit se s ním pracovat a využívat ho ku prospěchu lidstva. Průmysl 4.0 jako 

takový se totiž týká úplně všeho, co si jen dokážeme představit. Se zapracováním takto 

složitého a komplexního konceptu do společnosti tak přichází řada úskalí. I těmito 

problémy se budu zabývat podrobněji. 

V této práci bych se nechtěl zabývat řešením konkrétních problémů, nýbrž představami 

a teoreticky rozebíranými tématy. Některá z nich se pokusím rozebrat čistě hypoteticky, 

jiná naopak podložit konkrétními vizemi z jiných zdrojů. 

Smyslem této bakalářské práce je především informovat její čtenáře o aktuálním stavu 

procesu zavedení Průmyslu 4.0 do praxe, popsat jednotlivé podskupiny této problematiky 

a představit některé vize do budoucna. Plánuji se zabývat i konkrétnějšími vizemi ve 

vzdělávání. Budu se snažit o představení současného stavu strojních fakult. Pokusím se 

analyzovat předměty a obory, které se zde vyučují. Popíši stávající i budoucí profily 

absolventů strojních fakult a budu predikovat jejich potenciálně nově vytvořené 

schopnosti a dovednosti. Přidám i konkrétní příklady firem v České republice a jejich již 

vykonanou práci spojenou s Průmyslem 4.0. 

V poslední části práce bude pak věnován prostor pro myšlenky jiných. Plánuji vytvořit 

dotazník, který předložím lidem, kteří se přímo v praxi setkávají s Průmyslem 4.0. Důraz 

bude kladen především na zapracování tohoto konceptu do jejich podniku a způsobu 

jakým to provedli. Jakým způsobem vidí problémy spojené s tímto konceptem a jaké 

řešení a další změny plánují do budoucna. Nejvíce mě v této oblasti zajímá pohled na 

spolupráci se studenty vysokých technických škol přímo v rámci firmy. Případně jestli 

mají nějaký vlastní program, který by byl zaměřený na toto téma.  
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Motivace 

Bakalářskou práci s tímto zadáním jsem vypracoval, protože problematika, kterou se 

zabývá, se týká každého občana a neexistuje příliš mnoho dokumentů, které by se jí 

zabývaly. Přínos této práce by měl být hlavně pro strojní fakultu ČVUT v Praze, ale i pro 

kohokoliv jiného, kdo se rozhodne si práci přečíst.  

O dané tématice se snažím psát snadno stravitelnou formou, a tak by jí měl porozumět 

každý. Pro mě osobně je tato bakalářská práce užitečná hlavně tím, že prací na jejím 

vytvoření, získávám obecný rozhled a zkušenosti. Relevantnost práce souvisí s mým 

plánem v budoucnu studovat navazující magisterské studium oboru řízení a ekonomika 

podniku na fakultě strojní ČVUT v Praze.  

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zmapování situace ohledně vzdělávání v ČR a v okolních 

zemích EU v kontextu s nástupem Průmyslu 4.0. Dílčími cíli pak jsou: charakteristika 

pojmu Průmysl 4.0; popsání trhu práce a predikce změn, které zde mohou nastat; 

vytvoření souhrnu již vznikajících studijních programů/oborů; modelování profilu 

absolventů strojních fakult; identifikace a analýza struktur relevantních studijních 

programů/oborů, ať už vznikajících nebo budoucích; nahlédnutí na názory lidí 

pohybujících se v praxi a přímo se setkávajících s Průmyslem 4.0.  
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1 Charakteristika Průmyslu 4.0 a jeho vlivu na 

pracovní trh a vybrané profese v tuzemsku 

a v zahraničí 

V této kapitole je vysvětlen pojem koncept Průmyslu 4.0, zhodnocen aktuální stav 

v České republice a v zahraničí. Je zde také popsán vliv na trh práce. A to jak v České 

republice, tak v některých okolních zemích. Nakonec jsou tu popsány vlivy na vybrané 

profese. 

1.1 Koncept Průmysl 4.0  

Průmysl 4.0 je jinými slovy čtvrtá průmyslová revoluce. Tento koncept neurčuje 

konkrétní postupy nebo normy. Je to snaha o co možná nejvíce automatizovanou výrobu, 

co nejméně podřízenou lidské činnosti. Jedná se o myšlenku přeměny samostatných 

výrobních jednotek na vzájemně propojené průběžně optimalizované jednotky. Vznik 

CPS (Cyber-Physical Systems) – kyberneticko-fyzické systémy, které budou sloužit pro 

vývoj tzv. „inteligentních továren“. Jednotlivé stroje v továrnách by měly být schopny 

nastavovat parametry výroby, komunikovat pomocí internetu mezi sebou a na základě 

toho reagovat na děj výroby a okolní podmínky. A to dokonce až nad rámec jednotlivých 

firem. Začátek výroby tzv. „inteligentních produktů“, které budou jednoznačně 

identifikovatelné a dohledatelné. Výrobní proces dokáže vyvolat akci na nečekané 

podněty, například na poruchu části stroje nebo jiné znemožnění plynulé funkce. Podobný 

plán by se měl týkat také domácností. Vzájemně propojené spotřebiče, které zajistí 

nejvyšší komfort, bezpečnost a co nejnižší energetickou náročnost. [1] 

Při navrhování nových produktů lze téměř všechny prototypy nahradit počítačovými 

modely a jejich následnou simulací, která je mnohem méně nákladná. Doprava výrobků 

má být zvládnuta plně bez zásahu lidí. Nové dopravní prostředky budou řídit svůj pohyb 

v interakci s ostatními. Tím by mělo dojít k lepšímu využití prostoru, času, a také snížit 

negativní vliv na životní prostředí. Fyzicky náročná práce se změní na práci, při které 

člověk využije svoji kreativitu. To bude mít pozitivní vliv na myšlení pracovníků a na 

možné navýšení počtu let, po která budou schopni zaměstnání vykonávat. [1,2] 
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Obměna bude provedena také na poli obchodu. Tvorba nových možností komunikace se 

zákazníkem a následná úprava produktu podle jeho přání a potřeb. K tomu výraznou 

měrou přispějí sociální sítě a internet. Je možné výrazně zrychlit uskutečnění služeb ze 

strany firmy či obchodníka i následné hodnocení ze strany zákazníka. K neustálému 

zlepšování lze využít obrovské množství dnes již dostupných informací. V mnohých 

oblastech dojde k nahrazení forem nájmu a prodeje za formy sdílení (Sharing economy). 

Všechno to znamená velké změny také ve školství a společnosti obecně. Používá se 

dokonce pojem „Společnost 4.0“. Označení „Průmysl 4.0“ vzniklo proto, aby spojilo 

všechny vývojové tendence a iniciativy pod jeden společný termín. [1,2] 

(Mařík a kol., 2016, str. 26,27) 

1.2 Aktuální stav v ČR 

V České republice hraje průmysl značnou roli v ekonomice, a proto je zvládnutí 4. 

průmyslové revoluce nezbytné. Je potřeba co nejvíce využít potenciál a udržet se mezi 

nejlépe se rozvíjejícími státy v Evropě. Česká republika má v současné době největší 

podíl průmyslu na ekonomice státu v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě. Výhodou 

je velká flexibilita výroby. To znamená, že firmy v ČR jsou schopny vyrobit poměrně 

málo kusů a výrobu také rychle přeorientovat. Má to samozřejmě i stinné stránky. 

Nezbývá prostor pro dostatečný zisk, firmy nejsou ochotny investovat větší množství 

prostředků do vývoje nových způsobů řízení, a tak hrozí zastavení rozvoje v ohledu 

průmyslu 4.0. Problémem zůstává, že většina firem nemá povědomí o tom, co Průmysl 

4.0 znamená nebo mají chybné či neúplné informace. [1,3] 

Asi 30% firem již v současné době používá alespoň některou z technologií spadajících 

pod Průmysl 4.0. Další se plánují připojit. Některé čekají na podporu ze strany státu 

v podobě dotací. Co se týče zaměstnanců, tak v současné době určitě nedochází ve větší 

míře k propouštění. Naopak firmy stále oslovují nové zájemce o zaměstnání. 

Nejintenzivněji se o změny snaží velké firmy. Malé firmy většinou nějakým způsobem 

ví o Průmyslu 4.0, ale například nepoužívají oficiální termín. [1,3,4] 

Hlavní motivací pro podniky je získávání konkurenčních výhod a zachování pozice na 

trhu. Většina firem zatím ale nedokázala koncept zabudovat do své strategie. Průzkum od 

SP ČR ukázal, že prozatím má ve strategii uvedeny principy Průmyslu 4.0 pouze třetina 

firem. Nejčastěji firmy investují do věcí, které by jim měly přinést větší kvalitu 
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a produktivitu a snížení nákladů. Zkušenosti těchto firem poté vesměs ukazují, že ubírání 

se tímto směrem splnilo alespoň částečně jejich požadavky. Některé větší firmy už 

investují i do vzdělávání svých zaměstnanců. Malé a střední podniky problém se 

vzděláváním svých zaměstnanců většinou zatím neřeší. V oblasti digitální zralosti firem 

se situace také zlepšuje, i když pomaleji. Nové digitální prostředky najdeme momentálně 

zhruba u čtvrtiny firem. Největší problém v současné době mají firmy s ochranou před 

kyberhrozbami, a proto nemohou pružně zavádět nové pracovní systémy. [1,3,4] 

(Mařík a kol., 2016, str. 30,31) 

1.2.1 Konkrétní příklady firem v ČR 

Siemens 

Se začátkem Průmyslu 4.0 v České republice je pevně spojena firma Siemens, která tento 

koncept propaguje a plánuje nadále rozvíjet. Generální ředitel firmy je dokonce členem 

týmu, který sestavil práci „Národní iniciativa Průmysl 4.0“. Firma má také zájem 

o studenty, kterým nabízí spolupráci. Siemens zavedl technologie Průmyslu 4.0 například 

ve výrobě elektromotorů. Existuje zde již jakási forma „inteligentních produktů“. [3] 

Škoda Auto 

Firma Škoda využívá simulací ve výrobních linkách, které předpovídají možné 

nedokonalosti ve výrobě a dokážou předejít finanční újmě při zkomplikování provozu. 

Stroje uchovávají informace o výrobě, které umožní predikci poruchy. „Zaměstnanci 

logistiky také používají chytrou rukavici ProGlove (místo těžkého skeneru) při 

vychystávání materiálů pro výrobu.“ [3] 

Kuka Robotics 

Tato firma se zabývá výrobou robotů, kteří jsou vhodní pro jemnou práci. Mají 

zabudované skenery, takže se obratně vyhýbají bariérám a zvládnou pohybovat těžkými 

břemeny. [3] 
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SKF skupina 

Skupina SKF zavádí tzv. „Chytrý průmysl“. Smartifikace průmyslu znamená co nejlépe 

propojovat výrobní stanoviště pomocí cloudů a internetu. Musí se ukládat 

a shromažďovat data ze všech zařízení. Vytvoří se tak struktura, která umožní rychlý 

přenos a použití informací. To vše by mělo zaručovat nejlepší využití zdrojů a nejvyšší 

efektivitu práce. Jedná se o vytvoření nového konceptu, který přináší nový způsob práce 

a obchodování. K tomu se používají chytrá zařízení. Ta mají pracovníci upevněna na 

předloktí a díky nim mohou měnit některé parametry výroby. Zároveň si okamžitě 

všimnou všech změn nebo výstrah při procesu výroby. Pro tato zařízení byla skupinou 

SKF vyvinuta aplikace MOST. Aplikace MOST přináší uživatelské rozhraní, které 

poskytuje pracovníkům grafickou představu o výrobě. Ti mohou v programu vidět 

jednotlivé stroje, a jak probíhá výroba. [5] 

1.3 Vliv na pracovní trh 

Lze očekávat postupné vytváření nových pozic, a naopak zanikání některých starších. 

S tím souvisí změna míry nezaměstnanosti. Představa je taková, že v ČR by mohlo 

zaniknout až 53% pracovních míst. Zvýší se poptávka po zaměstnancích s novými 

dovednostmi a schopnostmi. Nastane úbytek pracovních pozic pro méně kvalifikované 

zaměstnance. Naopak začnou vznikat nové příležitosti v podobě úplně nových profesí. 

Nastane problém pro pracovníky, kteří se nebudou schopni dostatečně rychle adaptovat 

pro nové pracovní výkony. Zvýší se počet lidí pracujících ve službách. [1] 

Faktorem se stává i stárnutí populace. Snižuje se počet pracovních sil. Firmy mají 

nedostatek zaměstnanců napříč všemi obory. Jejich úsilí je tak směřováno na získávání 

nových, ale i udržování těch stávajících. Důraz bude kladen na tzv. digitální vzdělávání. 

Což je vzdělávání, které reaguje na změny digitálních technologií. Potřebné znalosti 

a dovednosti pro práci se mění rychleji než kdy dříve, a tak dochází k častějším změnám 

v zaměstnáních u pracujících lidí. Pro stejnou pozici je třeba získávat vyšší kvalifikaci. 

Dále nastane potřeba vytvořit novou strukturu organizace a plánování práce. Dojde ke 

zvýšení investic do trhu práce, internetu či výrobních zařízení. Cílem je provedení všech 

těchto změn co možná nejplynuleji a za přijatelných podmínek pro zaměstnance. 

Odkládání změn by mělo negativní dopad na ekonomiku a růst trhu. [1,6] 
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Skupina PWC rozdělila automatizaci na 3 stupně. Prvním je algoritmizace, která právě 

probíhá nebo je již dokončena. Jedná se o automatizaci početních úkonů, analýz dat 

a informací, služeb. Druhý stupeň se věnuje automatizaci strojů a zařízení, stále se 

opakujících procesů a přenosu informací. Kontroluje správnou činnost robotických 

a automatických zařízení. Tento stupeň probíhá a bude brzy dokončen. Třetí stupeň by se 

měl plně realizovat až do roku 2030. V tomto nejvyšším stupni se jedná o samostatně 

fungující systémy, které plně nahradí některé fyzické práce. První stupeň dokáže nahradit 

minimum pracovních míst, můžeme ho chápat jako přípravu pro další stupně. Naopak 

druhý a třetí stupeň pravděpodobně nahradí velké množství pracovních míst. Všechny 

stupně by v součtu mohly znamenat již zmiňovaný úbytek zhruba kolem 50% pracovních 

míst, to vše je odhadováno do roku 2030. [7] 

(Mařík a kol., 2016, str. 158) 

1.3.1 Porovnání současného stavu v ČR s ostatními státy v EU 

V ČR je oproti ostatním zemím EU velký podíl pracovní síly. Velkou část profesí, které 

jsou vhodné pro vysokoškolsky vzdělané, zastávají v současnosti středoškolsky vzdělaní 

lidé. Jde zejména o starší generaci pouze se středoškolským vzděláním. Předpokládá se 

tak postupné nahrazení těchto pozic mladšími vysokoškolsky vzdělanými lidmi. Stav 

připravenosti lidských zdrojů na Průmysl 4.0 lze měřit jen velice těžko, avšak můžeme 

k tomu do jisté míry použít vývoj zaměstnanosti v ICT sektoru (Information and 

Communication Technologies). „Podíl tohoto sektoru na celkové zaměstnanosti se 

pohybuje od 0,2% v Rumunsku až po 2,4% ve skandinávských zemích, které patří 

k evropským lídrům“. Česká republika si drží evropský průměr. Patří však k zemím 

s nejrychleji rostoucím podílem zaměstnanosti v ICT sektoru. [1] 

Dalším faktorem by mohla být počítačová gramotnost populace, která odráží její ochotu 

začlenit a používat nové technologie v práci i v životě. Podíl populace, jež nezvládá 

alespoň základní úkony na počítači, se snižuje ve všech zemích EU. Bohužel v ČR je stále 

poměrně vysoké procento zcela počítačově negramotných lidí. Jedná se hlavně o lidi ve 

vyšším věku. V současné době dochází i k růstu podílu osob, které mají své počítačové 

dovednosti na vysoké úrovni. V porovnání např. se Skandinávií však ČR stále výrazně 

zaostává a je tedy nutné zdokonalit vzdělávání v této oblasti. [1] 
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Realizace fází automatizace probíhá v různých časech napříč různými zeměmi. Česká 

republika zaostává za Německem např. v počtu robotů na deset tisíc pracovníků. V roce 

2017 bylo tato hodnota v Německu zhruba třikrát větší než v České republice. Dokonce 

o třetinu více mělo před ČR i Slovensko. Na dopady procesu automatizace má vliv také 

zastoupení jednotlivých segmentů. Dopady jsou mnohem více znát v zemích, kde je 

vysoké zastoupení zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Rozdíly jsou patrné s 

ohledem na různé náročnosti profesí. Např. profese skládající se zejména z manuálních 

činností jsou nejvíce ohroženy ve třetím stupni automatizace. Obecně je však velmi málo 

povolání, které se skládají pouze z takových činností, proto se odhaduje plné nahrazení 

pouze zhruba 5% profesí. Naopak částečný vliv bude mít automatizace na téměř všechna 

zaměstnání. [7] 

(Mařík a kol., 2016, str. 159,162,164) 

1.4 Přehled pracovních pozic v ČR v rámci Průmyslu 4.0 

Do jaké míry lze nahradit lidské zdroje popisuje tzv. index ohrožení. Tento index se 

pohybuje v rozpětí od nuly do jedné. (Jedna znamená plně nahraditelné, nula naopak 

zcela nenahraditelné). [8] 

Nejlépe nahraditelné pozice: viz. příloha A 

Nejhůře nahraditelné pozice: viz. příloha B 

1.5 ICT profese a jejich rozvoj 

Vznik a rozvoj systémů nové generace, poptávka po nových aplikacích. S tím souvisí 

jejich zabezpečení a uchovávání velkého množství dat. Významné ICT profese budou 

např. manažeři provozu a bezpečnosti. Jejich hlavním úkolem je zajištění plynulého 

a bezpečného chodu automatizovaného podniku. Jako další příklad jsou vývojáři. To 

znamená programátoři systémů, provozní technici, databázoví specialisté, analytici 

informačních systémů nebo administrátoři. „Sektor ICT je ve vyspělých zemích 

dynamickou líhní malých progresivních firem. Například v Německu dosahuje míra 

zakládání start-upů v tomto sektoru 7,2% (FMEAE 2014), což je násobně více než 

v jiných sektorech.“ V Dalším vývoji je cílem zajistit přirozené ovládání a bezpečnost pro 

uživatele. Ti jsou na různých úrovních dovedností a znalostí, proto je potřeba zajistit 
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plynulé ovládání pro všechny z nich. K tomu budou potřeba vysoce kvalifikovaní lidé, 

kteří mají jak znalosti v ICT sektoru, tak i znalosti technické. [1,9] 

(Mařík a kol., 2016, str. 173) 

1.6 Ostatní profese a nové příležitosti 

Nové profese kombinující strojní inženýrství a elektroniku, kybernetiku či informatiku. 

Navrhování nových strojů, jejich servis, tvorba aktualizací pro jejich software nebo 

technická podpora pro zákazníky. Rozšiřovat se bude také poptávka po designérech 

v rámci tzv. kreativního průmyslu. Předpokládá se, že zákazníci budou stále více 

požadovat výrobky přesně na míru, k čemuž se začnou využívat konfigurovatelné stroje 

a zařízení. [1] 

(Mařík a kol., 2016, str. 174) 

1.7 Kvalifikační a dovednostní požadavky na výkon profesí 

Požadavky jsou ovlivněny výhradně objevováním nových technologií. Důležitým 

faktorem při automatizaci jsou opakující se činnosti v rámci jednotlivých profesí. 

Činnosti pracovníka jsou rozděleny podle náročnosti a druhu. Např. na manuální, 

intelektuální a sociální. V České republice se obecně ukazuje více rutinních, stále se 

opakujících činností pracovníka, naopak nedostatek sociálních činností. Intelektuální 

činnosti jsou pak zhruba v průměru při srovnání s ostatními zeměmi v EU. [7] 

Změny kvalifikačních požadavků jsou ovlivněny řadou technologických změn, ale také 

změnami v systému obchodování. Nyní se do popředí dostává snaha o vyrábění produktů 

s co nejvyšší přidanou hodnotou, což jde ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na 

zaměstnance, kteří vykonávají obsluhu sofistikovaných zařízení. Jsou nuceni zvládat 

náhlé a složité situace. Vyšší nároky jsou na inovace a zavádění nových produktů do 

výroby. Složitější pracovní podmínky mají i manažeři kvality, jelikož se klade důraz na 

přesnost a kvalitu výroby. S tím je spojena potřeba rekvalifikace zaměstnanců. To vše je 

nutné, aby daný podnik dokázal držet krok s ostatními konkurenčními firmami. [7] 
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1.7.1 Rostoucí a snižující se dovednosti 

Mezi rostoucí dovednosti, u nichž se očekává růst až do roku 2022, patří např. analytické 

myšlení a schopnost inovovat, ochota učit se novým věcem a stanovovat si cíle. Dále sem 

patří technologické dovednosti, kterými se rozumí programování a návrhy technologií. 

Zvyšuje se význam emocionální inteligence, schopnosti vedení lidí. Důležitá je orientace 

na služby a obecné dovednosti jako je kreativita, kritické myšlení a vyjednávání. 

Nejdůležitější rostoucí dovedností zůstává schopnost řešit komplexní problémy. Tyto 

dovednosti je nemožné nebo velice obtížné nahradit automatizací. [7] 

Naopak dovednosti, po nichž se poptávka snižuje, jsou rychlé a opakované nastavení 

nástrojů, obratnost, periferní vidění atd. Je to tím, že tyto dovednosti lze snadno nahradit 

zařízeními se schopností snímat a daleko přesněji kontrolovat jejich vykonávání. [7] 

1.7.2 Způsoby vypořádání se s novými požadavky na zaměstnance 

1) Získávání nových zaměstnanců, kteří již ovládají nově požadované dovednosti 

2) Snaha o úplné nahrazení pracovní pozice automatizací 

3) Rekvalifikace současných zaměstnanců 

V praxi se firmy většinou zaměřují na první možnost, avšak některé plánují dokonce 

kompletní rekvalifikaci pro všechny své zaměstnance. Obecně je nejvyšší motivace pro 

uskutečnění rekvalifikace u zaměstnanců, kteří přináší podniku největší přidanou 

hodnotu nebo jsou schopni nejlepších výkonů. [7] 
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2 Proces systémové tvorby studijních 

programů/oborů 

Tato kapitola se zabývá problémem zastaralého školství. Průmysl 4.0 si nárokuje tvorbu 

úplně nových studijních oborů, které zvládnou studenty naučit kreativnímu myšlení. 

Tento nový směr by naopak měl ustupovat od memorování dat. Toho lze nejlépe 

dosáhnout financováním výzkumu pro Průmysl 4.0 a celkovým rozvojem v této oblasti.  

2.1 Současný stav v ČR 

V současné době má vzdělávání velké nedostatky. Školy nedokážou studenty připravovat 

na nároky, které po nich jednotlivé firmy požadují. Je proto nutné udělat velké změny. 

Střední a vysoké školy to však často odmítají, a tak je pro ně čtvrtá průmyslová revoluce 

výzvou. V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli kvalita učitelů. Ta v tuto chvíli 

zaostává. Nezbytné je tedy získat pro tuto profesi ty nejlepší odborníky. Nastavit jim 

odpovídající plat a dokázat je motivovat pro kvalitní práci se studenty. Vize moderního 

vzdělávání je práce s tzv. přenositelnými dovednostmi. Mezi ně patří hlavně práce 

s informacemi, aplikace matematických dovedností nebo schopnost řešit neočekávané 

problémy. [1] 

Nejdůležitější směry do budoucna jsou technické a přírodovědné obory, které nám dávají 

největší potenciál pro pracovní příležitosti. Tyto obory jsou však náročné, a proto o ně 

aktuálně není dostatečný zájem studentů. Řešením je zatraktivnit předměty jako je 

matematika už na základních a středních školách. Cílem tohoto předmětu je mimo jiné 

rozvoj logického myšlení. Další významnou částí je jazyková výuka. Je zapotřebí 

studenty naučit jazyky aktivně využívat v oblasti jejich budoucí pracovní pozice 

a celkově prohlubovat jejich jazykové schopnosti a dovednosti. [1]  

(Mařík a kol., 2016, str. 184,185,186) 

2.2 Principy tvorby nového vzdělávání 

Snaha je o co nejvíce individualizované studium. Při tvorbě učebního plánu pro každého 

studenta by se mělo vycházet z jeho zájmových činností a talentu. Důležité je, aby škola 

dokázala pomoci studentům najít obor, ve kterém budou dobří a který je bude bavit 
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a zajímat. Dojde k úplnému odstranění toho, že se všichni studenti učí stejnou látku 

v daný moment, a ještě navíc i jednotným tempem. K tomu musí výrazně dopomoci 

speciální učební software. Změní se také hodnocení studentů. Pravděpodobně se zcela 

upustí od klasických písemných a ústních zkoušek. Nahradí je tzv. formativní hodnocení 

studentů, které si klade za cíl rozvíjení schopností a dovedností. Smyslem bude také úsilí, 

aby studenti, kterým některá část učiva dělá problémy, neztratili motivaci do dalšího 

vzdělávání, jako tomu často bývá dnes. [10] 

2.3 Vzdělávací politika 

Zatím se stále pracuje pouze na konceptu politiky pro tzv. Vzdělávání 4.0. Konkrétní 

změny teprve nastanou. Hlavní iniciativou je více podporovat technicky zaměřené obory, 

ať už stávající nebo nově vznikající. Dále omezovat podíl žáků přijatých do maturitních 

a gymnaziálních oborů. Naopak bude snaha zvýšit podíl žáků v učňovských oborech. 

Tato tendence je trochu nezvyklá v porovnání s okolními státy v EU. V plánu je tvorba 

tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP). [1,11,12] 

Bude se usilovat o větší podporu praktické výuky na středních odborných školách. Velmi 

důležitá je také spolupráce firem přímo se školami. Tento trend se v ČR zatím příliš 

nerozšířil, na rozdíl například od Rakouska, Německa nebo Švýcarska, kde již několik let 

funguje tzv. duální systém školství. Princip je takový, že student má dvojí status. Ve škole 

je veden jako student a s firmou má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. V minulosti 

byla snaha zavést duální systém i v České republice. To se ale nezdařilo. Neúspěch byl 

odůvodněn tím, že firmy nemají dostatečné kapacity, aby dokázaly pojmout takové 

množství studentů. O tom, zda by alespoň některé prvky tohoto systému mohly být 

zavedeny v ČR, probíhají studie. V rámci těchto studií byly vytvořeny modely 

vzdělávání, které je možné dále rozvíjet a implementovat do vzdělávacího systému. 

S tímto je spojen i pojem „Společnost 4.0“. Dojde totiž ke změnám ve všech oblastech 

práce i volného času. [1,11,12] 

(Mařík a kol., 2016, str.188) 

2.4 Vysoké školství v ČR a v zahraničí 

Myšlenky Průmyslu 4.0 se týkají všech vysokých škol. Pokud porovnáme školy 

technického a netechnického typu, tak každá z nich rozvíjí dovednosti v jiných směrech. 
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Problémem v ČR zůstává absence financí pro výzkum v oblasti Průmyslu 4.0, který je 

v některých zemích EU již značně rozvinut. [1] 

Pro rok 2019/2020 se celkem devět českých vysokých škol dostalo mezi nejlepších 1000 

univerzit podle Quacquarelli Symons World University Ranking. Zatím je to nejlepší 

výsledek, což by mělo znamenat zlepšení, avšak srovnání ukazuje i na nedostatky. Při 

komparaci se zahraničními školami mají ty v ČR často několikanásobně nižší rozpočet 

a zároveň více studentů. Dalším častým problémem bývá, že školy nedokáží správně 

rozdělovat peníze a hospodařit s nimi. Podfinancovanost škol ze strany státu se postupně 

snižuje, a tak by se rozdíl oproti zahraničním školám měl postupně odstranit. [13] 

(Mařík a kol., 2016, str.189) 

2.5 Konkrétní nově vznikající obory a předměty v ČR 

Mezi prvními začala měnit svůj program fakulta strojní ČVUT v Praze, když zavedla 

navazující studijní program s názvem Průmysl 4.0. Tento obor navazuje na studijní 

program TZSI a zabývá se využíváním umělé inteligence, internetem věcí, kybernetikou 

atd. Absolvent tohoto programu bude schopen se prosadit v technických provozech, kde 

se již snaží výrobu měnit do podoby Průmyslu 4.0. To znamená použití znalostí 

k optimalizaci výrobních procesů, automatizaci strojů a výrobních linek. [14,15]  

Katedra výrobních systémů a automatizace TU v Liberci již před lety vytvořila inovativní 

vzdělávací systém tzv. EduCom. Jedná se o program, který simuluje vše týkající se 

reálného podniku. Od stránky financí, marketingu až po návrh nebo plán výroby a vše 

společně propojuje. [16] 
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Obrázek 1 Podnikový proces [16] 

 „Studenti si tak v rámci komplexního výukového projektu projdou „celý podnik“ 

i s jeho procesy, tj.: 

 zvažují podnikatelský záměr, 

 navrhují prototyp v CAD systému, 

 fyzicky ho vyrobí (metodou Rapid Prototyping), 

 odladí technologii výroby v CAD/CAM systému i přímo v dílně na stroji, 

 projektují sériovou výrobu včetně logistiky pro konkrétní dílenské podmínky, 

 plánují díly do výroby pomocí informačního systému řízení podniku, 

 optimalizují vybrané dílenské činnosti v konkrétních dílenských podmínkách, 

 kontrolují proces a přesnost výroby.“ 

Studenti pracují v týmech a učí se kombinovat znalosti z výroby a manažerské 

schopnosti. Důležitá je také fyzická výroba produktu, s níž souvisí získávání smyslu pro 

detail nebo vnímání správnosti konstrukce. EduCom má za cíl spojovat jednotlivé procesy 

takovým způsobem, že výstupní data jednoho procesu slouží jako vstupní data pro další 

proces. Zdůrazňuje, že pro tuto práci je naprosto stěžejní preciznost, kvalita a dodržování 

stanovených termínů. [16] 
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3 Vliv trendů Průmyslu 4.0 na profil absolventa 

studijních programů/oborů strojních fakult 

V této kapitole je rozepsán podrobný profil absolventa strojní fakulty. Obsahuje 

jednotlivé specifikace schopností, dovedností, a také změny, které v této oblasti nastanou. 

Poukazuje na stanovení cílů, kterých by měl absolvent na konci své cesty studiem 

dosáhnout. 

3.1 Charakteristika současného profilu absolventa strojních fakult 

Základními schopnostmi absolventa je obecné použití matematiky, konstruktivní 

geometrie nebo fyziky. Dále se jedná už o konkrétnější a odbornější znalosti více spjaté 

se strojním inženýrstvím v oblastech jako např. mechanika tuhých a poddajných těles 

a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika. Součástí jsou potom 

i okrajové dovednosti na poli práva či ekonomiky, které může absolvent eventuálně 

rozvíjet v dalších formách studia. Zároveň je absolvent schopen komunikace v cizích 

jazycích na alespoň střední úrovni. [17] 

3.2 Charakteristika budoucího profilu absolventa strojních fakult 

V budoucnosti by samozřejmě měla zůstat většina schopnostní z předchozího odstavce, 

avšak mělo by se postupovat jinými způsoby v jejich učení a některé z nich by mohly 

dokonce zaniknout. Větší důraz by se měl směřovat na dovednosti v oblastech 

kybernetiky, robotiky a informatiky. Absolventi musí být schopni fungovat v týmové 

práci, kdy jednotliví členové týmu mají odlišné kvalifikace. To znamená propojení 

různých oblastí a schopnost využívat znalosti napříč obory a předměty. Nezbytné je 

porozumění používaným softwarům, protože v budoucnu se nějaký konkrétní software 

bude používat pro úplně všechny činnosti. Používání aplikačních programů 

a automatizovaných systémů. Absolventi by měli projít také vzděláváním v uživatelských 

prostředích, jako jsou CAD, ERP či CRM. [18] 
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4 Analýza struktur relevantních 

programů/oborů strojních fakult 

a identifikace klíčových prvků jejich tvorby 

v souladu s trendy Průmyslu 4.0 

Tato část bakalářské práce analyzuje současný stav programů/oborů strojních fakult. Po 

vyhodnocení této analýzy jsou popsány případné směry vývoje těchto programů/oborů. 

Dalším aspektem této kapitoly budou klíčové prvky používané při tvorbě nových 

předmětů či vývoji těch stávajících. 

4.1 Analýza některých konkrétních předmětů strojních fakult 

V této části popisuji aktuální stav předmětů na strojních fakultách. Vycházím především 

z vlastních zkušeností během studia oboru TZSI na fakultě strojní ČVUT v Praze. 

4.1.1 Matematika 

Matematika bude asi vždy jednou z nejdůležitějších součástí strojních fakult. Otázkou 

zůstává, jestli současný stav vyhovuje požadavkům na schopnosti absolventa. Zdali by 

nebylo efektivnější upustit od rozsáhlého učiva a věnovat více času práci s výpočetními 

programy, které se později v praxi využívají. Samozřejmě se student musí s výpočtovými 

metodami a postupy seznámit a pochopit princip, na kterém fungují. Poté dokázat vstupní 

data zpracovat pomocí softwaru, dojít k výsledku a zdůvodnit správnost dle předpokladů. 

4.1.2 Fyzika 

U fyziky lze předpokládat podobný průběh jako u matematiky. Zde už je ale míra 

potřebných znalostí vyšší, jelikož základní principy fyziky si jistě potřebuje osvojit každý 

student technického zaměření. Učivo v tomto oboru jde do velké míry podpořit 

simulacemi daných jevů, což může zvýšit zapamatovatelnost problematických částí 

a vyvolat vyšší zájem u studentů. V současné době fungují na strojních fakultách 

v hodinách fyziky praktické laboratoře, které by měly přiblížit studentovy skutečné 

fyzikální jevy. Jejich účel se však míjí účinkem, jelikož studenti sice provádí dané měření, 



Průmysl a vzdělávání 4.0 

27 

avšak většina z nich vlastně ani neví, co měří. Tyto laboratoře jsou možná až příliš 

podrobné a složité pro pochopení a nepotřebné pro praxi. 

4.1.3 Mechanika 

Mechanika se na strojních fakultách dělí na statiku, kinematiku a dynamiku. U všech 

těchto 3 podskupin se již dnes používají programy pro výpočty při řešení úloh. To je 

určitě správná cesta. K výpočtům realizovaným v rámci výuky předmětu se nejčastěji 

využívá program Matlab, který výrazně snižuje náročnost většiny výpočtů. 

4.1.4 Pružnost a pevnost 

V tomto předmětu se většina úloh stále řeší ručně na papír, můžeme tedy očekávat, že 

v tomto ohledu dojde ke změnám. K výpočtům nebo simulacím úloh v pružnosti 

a pevnosti lze použít velké množství programů. Na strojních fakultách se nejvíce používá 

program Abaqus, který slouží k simulaci deformací. S ním se bohužel studenti pouze 

seznámí a nic víc se v něm nenaučí. Dle mého názoru by se takovým programům mohlo 

věnovat daleko více prostoru. Jedná se o oblast, která může být pro kariéru absolventů 

velmi přínosná. 

4.1.5 Části a mechanismy strojů 

K práci v předmětu Části a mechanismy strojů se již ve velké míře používá výpočetní 

technika. Neobejdeme se zde bez uživatelských programů CAD. Většinou se používají 

3D CAD programy, jako je Inventor nebo SolidWorks. Tyto programy se vyvíjejí 

neustále, tím pádem zde nelze očekávat nějaké skokové změny.  

4.1.6 Přenos hybnosti tepla a hmoty 

Tento předmět je v rámci strojních fakult veden velmi zastarale. Nepoužívají se zde žádné 

programy nebo software, i když takové určitě existují a jejich používání by bylo pro 

studenty velkým přínosem. Podobnými předměty jsou potom například Termomechanika 

nebo Mechanika tekutin. V těchto předmětech se konají laboratoře, avšak podobně jako 

v rámci předmětu Fyzika, nejsou správně nastavené tak, aby si z nich student mohl odnést 

maximum. 
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4.2 Klíčové prvky tvorby programů/oborů strojních fakult 

Nejdůležitější pro tvorbu je obsáhlé pochopení konceptu Průmysl 4.0. Pokud budeme 

vědět, proč změny nastávají a pochopíme jejich význam, pak budeme schopni nejvíce 

využít potenciál, který je možné rozvíjet právě těmito změnami. Nejde pouze o přidání 

nových předmětů do studijních programů. Cílem je proces, který dokáže změnit celé 

myšlení studentů a vytvoření takových oborů a předmětů, které budou toto myšlení 

podporovat. [15] 
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5 Identifikace profilu absolventa ve vazbě na 

vývojové trendy Průmyslu 4.0 

Tato část je zaměřená na jednotlivé dovednosti a schopnosti, které se budou nově 

očekávat od absolventů strojních fakult. Soubor těchto dovedností a schopností tvoří tzv. 

profil absolventa, který je zde nastíněn dle současných trendů Průmyslu 4.0. 

5.1 Kreativní myšlení 

Jednou z hlavních myšlenek Vzdělávání 4.0 je výměna memorování dat za tzv. kreativní 

myšlení, které má pomoci v práci každému odborníkovi. Slouží při propojování 

obdržených informací a hledání souvislostí mezi nimi. „Kreativita pak v podstatě 

znamená schopnost vytvářet jiné než triviální vazby mezi pojmy, tedy spojovat taková 

klíčová slova, která nejsou zcela obvyklá.“ Je tedy důležité navázat k pojmu, který si 

chceme osvojit, jiné pojmy v dostatečném množství tak, abychom dokázali porozumět 

problematice a předešli zapomínání. [19] 

5.1.1 Brainstorming 

Jedná se o metodu, která podporuje kreativní myšlení. Je to kolektivní metoda a funguje 

tak, že všichni studenti navrhují řešení daného problému a navzájem rozvíjejí nápady již 

vyřčené jejich kolegy. Smysl je v tom, že studenti se přímo zapojují, a tudíž jsou schopni 

mnohem lépe porozumět problému a zapamatovat si ho. Tímto způsobem se také rozvíjí 

schopnost týmové spolupráce. Tato metoda se často používá ve firmách, a tak by ji mohli 

a měli využívat i studenti. [19] 

5.1.2 Myšlenkové mapy 

Jejich význam je založen na propojování jednotlivých pojmů. Student rozvíjí svoje 

kreativní myšlení tím, že myšlenkovou mapu tvoří. Tato metoda slouží také k vylepšení 

paměti a k celkově lepšímu porozumění. [19] 
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5.2 Systémové myšlení 

Systémové myšlení znázorňuje pohled na život. Bere v potaz určitá omezení v našem 

myšlení směrem k realitě a snaží se je překonávat. Představit si to můžeme jako určité 

zjednodušení skutečného světa takovým způsobem, že mu dokážeme lépe porozumět. 

K tomu nám slouží počítačové systémy, skrz které chceme řešit problémy nebo získávat 

znalosti. S větší efektivitou pak dosahujeme našich cílů. Součástí jsou systémové 

archetypy. To jsou často se opakující vzorce chování, které se dají uplatnit v různých 

oborech. Ve starší problematice potom lze najít souvislosti s nově vzniklou 

problematikou a využít tyto shody k jejímu řešení. Tento přístup nám zároveň umožňuje 

vidět soubory věcí jako celek i jednotlivé věci samostatně. Patří sem také multiagentní 

přístupy. Jedná se o modelování virtuálního světa, ve kterém probíhají akce a reakce 

analogické těm v realitě. Oproti realitě si zde můžeme nastavit své parametry a simulovat 

vliv na celý proces. [20,21,22] 

 

Obrázek 2 Dovednosti systémového myšlení [20] 
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5.3 Měkké dovednosti 

Mezi tzv. měkké dovednosti patří například zvládání stresových situací, schopnost vedení 

lidí v týmu, získávání a udržení sebevědomí, uznávání morálních a etických hodnot. Tyto 

dovednosti jsou dnes důležitější než kdy dřív, a tak je nutné je dostatečně trénovat a 

vyvíjet. 

5.3.1 Emoční inteligence 

Vyjadřuje míru zvládání emocí a jejich další použití k obecnému užitku. Důležité je 

emoce prožívat a nepotlačovat je. Emoce vznikají z nějakého důvodu a emoční 

inteligence nám napomáhá k jejich pochopení a vypořádání se s nimi. Tyto schopnosti 

jsou také velmi důležité pro studenty, protože samotné studium je velmi psychicky 

náročné a následná kariéra stejně tak. Schopnost pozitivního ovládání emocí dokáže 

pomoci k lepšímu vzdělávání i vykonávání práce. [23] 

5.3.2 Komunikační dovednosti 

Komunikace je nezbytná pro studium i práci. Bez použití této dovednosti by nemohl 

fungovat žádný projekt nebo týmová spolupráce. Komunikace probíhá vždy za nějakým 

konkrétním účelem a je důležité, aby byla jasná, stručná a kompletní. Obecně lze 

komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. [24] 

5.3.3 Prezentační dovednosti 

„Cílem prezentace je přesvědčení druhých, aby věřili řečníkovu názoru a přijali jeho 

případná doporučení.“ Základem dobré prezentace je podrobně porozumět dané 

problematice a dokázat ji správně vysvětlit a přednést. Toho lze docílit důkladnou 

přípravou, použitím pomůcek nebo grafického zobrazení dat. Součástí prezentačních 

dovedností je schopnost vyrovnat se s nervozitou. K tomu nám mohou sloužit různá 

cvičení. [25] 

5.3.4 Schopnost řešit problémy a konflikty 

V prvé řadě se musí problém jednoznačně a správně definovat. Poté se provede analýza 

problému. Tím se získávají alternativy řešení, rozhodne se o té nejvýhodnější a ta se zvolí 

jako výsledné řešení problému. Dalším krokem je zjišťování, jestli bylo řešení úspěšné. 
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Opět je důležité sledovat v jednotlivých problémech souvislosti a zapracovat je do 

rozhodování a hodnocení. K ovládání této schopnosti lze aplikovat analytické myšlení. 

To je proces, při kterém odvozujeme závěry ze závěrů jiných. Procházíme informacemi, 

vybíráme z nich to důležité a hledáme souvislosti. Logické závěry musí být ověřitelné 

a relevantní. [26] 

Konflikty mezi lidmi jsou negativní pro jakoukoliv činnost, které se věnujeme. 

Dlouhodobé konflikty se řeší podstatně hůře než ty nové, a tak je nejlepší konflikty řešit 

co nejrychleji. K řešení konfliktu můžeme efektivně použít empatii. Vcítěním se do 

druhých jsme schopni snáze pochopit příčiny sporu. [26] 

5.3.5 Řídící a vůdčí schopnosti 

Absolvent by měl být schopen řízení lidí nebo projektů. Ačkoli tyto schopnosti spadají 

spíše do manažerských dovedností, jejich osvojení může být přínosem pro každého. 

K tomu se vztahuje schopnost motivovat spolupracovníky k lepším výkonům, vytvoření 

pozitivního a zdravého prostředí, které pomáhá lépe a rychleji dosáhnout na stanovené 

cíle. Studentům se většinou nedostane příležitosti k osvojení těchto schopností a setkávají 

se s nimi až v zaměstnání. [27] 

5.3.6 Time management 

Efektivní využívání času je jeden ze základů úspěšného života. Je to schopnost 

zorganizovat si svůj den tak, abychom toho stihli co možná nejvíce. S tím přímo souvisí 

stanovení cílů a priorit. Z čehož poté vyplývá plánování. Tato dovednost je pro 

absolventa velmi důležitá, protože může znamenat výhodu při ucházení se o určitou 

pracovní pozici. [28] 
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6 Směry dalšího rozvoje Vzdělávání 4.0 

Obecně je nutné, aby absolventi všech vysokých škol měli povědomí o fungování 

systému v rámci Průmyslu 4.0. Absolventi musí být schopni se přizpůsobovat s ohledem 

na požadavky. Samozřejmě detaily technické realizace budou schopni ovládat jen někteří 

absolventi konkrétních oborů. Důležitý je hlavně pozitivní přístup k životu, touha po 

poznání a celoživotním vzdělávání. Znamená to snahu o kolektivní rozvoj společnosti. 

[1] 

(Mařík a kol., 2016, str. 190) 

6.1 Směry vývoje školství na regionální úrovni 

V poslední době dochází ke změnám v pracovní činnosti i v soukromém životě. Je to 

důsledkem rychlého vývoje a začleňování informačních a komunikačních technologií. 

Podmínky, za kterých lidé pracují, se také mění. Nyní je od nich požadována výrazná 

flexibilita. Z tohoto důvodu musí i absolventi učňovských oborů držet krok s novými 

technologiemi a materiály. Očekává se od nich, že budou zvládat nové věci a budou 

schopni se rychle přizpůsobovat. Do tohoto typu vzdělávání se nyní hlásí zhruba třetina 

všech uchazečů o studium. Což je teoreticky dostatečný počet pro aktuální stav naší 

ekonomiky. [1] 

Počet zaměstnaných vysokoškolsky vzdělaných lidí u nás stoupá, avšak v rámci EU jsme 

stále pozadu. Je tak v našem nejlepším zájmu podporovat a vylepšovat vzdělávání na 

všech úrovních. Podle odborníků je důležité studenty naučit především schopnostem 

a dovednostem, které jsou popsány v kapitole číslo pět. U nich se značně zvyšuje jejich 

význam pro pracovní trh. Úkol školství však není pouze připravování studentů pro trh 

práce. Vzdělávání by mělo mít svůj význam také v osobním životě. Naučit se určitým 

morálním zásadám a ctnostem, které přispívají k lepšímu vývoji a fungování společnosti. 

Právě udržování sounáležitosti ve společnosti je jedním z hlavních cílů těchto konceptů. 

[1] 

(Mařík a kol., 2016, str. 190,191) 
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6.2 Směry vývoje školství na vysokoškolské úrovni 

Internet se vyvíjí stejně tak, jako ostatní věci. Důležité je, aby studenti dokázali rozumět 

těmto změnám a naučili se nové formy internetu používat. Vzniká internet věcí, služeb 

a lidí. Dále nové možnosti podnikání, komunikace a celkového vývoje společnosti. Nové 

druhy studia tedy představují vyučování rozvíjejících se předmětů jako je kybernetika, 

informatika, robotika, výpočty v sítích, ale také nakupování na internetu, právní aspekty, 

podnikání, management, ekonomika atd. Snaha je hlavně o změnu v uvažování inženýrů. 

Mnohem více než dříve budou do všech oborů zapojeny informatické vědomosti. Pro 

všechny obory se stane důležitá bezpečnost digitálních systémů, jelikož k práci bude 

zapotřebí obrovské množství dat. Vzniká nutnost hledat nové inovace a řešení. Nelze 

oddalovat a postupně zavádět tato nová odvětví do nových studijních plánů, nutné je začít 

ihned a doplňovat i stávající studijní programy o nové předměty a urychlit tak průběh 

změn. Výuka v rámci Průmyslu 4.0 by se měla zařadit do programů nejen technicky 

zaměřených vysokých škol, ale i do všech ostatních. Smyslem Průmyslu 4.0 je právě 

propojení co nejvíce oborů společnými vazbami a využívání nadhledu, který musí 

studenti studiem získat. „Průmysl 4.0 bude hýbat ekonomikou této země i celou 

společností. Jde skutečně o hluboký myšlenkový přerod, který musí zasáhnout celou 

společnost a naše školství ji na to musí připravit v plné šíři.“ [1] 

(Mařík a kol., 2016, str. 192,193) 
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7 Praktická část – Dotazník „Průmysl a 

Vzdělávání 4.0“ 

Pro naplnění praktické části jsem se rozhodl vytvořit dotazník určený pro všechny firmy, 

které se nějakým způsobem zabývají výrobou, a mají tak co do činění s Průmyslem 4.0. 

Zvolil jsem 17 otázek. Některé byly pouze zaškrtávací, jiné bylo třeba rozepsat. 

Zaškrtávací odpovědi byly povinné, naopak rozepisující odpovědi mohl respondent 

vynechat. Přesnou podobu dotazníku lze najít v příloze C. Potenciální respondenty jsem 

kontaktoval pomocí emailu. Celkově jsem email rozeslal zhruba 210 firmám. 

Samozřejmě každý, kdo zprávu obdržel, mohl odkaz na dotazník přeposlat dalším lidem 

nebo ho někde sdílet. 

Po uzavření dotazníku mám k dispozici 42 odpovědí. Tyto odpovědi se nyní pokusím co 

nejlépe zpracovat jak graficky, tak podrobněji popsat. 

7.1 Výsledky dotazníku 

Počet zaměstnanců ve firmě 

Obrázek 3 Graf počtu zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokusil jsem se získat odpovědi od malých a středních podniků, ale i od obrovských 

společností. Jak je vidět z grafu nejvíce odpovědí je od větších firem, ačkoliv jsem 

kontaktoval spíše více menších podniků. Z toho tedy vyplývá, že menší firmy neměly 

takový zájem se na dotazníku podílet. Naopak zástupci větších podniků většinou dotazník 

vyplnili.  

Pozice respondenta v podniku 

Mezi odpověďmi „jiná“ se objevily např. pozice: technolog, konstruktér, procesní 

inženýr, projektový vedoucí, stážista, technik, programátor nebo sekretářka.  

  

Obrázek 4 Graf pozice respondenta v podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jakým způsobem respondent nahlíží na Průmysl 4.0 - Výhody a nevýhody 

Zástupci malých podniků se většinou shodují v tom, že Průmysl 4.0 je pro ně těžko 

realizovatelný a nevýhodný. Špatně se implementuje do malosériové výroby nebo 

v podnicích s velmi malým počtem zaměstnanců. Jako velká nevýhoda zaznívá ztráta 

zaměstnání u lidí se základním vzděláním a velký problém se zvýšením kvalifikace 

ostatních pracovníků. Někteří koncept Průmysl 4.0 považují za něco prozatím 

smyšleného, co nelze vůbec realizovat. Jiní tvrdí, že realizace je nevyhnutelná a kdo ji 

nebude schopen zvládnout, skončí. Zmiňují se také velké náklady, které ale nepřináší 

kýžený efekt, nebo problémy s kompatibilitou strojů. 

Z výhod je v odpovědích nejčastěji zvýšení kvality a produktivity práce, lepší možnost 

kontroly, eliminace lidské chyby, přístup k velkému množství dat, zapojení nových 

technologií a moderních inteligentních zařízení. Dále byla zmíněna možnost redukce ztrát 

při výrobě, získání konkurenční výhody, snadnější přizpůsobení konkrétním potřebám 

zákazníka nebo zjednodušení obsluhy a údržby strojů. 

Provedl podnik nějaké změny v rámci Průmyslu 4.0

 

Obrázek 5 Graf změn v podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z doplňujících odpovědí vyplývá, že některé malé podniky, které dělají kusovou nebo 

malosériovou výrobu považují změny v rámci Průmyslu 4.0 za nevýhodné nebo s velmi 

malou přidanou hodnotou. Někteří respondenti dokonce považují Průmysl 4.0 za 

zbytečnost a nesmysl. Jiní popisují, jaké konkrétní změny udělali, a to např.: 

digitalizace nástrojových dat, integrace umělé inteligence, automatizace procesů, 

digitalizace archivů, … 

Plány změn v budoucnosti 

Velká část dotazovaných podniků plánuje nákup nových strojů a zařízení. Některé 

potom zavedení nových technologií, digitalizaci, robotizaci, investice či získávání 

schopných pracovníků. Dále se budou snažit o zdokonalení řízení výroby pomocí 

nových softwarů. Najdou se ale také podniky, které nechtějí provést žádné změny nebo 

chtějí vykonat pouze minimální úpravy. Jedna z firem uvádí, že neplánují žádné změny, 

ale v případě, že by si to trh žádal, jsou připraveni se přizpůsobit. 

Myslí si respondent, že se na trhu práce v rámci oboru, kterým se firma zabývá, 

nachází dostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

 

Obrázek 6 Graf kvalifikace zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle očekávání velká většina respondentů pociťuje nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců, což souvisí s problémy, které již byly zmiňovány obecně ve vzdělávání a 

přechodu absolventů technických vysokých škol do praxe. Mezi doplňujícími 

odpověďmi byly pouze popsané nedostatky, které zaměstnanci aktuálně mají, tudíž je 

lze považovat za „NE“. 

Změny požadavků na zaměstnance firmy s příchodem Průmyslu 4.0 

Na tuto otázku nacházíme velmi odlišné odpovědi. Ve velkém počtu případů požadavky 

zůstávají stejné. Firmy si prý drží svůj standard. Další větší část respondentů rozepisuje, 

jakým způsobem nároky rostou. Např.: požadavky na to, že uchazeč musí mít větší 

záběr znalostí mimo samozřejmých strojních. Mezi často zmiňované znalosti patří 

elektrotechnické nebo IT. Někteří zdůrazňují spíše soft skills či jazykovou vybavenost. 

Také se zde objevily odpovědi, že nároky klesají.  

Změnil se celkový počet zaměstnanců firmy v souvislosti s Průmyslem 4.0

 

Obrázek 7 Graf změn počtu zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Myslím si, že důvod, proč se u většiny firem zatím neprojevil vliv Průmyslu 4.0 na 

počet zaměstnanců, je ten, že změny probíhají zatím pomalu a někteří zástupci si nejsou 
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ani schopni pod tímto pojmem představit konkrétní věci. Jedná se především o zástupce 

menších podniků. 

Připravenost absolventů technických vysokých škol na praxi

 

Obrázek 8 Graf připravenosti absolventů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Respondenti zde poukazují na to, že velmi záleží na konkrétních absolventech. Někteří 

jsou připraveni výborně, jiní jsou naivní a neschopní. Zmiňují, že záleží nejenom na 

znalostech, ale také schopnostech komunikace, organizace, učení se. Dodávají, že by se 

absolventi měli setkávat s praxí již na VŠ.  

Největší potíže nastupujících absolventů 

Opět největším problémem je chybějící praxe, propojení teorie se skutečným výkonem 

práce. Podniky musí přeučit absolventy postupy a tendence, které potřebují pro práci. 

Objevuje se zde také nedostatečná jazyková vybavenost nebo schopnost zapadnout do 

pracovního kolektivu, absence pokory, snahy, samostatnosti nebo pracovitosti. Dále je 

zmiňován nedostatečný rozhled a neschopnost používat logické myšlení. Pouze jedna 

firma v dotazníku tvrdí, že absolventi nemají žádné potíže.  
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Měl by se změnit systém vzdělávání technických VŠ

 

Obrázek 9 Graf názoru na změnu vzdělávání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Někdo vidí v systému vzdělávání jen malé nedostatky. Jiní považují za nutnost jej 

kompletně předělat. Většina opět volá po provázanosti teorie s praxí nebo spolupráci 

studentů s firmami již během studia. Relativně velký počet respondentů, kteří použili 

možnost „doplňující odpověď“, pak uznává, že nejsou schopni tuto problematiku 

posoudit.  
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Spolupráce firmy s technickými VŠ

 

Obrázek 10 Graf spolupráce firmy a VŠ 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Někteří respondenti popsali, že by měli zájem navázat spolupráci s vysokými školami, 

avšak na jejich nabídku nikdo neodpověděl.  

Způsob, kterým se promítl Průmysl 4.0 do procesu výroby 

Jelikož v odpovědích na tuto otázku bylo až příliš různých názorů, zformuloval jsem 

vždy podobné odpovědi do jedné a ty poté vypsal: 

Odpověď č.1 (celkem 10x): Zatím se neprojevil vůbec. (Z některých odpovědí je 

dokonce patrná frustrace z toho, že se u nich věci nevyvíjí zrovna tak, jak by si 

představovali.) 

Odpověď č.2 (celkem 5x): Došlo ke zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení výroby. 

Zlepšila se robotizace a digitalizace. 

Odpověď č.3 (celkem 4x): Zvýšil se důraz na sofistikované strojní vybavení. Zlepšila se 

automatizace. 
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Odpověď č.4 (celkem 4x): Je k dispozici větší množství dat, ale zatím není dostatečně 

efektivní způsob pro jejich využití. Alespoň lze využít pro lepší a rychlejší přehled o 

problémech při výrobě. 

Odpověď č.5 (celkem 2): Lze již používat programování strojů na dálku. Všichni musí 

zvládat mnohem více práce s počítačem. 

Odpověď č.6: (celkem 2): Snížily se některé náklady, které byly dříve zaviňovány 

lidskou chybou. 

Odpověď č.7: Průmysl 4.0 nehraje žádnou roli. (Firma se pouze přizpůsobuje 

konkurenci na trhu a snaží se o efektivnost výroby.) 

Odpověď č.8: Několik málo pracovních míst bylo nahrazeno činností stroje, jinak 

minimální. 

Odpověď č.9: Zvládá se výroba technicky náročnějších výrobků. 

Změna zatížení na životní prostředí s ohledem na Průmysl 4.0

 

Obrázek 11 Graf změn zatížení životního prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



Průmysl a vzdělávání 4.0 

44 

Většina respondentů nedokáže přesně zmapovat tento problém. Obecně z odpovědí 

vychází předpoklad, že by v budoucnosti mělo dojít ke zvyšování spotřeby energií.  

7.2 Statistiky dotazníku 

 

Obrázek 12 Grafy návštěv celkem a historie 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 13 Grafy návštěv zdroje a čas 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

Průmysl 4.0 je obecně shledáván jako výzva pro všechny, kterých se týká, a že to jsou 

téměř všichni lidé. Patří mezi ně vedení či zaměstnanci podniků, učitelé, žáci nebo 

studenti a mnoho dalších. Tento koncept je na vzestupu a pouze čas nám ukáže co nám 

jako lidstvu přinese nebo naopak vezme, jakým způsobem se bude v budoucnu formovat, 

a jestli splní naše očekávání, ať už jsou jakákoliv. 

Práci jsem psal v podstatě jako soubor svých myšlenek, které jsem postupně skloubil 

s různými články a literárními zdroji, které jsem k tvorbě této práce používal. Snažil jsem 

se o stručné a hlavně přesné vyjádření ke každé části. 

V rámci teoretické části této práce byl charakterizován Průmysl 4.0. Dále byl zmapován 

současný stav v ČR a okolních státech v rámci EU. Podrobně jsem popsal vliv Průmyslu 

4.0 na trh práce. Věnoval jsem se srovnání jednotlivých oborů, kterých se změny spojené 

s tímto pojmem dotýkají. Tyto změny jsem popsal společně s novými požadavky na 

zaměstnance nebo nově vznikajícími či zanikajícími dovednostmi. 

Zabýval jsem se také principy tvorby vzdělávacích plánů a programů. Popsal jsem jaký 

je nynější stav, jakým směrem se vzdělávání ubírá a jak by v ideálním případě mělo 

vzdělávání vypadat v budoucnosti. Součástí byla vzdělávací politika ČR a srovnání 

vysokých škol v ČR a v zahraničí. 

Poté jsem se zaměřil na profily absolventů technických vysokých škol. Opět jsem 

zmapoval aktuální stav a ten porovnal s možným budoucím. Rozepsal jsem jednotlivé 

složky profilů, zdůraznil důležité schopnosti a dovednosti pro Průmysl 4.0. Dále jsem 

zanalyzoval způsob, jakým se dnes vyučují jednotlivé předměty na fakultě strojní a co je 

jejich obsahem. Nastínil jsem směry, jakými by se mohly předměty vyvíjet a vypsal 

důležité, dnes často opomíjené schopnosti a dovednosti nebo způsoby myšlení, které jsou 

nezbytné pro Průmysl 4.0.  

Praktická část byla koncipována jako dotazník. Cílem dotazníku bylo zjistit jaký je 

současný stav malých, středních i velkých firem, jak si koncept Průmysl 4.0 představují 

zástupci těchto podniků a jaké mají plány do budoucna. Důležitou částí bylo také zjistit, 

jak respondenti vnímají vzdělávání na technických vysokých školách, jestli jejich podnik 

se studenty spolupracuje, nebo jaké potíže mají absolventi při přechodu ze školy do 
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pracovního procesu. Tento dotazník jsem zpracoval pomocí grafů a zobecnělých 

odpovědí vytvořených z obdržených odpovědí od respondentů. Reálné výsledky 

dotazníku jsou dle mého názoru v souladu s očekáváním.  
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Přílohy 

Příloha A Nejlépe nahraditelné pozice 

Pozice 
Index ohrožení 

digitalizací 

Úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98 

Všeobecní administrativní pracovníci 0,98 

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98 

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97 

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97 

Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 0,97 

Ostatní úředníci 0,96 

Sekretáři (všeobecní) 0,96 

Obsluha pojízdných zařízení 0,96 

Chovatelé zvířat pro trh 0,95 

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95 

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94 

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu 

a papíru 
0,94 

Úředníci v logistice 0,94 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93 

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93 

Pracovníci s odpady 0,93 

Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé 

peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 
0,93 

Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 0,92 

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92 

 

 

[8]  
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Příloha B Nejhůře nahraditelné pozice 
 

 

Pozice 
Index ohrožení 

digitalizací 

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 0,000 

Lékaři (kromě zubních lékařů) 0,001 

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 0,002 

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, 

v sociálních a jiných oblastech 
0,002 

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, 

vývoje, reklamy a styku s veřejností 
0,005 

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 0,008 

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních 

technologií 
0,008 

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb 0,010 

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti 

životního prostředí 
0,011 

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,011 

 

[8] 
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Příloha C Dotazník „Průmysl a Vzdělávání 4.0“ 
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