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Příliš mnoho povyku 
pro Průmysl 4.0



Revoluce kontra evoluce

• Wikipedia: Průmysl 4.0 (či čtvrtá průmyslová revoluce) je 
označení pro současný trend digitalizace, s ní související 
automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou 
přinese.



Moderní technologie: 
základ digitální výroby



Průzkum trhu: Průmysl 4.0 v ČR

• Účastnici průzkumu: čtenáři CE Česko

• Verifikace dat: dodavatelé a expertní účastníci trhu

• Výsledky: CE, květen 2016 + www.controlegncesko.com

http://www.controlegncesko.com/


Průzkum trhu: 
Ať už subjektivně, nebo objektivně. Jaký další vývoj s ohledem na 

Průmysl 4.0 pro svou firmu a svou práci očekáváte?

• „Průmysl 4.0 je čistě marketingová záležitost…“

• „Špatně položená otázka. Průmyslová revoluce 
je zde. Je jen otázka kdo a jak rychle se zapojí…“

• „Mediální humbuk kolem Industry 4.0 nám pouze 
usnadní situaci při snaze prosadit nové investice“

• „Je jednoduché o tom mluvit, číst, pozorovat, 
pravděpodobně velmi náročná bude konkrétní realizace“

„ Celkem nic se nemění“



Průzkum trhu:
Plánujete v nejbližších 2 letech výraznější investice do infrastruktury Průmyslu 4.0 

(zejména do digitalizace, automatizace a výrobních IT)?



Střídání generací:
Jaká je pozice lidí v Továrnách 4.0?



Průzkum trhu: 
Myslíte si, že v případě vyšších investic 

dojde ke snížení pracovních míst?



Průzkum trhu: 
Existují ve Vaší firmě pozice, 

které trpí nedostatkem zkušených pracovníků?



Hannover Messe: 
Místo kde se rodí revoluce

• Více než 190 000 
návštěvníků

• Přes 5 000
vystavovatelů

• 70 zastoupených • 70 zastoupených 
firem

• 5 souběžných 
veletrhů

Jedno společné téma – digitální výroba a Průmysl 4.0!



Průmysl 4.0: Další informační kanály

• Control Enginering Česko

• Semináře TMI

•Webináře•Webináře
– záznamy dostupné na YouTube

• Národní iniciativa

• Selský rozum (!)

Kooperativní roboty
18. května 2016

www.konference-tmi.cz



Výroba v roce 2020 - ?

Náhlé změny nečekejte!

• Jsme zastánci evoluční 
teorie
• Diskuzí a otázek ještě bude 
nespočet
•Internet bude hrát prim•Internet bude hrát prim
• Cesta neustálého pokroku v 
průmyslu bude pokračovat
• Konec její cesty? Otázka pro 
filozofy…

Průmysl 4.0: ač zvaný jinak, vypadat bude vždy stejně!






