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Průmysl 4.0
záměry německých národohospodářů

� nová energetická koncepce - Energiewende
� odklon od tradi čních zdroj ů energie (pára, jádro, voda)
� příklon o nové energetice – z obnovitelných zdroj ů

� postupný proces s cílem posílit sob ěstačnost

� průmysl 4.0 – Industrie 4.0
� logické pokra čování vývoje pr ůmyslu
� na počátku druhé dekády schválen v exekutivních 

orgánech jako nový sm ěr vývoje ekonomiky

� migra ční vlna
� přesnění pravidel pro za čleňování migrant ů 

o zvládnutí jazyka – finanč ní spoluúč ast na výuce ně mčiny
o práce na dva roky bez pracovního povolení



Průmysl 4.0
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Průmysl 4.0

Zdroj: upraveno dle: eBIT 2015: Internet of Things und Advanced Analytics, dostupné na: 
http://oliviaklose.com/cebit-2015-advanced-analytics-in-microsoft-azure/

� úspory provozních nákladů až o 25 - 30 %
� zvýšení PP až o 30 %
� nižší nároky na technickou pracovní sílu
� nové výrobky, nové obchodní příležitosti



Průmysl 4.0
interpretace pojmu

� komunika ční technologie, zejména pak internet (v ěcí a
služeb)

� informa ční technologie, v četně možnosti zpracování a
uchovávání velkých datových soubor ů [big data],
včetně cloudu

� kybernetické či robotické prost ředky
� materiály a technologie

� výrobek jako inteligentní systém – schopen 
komunikovat

� nejde o automatizaci a digitalizaci pracovišť či 
pracovních úseků, snahou je vybudovat integrované 
celky jak vertikálně tak horizontálně 



Průmysl 4.0
horizontální integrace

zákazník

Zdroj: upraveno dle: Industrie 4.0 Benefit from HPs expertise – start with the Industrie 4.0 
Discovery Workshop, dostupné na: http://www8.hp.com/us/en/industries/industry4.html

Propojení dodavatel, výrobce, distribuce, zákazník….



Průmysl 4.0
vertikální integrace

Výrobní za řízení, stroje, manipula ční prost ředky a další produk ční 
elementy jsou zapojeny do výrobní sít ě, vzájemně  spolu komunikují

Nemusí se jednat jen o průmyslová odvětví, ale i 
� zemědělství
� zdravotnictví
� doprava
� inteligentní  města 



Průmysl 4.0
inteligentní  produkce

V
E

R
T

IK
Á

LN
Í IN

T
E

G
R

A
C

E

Zdroj: upraveno dle: Future of Manufacturing in Germany, dostupné na: 
http://www.2b1stconsulting.com/future-of-manufacturing-in-germany/

OBCHODNÍ BÁZE

všechny klíčové faktory moderních výrobních a distribučních 
systémů se spojují za účelem vytvoření produktů s vysokou 
přidanou hodnotou



Průmysl 4.0
bližší vymezení pojmů

� Internet věcí [Internet of Things IoT]

� internetového spojení (zejména bezdrátového) různých věcných
elementů (předmětů, zařízení, produktů apod.) mezi sebou navzájem

� s cílem přinést nové možnosti jejich sledování a ovládání a rozšiřovat
tak jejich funkce (často bez zásahučlověka, nicméně v jeho prospěch)

� Velké datové objemy  [Bid Data]
� kvantitativn ě lze vyjádřit v petabytech - 1015

� pragmaticky – tak velké soubory, které nelze přijmout, uložit, 
zabezpečit a zpracovat, vizualizovat atd. běžnými hardwarovými a 
softwarovými prostředky, 

.

� nové požadavky na senzory
� nové požadavky na přenosové sítě



� jaká bude úloha pracovník ů, jaké budou požadavky na
jejich vzd ělání,

� jak bude zajiště na komunikace mezi r ůznými
produkty, výrobními systémy a uživateli, tzn. jednotné
komunika ční platformy na klí čových rozhraních

� není pochyb, že komunikace bude probíhat zejména
po internetu a budou využívány velké objemy dat – jak
bude zabezpe čena bezpečnost, v četně ochrany
osobních údaj ů,

� čím více se bude jednat o sofistikované výrobní a
distribu ční systémy, tím z řejmě bude r ůst náklady na
jejich po řízení, nehrozí nebezpe čí, že výsledná
produkce bude ve finálu mén ě efektivní či
konkurenceschopná, než ta, která bude vyrobena
klasickou cestou.

Průmysl 4.0
nejasnosti


