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OČEKÁVÁNÍ FIREM OD ZAVEDENÍ KONCEPTU  
PRŮMYSL 4.0  

2. Tematický blok – Práce 4.0 

 Zvýšení produktivity práce (podle některých studií až 32% - o co se vlastně jedná?)  

 

 

 

 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦)

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢+𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑏ěℎ𝑒𝑚 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦
    ??? 

 

 

 

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 𝑎 𝑣š𝑒 𝑐𝑜 𝑠 𝑛𝑖𝑚𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑖𝑠í
    ??? 
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 Vyřešení současného deficitu lidských zdrojů (jak s nižší 
kvalifikací zejména pro manipulaci s materiálem a produkty, 
tak střední například pro administrativu, rutinní firemní 
ekonomiku a i vyšší pro servis a údržbu, monitoring kvality …)  

 Úspěšnější uplatnění u obchodních partnerů, 
případně zahraničních vlastníků (automotive, 
farmacie, elektrotechnika, potravinářství, 
petrochemie …),  nejen díky komunikaci, ale 
také zvýšení kvality, plynulosti dodávek, 
flexibilitě zákaznických řešení, personalizaci 
produktů … 
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 Předcházení problémům spojených s postupným zaváděním 
Průmyslu 4.0 v ostatních firmách v širším měřítku 
(potenciální zajištění zdrojů lidských, materiálových, 
energetických) – firmy chtějí být mezi prvními, aby už 
nebylo pozdě  

 

 

 

 

 Plnění náročnějších enviromentálních požadavků 
(energetická či uhlíková stopa, výrobky s ukončenou 
životností …) 

 

 

 

 

 Zajištění vyšší provozní bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (osvícený bezpečnostní technik) 

 



UMÍME SPECIFIKOVAT POTŘEBNÉ KOMPETENCE A 
DOVEDNOSTI V BUDOUCÍCH 5 AŽ 10 LETECH? ALE UPŘÍMNĚ!  

2. Tematický blok – Práce 4.0 

Těžko v současné době exaktně naše představy specifikujeme – důvody: 

 Nemáme jasno ani v dovednostech požadovaných na současná pracovní místa 
(navzdory NSP a NSK) 

 Obecné povědomí o Průmyslu 4.0 se zploštilo do pojmů digitalizace a robotizace, 
přičemž obě aktivity je nutno chápat pouze jako prostředek nikoliv cíl a orientovat 
se při studiu pouze na ně, je velmi krátkozraké  

 Nejsme schopni ani důkladně analyzovat dovednosti současných absolventů 
různých škol 

 Propastné rozdíly ve kvalitě absolventů 

 Nutnosti rychlého zařazení do pracovního procesu  

 



UMÍME SPECIFIKOVAT POTŘEBNÉ KOMPETENCE A 
DOVEDNOSTI V BUDOUCÍCH 5 AŽ 10 LETECH?  

2. Tematický blok – Práce 4.0 

Současné představy firem: 
 Nutný komplexnější základ, studium technických a přírodovědných oborů, znalostní základ stojí pro většinu 

oborů na znalostech matematiky (podmínka logického myšlení)   

 Interdisciplinarita - technické a přírodovědné zaměření doplněné o prvek přenositelných kompetencí a 
naopak společenskovědní a humanitní zaměření doplněné o prvek informatických a digitálních dovedností 

 Navození prostředí neustálého doplňování kvalifikace – zejména o další přenositelné dovednosti 
(vyhledávání a práce s informacemi, digitální kompetence, jazykové kompetence), zvýšit i u mladých lidí 
povědomí o tom, že zásadní roli bude hrát celoživotní vzdělávání 

 Dovednosti X povolání (opět začínající rozpor mezi NSP a NSK) – musíme se naučit specifikovat sady 
dovedností pro konkrétní pracovní pozice v konkrétní firmě a mluvit o tom se školami a studenty 

 Digitální zodpovědnost – život a práce nejsou počítačové hry   

 



CO SE HONÍ V HLAVÁCH MANAGERŮ? 

2. Tematický blok – Práce 4.0 

 Nepochopení konceptu Průmysl 4.0 a zejména 
nechuť učinit strategická rozhodnutí – např. 
komplikovaný výpočet ROI 

 Nedostatek pracovníků schopných: 

 Vizi Průmysl 4.0 technicky definovat a následně 
překlopit do firemní strategie    

 Respektovat člověka jako jednu z kooperujících 
komponent při respektování jeho kreativních, 
emočních a rozhodovacích schopností 

 

P4.0? 



2. Tematický blok – Práce 4.0 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM – PŘÍLEŽITOST 
PRO VŠECHNY GENERACE  

 Soustavné předávání znalostí a zkušeností 
technologů a techniků mladé generaci 
absolventů a naopak přejímání „digitálních“ 
dovedností mladé generace staršími kolegy – 
společné postupné plnění znalostních skladů – 
datových jezer (bez základních znalostí 
technologických a materiálových nic 
nenaplníme!!!) – umění mezigenerační 
komunikace 

 Nečekejme na „start rekvalifikací“ k Agendám 
4.0. – žádný nebude! Začněme ihned! 
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