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Předmluva 

Předmluva 
Konceoce vzdělávání a dalšího vzdělávání pro budoucnost 

Digitalizace je ústřední hnací silou podnikatelského růstu a tvorby hodnot. Pro zajištění 

a budování dlouhodobé konkurenceschopnosti musejí být bavorské podniky připraveny 

na výzvy, které s sebou nese digitalizace ve všech sektorech hospodářství a 

společnosti. 

Na cestě k Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0, v níž jsou všechny důležité oblasti života 

digitalizovány, se mění požadavky na podniky, stejně jako na jednotlivé zaměstnance. 

Proto mají přesné koncepty vzdělávání a kvalifikační opatření dnes i v budoucnu 

ústřední význam. Na tomto základu by chtěl poděkovat prof. Dr. Dr. h. c. Spöttlovi a 

jeho týmu, jakož i expertům z hospodářství, vědy a níže uvedeným institucím 

profesního a dalšího vzdělávání za jejich angažovanou součinnost na tomto 

perspektivním průzkumu. 

Naše předložená studie ukazuje vývojové linie a dává doporučení jak pro profesní 

vzdělávání, tak i pro další vzdělávání. Naše výsledky ukazují, že stávající závody, 

poskytující profesní vzdělávání v kovo a elektroprůmyslu tvoří dobrý základ pro 

kvalifikaci zaměstnanců. Zároveň je však zřejmé, že nesmíme ztrácet čas, abychom 

refektovali změny, které s sebou nese digitalizace, také v profesním vzdělávání a 

koncipovali je i nadále perspektivně. 

Proto je aktivní zapotřebí jednání sociálních partnerů na spolkové úrovni, stejně jako 

všech institucí, zúčastněných na vzdělávání a dalším vzdělávání. 

Bertram Brossardt, 19. Dubna 2016 
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Úvod 
Průmysl 4.0 nabývá v Bavorsku na významu 

V Německu a Bavorsku si v uplynulých desetiletích stanovila průmyslová politika za cíl 

získat hodnotná pracovní místa. To mělo za následek, že výroba činila nejméně kolem 

čtvrtiny (v Bavorsku něco přes 40 procent) celkové tvorby hrubé hodnoty. Současně 

dochází dokonce k ještě intenzivnějšímu zaměření na průmyslovou práci pod heslem 

Průmysl 4.0. Strukturální změna směrem ke společnosti, poskytující služby, se tak 

znovu relativizovala, ačkoli tomu ještě není dlouho, kdy byl průmysl mnohými 

považován za dobíhající model. Kovo a elektroprůmysl (průmysl K-E) k tomu významně 

přispívá. Jde o jedny z klíčových průmyslů v Bavorsku a zaujímají ve spolkovém 

rozsahu špičkovou pozici. Budoucí rada Bavorského hospodářství však varuje, že 

navzdory dobré výchozí pozici v oblasti strojírenství a výrobních technologií „absence 

relevantních ICT aktérů (informačních a komunikačních technologií) představuje riziko 

pro další rozvoj klíčových bavorských průmyslových odvětví“. 1  zastupuje. "Řešení 

nedostatku firemních IT společností je proto velkou výzvou, stejně jako senzibilizace 

všech podniků na výzvy digitalizace." 2   V závěrečné analýze se Zukunftsrat zabývá 

úzkým propojením společenských a inovačních a technologických procesů s cílem 

vytvořit prostředí pro úspěch. Přitom byl zdůrazněn také význam správného vzdělávání. 

Požadované široké základní vzdělání a celoživotní učení jsou základem Společnosti 4.0 

Digitální kompetence se musejí stát samozřejmými předměty každého vzdělávání. 

Průmyslová výroba a průmyslové služby jsou důležité nejen z pohledu hospodářské 

politiky, ale také ztělesňují nové formy organizace práce a práce jako pokrok v 

automatizaci a digitalizaci.3  Průmysl 4.0 se stal novým leitmotivem v Německu v 

kontextu „budoucnosti pracovního světa“. 

Průmysl 4.0 je postulován politikou, hospodářství a svazy jako čtvrtá průmyslová 

revoluce, ačkoli se průnik do pracovního světa nachází ještě v začátcích. Diskuse o 

Průmysl 4.0 je zachycena mezi otázkou "staré víno v nových tubách" 4 , předpoklad IT 

humbuk 5  a oznámení čtvrté průmyslové revoluce. Spolková vláda zahrnula Industrie 

4.0 jako budoucí projekt do svého akčního plánu pro high-tech strategii a podporuje 

rozvoj tzv. Kybernetických fyzických systémů (CPS). 6 , Interakce mezi fyzickým a 

virtuálním světem v CPS, v níž produkty s vestavěným hardwarem a softwarem 

zasahují za hranice předchozích aplikací, vede k novým, dříve nemožným, dynamickým 

                                            
1 Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft (2015): Bavorské technologie budoucnosti. Analýza a doporučení k jednání. Mnichov: 

vbw, Svaz bavorského hospodářství e. V., str. 76. 
2 ebd. 
3 Wetzel, D. (2015): Práce 4.0. Co musejí změnit zaměstnanci a podniky. Freiburg im Breisgau: Nakladatelství Herder. 
4 Jasperneite, J. (2012): Staré víno v nových zkumavkách? V: automatizace počítače. http://www.ciit- 

owl.de/uploads/media/410-10%20gh%20Jaspemeite%20CA%202012-12_lowres1.pdf (Přístup:10.03.2015). 
5 viz. VDMA (2013): Průmysl 4.0: Revoluce, téma budoucnosti nebo IT hype? Noviky VDMA březen 2013. 

http://www.vdma.org/article/-/articleview/1178359 (Přístup: 10.03.2015). 
6 Cyber-Physische Systeme sind Objekte, Geräte, Gebäude, Verkehrsmittel, aber auch Produktionsanlagen, 

Logistikkomponenten usw., die eingebettete Systeme enthalten, die kommunikationsfähig gemacht werden. Tyto systémy mohou 

komunikovat prostřednictvím internetu a poskytovat internetové služby. CPS mohou zaznamenávat okolí bezprostředně svou 

odpovídající senzorikou, vyhodnocovat je za pomoci celosvětově dostupných dat a služeb, ukládat je a mohou působit za 

pomoci aktorů na fyzický svět. 

quot;http:/www.ciit-owl.de/uploads/media/410-10%20gh%20Jaspemeite%20CA%202012-12_lowres1.pdf&quot
quot;http:/www.ciit-owl.de/uploads/media/410-10%20gh%20Jaspemeite%20CA%202012-12_lowres1.pdf&quot
//www.vdma.org/article/-/articleview/1178359
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výrobním procesům. 

Chybí však „systematický pohled na celek, tedy myšlení v procesních řetězcích“.7 Úloha 

lidské práce se s průmyslem 4.0 výrazně změní. Kam to bude směřovat, je ještě nejisté. 

Je pozoruhodné, že na rozdíl od debaty o počítačové integrované výrobě (CIM) v 80. 

letech minulého století jsou otázky vzdělávání a odborné přípravy, návrhu práce a 

otázky součinnosti technické a sociální inteligence výslovně uvedeny v diskusi o 

Průmyslu 4.0.8 Plán pro CPS bude „Kvalifikační iniciativa pro průmysl 4.0“. 9  aby 

zaměstnanci mohli včas získat odbornou způsobilost. V těchto diskusích je zřejmé, že 

pracovní kultura v rámci odvětví 4.0 má vysokou prioritu.10 Proto jsou nezbytné 

                                            
7 Thoben, K.-D. (2014): Průmysl 4.0. RFID v pohledu, zvláštní číslo "Průmysl 4.0 a Logistika 4.0 z Brém". Brémy: Vydavatel & 

Free Media, s. 9. 
8 viz. Acatech (2013): Realizační doporučení pro budoucí projekt Průmysl 4.0. Závěřečná zpráva pracovní skupiny Průmysl 4.0. 

Frankfurt nad Mohanem a Hartmann, E. (2014): Návrh práce pro průmysl 4.0: Staré pravdy, nové výzvy. v: Spolkové 

ministerstvo hospodářství a energie (BMWi) (vyd.): Budoucnost práce v Průmyslu 4.0. Berlín: BMWi, str. 7-13. 
9 viz. Acatech (ed.) (2011): Cyber-Physical Systems. Inovační pohon pro mobilitu, zdraví, energii a výrobu (acatech POSITION). 

Heidelberg: Springer Verlag, str. 38. 
10 viz. Ahrens, D .; Spöttl, G. (2015): Průmysl 4.0 a výzvy pro kvalifikaci odborných pracovních sil. V: Hirsch-Kreinsen, H.; 

Ittermann, P.; Niehaus, J. (vyd.): Digitalizace průmyslové práce. Baden-Baden: edition sigma, str. 185-204. 

Shrnutí 

Technologie Průmysl 4.0 získávají stále větší postavení mezi společnostmi v kovo a 

elektroprůmyslu v Bavorsku. Šíření postupuje neustále, ale od společnosti k společnosti 

s různou rychlostí a zaměřením. Přidaná hodnota jako celek, která zahrnuje logistiku, je 

zatím méně viditelná. Jedná se spíše o implementaci technologií Industrie 4.0 v 

jednotlivých sekcích společnosti, ale s rostoucí rychlostí a silným odkazem na procesní 

toky. To je zřejmé ze skutečnosti, že stále více společností dosahuje vysokého stupně 

pronikání CPS. Firmy ve zpracovatelském průmyslu navíc zaznamenávají vysoký 

stupeň změn, což značně urychlí proces implementace Průmysl 4.0. Zvýšené přijetí 

Průmysl 4.0 povede k další automatizaci a povede k dalšímu snížení chybovosti, 

zejména u větších výrobních jednotek. 

Empirické průzkumy ve studii ukázaly: 

- Kvalifikovaní pracovníci, mistři řemeslníci, technici, tj. Lidé s odborným vzděláním v 

průmyslu a technologiích a další vzdělávání na nich založené, budou mít dobré 

pracovní příležitosti i při dalším šíření průmyslu 4.0. Předpokladem je, že jsou 

kvalifikovaní v klíčových klíčových bodech Průmysl 4.0, které zvládají procesy v 

jejich složitosti a zajišťují bezproblémový provoz zařízení. Vedení s rozhovorem 

předpokládá, že tato skupina lidí zůstane stabilní, nebo dokonce lze očekávat nárůst 

až o 30 procent. 

- Důležitým aspektem bezpečnosti práce pro profesionály je dostupnost zkušeností, 

zvládnutí systémů s distribuovanou inteligencí, zvládnutí zpracování dat a analýza a 

schopnost zajistit bezproblémový provoz elektrárny. Současně se očekává, že 

zvládnou i tradiční kvalifikované pracovní úkoly, které stále existují. 

- Pracovní místa pro nekvalifikované a polo-kvalifikované pracovníky, podle 

konsensuálních vyjádření dotazovaných, se výrazně sníží díky automatizaci a v 

některých případech zcela zmizí ve vysoce automatizovaných oblastech. 

- Dotazovaní odborníci nepovažují za nezbytné nové pracovní náplně. Většina 

respondentů se však domnívá, že je nutné je přesměrovat kvůli obavám z mnoha 

průmyslově technických profesí. Jinými slovy, nejde jen o změnu, je to o obohacení 
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odpovědi na tento komplex a především na odborné vzdělávání a přípravu.

                                                                                                                                 
popisů práce s obsahem Průmysl 4.0, o jejich přesměrování z pohledu procesu a 

digitalizace, o vytváření sítí, digitalizaci programů. 
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1 Shrnutí a doporučení pro jednání 

Digitalizace vyžaduje přeorientování vzdělávání a odborné přípravy 

návrh inteligentních pracovních míst. Aktuální pracovní profily orientované na 

budoucnost umožňují přidávání, nikoli však změnu perspektivy. 

- Nabídka dalšího vzdělávání poskytovatelů vzdělávání by měla být značně rozšířena. 

Předchozí zaměření na obecné otázky týkající se Průmysl 4.0 nebo na manažerské 

úkoly bylo rozšířeno na technologické zaměření na CPS, pracovní-organizační 

otázky, otázky návrhu práce, bezpečnosti dat, programovacích technik, řešení 

problémů a řešení problémů pomocí asistenčních systémů a analýzy dat (další 

oblasti činnosti budou uvedeny ve studii). 

Software-technické sítě s přidruženými prvky CPS jsou průběžně šířeny. V důsledku 

rostoucího rozšíření Průmysl 4.0 musí být systémy a stroje vždy nahrazeny systémy z 

hlediska 

- vytváření sítí, 

- systémů CP, 

- software a 

- začlenění procesů 

. To významně mění interakci mezi člověkem a strojem. Vnější výraz tohoto je 

intenzivnější využívání zpracování obrazu, šíření informací vizuálním zpracováním na 

různých uživatelských zařízeních, používání videí, audiovizuálního jazyka atd. Jinými 

slovy: Zaměřuje se na kontextová data, která poskytují informace o zařízeních, 

výrobních procesech a tocích procesů. Integrované snímače a akční členy řídí, 

analyzují a dokumentují chování strojů. Shromážděná data jsou shrnuta pro informaci 

pro provozovatele zařízení, pracovníka, specialistu. Shromážděná data se stávají 

"nástroji", které mohou specialisté využít v závislosti na situaci. 

Konvergence procesů informačních technologií a výrobních procesů vyžaduje sladění 

vzdělávání a odborné přípravy se změnou technologické úrovně a především se 

změnou perspektivy. Decentralizovaná inteligence spojená s průmyslem 4.0 vede ke 

zvýšené dostupnosti údajů, které jsou vysoce kvalifikované pro vysoce kvalifikované 

pracovníky. Zatímco tradiční řemesla a dovednosti a zvládnutí PLC, robotiky, 

pneumatik, hydrauliky, pohonných technik atd. Jsou stále relevantní pro řízení procesu, 

již nejsou dostatečné. Výsledkem je, že již nejsou postačující pouze dodatky k popisům 

úloh, ale orientace procesu musí být masivně rozšířena v profilech úloh. Nejedná se 

pouze o interakci systémů a strojů, které tvoří proces, ale spíše o jejich síť informačních 

technologií s příslušnými organizačními vazbami. Z hlediska automatizace je třeba stále 

více zvažovat perspektivu posuzování procesů, podpory a optimalizace. Profily 

profesního a dalšího vzdělávání musí být sladěny s tímto centrálním vývojem. 

Identifikované obecné oblasti činnosti, které jsou základem pro rozvoj kompetencí, 

poskytují jasný pokyn ke splnění popsaného tvrzení. Obecné pracovní oblasti činnosti 

objasňují „nové“ relevantní pro povolání M + E v důsledku odvětví 4.0 a související 

změny ve výrobních procesech prostřednictvím provádění CPS. 

Mezi vzdělávacími institucemi se na jedné straně jeví jako obzvláště naléhavé vytvoření 

koncepcí dalšího vzdělávání 
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- související s výrobkem a procesem a na straně druhé 
- Propagace kariéry by měla být sladěna. 

Je také obzvláště naléhavé dále zavádět přístupy dalšího vzdělávání související s 

pracovním procesem (koncepty existují), aby bylo možné specificky se zaměřit na 

konkrétní výzvy přímo na pracovišti. 

Inovační odborné vzdělávání a školení s aktuálními, budoucími profesními profily a 

profily dalšího vzdělávání je jedním ze základních předpokladů pro řešení problémů 

průmyslu 4.0. Kromě dalšího rozvoje průmyslových profesí M + E musí nový způsob 

vzdělávání ve vzdělávacích institucích a společnostech čelit novým výzvám. 

Doporučení 

Úvahy a plány pro implementaci Průmysl 4.0 ve firmách a celém hodnotovém řetězci od 

logistiky až po prodej předpokládají, že nakonec kybernetické systémy 11   lze integrovat 

do struktur pracovního procesu s velmi odlišnými konfiguracemi v různých 

organizačních kontextech práce. To vede k přesměrování pracovních procesů a 

souvisejících pracovních, komunikačních a sociálních struktur. „Inteligentnější“ výroba 

jde ruku v ruce s úzkou provázaností lidských a technických činností za předpokladu, 

že jsou lidé připraveni zabývat se otevřenými, hybridními a propojenými systémy, které 

překračují limity sociálně technických systémů a jejich izolace. Přichází k nové distribuci 

rozhodnutí a akcí mezi lidmi a CPS, která je charakterizována a 

- Převádění konstrukcí s pevným tokem směrem k volnému spojování, 
- situačnímu rozložení činností na lidi, stroje a programy, 
- postupné řešení problémů směrem k samoorganizaci a 

- prostřednictvím programových struktur předurčuje produkci směrem k interakci 

člověk-stroj-prostředí řízenou interaktivitou. 

Je zřejmé, že takový vývoj nebude bez následků pro požadované dovednosti 

zaměstnanců. Kvalitativní empirické průzkumy ve studii (od případových studií až po 

odborné rozhovory až po workshopy) identifikovaly změnu a nové profesní oblasti 

činnosti související s vývojem odvětví 4.0, které jsou vysoce relevantní a budou sloužit 

jako základ pro doporučení níže. 

Doporučení navazují na empirická zjištění a jejich cílem je poskytnout vodítko k tomu, 

jak v souladu s odvětvím 4.0 pracovat na vývoji v oblasti odborného vzdělávání a 

přípravy. Načasování je příznivé, protože současným a do budoucna lze pomoci. 

Během případových studií a odborných diskusí bylo zřejmé, že firmy intenzivně 

přemýšlejí o digitalizaci výroby, a tedy o pracovním světě, ale implementace CPS je jen 

velmi opatrná a v malých krocích. Je velmi důležité, aby společnosti předem vyjasnily, 

zda lze identifikovat jiné společnosti, tzv. „Řidiče“, od kterých se mohou učit a od nichž 

mohou získat informace o vhodných řešeních pro efektivní návrh vlastní výroby. 

Důvodem tohoto chování je, že všechny společnosti zapojené do studie musí 

                                            
11 Kybernetické systémy jsou objekty, zařízení, budovy, doprava, ale také výrobní zařízení, logistické komponenty atd., Které 

obsahují vestavěné systémy, které jsou přenosné. 
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digitalizovat a propojit své výrobní procesy během výroby, aby splnily své výrobní cíle. 

Lze tedy dospět k závěru, že digitalizaci lze podpořit rychleji a úspěšněji, pokud existují 

příklady osvědčených postupů, v nichž lze operativní přínos rychle a kvalitativně a 

kvantitativně prokázat. 

Dalšími důležitými prohlášeními bylo, že záleží na „neustálém vývoji výrobních 

procesů“, „vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou v centru pozornosti a musí být dále 

kvalifikováni“, „analytici a experti s procesními znalostmi se stávají stále důležitějšími“, 

zde je jen několik prohlášení z empirických Citovat analýzy. V této souvislosti lze učinit 

dvě zjištění: 

- Všechny zkoumané společnosti se zabývají průmyslem 4.0. Úroveň rozvoje v 

implementaci je však jiná. Některé společnosti stále používají velmi tradiční formy 

výroby a organizace, ale snaží se připravit pro průmysl 4.0 paralelně (viz kapitola 5). 

- Spolupráce mezi různými odborníky (například operátory, pracovníky údržby, 

plánovači práce a inženýry) je stále důležitější a rozhodující, což vyžaduje, aby 

všichni zúčastnění měli základní znalosti o 

Výrobní procesy a požadavky z průmyslu 4.0. 

Průmysl 4.0 je chápán jako další vývoj stávajících výrobních konceptů, které využívají 

stávající techniky automatizace založené na počítačové vědě, síťové technologii, 

kybernetice nebo technologii mikrosystémů v úzké spolupráci. Ve firmách, databázové 

systémy, analýza dat, senzory / akční členy a stále více spolupracující robotické 

systémy budou hrát v budoucnu větší roli. Kontaktní body leží ve výrobních konceptech, 

jako je například Computer Integrated Manufacturing (CIM), s pozoruhodným rozdílem, 

že se již nepředpokládá, že jde směrem k opuštěné továrně. Lidé se spíše stávají 

důležitým výkonným pracovníkem plně automatizované výroby s aplikacemi od 

kvalifikovaných pracovníků až po inženýry. 

Zda se role a úkoly kvalifikovaných pracovníků a inženýrů sblíží, nebo zda se opak 

stane případem, ještě nelze odpovědět na předchozí výsledky průzkumu. Je však 

zřejmé, že rozhodnutí o organizaci práce ve společnostech určují, které skupiny 

zaměstnanců provádějí plánování procesů, optimalizaci procesů, provádění procesů a 

úkoly podpory procesů. 

V kontextu Průmyslu 4.0, tj. Šíření nových technologií a změn výrobních struktur, se 

změnily i profily zaměstnanosti a následně profesní profily. Poslední velké vlny 

reorganizace v kovovém a elektrotechnickém průmyslu proběhly v letech 1987 až 1989 

a mezi lety 2003 a 2004. Katalyzátorem bylo široké využívání počítačových technologií 

a rostoucí požadavky na kvalitu, které byly doprovázeny zavedením konceptů řízení 

kvality. V současné době se nacházíme v další vlně restrukturalizace charakterizované 

digitalizací. Mezitím má také viditelný vliv na oblast zaměstnanosti v oblasti kovového a 

elektrotechnického průmyslu. 

Jak je popsáno v kapitolách 5, 7 a 8, empirické průzkumy identifikovaly devět oborů 

činnosti, které jsou již ovlivněny implementací průmyslu 4.0 do té míry, že se mění 

pracovní požadavky na kvalifikované pracovníky. Podrobně jsou představeny obecné 

oblasti činnosti „Průmysl 4.0“. Podrobně jde o: 
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1. plánování zařízení 

2. výstavbu zařízení 

3. vybavení zařízením a uvedení do provozu 

4. monitorovací systém 

5. řízení procesů 

6. Datový management 

7. Údržba 

8. Oprava 

9. Hledání a odstraňování problémů 

V dalším kroku bylo provedeno usmíření, analýza pokrytí mezi identifikovanými 

oblastmi činnosti Industrie 4.0 a regulačními nástroji profesí M + E a dvěma IT 

profesemi (viz kapitola 8). Výsledek tohoto srovnání ukázal, že 22 zkoumaných 

povolání a jejich pracovní pozice ukazují odlišnou blízkost (afinitu) k oborům Průmysl 

4.0. Atlas atlasů z průmyslu 4.0 z obr. 22 ukazuje příslušnou blízkost jednotlivých 

profesí k průmyslovým odvětvím 4.0. To znamená, že povolání ve vnitřním jádru Atlasu 

zaměstnání v odvětví 4.0 (dále jen „kategorie 1“) mají velmi vysoké pokrytí mezi 

požadavky profesního profilu a oblastmi činnosti pro průmysl 4.0. V profesích mimo 

vnitřní jádro (dále jen kategorie 2) se rozsah krytí a tím i blízkost akčních polí již snižuje. 

Zaměstnání na okraji města nebo mimo něj (dále jen kategorie 3 a 4) zatím hrály v 

oblasti průmyslu 4.0 jen malou roli, takže je málo. Jinými slovy, změny v Průmyslu 4.0 

měly jen velmi malý vliv na tyto profesní profily. Tyto ratingové kategorie jsou základem 

pro následující doporučení s celkem čtyřmi kategoriemi. Společné základní kvalifikace 

nebo srovnatelné pozice (profily pracovních míst 1 až 12) průmyslových profesí kovů a 

elektrotechnických profesí jsou zčásti relevantní pro změněné požadavky průmyslu 4.0, 

ale nebyly zahrnuty do hodnocení. Důvodem je to, že mají prvořadý význam. 

Především plánování, organizace a hodnocení práce, provozní a technická 

komunikace, řídicí technologie a orientace na zákazníka jsou důležité pro práci ve 

výrobě v síti ve všech obecných oblastech činnosti. 

Kategorie 1: Zaměstnání s velkou blízkostí oboru Průmysl 4.0 

- Elektronický technik pro automatizační techniku 

- Mechatronik / čka 

- Průmyslový mechanik / čka 

- IT specialista / kyně 

Kategorie 2: Zaměstnání s velkou blízkostí oboru Průmysl 4.0 

- Elektronický technik pro průmyslové inženýrství 

- Mechanik obrábění / -čka 

- Elektronický technik pro zařízení a systémy 

- IT systémový inženýr / ka 

- Elektronický technik pro informační a systémovou technologii 

Kategorie 3: Zaměstnání s malou blízkostí oboru Průmysl 4.0 

- Výrobní technolog / ině 

- Mechanik zařízení / -čka 

- Nástrojař / -ka 
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Kategorie 4: Povolání bez blízkosti oborů Průmysl 4.0 

- Výrobní mechanik / čka 

- Specialista na kovovýrobu 

- Průmyslový elektrikář/ka 

- Obsluha strojů a zařízení 

- Konstrukční mechanik / čka 

- Návrhář technických produktů/řka 

- Plánovač technických systémů/čka 

- Elektronický technik pro techniku strojů a hnací techniky 

- Elektronik / čka pro budovy a infrastrukturu 

Doporučení jednání 1: Krátkodobá revize pracovních profilů (do 12 

měsíců) 

Povolání kategorií 1 a 2 jsou již charakterizována velkou nebo střední blízkostí (vysoké 

pokrytí oblastí působení) k jednotlivým oblastem činnosti Průmyslu 4.0. 

Výsledky studie naznačují, že není potřeba revizi, aby bylo možné učinit spravedlnost 

vývoji Průmyslu 4.0 na prodejně (podlaha haly) a úspěšně podpořit implementaci 

Průmyslu 4.0. Na druhé straně výsledky ukazují, že povolání těchto dvou kategorií mají 

velký význam pro realizaci vývoje Průmyslu 4.0. Doporučuje se co nejrychleji 

přepracovat popisy prací v kategoriích 1 a 2 a přizpůsobit je výzvám generických 

oblastí činnosti Průmysl 4.0. Zejména z pohledu informatizace v profilech pracovních 

míst je třeba posílit především nový pohled na posuzování procesů, podporu a 

optimalizaci. Profily pracovních míst musí být sladěny s těmito klíčovými trendy. 

Tímto krokem by bylo možné relativně rychle přizpůsobit profily práce s vysokými počty 

školení novým výzvám. Pokyny pro revizi a přizpůsobení se výzvám průmyslu 4.0 jsou 

uvedeny v kapitole 8. 

Nízká potřeba revize uvedených profilů pracovních míst vyplývá ze skutečnosti, že v 

minulých reorganizačních postupech již byla procesní reference integrována do 

profesních profilů. Potřeba revize navíc neovlivňuje základní kvalifikace, které jsou 

základem odborné přípravy. 

Pragmatický přístup by byl v kategoriích 1 a 2 na seznamu priorit. Jedním z důvodů je 

skutečnost, že povolání kategorie 1 budou pravděpodobně relativně rychle 

přepracována vzhledem k jejich těsné blízkosti s požadavky odvětví 4.0, pokud se 

sociální partneři rychle dohodnou na společném postupu. 

Doporučení jednání 2: Střednědobá revize pracovních profilů (do 24 měsíců) 

Profese kategorie 3 vykazují malou blízkost (malé pokrytím oblastí činnosti) k oblastem 

činnosti Průmyslu 4.0, ale jsou ovlivněny postupným zaváděním Průmyslu 4.0. Zjištění 

naznačují potřebu revize povolání kategorie 3, protože šíření digitalizace v podnicích ve 

všech průmyslových odvětvích pokračuje a všichni stážisté mají v rámci odborné práce 

základní dovednosti a schopnosti při řešení informací a vytváření sítí v oblasti výroby a 

jejích základních technologií. rozvíjet. 
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Doporučuje se, aby všechny pracovní místa kategorie 3 byly revidovány a připraveny 

na výzvy odvětví 4.0 v průběhu následujících 24 měsíců. Obecné oblasti činnosti 

Průmyslu 4.0 (viz kapitola 8) poukazují na hlavní témata revize. 

Doporučení jednání 3: Střednědobá revize pracovních profilů (do 36 měsíců) 

Povolání kategorie 4 nevykazují mimořádnou blízkost k oblastem jednání generického 

průmyslu. 

4.0- Oblasti činnosti. To znamená, že tyto profese jsou prozatím stěží ovlivněny 

vývojem Průmyslu 4.0. Identifikované pokrytí mezi profesními profily kategorie 4 a 

obecnými oblastmi činnosti Průmysl 4.0 je odpovídajícím způsobem nízké (viz kapitola 

8). 

Doporučuje se však začlenit do profilů pracovních míst v budoucích revizních 

postupech „Základy průmyslu 4.0 a digitalizace“. Profil těchto základů je třeba ještě 

přesněji definovat. Při dotazování se vyskytly velmi často tyto údaje: "Široké a zdravé 

základní technologické vzdělávání v oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky, IT 

technologie, hydrauliky, programovatelných automatů atd." Tato označení však musí 

být specifikována, protože nepřekračují současný stav regulačních prostředků. Musí 

existovat rozšíření o síť softwarových a informačních technologií a digitalizovaný provoz 

komponent a systémů, protože toto je nová funkce Průmysl 4.0. Kromě toho je velmi 

důležité, aby procesní přístupy získaly ještě větší pozornost v počátečním školení a aby 

byl vytvořen základ pro budování procesního porozumění. 

Důvodem tohoto doporučení je, že realizace odvětví 4.0 vede k digitalizaci všech 

oblastí zpracovatelského průmyslu a měla by být připravena ve všech formách 

odborného vzdělávání: 

a) podporovat změnu paradigmatu směrem k digitalizovanému způsobu života a práce 

a  

b) zajistit, aby tento vývoj nezanechával jednotlivé skupiny. 

Doporučení jednání 4: Okamžitá iniciativa pro další kvalifikace 

Potřeba rychlé reakce na měnící se požadavky průmyslu 4.0 byla opakovaně 

zdůrazňována na mnoha místech průzkumů, protože implementace byla například v 

rámci procesu reorganizace považována za velmi zdlouhavou. Nástroj „dodatečné 

kvalifikace“ byl proto účastníky často nazýván jako způsob, jak dosáhnout okamžitého 

řešení. Ve druhém odborném workshopu to bylo zdůrazněno. Obsah, který byl 

zvýhodněn jako další kvalifikace, byl z. Například vytváření sítí, analýza a správa dat, 

bezpečnost dat a ochrana dat v rámci specializované práce a zabezpečení procesů. 

Podle § 5 odst. 2, č. 5 a § 49 odst. 1 BBiG mohou být kodifikované dodatečné 

kvalifikace zakotveny v předpisech o vzdělávání. Učšni si zpravidla mohou vybrat 

dodatečnou kvalifikaci, kterou lze také zkoumat vedle závěrečné zkoušky. 

Měly by být zavedeny další kvalifikace, pokud 
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- nedojde profesních profilů, 

- Vnitrostátní řešení jiných iniciativ nejsou v dohledu nebo 

- jsou nezbytné individuální požadavky dané konkrétní situace. 

Další kvalifikace umožňují společnostem, aby měly okamžitou a pružnou organizaci 

školení ve firmě, aby splnily současné potřeby společnosti. Společnosti tak mohou v 

krátkodobém horizontu reagovat na měnící se kvalifikační požadavky prostřednictvím 

vývoje digitalizace a průmyslu 4.0. 

Nevýhodou však je, že v jednotlivých podnikových řešeních s dodatečnou kvalifikací 

nemohou být zakotveny v rámcových kurikulech pro odborné školy, které vždy platí 

celostátně. To znamená, že pouze v případě, že jsou mezi firmami a odbornými školami 

dohodnuta řešení, mohou odborné školy v příslušném regionálním povodí podporovat 

vzdělávání dalších kvalifikací. 

Jedním ze způsobů, jak získat podporu z odborných škol, by mohlo být to, aby 

společnosti v regionu spolupracovaly, aby zajistily, že bude dostatek učňů, kteří budou 

třídu plnit, aby odborné školy mohly speciálně cvičit v oblastech dodatečných 

kvalifikací. Další kvalifikace mohou být zavedeny také na celostátní úrovni, pokud to 

vyžaduje regulační orgán. V takových případech je však zřejmý reorganizační postup. 

Kromě řady individuálních nabídek od různých poskytovatelů se většina z nich zabývala 

obecnými tématy nebo otázkami managementu Průmysl 4.0 (např. Rozvoj metodické 

kompetence, týmové kompetence, komunikativní kompetence, pochopení digitalizace, 

pochopení procesů atd.). Pro konsolidaci nabídek dalšího vzdělávání lze nalézt 

následující pokyny: 

- V návaznosti na široké základní technologické vzdělávání následuje další vzdělávání 

na magisterské nebo technické úrovni se specializací. 

- Počáteční školení je co nejširší, aby bylo možné se specializovat na školení v 

závodě pro provoz zařízení až do konce odborného vzdělávání a během prvních let 

práce. 

- Realizace dalšího vzdělávání souvisejícího s produktem, například u dodavatelů 

rostlin. 

- Realizace dalšího vzdělávání v rámci samotného podniku. 

Bylo pozoruhodné, že to bylo samozřejmostí pro respondenty, pokud jde o procesní 

přístup a pochopení procesu, že jak učni, tak ti, kteří již byli vyškoleni, potřebují nejen 

přístup k pracovním procesům, ale také je musí zvládnout. S ohledem na další 

vzdělávání proto dominují návrhy, které mají být orientovány na pracovní proces. 

Kromě seminářů nabízených různými dodavateli v oboru, kteří každoročně nabízejí své 

služby a mohou být využívány všemi zainteresovanými stranami, jsou doporučeny 

specifické vzdělávací aktivity Průmyslu 4.0, které probíhají ve firmách a připravují se 

speciálně pro Průmysl 4.0. 

Obecné oblasti činnosti dalšího vzdělávání v kontextu Průmyslu 4.0 naznačují směr 

obsahu pro organizaci dalších vzdělávacích opatření (viz kapitola 6). 
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Doporučení jednání 5: Koncepty učení pro velké společnosti 

Pro velké podniky se doporučuje podporovat zavedení výrobně orientovaných 

vzdělávacích závodů pro další vzdělávání. Jedná se o specifické vzdělávací učebny 

přímo ve výrobním prostředí společností, které se orientují na výuku, aby se 

kvalifikovaly v souvislosti s výrobou a byly vysoce flexibilní v případě nedostatků v 

kompetencích nebo v závislosti na plánování personálního rozvoje. Modely existují v 

idealizované formě na jednotlivých univerzitách nebo jako velmi realistická volba ve 

vybraných společnostech. 

Výhodou vzdělávacích továren je možnost realistického nebo didakticky sníženého 

zastoupení výrobních procesů v prostředí podnikového vzdělávání. Učící továrny slouží 

k předávání znalostí a dovedností potřebných k plnění pracovních úkolů v pracovním 

procesu. Vzhledem k jejich blízkosti k pracovištím studentů mají učební pomůcky ve 

vzdělávacích továrnách potenciál překlenout propast mezi základními zkušenostmi 

založenými na teorii a zkušenostmi založenými na praxi a umožnit studentům 

vykonávat kvalifikovanou práci. Učební továrny nabízejí výhody v mnoha ohledech nad 

událostmi v externích vzdělávacích institucích. Jedná se zejména o výraznou 

praktickou relevanci, flexibilitu proveditelnosti vzdělávacích modulů specifických pro 

podnik a také relativně krátkou dobu výuky ve vzdělávacím podniku. 

Doporučení jednání 6: Koncepce vzdělávání pro malé a střední podniky (MSP) 

Pro malé a střední podniky se doporučuje podporovat zavedení tzv. Vzdělávacích 

ostrovů. Vzdělávací ostrovy se vyznačují tím, že pracují v tradičním smyslu propojením 

stávající pracovní infrastruktury s infrastrukturou učení, takže zpracování skutečných 

pracovních úkolů a kvalifikace probíhá současně. Poté jsou učící se ostrovy formou 

kvalifikace a učení uprostřed pracovního světa: „Na učícím se ostrově jsou skutečné 

pracovní úkoly ve skupinové práci do značné míry zpracovány nezávisle na sobě, 

přičemž jsou to stejné pracovní úkoly, jaké jsou vnímány ve vzdělávacím prostředí“ 

(expert). 

Jedná se o interní kvalifikační opatření, která jsou primárně zaměřena na metodické a 

sociální aspekty profesní kompetence. Myšlenka flexibilního učícího se ostrova nabývá 

těchto centrálních rysů se silnějším zaměřením na požadavky informační práce. Termín 

"mobilní" se týká prostorově a časově nezávislého využití vzdělávacího ostrova z 

hlediska mobilního učení v rámci společnosti. 

Vzdělávací ostrovy a učící se továrny jsou vhodné pro zřizování forem organizace 

práce podporujících učení a pro jejich kombinování s koncepcemi školení, metodami 

analýzy a koncepty vedení. Celkově to vyvolává významné výzvy pro vzdělávání a 

odbornou přípravu, které kromě celostátní potřeby dalšího vzdělávání zahrnují také 

alespoň částečně pozměněný vzdělávací systém. Vzdělávací ostrov musí být vybaven 

potřebným pracovním vybavením pro zvládání pracovních úkolů a vhodnou 

infrastrukturou pro výuku, jako je přístup k znalostním databázím, možnosti vizualizace 

a digitalizované informace o výrobních procesech s cílem připravit se na požadavky v 

digitalizovaném pracovním prostředí na vzdělávacích ostrovech. 
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Doporučení jednání 7: Nabídka specifická pro společnost poskytovateli 
vzdělávání 

Nová digitální konektivita, komunikace a média ovlivňují chování zákazníků, vedoucích 

pracovníků a zaměstnanců na všech úrovních. 

Společnosti však často chybí aktuální, prakticky relevantní znalosti o digitalizaci, aby 

mohly sloučit a vyvíjet aplikace Průmysl 4.0 a vytváření sítí podnikových procesů. 

Doporučuje se proto, aby poskytovatelé školení nabízeli konkrétněji cílené kvalifikační 

nabídky pro zaměstnance v malých a středních podnicích, aby mohli poprvé představit 

specialistům potenciál řešení Průmysl 4.0. Pozornost by se měla zaměřit na přínosy 

Průmysl 4.0 pro podnikové procesy. Orientaci na firemní a rozvoj obecných kompetencí 

lze nalézt v kapitole 6. 

Ve druhém kroku by měly být podnikům poskytnuty pomoc při vytváření konkrétních 

strategií pro implementaci Průmysl 4.0 pro jejich společnost. Tím by se měla zlepšit 

schopnost posuzování v podnicích, pokud jde o příležitosti a rizika průmyslu 4.0, a 

podporovat ochotu ke změně. 

Předpokladem pro oba kroky je, aby poskytovatelé vzdělávání měli potřebnou 

způsobilost kvalifikovat zaměstnance společností pro uvedené záležitosti. Kromě 

technického know-how vyžadují tyto úkoly aktuální, na praxi orientované znalosti 

digitalizace, aplikace Průmysl 4.0 a propojení podnikových procesů a jejich konsolidaci. 

Aby bylo možné tyto znalosti a dovednosti vybudovat mezi vzdělávacími institucemi, má 

smysl školit jejich trenéry nebo školitele. Je možné, že vzdělávací instituce spolupracují 

s vhodnými centry excelence v různých organizacích a využívají podpory sponzorů, 

jako je federální vláda, nadace, evropské programy a další. 

Takzvané průřezové dovednosti hrají stále důležitější roli pro zaměstnance na úrovni 

dílen. To se týká vývoje řešení problémů, metodických dovedností, dovedností 

samostudia, řešení složitosti, systematické diagnostiky chyb a mnohem více. Na jedné 

straně existuje další kvalifikace síťových systémových koncepcí a na straně druhé 

učení se interakce mezi člověkem a strojem, přičemž stav stroje je vizuálně 

reprezentován pomocí obrázků, videí apod. 

Doporučení jednání 8: Široké nabídky pro všechny úrovně kvalifikace 

Doporučuje se zakotvit podporu kontextových průřezových kompetencí ve všech 

opatřeních v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Cílem musí být vytvoření dalších 

vzdělávacích opatření tak, aby se komplexnost reality stala bezprostředním předmětem 

dalšího vzdělávání. Vlastní opatření rozvoje kompetencí nesmějí zaostávat za realitou 

ve výrobě. 

Vzdělávání a školení musí být například zaměřeno na řídicí techniku, software, 

technologii dynamických pohonů a související IT systémy ve výrobě a jejich interakci v 

síti. Pozornost by se neměla zaměřit na jednotlivé technologie, ale na vytváření sítí a 

interakci v rámci sítě. Je také důležité získat zkušenosti v reálném světě, pokud se 

jedná o vybavení během kvalifikace. 
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Doporučení jednání 9: Obsah a didaktické další vzdělávání kvalifikačního 

personálu 

Jedním z klíčových předpokladů pro získání stážistů v odvětví 4.0 je přítomnost 

dostatečně kvalifikovaných pracovníků. Učitelé ve firmách a učitelé v odborných 

školách musí být intenzivně proškoleni tak, aby byli schopni poskytovat profesním 

skupinám, které hledají, potřebné znalosti a dovednosti pro odbornou přípravu 

kvalifikovaných pracovníků. Centrální body pro obsahovou orientaci dalšího vzdělávání 

jsou uvedeny v kapitole 5.6. Bude třeba ještě provést přípravu pro cílovou skupinu. 

Z průzkumů vyplynulo, že ani rámcové učební osnovy, ani učitelé odborných škol 

nejsou pro průmysl 4.0 dosud připraveni. Doporučuje se proto: 

- Již v přípravě učitelů vytvářet vysokoškolské učební osnovy tak, aby vývoj průmyslu 

4.0 dostatečně nese. 

- Další opatření v oblasti dalšího vzdělávání mají být zahájena pro již aktivní učitele v 

úzké spolupráci s průmyslem s cílem položit základy a naučit se zaměřit na průmysl 

4.0 a jeho okolí. 

Aby bylo možné kvalifikovat co nejvíce učitelů, má smysl intenzivně využívat již 

existující multiplikační koncepty (klíčové osoby kvalifikují kolegy) v jednotlivých zemích 

a rozšířit je tam, kde ještě neexistují. Důrazně se zde doporučuje užší spolupráce mezi 

vysokými školami, odbornými školami a vzdělávacími společnostmi. 

Pro školitele, kteří jsou obvykle konfrontováni s průmyslem 4.0 a digitalizací na 

pracovišti, je důležité je dále kvalifikovat tak, aby mohli sdělovat vysoce komplexní, 

digitalizovaný obsah. Tato další kvalifikace by měla být zahájena prostřednictvím 

poskytovatelů vzdělávání a dalších poskytovatelů odborné přípravy. Doposud existuje 

jen velmi málo rozvinutých didaktických příkladů dalšího vzdělávání pro průmysl 4.0. 

Doporučení jednání 10: Iniciativy zařízení ve spolkových státech 

Pro počáteční odborné vzdělávání na odborných školách je smysluplné zajistit 

významnou aplikaci. To vyžaduje, aby odborné školy měly odpovídající technické 

vybavení, které je velmi blízké požadavkům pracovního prostředí Industrie 4.0. 

Doporučuje se provést inventuru podle jednotlivých zemí a zahájit programy 

financování pro jednotlivé země založené na identifikovaných potřebách, včetně 

vzdělávání učitelů. 

V Bádensku-Württembersku byla založena základna iniciativy Průmysl 4.0 s podporou 

15 vzdělávacích továren na odborných školách. Na základě těchto zkušeností by mohly 

být vytvořeny koncepty pro ostatní země.
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2 Cíl studie 
Zaměřte se na obchodně-technické povolání 

V diskusi na téma Průmysl 4.0 hraje ústřední roli zvyšování kompetencí, kvalifikační 

příležitosti a měnící se profily kvalifikovaných pracovníků. 

Studium v bavorském kovo a elektroprůmyslu ve prospěch bavorských sdružení 

zaměstnavatelů v oblasti kovového a elektrotechnického průmyslu v této oblasti v této 

chvíli zkoumá měnící se požadavky na kvalifikaci zaměstnanců průmyslových profesí M 

+ E se zaměřením na průmyslově technické povolání bez akademických pracovníků. 

výcvik. Jsou to především specialisté, mistři a technici. Všechny jsou intenzivně 

postiženy zavedením inteligentních výrobních procesů. To platí zejména pro 

zaměstnance kovo a elektroprůmyslu, který je jedním z klíčových průmyslových odvětví 

v Bavorsku. S omezením studie o povoláních produktivní, průmyslově technické oblasti 

se má zvýšit smysluplnost. 

Odborníci jdou podle Nové "Sociální infrastruktury práce v průmyslu 4.0" 12  out. 

Flexibilní a decentralizované možnosti řízení výrobních procesů vyžadují nejen to, aby 

byly stroje konstruovány tak, aby byly převážně aplikačně orientované, ale aby byly 

specializovány pouze na specifické softwarové aplikace a zároveň umožňovaly vyšší 

„složitost, abstrakce, řešení problémů a požadavky na vzdělávání zaměstnanců“. 13 

očekávalo. 

V průběhu "individualizované výroby" 14 pracovní úkoly jsou z technologického, 

organizačního a komunikačního hlediska stejně náročné: 

"S největší pravděpodobností bude pracovat v Průmysl 4.0 výrazně vyšší nároky na 

složitost, abstrakci a řešení problémů pro všechny zaměstnance." Kromě toho jsou 

pracovníci povinni mít velmi vysoký stupeň sebezaměřené činnosti, komunikativních 

dovedností a dovedností organizace. Stručně řečeno: Subjektivní dovednosti a potenciál 

zaměstnanců budou ještě náročnější. To nabízí příležitosti pro kvalitativní obohacení, 

zajímavé pracovní kontexty, zvyšování osobní odpovědnosti a seberozvoju. “ 75 

Studie o požadavcích automatizačních prací zdůrazňují "ironie automatizace". Jako 

"ironie automatizace" 15  16 Popisuje dilema, že lidé by měli být schopni zasahovat ve 

vysoce automatizovaných prostředích řídicím a kontrolním způsobem, ale zároveň 

                                            
12 Acatech (2013): Realizační doporučení pro budoucí projekt Průmysl 4.0. Závěřečná zpráva pracovní skupiny Průmysl 4.0. 

Frankfurt nad Mohanem, str. 7. 
13 Krátká, C. (2013): Kvalita práce se změní. v: Zprávy VDMA březen 2013, str. 26 
14 Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) (ed.) (2013): Zukunftsbild Industrie 4.0. Berlín 

http://www.bmbf.de/pubRD/Zukunftsbild_Industrie_40.pdf (letzter Zugriff: 21.03.2014). 
5 Skupina promotorů (2012): Zprostředkovatelská skupina Komunikace vědecko-výzkumné agentury pro výzkum - Zpráva: 

Zaměření na IM: Projekt Budoucnost Průmysl 4.0 - Doporučení pro implementaci. Berlín, březen 2012. 
16 Brainbridge, L. (1983): Ironie automatizace. v: Automatica, No. 6, Vol. 19, pp. 775-779. 

//www.bmbf.de/pubRD/Zukunftsbild_Industrie_40.pdf
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mohou díky automatizaci proniknout a pochopit procesy méně a méně kognitivně, což 

ztěžuje budování potřebných zkušeností pro řešení problémů. Lze předpokládat, že v 

budoucnu budou i nadále hrát významnou roli zaměstnanci ve výrobě různých 

průmyslových odvětví. Hlavní otázky jsou: 

- Jak budou spolupracovat zaměstnanci s novou generací zařízení, která bude podle 

všech popisů „inteligentnější“ než dnešní systémy? 

- Jak se změní kvalifikační a kompetenční profily? a 

- Proč to bude? Jaké jsou tedy podstatné a určující faktory ovlivňující vliv? 

To také řeší, do jaké míry jsou dříve oddělené disciplíny, jako je strojírenství a 

informatika, žádoucí jako svazky hybridních kompetencí, aby bylo možné řídit 

inteligentní výrobní procesy. 17 

Ústředním cílem studie je identifikace požadavků na změnu kompetencí zaměstnanců 

na úrovni dílny (podlaží haly) a střední úrovně zaměstnanosti ve zpracovatelském 

průmyslu kovodělného a elektrotechnického průmyslu, vyvolané zavedením principů 

Průmysl 4.0 do výrobních procesů. Na základě toho bude vytvořen „atlas kariéry“ pro 

další rozvoj kvalifikačních přístupů ke vzdělávání a odborné přípravě. 

Studie také obsahuje doporučení, zda by měl být případně zahájen další rozvoj 

povolání, které se týkají technologie výroby nebo popisu pracovních míst, a jaké priority 

by měly být sledovány. Kromě toho jsou vydávána doporučení pro školitele ve firmách a 

školicích zařízeních, jakož i pro učitele na odborných školách pro „nové vzdělávání“ a 

požadavky na vybavení. Předmětem vyšetřování jsou následující témata: 

- Vliv síťových a dynamických výrobních procesů na kvalifikační, kompetenční a 

pracovní profily v oblasti kovového a elektrotechnického průmyslu 

- Identifikace kompetencí potřebných pro práci ve vysoce automatizovaných závodech 

a síťových výrobních systémech 

- Důsledky změn forem organizace práce az toho vyplývajících nových forem znalostí 

a schopností 

- Požadavky ze strany firem kovo a elektroprůmyslu na odborníky, aby dokázali 

realizovat potenciál průmyslu 4.0 

Cíle umožňují důkladný vývoj výrobní úrovně výrobního odvětví M + E a prohlášení o 

vývoji v průmyslu 

4.0 odpověděli, že mají k dispozici kvalifikované pracovníky. 

Skutečnost, že průmysl M + E v Bavorsku má zvláštní význam, lze již odvodit z několika 

čísel: Podle Spolkového statistického úřadu se v posledních deseti letech počet 

zaměstnanců v kovopriemyslu a elektrotechnice v německých podnicích pohyboval mezi 

3,4 a 3,7 miliony. Kromě toho se každoročně uzavírá přibližně 70 000 nových 

učňovských smluv v tomto odvětví. Bavorský podíl zaměstnanců na konci roku 2015 

                                            
17 srvn. Gorldt, C.; Pflaum, A. (2014): Na cestě k průmyslu 4.0. v: Průmysl Management, Jg. 30, sešit 1, str. 15-18.. 
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činil 810 tis. To je nejvyšší pozice v Německu. Podle Bavorské zprávy o průmyslu 

pracuje 41,4% všech výrobních pracovníků ve strojírenství, automobilovém průmyslu a 

automobilovém průmyslu. Celostátní podíl těchto tří průmyslových odvětví je pouze 

36,3%. Kovový a elektrotechnický průmysl se vyznačuje především nadprůměrnou 

internacionalizací a intenzitou výzkumu, takže specializace bavorského průmyslu na tuto 

oblast je významnou výhodou. Kovový a elektrotechnický průmysl tak tvoří ohnisko 

vysoce relevantních hodnotových řetězců. 18 

Ve všech odvětvích bylo v roce 2015 v Bavorsku uzavřeno přesně 92 091 smluv o 

školení.19 Z toho 14 669 nově uzavřených vzdělávacích smluv v bavorském kovo a 

elektroprůmyslu. 

V případě mechatroniky se počty dále zvyšují (1 677 v roce 2015 oproti 1 656 novým 

zakázkám v roce 2014) 20 (viz Tabulka 1). V elektrotechnických profesích je vidět jiný 

obraz. Zde je elektrotechnický inženýr zaměstnáním s nejvíce nově příchozími a dalším 

růstem výcvikových stupňů. Vývoj na federální úrovni odpovídá vývoji v Bavorsku. 
Tabulka 1 

Nové kvalifikace ve vybraných profesích kovů a elektrotechniky 

                                            
18 viz. Statista (2015): http://de.statista.com/ (Přístup: 03.03.2016) a Bavorské státní ministerstvo hospodářství, médií a 

energetiky (ed.) (2014): Industrial Report Bavaria, str. 20. 
19 BIBB (2015a): Vzdělávací smlouvy celkem v Bavorsku. Spolkový institut odborného vzdělávání. Průzkum dne 30. září 2015 ( 

https://www.bibb.de/de/39437.php ). 
20 viz. BIBB (2015b): Školení po nových zakázkách v Bavorsku / Německu ( 

https://www.bibb.de/de/24561 php). 

quot;%20http:%20/de.statista.com/
Quot;%20https:%20/www.bibb.de/de/39437.php
Quot;%20https:%20/www.bibb.de/de/24561
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Bavaria 
    

federace 
    

Průmyslové zámečnické 
práce 2010 2011 2012 

2014 2015 
2010 2011 2012 

2014 2015 

Průmyslový mechanik / čka 2 539 2 818 2 925 2 769 2 752 12 903 14 183 14 310 13 302 13 026 

Nástrojař / -ka 662 732 729 756 738 3 123 3 509 3 519 3 411 3 471 

Mechanik třískového 
obrábění / - 
v 

842 1 114 1 233 
1 086 

1 104 5 105 
6 806 

6 963 6 207 
6 282 

Mechatronik / čka 1 329 1 477 1 596 1 656 1 677 6 783 7 704 7 998 7 590 7 623 

Obsluha strojů a zařízení 
457 496 507 480 483 3 122 3 578 3 717 3 657 3 690 

Výrobní technolog / ině 6 9 15 9 9 50 55 60 48 39 

Průmyslové elektrotechnické 
profese 2010 2011 2012 

2014 2015 
2010 2011 2012 

2014 2015 

Elektronický technik pro 

průmyslové inženýrství 

915 
1 120 1 218 

1 173 
1 218 

5 535 6 179 6 315 6 114 6 189 

Elektronický technik pro 

techniku strojů a hnací 

techniky 

73 87 84 78 66 392 461 462 429 462 

Elektronický technik pro 

automatizační techniku 

343 346 381 297 375 1 728 1 819 1 959 1 875 1 944 

IT specialista / kyně 1 565 1 880 1 962 2 115 2 244 8 705 9 884 10 479 10 737 11 073 

Elektronický technik pro 

informační a systémové 

inženýrství 

(systeminformatika) 

20 31 36 18 24 159 146 162 93 111 

Elektronik / -čka 2 153 2 207 2 148 2 259 2 316 11 044 11 728 11 622 12 099 12 675 

Zdroj: BiBB, 2015b 
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3 Výzkumný záměr studie 
Otázky a koncepce vyšetřování 

3.1 Koncept průzkumu 

Studie se zaměřuje na oblast, která dosud získala malý výzkum: implementaci 

technologií Průmysl 4.0 ve firmách a jejich konkrétní dopady na vzdělávání a odbornou 

přípravu v oblasti kovovýroby a elektroniky. Proto byla studie proto byla studie 

provedena jako kvalitativní průzkum. Jedná se o to, jaké cíle a záměry týkající se 

vzdělávání a dalšího vzdělávání byly a jsou v podnicích na pozadí Průmyslu 4.0 

sledovány. To vedlo k nutnosti dotazovat se na stávající procesy v podnicích a nikoli se 

spoléhat na předpoklady a plány do budoucna. Tímto způsobem se podařilo získat 

znalosti o budoucích oblastech nasazení zaměstnanců a vyvodit z toho závěry pro 

změnu či nové vytvoření profilů vzdělávání a dalšího vzdělávání zaměstnanců a 

potřebné iniciativy rozvoje kompetencí. 

Průzkumy změn na úrovni shop-floor a vývoje kompetenčních změn a požadavků v 

důsledku zavedení inteligentních výrobních procesů byly koncipovány na 

víceúrovňových a ve více perspektivách. Zkoumané otázky průzkumu jsou uvedeny 

dále: 

1. Jaké jsou současné a budoucí změny v důsledku zavedení zásad Průmyslu 4.0 ve 

výrobních podnicích? Jak velký je jejich dosah? Kolika zaměstnanců se to v 

budoucnu dotkne? Jaké požadavky podmiňuje řízení inteligentních výrobních 

procesů? Dochází ke srůstání výpočetních a výrobních kompetencí? 

2. Jaké dopady má zavedení síťových a dynamických výrobních procesů na kvalifikaci, 

kompetenční a profesní profily, jakož i na kvalifikované pracovníky, mistry a techniky 

ve výrobních podnicích kovo a elektroprůmyslu? 

3. Jaké kompetence vyžadují práci ve vysoce automatizovaných výrobních systémech, 

propojených v síti? Jaké důsledky vyplývají ze změněných forem organizace práce? 

Budou nezbytné nové formy „vědomostí a schopností“? 

4. Jaké požadavky kladou podniky v kovo a elektroprůmyslu na odborné pracovníky pro 

využtí potenciálu Průmyslu 4.0? 

5. Jaké jsou relevantní profily vzdělávání a dalšího vzdělávání, které dotýkají zásad 

Průmyslu 4.0? Jaké z toho lze vyvodit zásady koncepce profesních profilů a 

učebních plánů? 

Pro odpověď na otázky výzkumu byl použit kvalitativní instrumentář nauky o 

vzdělávání. Ten je určen k identifikaci vlivů a změn na úrovni floor-shou a vytvoření 

podkladu pro odpověď na shora uvedené otázky. Velká ochota spolupracovat s 

podniky a experty umožnila získat potřebné poznatky. 

V prvním kroku byla provedena analýza literatury s cílem analyzovat současný stav 

výzkumu v oblasti Průmyslu 4.0. Ve druhém kroku probíhaly odborné diskuse s cílem 

získat informace o změnách ve výrobě a o očekávaných kompetenčních změnách a 
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požadavcích. Souběžně s tím byly provedeny případové studie jednotlivých profesí 21  

ve vybraných firmách vyvodit závěry o možných implementacích Průmysl 4.0 ve firmách, 

důsledky pro svět práce a měnící se požadavky na dovednosti. 

Tyto výsledky z prvních tří kroků výzkumu byly přezkoumávány a verifikovány v 

expertnáích workshopech. Na tomto základě byly definovány profesní oblasti činností, 

které vyplývají z implementace Průmyslu 4.0 a jsou relevantní pro vzdělávání a další 

vzdělávání. Tyto výsledky vytvořily základ pro analýzu krytí v pátém kroku průzkumu 

jako porovnání s profesními předpisy v kovo a elektroprůmyslu. 

Dokumentace konkrétní situace v podnicích a detailní záznam diskuse s experty a 

účastníky workshopů je pro zjištěné skutečnosti nepostradatelná. K zdůraznění 

autentičnosti byly citáty expertů i zjištění případových studií uvedeny v uvozovkách. 

Označení na konci každého vyjádržení odkazuje na zdroje, jmenovitě "E" na expertní 

vyjádření a „Případ“ na zjištění případových studií. Bylo provedeno šest případových 

studií s celkem 29 účastníky, 16 expertními rozhovory se 42 experty a 3 expertních 

workshopy s celkem 36 účastníky. 

Chtěli bychom upřímně poděkovat všem účastníkům, podnikům, vysokým školám a 

institucím profesního vzdělávání za jejich účast. 

3.2 přehled literatury 

Za pomoci analýzy literatury bylo nejprve objasněno, jak pokročil byl stav 

technologického a pracovně organizačního rozvoje Průmyslu 4.0. Výsledky sloužily k 

odhadu možností vývoje zavádění  

                                            
21 viz. Becker, M .; Spöttl, G. (2015): Profesně vědecký výzkum. Pracovní sešit pro studium a praxi. Frankfurt nad Mohanem, a 

další: Peter Lang Verlag, str. 88. 
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 Průmysl 4.0 je snazší posoudit v praxi a umět lépe třídit stav vývoje ve firmách. 

Blok otázek ke změněným požadavcích na odbornou způsobilost nemohl být 

zodpovězen na základě současných publikací, neboť dopady na svět práce a z toho 

plynoucí důsledky pro vzdělávání a další vzdělávání nebyly dosud ve středu těchto 

úvah. 

3.3 expertní rozhovory 

Expertní rozhovory si vyžadovaly přístup k klíčovým osobám, disponujícím vysokou 

úrovní způsobilosti a zkušeností se zaváděním Průmyslu 4.0 v kovo a elektroprůmyslu. 

Celkem bylo detailně dotázáno 15 expertů (částečně také expertních skupin) z různých 

oblastí za pomoci osnovou řízených rozhovorů. 

- Podniky: 

Strojírenství (E 2, E 10, E 12), kovoprůmysl a průmysl zpracování kovů (E 3), 

automobilový průmysl (E 4, E 9), komunikační technika (E 7) 

- Profesní vzdělávání a svazy: 

Strojírenství / vzdělávání (E 1), automatizační technika / další vzdělávání (E 5), 

poskytovatelé dalšího vzdělávání (E 13, E 14, E 15), 

- Rozvoj technologií / Výzkumná zařízení / vysoké školy: 

Vysoká škola odborného vzdělávání (E 6), technologický vývojář (E 11), Výzkumný 

ústav rozhraní člověk-stroj (E 8). 22 

Výběr expertů byl proveden u zástupců podniků v těsné spolupráci se zadavatelem. 

Expertních diskusí se zúčastnilo 16 institucí a 42 osob. 

3.4 Případové studie 

Případové studie byly provedeny ve vybraných podnicích, které se podílejí na 

rozvojových aktivitách Průmyslu 4.0 nebo zahajují zavádění Průmyslu 4.0. Ve středu 

pozornosti je kovo a elektroprůmysl. Důraz byl přitom kladen na dotazování různých 

cílových skupin v podnicích prostřednictvím řízených rozhovorů. Dalším nástrojem 

případových studiích byly prohlídky v podnicích, které měly poskytnout přehled o celém 

podniku nebo sledované oblasti, resp. organizační jednotce. Prohlídka

                                            
Zkratky E 1 až E 15 se používají pro kódování expertních vyjádření. 
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usnadňuje klasifikaci aktivit ve vztahu k Průmyslu 4.0. 

Podniky byly vybrány v těsné spolupráci se zadavatelem. Cílem bylo přitom získat obraz 

o provozních strukturách v kovo a elektroprůmyslu. Především byly zohledňovány ty 

podniky, které již zavádějí jednotlivé komponenty Průmyslu 4.0 nebo v jejich zavádění již 

pokročily. 

Vzhledem k omezenému počtu případových studií (viz tabulka 2) není možné 

poskytnout plošný obraz zavádění Průmyslu 4.0 a jeho důsledcích pro vzdělávání a 

další vzdělávání. Vzhledem k rozmanitosti průzkumů však lze vývojové trendy jasně 

identifikovat a popsat. 

Tabulka 2 

Zařazení podniků podle odvětví, velikosti a kódování 

 

Dotazování cílových skupin mělo za cíl poukázat na dopady technologií Průmyslu 4.0 ve 

světě práce a jejich důsledky pro zaměstnance. Dotazováním vedoucí úrovně, od 

kvalifikovaných zaměstnanců na střední 

 Názvy případu, jako je případ A, případ B atd., Se týkají studovaných společností.  

Odvětví Velikost podniku 
23 

2 

Výrobní oblasti 

Výroba strojů a agregátů 
cca 1 000 zaměstnanců na 

místě 
Automatizační technika 

Strojírenství, elektronika a 

hnací technika 

cca 2 400 zaměstnanců na 

místě 

Hnací technika 

Elektroprůmysl 
cca 5 000 zaměstnanců na 

místě 
Automatizační technika 

Subdodavatelé pro 
automobilový průmysl cca 1 800 zaměstnanců na 

místě 

Mechatronické systémy 

Výroba strojů a agregátů cca 4 000 zaměstnanců na 

místě Hnací a pojezdová technika / 

Automatizační technika 

Elektrotechnika cca 107 zaměstnanců Hnací technika 
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úrovni zaměstnanců, expertů oblasti technického rozvoje a kvalifikovaných pracovních 

sil na úrovni výroby (kvalifikovaní pracovníci, technici, mistři) bylo zajištěno, že jednotlivá 

vyjádření nepředstavují střed průzkumu. Daleko spíše byla kladen důraz na více 

pohledů, aby tak byly získány vlastní názory a názory třetích stran na dopady a 

zavádění technologií v různých kontextech. 

Případové studie zahrnovaly celkem 29 osob ze šesti podniků. 

3.5 Expertní workshopy 

Jako další metoda byly provedeny celkem tři expertní workshopy: 

První se zabýval otázkami vývoje technologií ve firmách, druhý změnou práce a profilů 

vzdělávání a dalšího vzdělávání a třetí potřebou dalšího vzdělávání. Cílem workshopu 

bylo co nejvíce využít odborné znalosti expertů a klíčových osob (např. vědců, zástupců 

podniků a odborníků v oblasti profesního vzdělávání), s cílem konkretizovat a zdůvodnit 

poznatky získané v předchozích fázích výzkumu a také ověřit získané výsledky. 

Konkrétně byly v prvním expertním workshopu diskutovány důsledky technologií 

Průmyslu 4.0 pro svět práce a organizaci práce. Současně sloužil workshop k ověření 

empirických zjištění s ohledem na technologické a pracovně organizační struktury při 

implementaci Průmyslu 4.0 (celkem 11 expertů). 

Druhý expertní workshop se zaměřil na otázku možného nebo nezbytného přepracování 

pracovních profilů v důsledku technologických a organizačních změn v podnicích v 

důsledku Průmyslu 4.0. Zároveň workskop sloužil k ověření empirických zjištění s 

ohledem na otázku tendence vývoje profesních profilů, prezentovaných ve formě 

scénářů. Třetím zaměřením worskopů byla diskuze o podnětech k dalšímu vzdělávání v 

podnicích. Okruh účastníků se skládal ze zástupců podniků, odborníků na profesní 

vzdělávání, zástupců ministerstev a zástupců vysokých škol (celkem 22 expertů). 

Ve třetím expertním workshopu šlo výslovně o otázky dalšího vzdělávání, protože by v 

tomto ohledu měla být zlepšena situace ve zpracování dat. Tohoto kola se zúčastnili tři 

zástupci (jeden zástupce podniku a dva poskytovatelé vzdělávání). 

3.6 Analýza krytí 

Analýza krytí byla systematickým srovnáním vybraných povolání a obsahu pracovních 

profilů s generickými oblastmi činnosti Průmyslu 4.0, které byly vypracovány na základě 

empirických zjištění. 

Empirické výzkumy s případovými studiemi, expertními rozhovory a expertními 

workshopy poukazují na změny ve vnímání úkolů kvalifikovaných pracovních sil na 

střední profesní úrovni, tj. na úrovni kvalifikovaných pracovníků. Na základě zjištěných 

pracovních požadavků byly definovány obecné pracovní oblasti činnosti relevantní pro 

průmysl 4.0.
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4 Průmysl 4.0: Definice pojmů a 
zaměstnávání 

Četné vývojové směry: Technologie, kvalifikované pracovní síly, práce 

4.1 Definice pojmu 

Existuje mnoho definic pro pojem Průmysl 4.0. Definice byla formována high-tech 

strategií spolkové vlády a Německé akademie technických věd (akatech). Strategií 

high-tech se chce spolková vláda vládou stát průkopníkem při řešení globálních 

problémů (např. změna klimatu, demografický vývoj), a poskytnout tak přesvědčivé 

odpovědi na naléhavé otázky 21. století. Průmysl 4.0 je definován jako ústřední projekt 

budoucnosti pro posílení digitální transformace. 

Obrázek 1 níže ukazuje rozdělení inteligentních produktů do podstupňů v závislosti na 

schopnosti a ilustruje vývoj směrem k CPS. 

Autoři přitom rozlišují inteligentní produkty podle jejich schopností. Přitom lze CPS na 

základě vlastností ac hoc propojitelnosti do sítí, autokonfiguraci a decentralizované, 

inteligentní zpracování dat jako objekty třídy 4. Podle této klasifikace jsou umožněny 

technologické potenciály v průmyslovém kontextu, které jsou v současné době známé 

také v oblasti spotřební elektroniky. Výrobky a výrobní zařízení, které lze klasifikovat dle 

třídy 4, je třeba označit jako inteligentní a tvoří základnu pro tzv. kyberneticko fyzické 

výrobní systémy (CPPS). 

Pokud jsou tyto technologické podmínky spojeny s provozními zájmy, pak vyplývá 

následující definice Průmyslu 4.0. 

Definice 

Předměty Průmyslu 4.0 jsou fyzické součásti, takzvané objekty, jako např. obráběcí 

stroje, které prostřednictvím integrace početního výkonu a  připojení k internetu tvoří 

tzv. kyberneticko-fyzické systémy. To činí objekt inteligentním, aktivním objektem, který 

vnímá ovlivňuje své okolí. Základ pro propojení strojů, předmětů a prostor tvoří "internet 

věcí", který propojuje interakční CPS s digitálním světem. K tomu musí být objekty 

vybaveny komunikačními moduly, které umožňují odesílání a / nebo příjem dat. V 

případě Průmyslu 4.0 jde myšlenka propojování do sítí dál, neboť předpokládá 

propojení celého hodnotového řetězce od plánování až po prodej výrobku uvnitř i vně 

podniku. Inteligentní stroje nezávisle přitom samostatně organizují výrobní a logistické 

procesy. 
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Nad rámec podniku budou výrobní a logistické procesy v budoucnu propojeny 

prostřednictvím internetu, což umožní optimalizaci materiálového toku. Člověk hraje v 

rámci Průmyslu 4.0 hrají ústřední, řídicí a myslitelskou, která se však může lišit v 

závislosti na případu uplatnění (viz obrázek 2).

Obrázek 1 

Stupně inteligentních objektů 

 

Zdroj: Zbib a jinde 2008 
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4.2 Stanovení cíle 

Průmysl 4.0, kombinace fyzických komponent (jako je obráběcí stroj) s početním 

výkonem a internetem, staví na internetu věcí. Každodenní objekty fyzického světa jsou 

propojeny s digitálním světem.23 Průmysl 4.0 lze chápat jako konkretizaci Internetu věcí 

prostřednictvím kybernetických systémů, které jsou propojeny dohromady. 

Průmysl 4.0 je charakterizován komplexní myšlenkou na propojování do sítí: Síťová 

inteligence by měla pokrýt celou továrnu, přičemž inteligentní stroje organizují výrobní 

proces nezávisle, 24 dokončení logistických zakázek. 

V souvislosti s Průmyslem 4.0 je beze sporu možné mluvit o výrobním paradigmatu, 

protože na straně jedné se továrny stávají inteligentními a na straně druhé jsou výrobní 

a logistické procesy propojovány prostřednictvím internetu po celém světě. Výsledkem 

je tok materiálu, který je propojen do sítí a optimalizován v dosud neznámých a 

neprováděných rozměrech. 

                                            
23 srvn. Windelband, L.; Dworschak, B. (2015): Změny v průmyslové výrobě -nutné kompetence na cestě od internetu věcí k 

Průmyslu 4.0. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Jg. 44, sešit 6, str. 26. 
24 viz. Bauernhansel, T.; Hompel, M .; Vogel-Henser, B. (ed.) (2014): (2014): Průmysl 4.0 ve výrobě, automatizaco a logistice. 

Wiesbaden: Springer Vieweg. 

Obrázek 2 

Průmysl 4.0 - Klíčové prvky a jejich propojení 

 

Zdroj: Vlastní prezentace 
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Německo má být - tolik průmyslově politický cíl - i nadále posilováno jako výrobní a 

logistické místo, kde bude etablován Průmysl 4.0. Přitom je kladen důraz na vývoj, 

uvádění na trh a provoz autonomních, samočinně řízených, na znalostech založených a 

senzoricky podporovaných výrobních a logistických systémech. 

Aby bylo možné plánovat a řídit společnosti a hodnotové sítě v blízké reálné době v 

budoucnu, automatizace a monitorování jsou důležitými cíli na podporu změny CPS. 
25 

Základem pro Průmysl 4.0 je dostupnost všech relevantních informací v reálném čase 

prostřednictvím propojení všech instalncí, které se podílejí na tvorbě hodnoty v rámci 

podniku i mimo něj, stejně jako schopnost odvodit z dat v libovolný okamžik optimální 

tok přidané hodnoty. Spojení lidí, objektů a systémů - podle myšlenek inženýrů - vytváří 

dynamické, v reálném čase optimalizované a samoorganizující se sítě pro vytváření 

hodnot napříč společnostmi, které lze optimalizovat podle různých kritérií, jako jsou 

náklady, dostupnost a spotřeba zdrojů. 26 

4.3 Uplatnění 

Existuje mnoho scénářů uplatnění Průmyslu 4.0. Pracovní skupina Průmysl 4.0 uvádí v 

příkladech implementačních doporučení pět příkladů uplatnění, které se vyznačují 

těmito čtyřmi charakteristikami: 

- horizontální integrace prostřednictvím sítí hodnotových řetězců, 

- digitální kontinuita inženýrství v celém hodnotovém řetězci, 

- vertikální integrace a 

- propojených výrobních systémů. 27 

Například polotovar je nazýván jako "smart product", který je sám řízen výrobou až do 

svého dokončení. Přitom je podporován stroji, které jsou navzájem a s výsledným 

výrobkem propojené a vzájemně komunikují. Propojení „výrobních kroků a jednotek s 

údaji a na základě toho nových možností řízení, hodnocení a řízení“ 28 je vlastně 

novinkou výroby podle chápání Průmysl 4.0. Důsledkem tohoto typu inteligentních 

výrobních procesů je to, že tradiční principy průmyslové výroby, jako je lineární výroba, 

jsou podle definovaného pořadí zpracování opouštěny a jsou vyráběny decentrálně 

podle potřeby. Kromě toho je cílem centralizovaného řízení, jak je prováděno při 

zavádění počítačově integrované výroby (CIM) v 80. a 90. letech, 29 ve prospěch 

decentralizovaných koncepcí řízení. 

                                            
25 viz. Geisberger, E; Broy, M. (2012): agenda CPS - Integrovaný výzkumný program Cyper-Physical Systems. Heidelberg 
b7

erg ua: Springer Verlag 

srvn. Platformy Průmyslu 4.0. (2013): Co (pro nás) Průmysl 4.0 (pro nás) znamená Online zdroj: 

http://www.plattform-i40.de/blog/was-industrie-40-f%C3%BCr-uns-ist , Přístup dne 04.06.2015. 
27 viz. Acatech (2013): Realizační doporučení pro budoucí projekt Průmysl 4.0. Závěřečná zpráva pracovní skupiny Průmysl 

4.0. Frankfurt nad Mohanem, str. 57. 
28 Wetzel, D. (2015): Práce 4.0. Co musejí změnit zaměstnanci a podniky. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, str. 30. 
29 srvn. Spöttl, G. (1996): Změna perspektivy ve strukturování profesních výukových obsazích jako odpověď na nové 

technologie. Alsbach/Bergstraße: LTV-Verlag, str. 165 a násl. 

//www.plattform-i40.de/blog/was-industrie-40-für-uns-ist
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4.4 Situace v zaměstnanosti 

4.4.1 Výpovědi vybraných kvantitativních studií 

Vývoj Průmyslu 4.0, zejména s ohledem na digitalizaci a její účinky na zaměstnance a 

sektory, byl v posledních letech mnohokrát zkoumán a různými cíli. Podstatná zjištění 

těchto kvantitativních průzkumů jsou uvedena níže. 

Studie Německé asociace průmyslových a obchodních komor (DIHK) provedená na 1 

849 společnostech v německé ekonomice ukázala, že celkem 94 procent zkoumaných 

společností ve všech odvětvích mělo vliv na digitalizaci (v kontextu průmyslu 4.0) na 

jejich podniky. Očekávejte obchodní a pracovní procesy.30  Ve službách je uvedeno 

96% (viz obr. 3) a 95% v průmyslu. Ve stavebnictví a obchodu je to 93 procent. 

Základem pro šíření, tolik předpoklad, je vysoká rozmanitost dat z různých zdrojů, jakož 

i následné cílené analyzování těchto datových objemů. 

Tato studie také zkoumá překážky při implementaci průmyslu. 

4.0 poptávka.31  Největší překážky pro respondenty představují 59% v oblasti 

bezpečnosti a ochrany jejich dat v sítích informačních technologií (viz obr. 4). Další 

překážkou je právní nejistota a nedostatek kvalifikovaných odborníků. Společnosti vidí 

velkou potřebu jednání v kvalifikaci svých zaměstnanců. 32 

                                            
30 viz. Schumann, A.; Assenmacher, M .; Liecke, M.; Reinecke J.; Sobania, K. (2014): Hospodářství 4.0 - Velké příležitosti, 

mnoho práce - Podnikový barometr IHK k digitalizaci. Berlín, Brusel: Sněm Německé průmyslové a obchodní komory, str. 5 
31 viz. tamtéž, s. 5 a str. 8. 
32 viz. tamtéž, s. 5. 

Obrázek 3 

Počet podniků, které očekávají vliv Průmyslu 4.0 na své obchodní a pracovní 

procesy - v procentech 

 

Zdroj: Schumann a kol. 2014, str. 5 
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Obrázek 4 

Překážky podniků pro přizpůsobení se trendu digitalizace - v procentech, možné 

více odpovědí 

 Požadavky na bezpečnost IT Právní nejistoty 

Nedostatečné dovednosti zaměstnanců 

Vysoké investiční náklady Chybějící technické 

normy Nedostatečný širokopásmový přístup 

Bez překážek Ostatní 
Zdroj: Schumann a kol. 2014, str. 8 

Studie DIHK také dospěla k závěru, že 

digitalizace bude mít pozitivní výsledky v 

oblasti zaměstnanosti.33 Shromážděné 

údaje naznačují, že 23% podniků 

očekává nárůst zaměstnanců, 62% nevidí žádnou změnu a pouze 15% respondentů 

předpokládá ztrátu pracovních míst (viz obr. 5). Bližší pohled na výsledky ukazuje, že 

digitalizace je považována za hybnou sílu zaměstnanosti, zejména v průmyslu. Největší 

ztráty pracovních míst spatřují dotčené podniky v odvětví finančních služeb s 34 

procenty. Nejvíce pozitivní dopady na počet zaměstnanců lze sledovat v oblasti 

informací a komunikace. Zde vychází 32 procent podniků z rostoucí a pouze 16 procent 

z klesjící zaměstnaností.  

                                            
33 viz. Schumann, A.; Assenmacher, M .; Liecke, M.; Reinecke J.; Sobania, K. (2014): Hospodářství 4.0 - Velké příležitosti, 

mnoho práce - Podnikový barometr IHK k digitalizaci. Berlín, Brusel: Německý sněm obchodních a průmyslových komor, str. 13 

a násl. 
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Obrázek 5 

Vliv digitalizace na počet zaměstnanců - údaje v procentech (chybějící procentní 

podíly: "Beze změny") 

 

60 

Zdroj: Schumann a kol. 2014, str. 5 

Vývoj změněných výrobních strategií v rámci Průmyslu 4.0 není pro zaměstnanost bez 

následků. Výzkumná zpráva IAB 34 se zabývá tímto tématem. Autoři studie vycházejí z 

toho, že zavedení CPS bude dále posilovat propojování do sítí a optimalizaci procesů. 

Z toho autorů počet plyně, že dojde k poklesu počtu zaměstnanců v profesních 

oblastech s vysokým podílem rutinních činností, zatímco v odvětvích s nízkým rutinním 

podílem zůstane počet zaměstnanců stabilní nebo se dokonce v případě intenzifikace 

výroby naroste (viz obr. 6). 

Wolter a další 35 Na základě pětistupňové analýzy scénářů je předloženo modelové 

                                            
34 viz. Wolter, M., I a kol. (2015): Průmysl 4.0 a dopady na trh práce a ekonomiku - Propočty scénářů v rámci kvalifikačních a 

profesních projektů BIBB-IAB. v: Institut pro výzkum trhu práce a zaměstnanosti Spolkové agentury práce (vyd.): Výzkumná 

zpráva IAB. Sešit 8. Norimberk: IAB-BIBB. 
35 viz. Wolter, M., I a kol. (2015): Průmysl 4.0 a dopady na trh práce a ekonomiku - Propočty scénářů v rámci kvalifikačních a 
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posouzení dopadu Průmysl 4.0 na německý trh práce. Vycházejí z toho, že strukturální 

vývoj směrem k více službám bude Průmyslem 4.0 urychlen a že pohyb pracovní síly 

mezi odvětvími a profesemi bude vyšší než změna počtu zaměstnaných celkem. Autoři 

tak dospějí k závěru, že do roku 2025 bude 

490.0 Pracovní místa jsou ztracena, zatímco jinde se vytváří 430 000 nových 

pracovních míst. 36 

Prognostikovaná změna v profesích a odvětvích se odráží v očekávaném vývoji 

kvalifikace zaměstnanců (viz obr. 6). Zatímco absolventy odborných vysokých škol, 

vysokých škol a univerzit budou podniky stále více zaměstnávat - zde je očekáván 

nárůst o kolem 70 000 

70.0 Do roku 2020, 120 000 až 2025 a dalších 100 000 do roku 2030 - počet osob 

zaměstnaných s ukončeným odborným vzděláním se do roku 2020 zvýší přibližně o 75 

000, o dalších 160 000 do roku 2025 ao přibližně 150 000 do roku 2030 klesat.37 S 

ohledem na předpokládaný pokles celkem 490 000 pracovních míst do roku 2025 a na 

vytvoření 430 000 nových pracovních míst to znamená, že procento pracovních míst 

vyžadujících odbornou přípravu v celkovém systému klesá. studovat. Z pohledu firem to 

nutně nevede k poklesu poptávky po kvalifikovaných pracovnících ve střední odborné 

oblasti.38 Studie předpokládá, že zavedení Průmysl 4.0 bude zpočátku zvyšovat nároky 

na zaměstnance, zejména ve fázi vývoje nových procesů a produktů, což by mohlo vést 

k krátkodobému posunu potřeb dovedností na akademické hodnosti. Ve fázi 

implementace by to mohlo být opět relativizováno a žádáno by bylo více lidí s odbornou 

kvalifikací. 39  

                                                                                                                                 
profesních projektů BIBB-IAB. v: Institut pro výzkum trhu práce a zaměstnanosti Spolkové agentury práce (vyd.): Výzkumná 

zpráva IAB. Sešit 8. Norimberk: IAB-BIBB, str. 6. 
36 viz. tamtéž, s. 60. 
37 viz. tamtéž, s. 48. 
38 viz. tamtéž, s. 15. 
39 ebd. 
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Obrázek 6 

Vývoj počtu osob pracovně činných podle kvalifikací prostřednictvím Průmyslu 

4.0 

Žáci, učni, studenti 

Absolventi odborných škol, vysokých škol a 

univerzit 

Mistři, technici, absolventi středních 

odborných škol 

S ukončeným profesním vzděláním 

Bez ukončeného profesního vzdělání 

-

200 -150 -100 -50 0 50 100 150 

absolutní změna 

pro uvedená období 

Zdroj: Wolter a další 2015, str. 49 

Obrázek 7 ukazuje, že zejména pracovní skupiny, které mohou být zařazeny do 

zpracovatelského průmyslu, budou postiženy poklesem pracovních míst.40  Z tohoto 

poklesu jsou zejména hlavní profesní obory „profese získávající suroviny (BHF 1)“, 

„Pomocný / domovník (BHF 2)“, „kov, stavba zařízení, konstrukce plechů, instalace, 

montér, elektrická povolání (BHF 3)“, „jiné“ -, zpracovatelské a opravárenské profese 

(BHF 5) "a" Stroje a zařízení, které kontrolují a udržují povolání (BHF 6) "a" technické 

obchody (BHF 15) "ovlivněny. Tyto ztráty jsou kompenzovány profesními obory, v nichž 

se počet zaměstnaných osob zvýší. Takové obory lze nalézt například v oblasti 

podnikového poradenství (BHF 16), IT a přírodních věd (BHF 14), vzdělávání a školstvé 

(BHF 20) nebo ve stevebnicví (BHF 4).  

                                            
40 viz. Wolter, M., I a kol. (2015): Průmysl 4.0 a dopady na trh práce a ekonomiku - Propočty scénářů v rámci kvalifikačních a 

profesních projektů BIBB-IAB. v: Institut pro výzkum trhu práce a zaměstnanosti Spolkové agentury práce (vyd.): Výzkumná 

zpráva IAB. Sešit 8. Norimberk: IAB-BIBB, str. 58. 
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Průzkum Institutu německého obchodu mezi řediteli lidských zdrojů dospěl k různým 

závěrům, než Wolter et al., A ukazuje, že 35 procent společností (viz obr. 8), které 

spoléhají na Průmysl 4.0, se snaží v příštích 12 měsících zvýšit počet zaměstnanců , 41  

Téměř 56 procent těchto společností neočekává žádný dopad na zaměstnance a jen 

asi 9 procent očekává ztrátu pracovních míst. Naproti tomu stojí firmy s tradičním 

obchodním modelem. Z těchto podniků očekává přibližně 16 procent nárůst počtu 

zaměstnanců, 77 procent žádnou změnu a asi 7 procent snížení počtu zaměstnanců. 

Hammermann / Stettes 42 omezit skutečnost, že na základě jejich zjištění nelze ještě 

jednoznačně objasnit, zda se v důsledku digitalizace bude zaměstnanost zvyšovat nebo 

                                            
41 viz. Hammermann, A.; Stettes, O. (2015): Účinky digitalizace na zaměstnanost - první dojmy z personálního panelu IW. V: 

Institut německého hospodářství (vyd.): Čtvrtletní zpráva k empirickému výzkumu ekonomiky, roč. 42, sešit 3. Kolín: iw, str. 

84 a násl. 
42 viz. tamtéž, s. 85. 

Navíc také předpokládají, že existuje více podniků, které chtějí zvýšit počet svých 

zaměstnanců, než těch, které chtějí personál redukovat. 

V závislosti na stupni digitalizace předpokládá Hammermann / Stettes v příštích pěti 

letech nárůst personální potřeby zaměstnanců s odborným vzděláním, dalším 

vzděláním a vysokoškolským nebo univerzitním vzděláním. Naproti tomu zůstává 

situace zaměstnanosti pro osoby s nízkou kvalifikací problematickou. Dotazované 

podniky vycházejí z toho, že v průměru jeden z deseti podniků bude v budoucnu 

pracovat s nižší 

Obrázek 7 

Počet osob výdělečně činných podle hlavních profesních oborů 

 

Zdroj: Wolter a další 2015, str. 58 
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snižovat. Vycházejí však z toho, že Podniky 4.0 budou častěji personál zaměstnávat, 

než jej redukovat. 

 

■ Počet zaměstnanců výrazně nebo poněkud klesne 

■ Počet zaměstnanců zůstene přibližně stejný 

■ Počet zaměstnanců výrazně nebo poněkud vzroste 

Zdroj: Personální panel IW 2014

Obrázek 8 

Plánovaný krátkodobý vývoj zaměstnanosti - Podíl podniků s plánovanou 

změnou počtu zaměstnanců v příštích dvanácti měsících 

 

Podniky 3.0 Podniky se střední Podniky4.0 
mírou digitalizace 
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Počítá se potřeba učňovského vzdělávání a nekvalifikovaných zaměstnanců 43 , Šesti 

až devět procent všech podniků však chce zvýšit počet zaměstnaných osob, které pro 

výkon činnosti nemusejí doložit relevantní dokončené odborné vzdělání. Celkově 

průzkum poukazuje na to, že počet dobře vzdělaných zaměstnanců, ať vysokoškolsky 

nebo odborně kvalifikovaných, bude zaujímat vysokou prioritu. Například vypovídá 43 

procent podniků, které se spoléhají na Průmysl 4.0, že se poptávka po zaměstnancích s 

ukončeným vzděláním zvýší. U podniků s tradiční výrobou je to téměř 37 procent. 

Autoři výzkumné zprávy IAB 44 vidět vyšší nároky na zaměstnance, zejména ve fázi 

vývoje nových procesů a produktů, ale to povede pouze k krátkodobému posunu v 

poptávce směrem k akademickým hodnostem. Totéž platí pro Hammermann / Stettes 45 

Viděli jsme, že firmy signalizují rostoucí poptávku po akademikech, ale vysvětlují to tím, 

že „společnosti 4.0 již dnes zaměstnávají relativně velký počet akademiků. Rostoucí 

poptávka po pracovnících akademických pracovníků bez ohledu na míru digitalizace 

poukazuje na zvyšující se profesní nároky v analogovém a digitálním světě práce. 46 

Na druhou stranu existuje trend poklesu jednoduchých pracovních činností, a tím i 

pracovních příležitostí pro zaměstnance s nízkou kvalifikací. Pokud jde o svět práce a 

zaměstnání, předpokladem je, že práce bude náročnější a že kvalifikace, jako je 

schopnost jednat samostatně, organizovat se, stát se abstraktními atd., Budou hrát 

významnější roli. 47 

Různé studie ukazují, že při současném stavu realizace Průmyslu 4.0 nelze zjistit 

všechny vývojové tendence a dopady digitalizace. Souhrnně lze konstatovat, že 

pracovní příležitosti budou u  zaměstnanců s nízkou kvalifikací v souvislosti s 

etablováním Průmyslu 4.0 nadále klesat. U kvalifikovaných zaměstnanců s uzavřených 

odborným vzděláním a akademicky kvalifikovaných zaměstnanců bude potřeba podniků 

narůstat. „Na rozdíl od prognózy mnohých pozorovatelů nelze z očekávání 

Personál zodpovědný za společnosti za práci na masivním snižování pracovní síly 

prostřednictvím digitální transformace, žádné empirické důkazy. 48 

4.4.2 Poznatky empirických průzkumů 

Průzkumy, zejména případové studie, poskytly zajímavé náhledy do úvah manažerů, 

odpovědných za výrobu v podnicích. Níže uvádíme výtahy hodnocení a úvah o 

plánování z různých případů a různých expertů: 

                                            
43 viz. tamtéž, s. 84. 
44 viz. Wolter, M., I a kol. (2015): Průmysl 4.0 a dopady na trh práce a ekonomiku - Propočty scénářů v rámci kvalifikačních a 

profesních projektů BIBB-IAB. v: Institut pro výzkum trhu práce a zaměstnanosti Spolkové agentury práce (vyd.): Výzkumná 

zpráva IAB. Sešit 8. Norimberk: IAB-BIBB, str. 4. 
45 viz. Hammermann, A.; Stettes, O. (2015): Účinky digitalizace na zaměstnanost - první dojmy z personálního panelu IW. V: 

Institut německého hospodářství (vyd.): Čtvrtletní zpráva k empirickému výzkumu ekonomiky, roč. 42, sešit 3. Kolín nad 

Rýnem: iw, str. 87. 
46 ebd. 
47 viz. Kagermann, H.; Wahlster, W .; Helbig, J. (ed.) (2013): Realizační doporučení pro budoucí projekt Průmysl 4.0. 

Závěřečná zpráva pracovní skupiny Průmysl 4.0. Frankfurt nad Mohanem: acatech - Německá akademie inženýrských věd 

e.V. 
48 Hammermann, A.; Stettes, O. (2015): Účinky digitalizace na zaměstnanost - první dojmy z personálního panelu IW. V: Institut 

německého hospodářství (vyd.): Čtvrtletní zpráva k empirickému výzkumu ekonomiky, roč. 42, sešit 3. Kolín nad Rýnem: iw, str. 

91. 
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„Existují různé filozofie vývoje výroby při silnější orientaci na Průmysl 4.0. 

- Spoléháme se na kvalifikované pracovníky, a to i v případě jednoduchých činností, 

protože jsou flexibilnější a mohou v případě nemoci zvládat jiné úkoly, neboť nejsou 

příliš specializovaní na jedinou činnost. 

- Kvalifikovaní pracovníci musejí být velmi často zapojováni pro podporu 

nekvalifikovaných zaměstnanců. 

- Je-li denní výkon s kvalifikovanými pracovníky vyšší o dvě procenta, pak se podařilo 

snížit náklady na nekvalifikovaného zaměstnance.“ (Případ B) 

„Kdyby neexistovaly manuálně obsluhované linky, pak by podíl kvalifikovaných 

pracovníků směřoval k 70 procentům - vycházíme-li ze 60 procent. A to je také naším 

očekáváním do budoucna! Se zvyšující se automatizací podíl kvalifikovaných 

pracovníků nepoklesne, ale klesne podíl nevyučených a podíl zaměstnanců na 

vyrobený část. Podíl inženýrů zůstane konstantní. Absolventi bakalářského studia jsou 

vítáni. Jsou vhodní jako lidé, kteří ovládají procesy.“ (Případ B) 

Vyjádření 

- „Kvalifikovaní pracovníci jsou nezbytní k obsluze strojů, 

- jednoduchých činností bude ubývat, 

- pomocí statistických metod se zlepší přesnost optických systémů, aby tak došlo ke 

zlepšení rozhodovacích procesů - což znamená, že pro testování jakosti nebudou 

zapotřebí čtyři vyškolení zaměstnanci, ale pouze jeden!“ (Případ B) 

Partneři jmenovali čtyři „funkční úrovně“ v podniku 

- „Úroveň vysokoškolsky vzdělaných - těžiště: Psaní softwaru 

- Inženýři / vysoce kvalifikovaní pracovníci: Zabezpečení procesů. 

- Úroveň kvalifikovaných pracovníků a techniků: Uvádění zařízení do provozu, 

parametrizace. 

- Dělníci (zkušení zaškolení pracovníci): Jednoduché úkoly ve výrobě.“ (Případ A) 

„Mistři jsou odpovědní za týmy a nesou odpovědnost za personál a nákladová 

střediska. Obráběči osazují stoly, kontrolují, zda je v hale dostatek dílů a zda je dostatek 

dílů na pracovišti, řídí proces, samotné obrábění už není předmětem práce.“ (Případ A) 

Nasazení kvalifikovaných pracovních sil: 

- „Technici - jsou velmi využíváni při přípravě práce na CNC programování. 

- Mistři - využívají se ve výrobě zařízení a zpravidla provádějí řídící úlohy. 

- Mistři - využívají s ve výstavbě zařízení a vedou zde týmy, které jsou obvykle 

organizovány hierarchicky. To znamená, že mistr má rozhodovací pravomoci a nese 

odpovědnost za rozpočet a náklady. 

Mistři a technici jsou pro uvedené úkoly ideální. Čeho se jim obvykle nedostává, je 

způsobilost plánovat projekty ve spojení s přesným dodržováním termínů a kalkulací 

nákladů. Společný jazyk techniků a informatiků často chybí, protože technici zapojují 

málo analytických vědomostí.“ (Případ A) 
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„Ve výrobě je zaměstnáno asi 300 pracovníků. 60 z nich jsou administrativní pracovníci, 

kam spadají vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, technici a mistři. Cca 15 procent této 

skupiny má vysokoškolské vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci vykonávají 

především úkoly v oblasti plánování. Podnik dosud udržuje kvalifikované pracovníky, 

techniky a mistry, protože má s touto touto skupinou lidí velmi dobré zkušenosti i při 

dosavadní implementaci Průmyslu 4.0.“ (E 2) 

„Trend k akademizaci v důsledku Průmyslu 4.0 není v podniku shledáván. 

Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci a technici / mistři v podniku velmi těsně 

spolupracují, a pokud jde o vedoucí pozice, jako jsou vedoucí skupiny na dílenské 

úrovni, pak přicházejí v úvahu technici / mistři stejně jako vysokoškolsky vzdělaní 

zaměstnanci. Podnik si stanovil cíl, že 80 uvolněných míst bude obsazeno interně. Tím 

má býz dosaženo toho, že osoby uvolněné v důsledku racionalizačních opatření mohou 

v podniku zůstat. Aby se to podařilo, je tento proces doprovázen vzdělávacími 

opatřeními. Přijímání interních žádostí o místo považuje personální manažer za důležité 

pro zajištění kariérních příležitostí i v případě organizačních změn."(E 2) 
Jeden z dotazovaných mistrů formuloval následující tezi: 

„S vysoce kvalifikovanými pracovníky lze zvládnout celou výzvu výroby - za tím účelem 

nejsou inženýři zapotřebí. Pro optimalizátory procesů, springery a řešitele problémů 

neexistuje alternativa k odbornému vzdělání.“ (Případ E) 

Z předkládaných případů a odborných diskusí je zřejmé, že v budoucím je připisován 

velký význam jednak kvalifikovaným pracovníkům na úrovni kvalifikované práce, 

jednak mistrům a technikům, kteří se rekrutují z úrovně kvalifikované práce. Vychází 

se z toho, že tyto kvalifikační profily budou v budoucnu hrát důležitou úlohu jak 

kvalitativně, tak kvantitativně. To předpokládá, že bude i nadále prováděna kvalifikace 

prostřednictvím odborného vzdělávání. Jen zaučení a nevyučení zaměstnanci mají 

šanci pouze při velmi dobré situaci v zakázkách. Současně se však ukazuje, jak 

racionalizace nahrazuje pracovní místa s mnoha rutinními pracemi prostřednictvím 

technologických řešení a tento proces pak snižuje počet pracovních míst pro 

zaškolené a nevyučené zaměstnance. 

Otevřenou otázkou zůstává, jakou roli budou do budoucna zaujímat absolventi 

vysokých škol. Existují odkazy na to, že jsou veskrze vhodní pro výrobu. Zda to 

povede k potlačení kvalifikovaných pracovníků, zůstává v současné době dosud 

otevřeno, nikoli však vyloučeno. 

K zaškoleným a nevyučeným zaměstnancům byla učiněna další vyjádření: 

Ústřední teze účastníka rozhovorů byla: „Aby počet lidí, kteří využívají vysoce 

automatizovaná zařízení, tedy s nimi pracovali, snížil.“ 

(E 5) 

„Předpokládá se, že bude zřejmě méně zaměstnanců pracovat na komplexních 

zařízeních při konstantní výrobě na základě nárůstu produktivity. V dotčených úsecích - 

montáž, výroba - se očekává meziroční pokles zaměstnanců o dvě až tři procenta.“ (E 

9) 
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„Jednoduché činnosti budou klesat, pracovní místa odpadnou.“ (Případ E) 

„Velké podniky zaměstnávají až 60% nekvalifikovaných a zaškolených pracovníků, 

kteří vykonávají manuální úkoly. Tato čísla se pravděpodobně změní směrem ke 

kvalifikovaným pracovníkům.“ (Případ F) 

„V mnoha příkladech implementace jsou zaučení a nekvalifikovaní pracovníci 

odpovědní pouze za výkonné činnosti. Pracují striktně podle pracovních pokynů ze 

systému a nemohou zasahovat do činnosti. Mnoho obecně kvalifikovaných odborníků 

(bez zvláštní specializace, jako je technická kvalifikace) a zkušenost v určitých dílčích 

úsecích se dostávají uplatněním Průmyslu 4.0 pod tlak. 

Tlak. To platí také pro mnoho starších zaměstnanců, kteří nejsou připraveni na 

uplatnění Průmyslu 4.0 a mají potíže se přizpůsobit.“ (E 8) 

Vyjádření k zaškoleným a nevyučeným zaměstnancům tendují směrem k výsledkům 

kvantitativního průzkumu (viz výše). Ztráta pracovních míst se předpokládá na místě, 

kde pracují zaškolení a nekvalifikovaní zaměstnanci. Zároveň poukázali jednotliví 

účastníci rozhovorů na to, že jsou v podniku zvažovány alternativy zaměstnání, které 

však závisí na budoucí formě organizace práce a zakázkové situaci. Jedním z faktorů 

ovlivňujících tyto úvahy a rozhodnutí, je rostoucí počet absolventů vysokých škol, kteří 

obecně přicházejí v úvahu jako zaměstnanci ve výrobě a zpracování. 

Nesporné je, že otázka struktur zaměstnanosti v souvislosti s Průmyslem 4.0 bude tak 

dlouho tématem, dokud půjde o jeho zavádění. V posledním důsledku je třeba 

rozhodnout o formě organizace práce, stupni automatizace a požadavcích na kvalitu, 

jak se bude vyvíjet struktura práce a počet zaměstnanců v podnicích. 

4.4.3 Souhrnná vyjádření k potřebě kvalifikovaných pracovních sil 

Prezentované studie a vyjádření učiněná v různých publikacích o vývoji potřeby 

kvalifikované pracovní síly ve spojení s Průmyslem 4.0 lze shrnout do třech vyjádření: 

1. Pesimistické prognózy: dalekosáhlé ztráty pracovních míst 

- Cca 50 procent všech profesí je ohroženo automatizací. 

- Zejména rutinní činnosti v dolním a (středním) úseku podlehnou automatizaci. 

Dotčeni jsou v první řadě zaškolení a nekvalifikovaní zaměstnanci. 

2. Optimistické prognózy: Přírůstek pracovních míst 

- Během 10 let vznikne téměř 400 000 nových pracovních míst v průmyslu. 

- Naroste poptávka po vyšších kvalifikacích. 

3. Kompenzační prognóza 

- Do roku 2025: Ztráta 490 000 pracovních míst a zisk 430 000 pracovních 

míst. 49 

Vyjádrření na základě průzkumů nebo prognóz se velmi liší. Z toho lze vyvodit nižší 

                                            
49 viz. Wolter, M., I a kol. (2015): Průmysl 4.0 a dopady na trh práce a ekonomiku - Propočty scénářů v rámci kvalifikačních a 

profesních projektů BIBB-IAB. v: Institut pro výzkum trhu práce a zaměstnanosti Spolkové agentury práce (vyd.): Výzkumná 

zpráva IAB. Sešit 8. Norimberk: IAB-BIBB, 
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příležitosti pro zaškolené a nekvalifikované pracovníky na trhu práce a k nárůstu 

významu akademických povolání v případě plánovacích úkolů. U kvalifikovaných 

pracovníků, mistrů a techniků jde spíše o paušalizovaná vyjádření, která poukazují na 

stabilitu nebo mírný nárůst. 

Z průzkumů provedených v rámci této studie prostřednictvím případových studií a 

expertních rozhovorů lze shrnout následující tendenční vyjádření: 

1. Trend A: Podniky bez „Průmyslu 4.0“ 

- Beze změn v přímé výrobě, avšak změny ale v nepřímé výrobě (např. 

místa pro implementaci Průmyslu 4.0). 

2. Trend B: Podniky s nízkou hustotou „Průmyslu 4.0“ 

- Stagnace až lehký nárůst u vysoce kvalifikovaných pracovníků a znatelný 

přírůstek produktivity. 

3. Trend C: Podniky s vysokou „Hustotou Průmyslu 4.0“ 

- Nárůst horní úrovně kvalifikace o 20% až 30% (dobře kvalifikovaní 

odborní pracovníci, mistři, technici, ...). 

- (Rozsáhlé) snížení počtu lidí s nízkou kvalifikací (zaškolení a nekvalifikovaní 

zaměstnanci). 

Lze vyvodit závěr, že odborní pracovníci s vysoce kvalitním vzděláním zaměřeným na 

Průmysl 4.0 mají velmi dobré pracovní a kariérní příležitosti. Tato skupina však 

konkuruje při plánovacích a koncepčních úkolech s akademicky vzdělanými osobami. 

Naproti tomu u jiných úkolů, jako například hledání a odstraňování závad, uvádění do 

provozu, seřizování a výstroj, údržba a opravy a dalších jsou odborní pracovníci se 

vzděláním v kovo nebo elektroprůmyslu nepostradatelní a těší zvláště vysokému 

hodnocení, i když vykazují teprve tři až čtyři roky profesní zkušenosti. Posledně 

uvedené skutečnosti je připisována zvláště velká důležitost pro provoz vysoce 

komplexních zařízení. Nejpozději od uvedení zařízení do provozu jsou to kvalifikované 

pracovní síly s profesním vzděláním, kdo zajišťuje nepřetržitý provoz zařízení. 

Všechny průzkumy dosahují shody v tom, že se pracovní příležitosti zaškolených a a 

nekvalifikovaných pracovníků zhoršují, protože nedisponují kompetencemi, potřebnými 

u high-tech zaření. Dotčena tím je skupina, která představuje15 až 20 procent 

zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu v Bavorsku.
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4.5 Změny práce a pracovního prostředí 

4.5.1 Změny organizace práce 

K otázce, jak se změní organizační procesy ve výrobě v důsledku Průmyslu 4.0, a tím 

hierarchie v podnku, je dosud pouze málo jednoznačných výsledků výzkmů. Proto je 

také nejasné,m jak se změní určité rozhodovací procesy na úrovni odborných 

pracovníků. Má člověk ještě možnost spoluutváření v rámci Průmyslu 4.0 a podporuje 

Průmysl 4.0 Taylorismus 4.0? 

Ideoví tvůrci a podněcovatelé myšlenky Průmyslu 4.0 zdůrazňují stále znovu, že se 

usiluje o kooperativní interakci na všech úrovních. Přitom mají mít lidé v rámci výroby 

spoluutvářející vliv na svou práci. Pracovní skupina Průmysl 4.0 k tomu uvádí: 

„Smart Factory obsahuje příležitostní struktury pro novou pracovní kulturu, které se 

orientují na zájmy zaměstnanců [...] O kvalitě práce nerozhoduje technika nebo 

technické věcné tlaky, nýbrž vědci a manažeři, kterí modelují a realizují Smart Factory. 

V této souvislosti je zapotřebí sociálně-technického návrhu, ve kterém jsou organizace 

práce, vzdělávací aktivity a inženýrské a softwarové architektury úzce koordinovány, 

„vyvíjeny v jednom kuse“ se zaměřením na inteligentní, kooperativní, 

samoorganizované interakce mezi zaměstnanci a / nebo zaměstnanci. umožnit 

technické operační systémy v celém hodnotovém řetězci. 50 

Síťová výroba pomalu rozviklává klasickou automatizační pyramidu, a tím i organizační 

procesy, neboť v digitální továrně se v budoucnu musejí data vyměňovat jak vertikálně, 

tak i horizontálně. Tzn., automatizační modely se budou posouvat směrem k 

decentralizovaným řešením (srvn. Obrázek 9). Jak přesně se různé prvky 

automatizační pyramidy posunou, je v tomto okamžiku dosud otevřené. Jasné je, že se 

mezi sebou ještě silněji propojí. Dosud v mnoha podnicích ještě chybí jednotné 

standardy, aby bylo možné vzájemně spojit rozlišné systémy.  

                                            
50 viz. Kagermann, H.; Wahlster, W .; Helbig, J. (ed.) (2013): Doporučení realizace pro projekt budoucnosti Průmysl 4.0. 

Závěřečná zpráva pracovní skupiny Průmysl 4.0. Frankfurt nad Mohanem: acatech - Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften e. V, str. 57. 
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Zdroj: Bettenhausen / Kowalewski 2013, str. 6 

Vzhledem k tomu, že využívání decentralizovaných služeb ruší omezení dostupných 

informací na různých úrovních, je klíčové rozhraní člověk-stroj a jeho design.51  Zde 

musí být zajištěno, aby uživatel (např. Odborník v oddělení údržby) obdržel příslušné 

informace ve vhodné formě a předložil je, aby mohl tyto informace použít pro svůj 

pracovní proces. 52 

Nepochybná je skutečnost, že stupeň automatizace a komplexnost výrobních systémů 

budou dále stoupat s technologiemi Průmyslu 4.0. „Ve výrobních systémech se nachází 

na jedné straně ještě malý počet jednoduchých činností s malým nebo žádným 

prostorem k jednání, které vykonávají standardizované řídicí a kontrolní úlohy. Na 

druhé straně lze narazit na rozšířenou nebo také nově vzniklou skupinu vysoce 

kvalifikovaných expertů a technických specialistů, jejichž kvalifikační úroveň vysoce 

převyšuje úroveň odborných pracovníků.“

                                            
51 viz. Bettenhausen; K. Kowalewski, S. (2013): Cyber-Physical Systems: Šance a užitek z hlediska automatizace. Společnost 

VDI / VDE Měřicí a automatizační TECHNIKA (GMA), Düsseldorf. internet: 

https://www.vdi.de/uploads/media/Stellungnahme_Cyber-Physical_Systems.pdf [09.02.2016]., Str. 6. 
52 viz. Windelband, L. (2016): Změny ve světě práce, kompetence a učení „Údržba 4.0“. V: lernen & lehren, Jg. 31, sešit 

121,01/2016, str. 16-22. 

Quot;%20https:%20/www.vdi.de/uploads/media/Stellungnahme_Cyber-Physical_Systems.pdf


42 Průmysl 4.0: Definice pojmů a 
zaměstnávání 

Studie - Průmysl 4.0 - Dopady na 
Vzdělávání a další vzdělávání v kovo a elektroprůmyslu 
bayme vbm - duben 2016 

 

kvalifikovaných pracovníků.53 Tuto skupinu vidí mnoho jako vítěznou skupinu nového 

vývoje. Inteligetní procesy však nemusejí být pouze plánovány a utvářeny, musejí být 

také udržovány v chodu. "Lidé proto budou muset přinést mnohem více odborných 

znalostí a zkušenostních znalostí do útoku než dříve, pokud jde o narušení - ale to se 

stane méně často."54   Pokud však odborník není aktivní součástí výrobního procesu, 

není možné vybudovat zkušenosti. Distancovaná kontrolní pozice odborných 

pracovníků by měla za následek, že zaměstnanci ztrácejí expertízu a zkušenost ve 

výrobním procesu a již neovládají komplexnější výrobní procesy. Oni by se spoléhali na 

fungování, automatické procesy a tím ztratili znalosti a zkušenosti zvládnout procesy. 55 

Bauer a další hovoří o tom, že na základě komplexnosti vysoce technizovaných 

systémů a četnosti vysoce technických systémů, kterých stále více přibývá v rámci 

Průmyslu 4.0 , vzniká nová kvalita práce. Ty momentálně nejsou dostatečně 

uchopitelné ani co do druhu, ani co do účinku. Kromě dobře podložených teoretických 

znalostí a systematické, tzv. Objektivní práce se stává tato nová kvalita práce stále 

důležitější. 56 

4.5.2 Důsledky z pracovně organizačních vývojů pro kvalifikaci 

Přesné dopady realizace Průmyslu 4.0 na svět práce budou na základě různých tržních 

a výrobních požadavků a různých kombinačních možností CPS a organizačních opcí 

vypadat různě. Důležitým aspektem přitom bude utváření rozhraní člověk-stroj. Pokud 

mají být technologie Průmysl 4.0 navrženy v budoucnu takovým způsobem, aby měli 

lidé (kvalifikovaní pracovníci) příležitost k účasti, může být Průmysl 4.0 používán jako 

„systém pomoci“ (scénář nástroje)?57   Podstatná část rozhodnutí by byla ponechána na 

zaměstnance, s nímž lidé provádějí optimalizace procesů, zásahy do poruch a řešení 

problémů. Pokud by tento prostor pro autonomní lidská rozhodnutí a 

alternativy jednání byl menší, pak by rozhodnutí byla činěna stále více 

automatizovaným CPS. Windelband / Spöttl 58 hovoří v tomto vývoji o omezení 

autonomie kvalifikovaných odborníků pokrokem v pokročilých technologiích v oblasti 

zařízení a strojů (scénář automatizace). Mezitím se prosadí systémy, které lze 

považovat za „smíšené formy“ obou vývojových tendencí. 

Argumentační linie v literatuře k otázce kvalifikačních nutností se široc e rozcházejí. 

Oba póly tohoto rámce jednání lze definovat takto: 

1. Člověk zůstane integrální a neopominutelnou součástí světa výroby budoucnosti a 

                                            
4 Hirsch-Kreinsen, H. (2014a): Wandel von Produktionsarbeit - Industrie 4.0. Soziologisches Arbeitspapier Nr. 38/2014. TU 

Dortmund, 23 a násl. 
54 Pfeiffer, S.; Suphan, A. (2015a): Index AV. Živoucí pracovní schopnost a zkušenost jako zdroje na cestě k Průmyslu 4.0. 

Working Paper 2015 #1 (draft v1.0 z 13.04.2015. Univerzita Hohenheim: Fg. Soziologie, S. 

29. 
55 srvn. Fleisch, E.; Christ, O.; Dierkes, M. (2005): Provozně ekonomická vize internetu věcí. V: Fleisch, E; Mattern, F. (vyd.): 

Internet věcí. Ubiquitous Computing und RFID in der Praxis: Vize, technologie, aplikace a návody k jednání. Berlín: Springer, str. 

33. 
56 srvn. Bauer, H. G.; F. Böhle, F.; Munz, C.; Pfeiffer, S.; Woicke, P.(2002): Smysl pro high-tech - Zkušenostní práce a 

učení ve vysoce technických pracovních úsecích. Bielefeld: W. Bertelsmann, str. 277. 
57 srvn. Windelband, L.; Spöttl, G. (2012): šíření technologií do kvalifikované práce a její důsledky pro kvalifikaci na příkladu 

„internetu věcí“ V: U. Faßhauer; B. Fürstenau; E. Wuttke (vyd.): Profesní a ekonomicko pedagogické analýzy - aktuální výzkumy 

profesního vzdělávání. Opladen-Berlín-Toronto: Barbara Budrich, str. 217 
58 Viz tamtéž. 
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interagují bezprostředně s technikou nebo 

2. Používá se technologicky orientovaná cesta, která vychází z hierarchické 

organizační formy práce, která lidem přiřazuje pouze malou roli. 59 

Oba tyto póly jsou viděny v těsné souvislosti s různými formami práce, a sice s 
1. rojovou organizací a 
2. polarizované organizace. 60 

Rojová organizace sází na kolektivní orientaci jední s vysoce kvalifikovanými 

zaměstnanci, které jsou propojené a procesně orientované, zatímco polarizovaná forma 

organizace lidského jednání přisuzuje lidskému jednání pouze kompenzační úkoly a 

posiluje rozdělení úkolů mezi člověka a stroj.

                                            
59 srvn. Kärcher, B. (2014): Zkušenosti a výzvy v průmyslu. Alternativní cesty v Průmyslu 4.0 - Možnosti a meze. Ve: Spolkové 

ministerstvo hospodářství a energie (BMWi) (vyd.): Budoucnost práce v Průmyslu 4.0. Berlín: BMWi, str. 19 a násl. 
60 viz. Hirsch-Kreinsen, H. (2014c): Výzkumné otázky a vývojové strategie. Vývojové perspektivy a výrobní práce. Ve: Spolkové 

ministerstvo hospodářství a energie (BMWi) (vyd.): Budoucnost práce v Průmyslu 4.0. Berlín: BMWi, str. 40. 
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5 Změny ve světě práce 

Difúze technologií a změněné formy organizace práce 

5.1 Technologické změny v podnicích 

Úspěch podniku závisí především na faktorech člověk, technika a organizace. Tento 

trojzvuk je také předmětem diskuse o Průmyslu 4.0, jak ukazuje následující citát: 

„Vizi, že výroba bude řízena plně automatizovaně prostřednictvím velkých dat z cloudu, 

účastník rozhovoru dosud nevidí. I nadále sází na nutnost zaměstnávání člověka a 

zohledňování všech relevantních polí působnosti. To znamená, že na propojení 

člověka, výrobního prostředku, strojů a provozních prostředků je třeba nahlížet 

současně. Člověk a proces musejí být podle jeho názoru vzájemně sladěni a to také 

určuje všechny kroky při přístupu k Průmyslu 4.0.“ (E 9) 

V posledních letech se do firem dostaly především moderní informační a komunikační 

technologie. Dle definice průmyslu 

4. Důraz je kladen na koncepci vytváření sítí propojením celého procesu tvorby 

hodnoty výroby od plánování po využití produktu uvnitř i vně společnosti. Úspěch 

hodnotových řetězců je charakterizován podstatně synchronizací materiálového a 

informačního toku, a fyzický svět bude v budoucnu ještě silněji srůstat s virtuálním 

světem. Schopnost logistických objektů k zaznamenávání předmětů a posuzování a 

dodávka dat, relevantních pro rozhodování, jsou předpokladem pro uspořádání 

budoucích logistických a výrobních systémů. Ve zjištěních se potvrzuje toto: 

„Průmyslem 4.0 se rozumí technologické systémy, které jsou vzájemně propojeny a 

schopny vzájemně komunikovat. To zahrnuje internetové komunikační koleje, resp. 

PROFIBUS atd. Taková rozhraní budou stále důležitější a toto téma je neseno také 

multiplikátory, např. VDMA. Řídicí technika a software se u [...] vyvíjejí. V budoucnu se 

počítá s tím, že těžiště bude spočívat daleko silněji v softwaru. Vývoj softwaru bude v 

budoucnu zahrnovat vlastní know-how podniku.“ 

„Generovaná data ze stávajících a nových strojů nabývají stále více na významu. Data 

je třeba považovat za surovinu. Data jsou základem pro nové obchodní modely. 

“(Případ F)„ Vysoký výkon moderních IT a komunikačních technologií umožňuje zcela 

nové způsoby datové sítě a využití dat. Velká data (big data) nebo pokročilé analýzy 

(advanced analytics) jsou obrovským tématem. Například jsme v několika 

provozovnách velmi úspěšně zavedli inteligentní management energetických dat 

(iEMDS). Prostřednictvím inteligentního elektroměru nezaznamenáváme pouze 

spotřebu, nýbrž můžeme také porovnáním se sítí velkých dat svého podniku odhalit 

daleko rychleji a cíleněji než doposud i procesní odchylky a zdroje chyb.“ (E 9) 

„Při zavádění nových technologií jako cloud computing nebo internet věcí je nakládání s 

komplexními systémy velmi důležité, aby je bylo možné utvářet. Tuto kompetenci 

programátoři velmi nepřinášejí: Rozpoznávat souvislosti, analyzovat procesy.“ (E 9) 
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Řada zkoumaných společností nechce přímo používat termín Průmysl 4.0, ale spíše 

mluví o digitalizaci výroby, protože pro mnoho lidí je téma Průmysl 4.0 příliš 

vytlačováno „zvenčí“. Protože některé podniky jsou toho názoru, že pracují již dlouho 

na realizaci Průmyslu 4.0 a že jde o kontinuální proces vývoje. 

„Raději hovořím o digitalizaci světa práce, Průmysl 4.0 je umělým pojmem, je však pro 

podniky důležitým projektem. Průmyslu 4.0 jsou podniky ještě příliš vzdáleny, průmysl 

však nedokáže dostatečně reagovat na individualitu zákazníka.“ (E 1) 

„Mnozí hovoří o tom, že nikdo neví, co Průmysl 4.0 znamená. Již 20 let se pohybujeme 

směrem k digitální továrně. Jde o kulturní téma. Chceme využít digitalizace, abychom 

dále usnadnili práci.“ (Případ C) 

„Vedoucí výroby zdůraznil, že zavádění průmyslu 

4.0 neznamená „přistání kosmické lodi“, ale představuje rozvoj. Tyto vývojové etapy 

byly v podniku realizovány: 

- NC programování se praktikuje již 45 let, 

- CNC programování se praktikuje již 30 let, 

- Používání CAD se praktikuje již 30 let, 

- Offline programování se praktikuje již 45 let.“ (E 2) 

Výkazy potvrzují neustálé změny na úrovni dílny a podporují změny. Průmysl 4.0 je 

považován za pokračování stálých změn, kterým byli lidé v továrnách vystavováni 

vždycky. 

„Vývojové kroky směrem k novým produktům se stále zrychlují. Nové technologie jsou 

nárokovány ještě rychleji než v minulosti. Změny jsou prováděny za běžného provozu, 

což vede ke stále důležitějšímu přínosu k produktivitě práce. Přesto musejí procesy 

zůstat v celkovém měřítku stabilní, protože se toho děje velmi mnoho současně.“ (E 9) 

Na otázku, proč technologický vývoj v rámci Průmyslu 4.0 v podnicích dosud tolik 

nepokročil a jak lze odhadnout vývoj, odpovídají vybraní podnikoví experti takto: 

„Máme příliš strnulé výrobní systémy. Jednotlivé stanice, jednotlivé ulice jako při výrobě 

plechů se pohybují ve směru Průmysl 4.0. Plocha nástroje / matrice je poměrně široká. 

Zde může zákazník konfigurovat matici doma, odeslat ji, objednávka se automaticky 

vygeneruje přes SAP, přejde přímo na stroj a poté se obrátí, vyrobí a pak jde přímo k 

zákazníkovi. Dříve čekal zákazník při vyhotovení nabídky až čtyři dny. Vlivem 

mezinárodního tlaku a cloudového řešení bylo vyhotovení nabídky zkráceno na půl 

dne.“ (E 1) 

„Současný stav průmyslu 4.0 je stále roztříštěný, zatím byly implementovány pouze 

části nebo fragmenty. K zavádění více částí hodnotového řetězce dochází pouze 

zřídka, celý hodnotový řetězec nebyl v průmyslu dosud nikde realizován. 

4. nikoliv. Nicméně stále více a více implementačních projektů začíná a Průmysl 

4.0 začíná kopat dovnitř. Mnoho firem již nemůže uniknout trendu a začít realizovat 

své první projekty na Průmysl 4.0. (E 8) 

„Tyto vývoje k Průmyslu 4.0 vedou k další narůstající automatizaci. Přitom se však 
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nekoná žádná ,revoluce‘, nýbrž spíše evoluce produkčních procesů.. V budoucnu se 

budou konat dlouhé přechodové doby; jsem hovořit spíše o postupném nárůstu 

průmyslových technologií. 

4.0- Technologie hovoří. Staré a nové systémy budou existovat vedle sebe. “ (E 8) 

„Průmysl 4.0 stále není radikální revolucí ve výrobních procesech, ale spíše plíživým 

procesem. Již před 30 roky byla zavedena myšlenka, CIM‘(computer integrated 

manufacturing), která je součástí programu Průmysl 4.0. Pohonem vývoje Průmyslu 4.0 

jsou úspory nákladů a zvýšení flexibility. Na jedné straně to znamená rychlejší reakce 

na požadavky zákazníků z pohledu společnosti a na druhé straně také dává 

zákazníkům možnost řídit menší velikosti šarží. (E 12) 

„Procesy vytváření sítí se budou stále více zvyšovat, stejně jako využívání asistenčních 

systémů různých druhů. Stejně jako v montáži nebo v intralogistice jako nástroj 

racionalizace a zvýšení produktivity. Nebo budou nasazeny asistenční systémy pro 

podporu odborné práce, které současně podporují učení. I zde bude zvýšení 

produktivity nejvyšším cílem. Meze automatizace se budou přesouvat směrem k 

Průmyslu 4.0. Přesto budou i v budoucnu existovat oblasti, v nichž se úsilí o 

automatizaci procesů nevyplatí.“ (E 8) 

Tato prohlášení jasně ukazují, že implementace technologií Industrie 4.0 je považována 

za kontinuální, „evoluční“ proces. Současně lze zaznamenat, že chybějící jednotná 

rozhraní pro přenos dat omezují Průmysl 4.0 prozatím nejvíce. 

„Ovšem existuje problematika, že výrobci digitálních nástrojů nejsou momentálně 

schopni implementovat neutrální rozhraní. Jinými slovy musejí být výrobky od téhož 

výrobce, aby bylo možné data mezi sebou bezztrátově transferovat. Kromě toho nejsou 

stanice v rámci montážní linky propojeny, ačkoli by bylo lepší, kdyby mezi sebou znaly 

status druhého, na základě stávající tvorby výrobních hodnot. Ovšem máme hostitelský 

počítač, který sbírá informace a umožňuje tak monitoring.“ (E 12) 

"Monitorování údržby (monitorování poruch) vytvořilo mnoho problémů s rozhraním a 

také problémy s komunikací. Při spojování jednotlivých systémů v podniku dochází 

doposud příliš mnoho komunikačním ztrátám.“ (E 11) 

„Strojová technika se velmi rychle předhání. Krok po kroku zasahují procesy jako 

například teach-in nebo koncové přístroje, které již nelze obsluhovat přímo u strojů. Z 

toho vyplývají problémy pro výrobce hardwaru jako profibus, robot, SPS nebo pro 

výrobce neutrálního programovacího softwaru, kteří budou mít v budoucnu stále menší 

význam. Vzhledem ke zvýšené softwarově řízené koncepci strojů ztrácejí na významu 

tradiční řešení. “(E 5) 

Koncepce Průmyslu 4.0 sjednocuje perspektivy člověk, technologie a organizace. 

Klíčovým prvkem interakce je CPS. Přitom slouží senzorické jednotky k záznamu 

fyzikálních dat z reálného světa a aktorika umožňuje působení na fyzikální postupy. 

Aby bylo možné zachycená data předávat IT, jsou nutné přenosové technologie. 

Využívá moderní rádiové technologie. Existence spolehlivé komunikace zabezpečuje 

transparenci, aby byla možná výměna dat a informací v rámci továrny i mimo ni. 

Vysoký stupeň transparentnosti tvoří základ spolehlivého plánování a řízení stávajících 
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zdrojů. To není vždy případ, takže průmysl stále potřebuje dalekosáhlé standardy a 

limity pro bezpečnost údajů a ochranu údajů o specifických a osobních údajích pro 

zařízení. To dokládají níže uvedené údaje zástupců podniku: 

„Spolupráce člověk-robot: 

- Je zapotřebí jiné know-how pro programování, 

- Je nutné dodržovat bezpečnostní zásady, 

- Musejí být vypracovány bezpečnostní normy, 

- jsou stanoveny mezní hodnoty pro bezpečnost (DIN / ISO), 

- musejí být vypracovány podnikově specifické normy (prahy bolesti).“ (Případ A) 

„V podniku se v mezičase zesílenou měrou dbá na bezpečnost dat. Neopatrné 

zacházení s daty je minulostí. Hledají se bezpečná řešení průmyslových sítí, pouze se 

experimentuje velmi opatrně se sítí WLAN a dalším. Vychází se z toho, že s 

intenzivnějším propojením narůstá možnost napadnutelnosti, a proto musí být objasněn 

bezpečnostní aspekt a nalezena technická řešení.“ (Případ E) „Také interní datové 

systémy lze obtížně zabezpečit. Pochybuji o tom, že bezpečnost dat vůbec někdy 

existovala.“ (E 1) 

Rostoucí digitalizace v továrnách přispívá, mimo jiné, ke zvýšení údajů. Použitím CPS 

si budou stroje a obrobky v budoucnu vzájemně vyměňovat zvýšené množství dat. 

Vhodné procesy datové analýzy umožňují spolehlivou identifikaci a perspektivní 

předpověď výsledků. Předvídatelné strategie údržby jsou možné. Přitom se strojová 

data analyzují strukturovaně a prostřednictvím algoritmů lze předvídat časy výpadků 

stroje. 

„Virtuální uvedení do provozu bude v budoucnu hrát velkou roli. První pokusy 

poskytnout obrazové rady o tom, jak znovu sestavit tablet pomocí popisů konverzí, 

již probíhají. “(Případ A) 

„Informace, které by měli mít k dispozici odborní pracovníci v okamžiku opravy, jsou 

(tolik pohled dotázaného, d. V.) historická data, kniha investic, katalogy náhradních dílů 

a dokumentace zařízení. (Dotázaný, d. V.) si dokáže představit použití rozšířené reality 

(augmented reality) při odstranění poruchy.“ (Případ D) 

Je třeba vycházet z toho, že člověk a stroj budou v příštích letech stále více 

interagovat. U tohoto vývoje platí, že je třeba uspořádat interakční formy člověk-

technika tak, aby byl člověk použitím techniky osvobozen a aby s technikou 

spolupracoval. Přesně tyto vize mají mnohé ze zkoumaných podniků na mysli: 

„Společnost již získala první zkušenosti s přístupy k Průmysl 4.0 s univerzitou. V 

projektu byl obráběcí stroj vybaven různými komponentami k propojení do sítě. 

Prostřednictvím senzoriky jsou sbírána data ze stroje a ukládají se v cloudu. Zvenčí lze 

stroj ovlivňovat prostřednictvím cloudu. Stroj je monitorován webovou kamerou. 

Koncept Průmyslu 4.0 umožňuje na základě síťové technologie (CPS) zaměstnancům 

novou formu vzdáleného servisu, údržeb, pohotovosti na zavolání s krátkými cestami 

zásahu. Přitom vzniká zvýšená transparentnost a zaměstnanci získávají ve svém 

profesním jednání větší odpovědnost. Na základě vyšší technické komplexnosti jsou 
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nutné nové kvalifikace zaměstnanců.“ (Případ F) „Je předložen návrh zavést pokud 

možno svého druhu „Google brýle“ s funkcí tlumočení, aby bylo možné abstraktnost 

uspořádat procesně spolehlivě směrem ke kontextu. Je požadována větší interakce 

mezi člověkem a strojem, přičemž pak bude v ideálním případě historie stroje 

předávána, pokud možno vizuálně pomocí obrazu, videa, audiojazyka pracovníkovi 

řídicí techniky a IT.“ (Případ D) 

Na otázku, co se ve výrobě změní v budoucnu za pět, deset let, uvádí dotazovaný, že 

počítá s tím, že 

- „Tok materiálů se stane transparentnějším, budou používána automatizovaná 

řízená vozidla a propojení systémů dodavatelů a jejich vlastní produkce bude 

blíže než dnes; 

- střednědobě bude implementována schopnost autodiagnostiky zařízení, která bude 

odborníkům pro odstranění závady přímo sdělovat, co se stalo, jaké části zařízení 

byly dotčeny a jaké náhradní díly nebo nářadí má být dodáno; 

- stroje budou v budoucnu také schopné provádět „autodiagnostiku“ technického 

stavu (údržba založená na stavu zařízení); 

- bude možný automatický výpočet výrobních činitelů (OEE, počet kusů na 

zaměstnance / hod, ukazatele zmetkovosti, například zmetek v euro, výkonové 

veličiny); 

- bude možný efektivnější energetický management.“ (Případ D) 

V kontextu Průmysl 4.0 je také mnoho nadějí na radikální změnu, především na 

pořízení nových obchodních modelů používanými technologiemi a jejich designem. 

Průmysl 4.0 lze chápat jako revoluci obchodních modelů, resp. obchodních procesů. 

Čtyři níže uvedené kategorie jsou pro mnoho společností příkladem inovativních 

budoucích kategorií: 

- „Senzitivní vztah robotiky-člověka, 

- Big data (analýza dat), 

- 3D modely plánování zařízení a procesů, 

- Propojení / zapojení různých výrobních systémů do sítě (CAD-CAM-MES, 

SAP,....)“ (E.11) 

5.2 Difúze technologií Průmyslu 4.0 v podnicích 

V rámci zjišťování bylo u případových studií identifikováno sedm charakteristických 

technologií pro Průmysl 4.0 v podnicích a vyhodnoceno v expertních workshopech. 

Přitom šlo také o to zjistit, jaký difúzní stupeň jednotlivé technologie dosáhly (srvn. 

Tabulka 3). Základ tvoří centrální technologické dimenze, které byly popsány ve svých 

difúzních stupních. Tím je vytvořen referenční systém, který připouští jednoznačnou 

charakterizaci, což definuje vývojové stupně směrem k Průmyslu 4.0 ve vztahu k 

technologickým dimenzím. Je objasněno spojení mezi jednotlivými stupni. Pro každou 

technologickou dimenzi, která přichází v úvahu, je uvedeno, co charakterizuje příslušný 

stupeň průniku. V textu navíc následují přesnější popisy jednotlivých souvislostí. Poté 

bude ukázáno, jakou hloubku průniku odborníci vidí v jednotlivých technologických 

rozměrech. 
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Senzorika / Aktorika (Ukazatel: Propojení CPS) 

Senzorika a aktorika popisuje propojení technických systémů v rámci továrny / výroby v 

síti. Senzorika slouží k zachycení fyzikálních dat a aktorika k vynucení fyzikálních 

procesů. Komunikace v rámci CPS se uskutečňuje prostřednictvím digitálních 

komunikačních zařízení. V první fázi difúze je fyzický objekt vybaven senzory / akčními 

členy, aby bylo možné digitálně mapovat chování objektu lokálně. V prvním stupni 

disponují stroje senzorickými / aktorickými prvky, aby bylo možné digitalizovat chování 

strojů. Třetí stupeň se vyznačuje propojením procesního řetězce v síti. Kromě toho, ve 

čtvrté fázi expanze, probíhá síť CPS mimo hranice společnosti podél hodnotového 

řetězce. 

Propojení (Ukazatel: celý hodnotový řetězec) 

Je popisován stav propojení, resp. digitalizace podél celého hodnotového řetězce v 

podniku. Přitom je sledována integrace interních i externích partnerů hodnotového 

řetězce do vlastního podniku, mj. s cílem zabránit přerušení médií. První stupeň šíření 

se vyznačuje lokální sítí v rámci výroby, jednotlivé stroje jsou vzájemně propojeny v síti. 

Ve druhém stupni stojí v popředí myšlenka CIM / CAM. U třetího stupně se koncept 

CIM rozšiřuje o podnikově ekonomické úkoly podniku, takže lze v softwarovém systému 

zobrazit podnikově ekonomický stav podniku. Ve čtvrtém stupni stojí v popředí 

propojení podél celého hodnotového řetězce. To vyžaduje homogenitu a standardizaci 

technických komponent potřebných pro zesítění.



Tabulka 3 

Úroveň difúze technologií 
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Technologické 

dimenze 

Úroveň difúze 

1 
Úroveň difúze 2 

Úroveň difúze 

3 
Úroveň difúze 4 

Senzorika / aktorika 

(propojení CPS) 

Senzorika / 

aktorika 

zabudovaná v 

konstrukčním 

dílu 

Senzorika / 

aktorika 

zabudovaná ve 

stroji 

Senzorika / 

aktorika 

zabudovaná v 

procesním 

řetězci 

Senzorika / 

aktorika 

zabudovaná a 

propojená v 

procesním 

řetězci Propojení (celý 

hodnotový řetězec) 

Propojení 

jednotlivě 

strojů 

CAM ERP 

Standardy pro 

propojení v síti, 

homogenní sítě 

Radiová technika 

(Komunikace) 

Žádná 
Bodová 

Komunikace 

vání 

Komunikace 

orientovaná na 

potřebu 

Průběžná 

Bezporuchová 

komunikace 

Komunikace 

Velká data 

(Datová analýza) 

Manuální 

Analýza chyb 

Diagnostická 

Analýza chyb 

DataMining / 

DataWare- 

housing 

Předvídající 

hledá 

datová analýza 

Cloud computing 

(ukládání dat, rychlost 

dat) 

lokálně Podnik 

podniku 

Globální 

podnikový 

server 

Centrální 

Velký počítač 

Inteligence pracoviště 

CPS (podíl člověk-

technika) 

Člověk Člověk 

dominuje 

Technika 

Balance 

Člověk 

Technika 

Participace 

Člověk 

Stroj 

Datová bezpečnost 

(Vlastnictví dat) 

Žádná 

Relevance Jsou 

ovládány 

podnikem 

Web 2.0 Propojení v síti 

CPS 
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Rádiotechnika (indikátor: komunikace) 

Radiotechnika je považována za důležitou přenosovou technologii v továrně. Datový 

přenos se přitom uskutečňuje vzduchem a kabely. Spolehlivá komunikace zajišťuje 

transparentnost procesů. Ve stupni jedna nedochází ve výrobě ke komunikaci přes 

vzduchové rozhraní. Druhý stupeň se vyznačuje bodovou komunikací prostřednictvím 

radiosignálu na podlaze haly, jednotlivé prvky v provozu komunikují prostřednictvím 

radiosignálu. Ve stupni tři komunikují prvky s ohledem na potřebu a ad hoc dle potřeby. 

Ve čtvrtém stupni následuje nerušená a kontinuální bezdrátová komunikace komponent 

na podlaze haly. Výzva spočívá v tom, vybrat rádiovou technologii, vhodnou pro 

speciální proces tak, aby vyhovoval procesním požadavkům. 

Big data (ukazatel: Datová analýza) 

Big Data popisuje zpracování velkého množství dat. Z výroby vznikají četná data, která 

lze vyhodnocovat vhodnými procesy analýzy dat. Vyhodnocení velkého množství dat pro 

analýzu dat bude v budoucnu generovat velký potenciál v továrně budoucnosti. V 

prvním stupni se provádí datová analýza manuálně, data pro datovou analýzu jsou 

zpracovávána lokálně. Ve druhém stupni jsou data zaznamenávána ve smyslu 

diagnostické analýzy závad a lokálně vyhodnocována. Analýzu spouští uživatel, 

pomocně se používají digitální vyhodnocovací jednotky. Ve třetím stupni se provádí 

ukládání velkých množství dat z podniku v systému datového skladu. Díky použití metod 

DataMiningu to umožňuje cílené hodnocení databází s cílem vyvodit závěry o chování 

uvažované oblasti zkoušek. Stupeň čtyři využívá metody strojového učení, aby bylo 

možné ze stávajících datových zásob možné provádět automatickou a perspektivní 

analýzu dat. 

Cloud computing (ukazatel: Úložiště dat, rychlost dat) 

Cloud computing popisuje místo udržování dat. Cloud computing lze použít jako koncept 

pro ukládání dat, ale i komplexní výpočetní služby mohou být outsourcovány do cloudu. 

Zejména zde platí nutnost zajistit bezpečné nakládání se specifickými daty (např. 

strojovými daty). Přístup k datům ve výrobě se provádí ve stupni jedna lokálně. Použití 

podnikového serveru umožňuje integraci dat z izolovaných oblastí odpovědnosti a 

zpřístupňuje je uživatelům na úrovni dva podle koncepce role. Propojení mezinárodních 

datových struktur použitím globálního podnikového serveru představuje disponibilitu dat 

24 hodin 7 dní v týdnu ve třetím stupni. Ve stupni čtyři lze využívat koncept cloud 

computingu. Přitom je třeba rozlišovat dle tří servisních zásad: Infrastruktura, platforma, 

aplikace. 

Inteligence na pracovišti (ukazatel: Podíl člověk / stroj) 

Zvýšené využívání technických systémů povede Průmysl 4.0 k nalezení vhodných forem 

interakce mezi lidmi a technologií. Je třeba zajistit, jaké úkoly člověka a stroje lze 

spolehlivě vyřešit. Přitom musejí být technické systémy uspořádány tak, aby bylo 

odlehčeno člověku a člověk a technika mohli v procesech spolupracovat. Ve stupni 

jedna je činnost primárně zaměřena na člověka. K interakci mezi člověkem a strojem 

prostřednictvím CPS nedochází. Ve druhém stupni lze chování stroje ovlivnit 

prostřednictvím vhodného CPS (senzorika). Tady je z. B. Snímač čárových kódů s 

automatickým identifikačním kódem pro identifikaci logistických nosičů nákladu na 

použité hale. Při dosažení třetího stupně jsou umožněny interakce člověk-technika 

prostřednictvím digitálních technologií (např. datové brýle), takže člověk a stroj mohou 
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činnosti provádět ve vzájemné spolupráci. Ve čtvrtém stupni stojí ve středu 

participativní, resp. kolaborativní použití mezi člověkem a strojem. Aktuální roboti lehké 

konstrukce umožňují kolaborativní a senzitivní interakci na podlaze haly. 

Bezpečnost dat (ukazatel: Datová výsostnost) 

Využívání cloudu umožňuje bezešvý přístup k datům různých koncových přístrojů. Je 

důležité zachovat suverenitu dat. Vědomí potřeby ochrany dat / datové bezpečnosti 

musí být v organizacích zřetelné. Ve stupni jedna nehraje bezpečnost dat pro podnik, 

resp. organizační jednotku žádnou roli. Ve druhém stupni jsou data ovládána podnikem 

a chráněna vhodnými koncepty bezpečnosti dat před interními a externími útoky. Ve 

třetím stupni jsou citlivá data chráněna známými koncepty. Podnik využívá technologie 

Webu 2.0 (např. Facebook, diskuzní fóra) pro výměnu dat. Takže z. Například technik 

údržby řeší vyhledávací dotazy, které jsou mu známy (např. Google, fóra). Ve stupni 

čtyři využívá podnik známé průmyslové technologie. 

4.0- Technologies. Je dána dostupnost vhodných zásad ochrany osobních údajů. 

5.2.1 Hodnocení šíření technologických dimenzí experty 

Pro zásadní odhad difúzní hloubky Průmyslu 4.0 bylo v prvním expertním workshopu 

provedeno přítomnými experty hodnocení. Základ pro to byl vytvořen tak, že byly 

vysvětleny souvislosti, uvedené v tabulce 3. Ten byl na jedné byl začleněn do stupnice 1 

až 4 tabulky, na druhé straně byly vysvětleny požadavky na obsah každého stupně 

šíření. Poté každý expert zhodnotil každou technologickou dimenzi s ohledem na 

hloubku difúze Průmysl 4.0 ve firmách podle jeho představ. U zaznamenaného výsledku 

v obrázku 10 se jedná o středovou hodnotu všech expertů. Je to v expresivitě tak 

souhrnné hodnocení. 

Výsledky hodnocení v rámci expertních workshopů představují mnohostranný obraz 

sedmi technologických dimenzí.  
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Senzorika / aktorika (propojení CPS) 

 

Nejvyšší stupeň uplatnění byl přiřazen dimenzi senzorika / aktorika s hodnotou 3.8. Tzn., 

že dorozumívání přes digitální komunikační zařízení se provádí již propojeně v rámci 

hodnotového řetězce a je vysoce relevantní pro úroveň kvalifikovaných pracovníků. K 

nízkému hodnocení došlo u dimenze cloudového computingu, zde byl přiřazen stupeň 

uplatnění 2. Ukládání dat se převážně provádí ve vztahu k podniku a má dosud nízkou 

relevanci pro úroveň odborných pracovníků. Nízce byla hodnocena také radiová 

technika a inteligence pracoviště. Nízké hodnocení rádiových technologií by mohlo být 

způsobeno tím, že je to již všudypřítomné a doposud dobře řízené. U inteligence 

pracoviště by mohlo být příčinou nízkého hodnocení to, že se dosud etablovala teprve v 

prvních 

náznacíc

h. 

Obrázek 10 

Úroveň 
difúze 
technolo
gií - 
expertní 
posouze
ní 

Experti 

Zdroj: Vlastní prezentace 

5.2.2 Vyhodnocení šíření technologických rozměrů ve zkoumaných 

společnostech 

Obrázek 11 ukazuje difúzní hloubku technologií v rámci případových studií. Škálování 

vyplývá z vysvětlující tabulky 4 výše. Jsou definovány čtyři technologické úrovně, které 

ukazují spektrum až po Průmysl 4.0. Hodnocení difúzní hloubky bylo provedeno čtyřmi 

vědci na základě zjištění
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Datová 
bezpečnost 
(Vlastnictví dat) 

2,00 

Inteligence pracoviště 

CPS 

(Podíl člověk  

/ stroj) 

Radiová 
technika 

(Komunikace) 

 ------ Případ 

A 

 ------ Případ 

B 

 ------ Případ 

C 

 ------ Případ 

D 

 ------ Případ 

E 

 ------ Případ 

F 

Velká data  
(datová analýza) 

případových studií a návštěv v podnicích. Pro jednotlivé odhady byla stanovena 

středová hodnota. 

Nápadné jsou dva výsledky: Žádná ze společností neobdržela nejvyšší hodnocení pro 

každou z těchto technologických dimenzí, ale existují tři společnosti (případy C, D a E), 

které jsou velmi vysoké, mezi úrovněmi 3 a 3,8. Dále dochází k určitému seskupování: 

Tři uvedené podniky s hodnocením 3 až 3,8 na jedné straně, další dva podniky s 

rozptylem mezi stupněm 2,5 a 3,8 a jeden podnik, který poněkud odpadá. Tento podnik 

dosahuje maximálně stupně 3,0 u dvou dimenzí a u ostatních dosahuje stupně 2,0 nebo 

méně. 

Obrázek 11 

Úroveň difúze technologií - Hodnocení zúčastněných společností výzkumnými 

pracovníky 

Senzorika / aktorika 

(propojení CPS) 

4,00 

Propojení (celý hodnotový řetězec) 

Cloud Computing 

(úložiště dat,  

datová rychlost) 

Zdroj: Vlastní prezentace 

U podniku Případu A se ukazuje velmi rozdílné odstupňování v jednotlivých 

technologických rozměrech. To souvisí s tím, že podnik produkuje ve velmi malých 

šaržích. U výrobku lze nalézt vysokou afinitu k technologii Průmysl 4.0, ale ve skutečné 

výrobě není vývoj tak pokročilý. To se odráží také ve výpovědích zástupce podniku: 

„Ve výrobě jsou vidět teprve první náznaky Průmyslu 4.0. Důvodem jsou malé šarže a 
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velká pestrost variant v podniku.  
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Podnik má velkou variabilitu poptávek. Realizace je u zákazníka často daleko vyšší. 

Výroba není rozhodně modelovou společností z hlediska Průmysl 4.0, ale produktem - 

prodáváme s naším produktem Industrie 4.0 '. Velikost dávky 1 nelze automatizovat 

(částečně vyhotovení na přání zákazníka)“ (Případ A) 

Společnost C vykazuje velmi vysoké pronikání technologií Průmysl 4.0 do všech 

technologických dimenzí. Zástupci podniku hovoří o horizontálním a vertikálním průniku 

ve výši 60 procent Průmyslu 4.0 přes celý hodnotový řetězec. V rámci zkoumaných 

případových studií tak společnost již velmi pokročila ve spojování hodnotového řetězce. 

K tomu výpověď zástupce podniku: 

„Horizontální a vertikální průnik by realizován již ze zhruba 60 procent. Po deset let byly 

na vyžádání prováděny automatické objednávky dusíku (horizontální pronikání). 

Vertikálním průnikem se míní vývoj produktů - zákaznický design se provádí již přes 

deset až 20 let od počítače...“ (Případ C) 

Celkově lze říci, že v technologických rozměrech je poměrně vysoká míra šíření 

rádiových technologií a senzorů / akčních členů pro všechny společnosti (viz obr. 11). 

Ostatní dimenze vykazují velmi rozdílný obraz. Je zřejmé, že pro podnik je velkou 

výzvou vytvořit celkové propojení v celém hodnotovém řetězci. Problematika rozhraní a 

datové bezpečnosti hraje velkou roli při zavádění průmyslových 

4.0- Technologie ve firmách a jsou poháněny vpřed vzhledem k velkému významu 

pro fungující výrobu. 

5.3 Pracovně organizační změny v podnicích 

5.3.1 Změny v organizaci práce 

U případových studií a expertních rozhovorů nebyl identifikován jednotný obraz forem 

organizace práce v rámci Průmyslu 4.0. Ve společnostech bylo možné identifikovat 

změny nebo změny struktur. Od decentrální organizace jsou mnohé podniky vzdáleny 

ještě velký krok. Bylo však jasné, že rozhodování a převzetí odpovědnosti se stále více 

přesouvá na úroveň procesu. Procesně orientovaná organizace je patrná především v 

těch podnicích, které rozhodovací procesy přesouvají na týmy, například na úrovni 

kvalifikovaných pracovníků. Přitom byly identifikovány střídavé a dočasné týmy všech 

skupin zaměstnanců při zavádění, implementaci a realizaci CPS v rámci výroby. 

Důležitým předpokladem přitom je, aby procesy v rámci výroby a přes celý hodnotový 

řetězec a hierarchii byly přesahujícím způsobem transparentní: 

Procesně orientovaná organizace se spoluprácí lidí z různých oblastí a pracovních 

skupin hraje klíčovou roli v úspěšném zavádění technologií Průmysl 4.0. To také experti 

zdůrazňují: 

„Souhra různých skupin obsluhy strojů a inženýrů je velmi důležitá. Různé skupiny musí 

být schopny „komunikovat“ mezi sebou. Zde je nutné společné základní kulturní 

pochopení - v současné době není jasné, jak může spolupráce vypadat: Překonání 
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zkušenostních světů, změna kultury vedení, již žádné jasné struktury, dočasné pracovní 

skupiny. Existují nejrůznější scénáře. (E 1) 

„Také vývoj týmové kompetence je důležitým prvkem. Zvláště při zavádění prvků 

Průmyslu 4.0 se uplatňují heterogenní týmy. Odborní pracovníci, technici, inženýři s a 

bez promoce musejí kooperovat v týmech. Je docela možné, že technik je vedoucí 

týmu, a tedy koordinátor inženýrů a kvalifikovaných pracovníků. Na tuto situaci musejí 

být lidé připraveni. V této konstelaci nejde o otázku, zda technik ovládá diferenciální 

rovnice, je důležité, aby lidé přicházeli do koordinačních pozic, které jsou schopny, 

například, předem zavést procesy. “(E 4) 

To ukazuje, že rozhodovací procesy na úrovni shop-floor hrají stále důležitější roli, a 

ještě dlouho nebudou přisuzovány technologii. To se ukazuje především na tom, že se 

částečně nehovoří o „inteligentních“ technologiích, ale o „hloupých“ technologiích, jak 

ukazuje vyjádření jednoho z dotazovaných: 

„..., že se řízení výroby v konečném důsledku stávají stále ,hloupější‘, a proto musí být 

rozhodnutí přijímána na úrovni shop-floor. To platí především, dojde-li k poruchám v 

komunikaci mezi přístroji. To je novum, protože u starých technologických struktur mezi 

sebou přístroje nekomunikovaly. U Průmyslu 4.0 se to mění. Dochází k horizontální 

komunikaci přístrojů, a při poruchách musejí být pracovníci ve výrobní oblasti schopni 

závadu odstranit.“ (E 4) 

Dva příklady společností mají ukázat, jak technologické změny v posledních letech až 

do dnešní implementace Průmysl 4.0 zásadně změnily dotčené provozní jednotky a 

jejich organizaci: 

„1982: Realizace dílenské výroby se soustružnickou a frézovací dílnou. Zaměstnanci 

byly často pouze vyškoleni a nevyučení. Vyškolené činnosti ve výrobě dominují. V 90. 

letech byla realizována stále více skupinová práce a převádění do ostrůvkové výroby. 

Nařízení o pracovní době bylo zároveň úzce spojeno s výplatami odměn, aby se celkově 

zvýšila flexibilita a svoboda týmů. V následných letech byla rok za rokem stále více 

zvyšována automatizace, 

až po současnou výrobu na běžících pásech v některých oblastech s řízením montáže 

prostřednictvím čipu. Automatizace zatím nepokročila tak daleko, že dochází k 

vlastnímu poznání - například k převisu komponent. Před deseti roky byla uvažována 

první IT řešení, ale implementována teprve v malých (prvních) krocích. Například by 

bylo možné zrušit semaforový systém [ukazuje průběh výroby v podniku] v důsledku 

automatizace, což se však na základě značné námahy dosud nestalo. Dalším případem 

automatizace by bylo nakládání strojů. To se momentálně testuje a bude v budoucnu 

jistě realizováno. Vychází se však z toho, že pro celkový přehled zařízení musejí být i 

nadále zaměstnáváni odborní pracovníci.“ (Případ E) 

Další vývojový krok směrem k Průmyslu 4.0 s jeho prvními autonomními procesy a jejich 

výzvami pro organizační rozvoj ilustruje druhý případ. Podnik identifikoval a popsal 120 

detailních návrhů, které byly systematizovány centrálními poli uplatnění hodnotového 

řetězce Průmyslu 4.0: 
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„Tyto návrhy ukazují velmi zřetelně, na jakých místech je při optimalizaci procesů třeba 

podněcovat a jaké nástroje lze pro intenzifikaci Průmyslu 4.0 využít. S ohledem na 

centrální průběh výroby jsou to 

- Provozní a výrobní pomůcky, 

- Pracovní podklady a metody, 

- Inteligentní pracoviště a 

- Spojení s dodavateli, 

které představují bezprostřední objekty reorganizace ve smyslu Průmysl 4.0. V životním 

prostředí je do výpočtu pro optimalizační procesy nutné zahrnout zpracování a řízení 

zakázek, provádění operací, návrh výrobku a infrastrukturu celého závodu. Že je přitom 

třeba myslet i na „datový prostor“, management vědomostí a samořízené organizační 

jednotky, je zřejmé. Jako nástroje reorganizace hodnotového řetězce za pomoci 

Průmyslu 4.0 byly uvedeny: Digitalizace, vizualizace, pracovní postupy, asistenční 

systémy, CPS, vyhodnocování dat a simulace. 

Zástupce v této chvíli zdůrazňuje, že i při různých přístupech Průmysl 4.0 je vždy 

uvažováno o hardwaru. Také použití CPS je součástí hardwaru. Je také správné, že 

Industrie 4.0 používá hardware pro inteligentní systémy. Protože však jde o vytváření 

sítí, protože jde o překonání heterogenních rozhraní, je při optimalizaci procesů 

rozhodující uvažovat a plánovat z hlediska softwaru, stejně jako nakonec při optimalizaci 

hodnotového řetězce.“ (E 2) 

Autonomní, samosprávné výrobní procesy jsou ve všech studovaných společnostech, 

zejména v menších podnicích, stále o krok dál. To však neznamená, že menší 

společnosti již nepoužívají prvky Průmyslu 4.0. Často si toho však nejsou vědomy. 

Pouze v případě, že jsou zcela nové výrobní systémy implementovány s novými 

výrobními linkami, je uvažováno o použití CPS. Potenciální přidaná hodnota nových 

prvků digitalizace a stále rostoucí propojení výrobních systémů úplnou výměnu 

neopravňuje. Z tohoto důvodu se hovoří spíše o evoluci výrobních systémů se stále 

větší digitalizací a propojováním do sítí: 

„Tento vývoj v průmyslu 4.0 vede k dalšímu zvyšování automatizace. Přitom se však 

nekoná žádná ,revoluce‘, nýbrž spíše evoluce výrobních procesů. Budou existovat 

přechodná období pro komplexní digitalizaci; lze spíše hovořit o postupném růstu 

technologií Industrie 4.0. Přitom budou staré a nové systémy existovat vedle sebe.“ (E 

8) 

Cílem mnoha firem je, aby se do procesu změn zapojilo co nejvíce zaměstnanců. Přitom 

by podle názoru podniků neměly být v prvním vývojovém kroku odstraněny žádné 

pracovní pozice: 

„Adaptabilita firem a jejich zaměstnanců nebude nikdy schopna pokročit ve velkých 

krocích, ale vždy existují určité limity. 

V případě změnových procesů je také důležité, aby s nimi respondenti brali postižené 

zaměstnance. “(E 5) 

Kam se budou organizační a komunikační struktury budou vyvíjet, nelze v mnoha 

podnicích prozatím předvídat. Je však zřejmé, že celosvětové propojení hodnotových 
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řetězců s digitalizací světa práce bude i nadále měnit pracovní místa a komunikační 

struktury v podnicích. Podniky se však snaží tento problém řešit jinak. Stále více 

společností začíná používat digitální média během jejich školení. Zde jsou některé 

příklady: 

"Enterprise 2.0 je nadpis: Za ním stojí otázky o tom, jak budeme v budoucnu 

komunikovat, zda by pojmy jako sociální média měly vstupovat do podniku v upravené 

podobě, jak lze komunikační struktury optimalizovat a jak lze zařízení provozovat se 

stále vyšším podílem automatického řízení.“ (Případ B a srvn. Případ C) 

Na otázku, zda jsou v podnicích již používány tablety, odpověděl pracovník, odpovědný 

za vzdělávání: 

„Jsou již využívány ve výcviku a pilotovány ve společnosti. Odborné testy probíhají na 

tabletech. To je zcela normální pro mladistvé, ti nemají doma počítače. Načítání dat, 

intervaly údržby, práce z domova. Nový druh nemateriální komunikace se již šíří. 
(E 1) 
5.3.2 Změny interakce člověk-stroj v podnicích 

Diskutuje se intenzivně o tom, jakou roli by měl hrát člověk v kontextu další 

automatizace. Všechna prohlášení v případových studiích a odborných diskusích 

směřovala tak, že automatizace musí být navržena tak, aby kvalifikovaní odborníci měli 

stále své místo ve výrobě, jak ukazuje následující příklad: 

„V budoucnu budou zařízení a software podporovat odborné pracovníky při hledání 

problémů. Informace o analýze jsou uváděny do kontextu.“ (Případ D) „Celkově bude 

možné snáze automatizovat jednoduché činnosti, automatizace je dnes pouze věcí 

financí. Hodnotnější úlohy však nelze tak snadno nahradit." (E 1) 

Jasné tendence, kam se bude vyvíjet interakce mezi člověkem a strojem, nebylo možné 

v průzkumech identifikovat. Velmi jasně se však poukazuje na nebezpečí vyšší 

automatizace: 

„Jedním z vývojů hromadné výroby spočívá v tom, že mnoho úkolů je kvůli automatizaci 

zaměřeno na monitorování zařízení. Kromě toho se procesy standardizují natolik, že 

dochází ke ztrátě senzibility pro zajištění komplexních procesních průběhů. To se 

spojeno s četnými riziky.“ (Případ E) 

"Pochopení manipulace se stroji je ztraceno, protože zaměstnanec nemůže přispět 

(spoluurčování je obtížné). U menších sérií je to jednodušší. Stabilní procesy s vyšším 

stupněm automatizace nejsou vždy možné. Stroj reaguje pouze při překročení toleranční 

meze, to znamená současně zastavení stroje. Pocit pro nástroje se vytrácí." (Případ D) 

Zde hraje rozhodující roli technologický vývoj. Vyvstává otázka, zda je navržen tak, aby 

byl také použitelný pro uživatele a odborníci mohou přispět svými získanými 

dovednostmi. Byla zmíněna klíčová slova jako jsou asistenční systémy pro odborníky a 

spolupráce mezi lidmi a roboty. Sem patří i dva příklady: 

„Inženýři a profesionálové se také musí naučit myslet na aplikační systémy od uživatele: 
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Podstatné je, aby se naučili zavádět technologie tak, aby je bylo možné užívat a 

obsluhovat. Otázkou musí být vždy, jak navrhnout technologii tak, aby byla uživatelsky 

přívětivá a obsluhovatelná. Musí zde tedy dojít k významné změně myšlení, neboť 

dosud převládá technologická kolej. Asistenční systémy musí být snadno 

obsluhovatelné! (E 4) 

„V současné době existuje něco jako soužití mezi člověkem a robotem. Odborníci v 

tomto případě ukazují robotovi, kde má zasáhnout. Související bezpečnostní 

koncepty nejsou ještě vyzrálé. Spolupráce - člověk a roboti pracují současně na 

stejném obrobku - existuje momentálně 
a v některých případech je již realitou. 

Vysoce komplexní objekty jsou však stále zpracovávány odbornými pracovníky nebo 

mistry, tedy lidmi.“ (Případ A) 

Koordinátor výroby podniku z toho činí například následující závěr: 

„... že s vyšší automatizací je nutná vyšší kvalifikace zaměstnanců, protože v případě 

chyb ve výrobním procesu musí být zásahy velmi cílené a rychlé. Pro vzdělávání 

doporučuje, aby bylo koncipováno individuálněji a specializovaněji. Specializace by měla 

začít ve druhém roce vzdělávání.“ 

(Případ E) 

Kromě rozdělení rolí a kontrol mezi člověka a stroj bude do budoucna rozhodující také 

rozdělení vědomostí. Lze expertní vědomosti odborníků přenést na stroj? Jedná se o 

jednu z ústředních otázek, na kterou zástupci podniků odpovídají takto: 

„Díky digitalizaci se složitost systémů zvyšuje díky stupni zesítění. Pro zajištění 

stabilních výrobních hodnotových procesů jsou znalosti a dovednosti rozděleny vždy 

mezi několika osob. To znamená, že vždy musí existovat lidé, kteří se mohou navzájem 

zastoupit. Součástí této ochrany je především zajištění procesních znalostí a znalostí o 

produktech v databázích. “(Případ B) 

Vyjádření podniků ukazují, že další šíření průmyslových technologií 

4.0- vede ke změnám v průmyslové výrobě, v organizaci a spolupráci mezi člověkem 

a strojem. Jasné nebo jednotné tendence zde nelze identifikovat, jelikož vývoj se ve 

zkoumaných společností liší. Existují jednoznačně dominující vývojové linie specifické 

pro společnost. Ve všech stávajících úvahách jsou lidé sice umístěni v centru 

pozorování, koncepty pro uplatnění tohoto nároku jsou také testovány v pilotních fázích, 

na širší rozšíření však ještě čekají. 

5.4 Difúze různých forem organizace práce ve firmách 

Zkoumané podniky vykazují široké spektrum šíření organizačních forem při 

implementaci Průmyslu 4.0. Za tímto účelem lze identifikovat šest dimenzí, které 

vykazují vysokou relevanci především kvůli vývoji v oblasti vytváření sítí hodnotových 

řetězců. Tyto organizační rozměry jsou podrobněji popsány níže a popsány ve čtyřech 

viditelných úrovních difúze (viz tabulka 4). Tím je vytvořen referenční systém, který 
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připouští jasnou charakterizaci toho, co představují úrovně 1 až 4 ve vztahu k 

organizačním rozměrům. Přitom se ozřejmuje souvislost mezi jednotlivými stupni. Pro 

každou organizační dimenzi je jmenován předmět, který charakterizuje příslušný 

Durchdringungsstufe. V textu navíc následují přesnější popisy jednotlivých souvislostí. 

V návaznosti na to je prezentováno, jakou hloubku průniku dle vědců jednotlivé 

organizační rozměry dosáhly v podnicích, zapojených do případových studií. 

Tabulka 4: 

Úroveň difúze organizace práce 

 

Organizace procesů (ukazatel: Záznam přes celý hodnotový řetězec) 

Tato dimenze popisuje propojení (v síti) procesních kroků uvnitř pracovních procesů a 

pracovních úkolů nezávisle na strukturálně organizačním kontextu přes celý hodnotový 

řetězec. Otázkou je, jak silně jsou všechny procesy v hodnotovém řetězci propojeny. Ve 

stupni 1 nejsou procesy navzájem propojeny. Úroveň 2 popisuje automatickou 

identifikaci informací pro síťová procesní data prostřednictvím systému čárového kódu. 

Informace jsou vyvolávány prostřednictvím systému čárových kódů. Ve stupni 3 mohou 

být informace

Organizační 
dimenze Úroveň difúze 1 Úroveň difúze 2 Úroveň difúze 3 Úroveň difúze 4 

Organizace procesů 
(Ukazatel: v celém 
hodnotovém řetězci) 

žádný Čárový kód RFID Propojení všech 
systémů 
prostřednictvím 
CPS 

Procesní bezpečnost 
(Ukazatel: 
dostupnosti) 

žádný 
Kontrola 
zařízení nutná 

Vlastní dohled na 
zařízením 

Bezporuchová 

výroba 

Procesní efektivita / 
optimalizace procesu 
(indikátor: Rozhraní 
stroj-člověk) 

Žádná rozhraní Stroj jako nástroj Kooperativní 

optimalizace 

Kolaborativní 

optimalizace 

Procesní zkušenost 
(ukazatel: 
Zkušenostní 
vědomosti) 

Konvenční 

zkušenost 
Ukládání 
vědomostí 
segmentů 

Propojené 
ukládání 
vědomostí 
pojištění 

Univerzální přístup 
ke znalostem v 
rámci hodnotového 
řetězce 

Procesní kvalita 
(Ukazatel: Detekce 
chyb) 

Vysoká 
chybovost: 
manuálně 

Variabilní 
chybovost - 
částečná 
automatizace 

Nízká chybovost - 
automatizace 

Bez chyb 

Procesní porozumění 
(ukazatel: v rámci 
hodnotového 
řetězce) 

Ve vztahu 

Ke konstrukčním 
skupinám 

Ve vztahu 

K zařízením 
Ve vztahu k 
dílčím procesům 
hodnotového 
řetězce 

Celkové procesy 
přes hodnotový 
řetězec 
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o organizaci procesů předávány prostřednictvím RFID do jiných instancí, ale samotným 

objektem nejsou zpracovávány. Ve stupni 4. etapě jsou všechny procesy vzájemně 

propojeny pomocí CPS. Tak lze procesy samostatně organizovat a optimalizovat. 

Procesní bezpečnost (ukazatel: Disponibilita) 

Procesní bezpečnost popisuje závadu a ovladatelnost procesu. Jak bezproblémově 

probíjá výroba? Kdo ji sleduje a jak jsou procesy ještě ovladatelné? Ve stupni 1 jsou 

neplánované výpadky provozu velmi vysoké, není možná bezporuchová výroba. Na 

stupni 2 jsou chyby u zařízení načítány individuálně, tj. provádí se „kontrola zařízení“ 

prostřednictvím chybového hlášení a odstranění závady odborným pracovníkem. Stupeň 

3 představuje sebesledování zařízení pomocí vestavěných senzorů a návrhů řešení 

problémů technikou (diagnostické přístroje v rámci údržby). Ovladatelnost procesu není 

ještě zajištěna. Na stupni 4 je realizována bezporuchová výroba. Procesy lze řídit 

pomocí systémů CP a závadám lze předejít analýzou dat v reálném čase. 

Efektivnost / optimalizace procesů (ukazatel: Rozhraní člověk - stroj) 

Efektivnost procesů se zabývá otázkou optimálního uspořádání procesů (optimalizace 

rozhraní, optimalizace procesů, materiálové a informační toky, zdroje jako stroje, 

zaměstnanci, technologie). Jak probíhá optimalizace procesů ve spolupráci mezi 

člověkem a strojem? U stupně 1 existuje málo rozhraní a mnoho přerušení mezi 

rozhraními. Optimalizaci procesů provádí pouze člověk. Na stupni 2 slouží „stroj jako 

nástroj“ tak, že strojová data pro optimalizaci procesů jsou využívána člověkem. Na 

stupni 3 spolupracuje člověk a stroj na úrovni k optimalizaci procesů. Odborník 

rozhoduje na základě databanky. V kolaborativním systému stupně 4 rozhoduje 

odborník na základě databanky. Je zajištěna integrovaná a konstentní výměna data 

všech aktérů, zúčastněných v procesu, protože všichni účastníci přistupují ke stejné 

databázi, a mohou proto optimalizovat efektivnost procesů. 

Procesní zkušenost (ukazatel: Zkušenostní vědomosti) 

Procesní zkušenost je úzce spojena se zkušenostními vědomostmi. Kde a jak jsou 

uloženy zkušenostní vědomosti (člověk, znalostní databáze / systémy řízení znalostí 

podél hodnotového řetězce)? Na stupni 1 spočívají zkušenostní vědomosti výhradně u 

odborníka. Ve stupni 2 jsou součásti procesních znalostí uloženy v databázových 

systémech. Přístup je možný pouze přes počítač. V rámci stupně 3 je znalosti vyvolat 

prostřednictvím takzvané podnikové wikipedie, aby zaměstnanci mohli sdílet své 

znalosti a vzájemně spolupracovat. Svou roli zde také hraje implicitní vědomosti 

jednotlivého zaměstnance, což se stává explicitními vědomostmi podniku. V rámci 

stupně 4 se prostřednictvím vyhledávací funkce podobné "Google" na všech strojích, 

systémech a mobilních zařízeních uskutečňuje "přístup k univerzálním znalostem v 

hodnotovém řetězci". 
Procesní kvalita (ukazatel: Chyby, záznam chyb) 

Procesní kvalita popisuje chybovost ve výrobním systému. Klíčovou otázkou je: Lze v 

rámci Průmyslu 4.0 efektivní analýzou ukazatelů v reálném čase a ovládáním 

autooptimalizujících výrobních a jakostních procesů dosáhnout výroby s nulovou 

chybovostí? 

Na stupni 1 existuje ve výrobním systému vysoká chybovost. Na stupni 2 jsou 

zobrazeny dílčí procesy, které lze měřit a optimalizovat pomocí fyzických veličin. Úplné 
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zobrazení všech procesů probíhá v podniku na stupni 3. Analýzy v reálném čase vedou 

ke snížení chybovosti. Na stupni 4 vedou automatické analýzy v reálném čase s 

vysokou prognostickou přesností při prevenci poruch a včasné identifikace poruch k 

výrobě s nulovou chybovostí, protože výrobní procesy jsou optimalizovány nezávisle. 

Chápání procesu (ukazatel: uvnitř hodnotového řetězce) 

Chápání procesu popisuje znalosti procesní průběhy a souvislosti, propojení v sítích a 

jejich materiálové a informační toky uvnitř celého hodnotového řetězce. Rozlišování 

mezi stupni vyplývá z odlišného chápání procesu uvnitř hodnotového řetězce. 

Ve stupni 1 existuje pouze jedno chápání procesu konstrukční skupiny. Předřazené a 

následné procesy nejsou známy. Na stupni 2 existuje chápání procesu ve vztahu k 

zařízení, tzn. jsou známy příslušné materiálové a informační toky pro práci na zařízení. 

Ve stupni 3 se chápání procesu vztahuje k dílčím procesům hodnotového řetězce. Jsou 

známy příslušné procesní průběhy, vztahy a propojení pro implementaci pracovního 

procesu. Ve stupni 4 disponuje odborník komplexním chápaním všech obchodních a 

pracovních procesů přes celý hodnotový řetězec se všemi souvislostmi a propojeními. 

5.4.1 Hodnocení difúze organizačních dimenzí 

Aby bylo možné obecně posoudit difúzní hloubku z hlediska Průmyslu 4.0 ve vztahu k 

formám organizace práce, provedli odborníci na prvním expertním workshopu 

hodnocení. Základ pro to vytvořen tím, že byly vysvětleny vztahy, zobrazené v tabulce 4. 

Na jedné byl začleněn do stupnice, která je patrná vidět ve stupních 1 až 4 tabulky, a na 

druhé straně byly vysvětleny požadavky na obsah každého stupně difúze. Poté hodnotil 

každý expert každou organizační dimenzi s ohledem na difúzní stupeň Průmyslu 4.0 v 

podniku dle svých představ. U zaznamenaného výsledku v obrázku 12 se jedná o 

středovou hodnotu všech expertů. U výpovědní hodnoty se tedy jedná o souhrnné 

hodnocení. 

Odborníci hodnotili rozměry chápání a kvalitu procesů 

3.4 známkou resp. 3,6 v rámci charakterizačních stupňů  1 až 4 jako velmi vysoké. To 

znamená, že chápání
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Organizace 

procesů 

Procesní 
bezpečnost 

Optimalizace 
procesů 

procesů je pojímáno jako velmi komplexní a musí být k dispozici odborníkovi během 

všech pracovních procesů. Podobný obraz se ukazuje u procesní kvality. Podniky se tu 

stále více pohybují směrem k výrobě s nulovou chybovostí využitím dat v reálném 

čase. Obě dimenze jsou hodnoceny v tom smyslu, že jsou pro úroveň odborné práce 

vysoce relevantní a musí být zvládnuty. 

Rozměr optimalizace procesů je naproti tomu hodnocen jako slabší, i když je pro 

odborníka důležitou úlohou. Zde je však do propočtu zahrnut stroj resp. technologie 

zahrnut jako podpůrný nástroj. Lze však také konstatovat, že podniky jsou stále velmi 

vzdálené nezávislé optimalizaci výrobních procesů s využitím technologií Pndustry 4.0. 

To však odporuje vysokému hodnocení organizace procesů. Rozdílné hodnocení lze 

vysvětlit 

předpokl

adem, že 

organiza

ce je 

považov

ána za 

obecný 

úkol 

odborník

ů a 

optimalizace je spojena těsněji s Průmyslem 4.0. Vysoce hodnocena je také procesní 

spolehlivost jako dimenze zásadního významu. 

Obrázek 12 

Difuzní úrovně organizačních forem - hodnocení expertů 

 Odborníci
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5.4.2 Hodnocení difúze organizačních dimenzí ve zkoumaných podnicích. 

Obrázek 13 ukazuje podle odhadu vědců difúzní hloubku forem organizace práce v 

rámci případových studií. Škálování vychází z vysvětlení v tabulce 4. Jsou zde 

znázorněny čtyři organizační stupně, které tvoří spektrum průniku od stupně 1 do 

stupně 4. Hodnocení difúzní hloubky provedli čtyři vědci na základě zjištění u 

případových studií a návštěv v podnicích. Pro jednotlivé odhady byla stanovena 

středová hodnota. 

Nápadné jsou dva výsledky: Žádný z podniků nedosáhl maximálního hodnocení 4,0 pro 

jednotlivé organizační dimenze, ale dva podniky (případy C a D) se pohybují velmi 

vysoko, totiž na stupni 3,9, pokud jde o procesní kvalitu. Žádný z podniků nebyla 

hodnocen s hloubkou difuze menší než 2,0. To naznačuje relativně dobře rozvinuté 

formy organizace související s implementačními zájmy Průmyslu 4.0. Pouze dva 

podniky jsou na stupni 2 (případ A u procesní kvality a případ F u organizace procesů). 

Ve všech ostatních bodech se pohybují podniky mezi 2,5 a 3,9, což potvrzuje vyjádření 

o již dobře rozvinutých formách organizace. 

Obrázek 13 

Difúzní 

stupně 

organiza

ce - 

hodnoce

ní 

zúčastně

ných 

podniků 

vědci 

 Případ A 

 ------ Případ 

B 

 ------ Případ 

C 

 ------- Případ D 

 ------- Případ E 

 ------- Případ F  
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Výsledky stavu difúze organizačních forem poskytují základ pro přítomnost 

modifikovaných organizačních forem pro lemování implementace Průmyslu 4.0. V 

současné diskusi je však často opomínána okolnost, že tento cíl není vždy rozhodující 

pro všechny podniky. Pro mnohé podniky je optimalizace výrobních procesů až do 

stupně 2 nebo 3 již spojena s komplexní digitalizací procesů, která je velmi časově 

náročná a musí do ní být začleněni i zaměstnanci. Proto se postupuje pouze malými 

kroky. 

Navíc existují stále znovu podniky, které nemají zájem o ukládání firemních dat do 

cloudu z důvodů bezpečnosti dat. Tyto podniky nesledují implementaci stupně 4 jako 

nejvyšší cíl. Stanovení cílů intenzity implementace se proto značně liší od podniku k 

podniku. 

Tuto skutečnost lze také jasně vidět v celkové difúzní hloubce jednotlivých podniků 

(srvn. obr. 13). Zatím jen jeden podnik dosáhl v rámci případových studií téměř čtvrté 

úrovně difúze v organizačním rozměru. V tomto případě se dosahuje výroby s téměř 

nulovou chybovostí a s výjimkou procesní zkušenosti se difúzní hodnoty pohybují 

kolem 3,0 a vyšší (viz případ C). Na úrovni optimalizace procesů pracují dosud 

převážně kooperativně společně, tolik poznatky průzkumů. Tato spolupráce se však 

neuskuteční v rámci celého hodnotového řetězce, ale v pododdílech. Kromě toho 

nebylo možné v podnicích identifikovat kompletní propojení všech procesů pomocí 

CPS. U podniků nebylo zjištěno ani samostané řízení procesů pomocí technologií CPS. 

Celkově lze sice výrazně identifikovat, že digitalizace procesů stále narůstá, a tím se 

organizační procesy postupně mění. Může však trvat ještě několik let, než bude 

obecně dosaženo úrovně difúze blízké stupni 4,0. 

5.5 Změny ve světě práce a v odborné práci 

5.5.1 Změny ve světě práce 

Intenzita změny ve světě práce a dopad na kvalifikované pracovníky při implementaci 

Průmyslu 4.0 závisí na rychlosti a úrovni implementace. Podle vyjádření expertů v 

expertních rozhovorech lze v současné době identifikovat mezi podniky čtyři vývojové 

typy:
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1. Společnosti, které postupují malými kroky, protože je jednak zapotřebí udržet běžící 

výrobu a jednak musí zapojit a kvalifikovat zaměstnance, dotčené implementací. 

2. Podniky, například ve strojírenství, které rozhodně postupují velkými kroky, protože 

díky již impelemtované technologii CNC pokročily daleko nároku funkčního 

zpracování obrazu a stávající senzoriky. 

3. Podniky, které provedly přesnou analýzu své výroby, svých výrobních procesů a 

logistiky, aby vytvořily podmínky pro velmi konkrétní pokrok při implementaci 

digitalizace. 

4. Podniky, které vytvořily koncepce implementace, ale dosud je nerealizují (viz E 3, E 

11, E 14, případ C). 

Tyto čtyři vývojové typy lze polarizovaně shrnout do dvou typů: 

1. V podniku jsou využívány technologické možnosti pro digitalizaci a propojování v 

sítích. Technologie propojování v sítích, rádiová technologie, senzorika / aktorika, 

cloud computing, zpracování velkého množství dat a technologická inteligence 

jsou již využívány na pracovišti. 

2. Podniky se stále intenzivněji podílejí na implementaci Průmyslu 4.0, ale předpoklady 

pro úspěšnou realizaci musejí být teprve vytvořeny. 

Zatímco v prvním případě bylo zvládnuto již mnoho kroků, v druhém je stále ještě 

několik problémů, které je třeba překonat, jako 

- optimalizovat organizaci celého hodnotového řetězce, včetně logistiky, výroby a 

odbytu, 

- musí být definovány jednotná rozhraní pro přenos dat a 

- je nutné učinit popohnat propojování strojů (viz E 2). 

Oba tyto druhy lze označit jako zvláště důležité. Oba typy zahrnují analýzu organizace 

zabezpečení dat, organizaci procesů, procesní bezpečnost, procesní kvalitu (nulová 

chybovost) a efektivnost procesů (viz případ C a E 2). 

Důvodem pro tento nárok je především skutečnost, že zdaleka největší část podniků 

nebuduje nová zařízení na zelené louce, nýbrž chtěla by i nadále využívat stávající 

výrobní, kompletační nebo montážní zařízení, aby dostála požadavkům Průmyslu 4.0. 

Jak časově náročný a někdy namáhavý tento vývojový proces směřuje k Průmysl 4.0, 

ukazuje následující popis průvodce implementačního procesu v jednom strojírenském 

podniku na výrobku dílů: „Obsluha strojů stále přicházela domé kanceláře a nervovala 

mě. Znovu a znovu přicházely otázky, zda například u určitého konstrukčního dílu má 

být provedeno zkosení nebo něco jiného. Protože stále znovu přicházeli lidé s 

otázkami, často velmi podobnými, nechal jsem vše stranou a přesněji si vyslechl, kde to 

vázne. Pak jsem objasnil s každým z účastníků objasnil procesy, aby už neměli další 

otázky. Znovu a znovu jsme prodiskutovávali procesy a vyjasňovali jejich průběhy. 

Potom jsme začali objasňovat všechny procesy pro oddělení a postupně optimalizovat 

všechny procesy. Když bylo vše v oddělení optimalizováno a osvědčeno, přišlo 

pověření tuto koncepci zavést pro celý výrobní proces.“ (E 2) 
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Účastník rozhovoru zdůraznil, že termín Průmysl 4.0 se dostavil až o mnoho let později. 

V továrně pracoval spolu se svými kolegy na optimalizaci a zajištění procesů více než 

25 let předtím, než se hovořilo o Průmyslu 4.0. Hodnotí proces změny takto: 

Pozitiva pro zaměstnance: „Odpadá to, co nervuje! 

Je podporováno, co přináší přidanou hodnotu! 

Co (tolik jeho vyjádření, d. V.) chápou všichni zaměstnanci!“ (E 2) 

„Postupně následovalo rozšíření užívání podnětu a optimalizace ve smyslu Průmyslu 

4.0.“ (E 2) 

Na to se soustředil další rozhovor. Účastníci rozhovorů na tomto místě zdůraznil, „že 

kompetence, které jsou nutné také při užívání sociálních médií, jsou mezitím relevantní 

také pro výrobní procesy. Poukázali na to, že především mladí zaměstnanci chtějí 

pracovat u počítačů a požadují dotykové displeje. Stroje bez displeje už dnes nejsou 

akceptovány.“ (E 2) 

Tato vyjádření svědčí především o tom, že pro implementaci Průmyslu 4.0 je nutno 

podniknout specifické cesty a že pokud výroba již probíhá, úsilí spojené s přestavbou je 

náročné a zdlouhavé. Náročné také proto, že nelze zamezit zlomůj v konceptech, jak 

prokazuje toto vyjádření: 

„Zcela podstatné je, že „cit byl náhle převeden na software.“ Zkušenosti se stroji se liší 

od zkušeností se softwarem. "(E 2) 

Implementace Průmyslu 4.0 na na produktivní úrovni výroby vliv na 

- procesní úroveň (procesní průběh, příjem zboží, přeprava zboží), 

- uplatňované základní technologie, 

- sběr a zpracování dat, 

- lidi, pracující v procesu a 

- rámcové podmínky výroby. 

Reorganizace výroby ve smyslu nároků Průmyslu 4.0 znamená, že 

- realizace a řízení zakázek, 

- provádění pracovních procesů, 

- návrh výrobku a „inteligence“ výrobku, stejně jako 

- infrastruktura továrny 

musí být uspořádány tak, aby obrobek nebo výrobek procházel zařízením bez 

překážek. Během průběhu 

- inteligentním pracovištěm se uplatňují 

- pracovní nebo výrobní metody, zaručující vysokou kvalitu a efektivitu výroby a 

- potřebné pomocné a provozní vybavení a pomocné systémy (viz obrázek 14). 

V souvislosti je pro kalkulování optimalizačních procesů třeba vzít v úvahu realizaci a 

řízení zakázky, realizaci pracovních procesů, design výrobku a infrastrukturu celé 

továrny. Skutečnost, že do úvahy musí být zahrnuta "datová místnost", řízení znalostí a 

samořídicí organizační jednotky, je zřejmé. 
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Nástroje používané k podpoře hodnotového procesu mohou být: 

- "digitalizace / vizualizace, 

- pracovní postupy, 

- aplikace, 

- asistent pracoviště, 

- CPS nástroje Průmyslu 4.0 

- velká data (vyhodnocování dat), 

- simulace.“ (E 2) 

Zde je ukazuje, že záleží na nasazení CPS a dalších hardwarových nástrojů Průmyslu 

4.0, pro podporu inteligentních systémů. 

„Ale protože jde o propojování do sítísítí, protože jde o překonání heterogenních 

rozhraní, je při optimalizaci procesů a konečně i optimalizaci hodnotového řetězce zcela 

rozhodující, myslet a plánovat z hlediska softwaru." (E 2) 
Obrázek 14 

Struktura shop-floor u inteligentní výroby 

 

 

Pro většinu dotazovaných zástupců podniků bylo zřejmé, že pro podporu celého 

procesu jsou zapotřebí velmi dobře kvalifikovaní pracovníci. 

Problémy, jimž čelí odborníci, hodnoceny i jinými podniky, 
jak dokládají následující vyjádření: 

- „Změněné výrobní systémy vyžadují rychlé přestrojení a celý systém výroby se stal 

jemnější a efektivnější. Tím se mění také hodnotový řetězec. 

- Velmi důležitým bodem je také, že všechny procesní kroky musejí být co 

nejpřesněji dosledovatelné. Tak lze snáze identifikovat chyby a je možné 

informovat zákazníka o mnohých výrobních krocích.“ (Případ B) 

- „Pokud dojde k problémům se stroji, pak jsou to často nějaké logické podmínky, 

které nejsou splněny, aby mohl být schválen chod stroje To však zaměstnanec 

nejprve vůbec nevidí. Příklad: máme databázi materiálu a pokud chceme zpracovat 

materiál, nahlásíme to stroji a sdělíme, na kterém zařízení bude tento materiál 

Komunikační struktury mezi zaměstnanci a organizačními jednotkami 
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Procesní průběh inteligentní řízeného zpracování zakázky a realizace zakázky v digitalizované 

organizaci (optimalizované procesy) 

Organizace pracoviště 

s použitím CPS 

Zakázková 

dokumentace / výrobní 

metody 

Výrobní prostředky / 

asistenční systémy Napojení na odběratele 

a subdodavatele 

Zpracovaná data / databáze: Přístup ze všech pracovišť 
Zobrazení v návaznosti na: E 2 
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instalován. A pokud máme je materiál zablokován, může si zaměstnanec myslet, že 

načtení neproběhlo v pořádku a bude usuzovat na hardwarovou chybu. Důvodem 

zablokování přístroje může být skutečnost, že k zablokování vedla kontrola 

hodnověrnosti, což už rozpoznatelné není, protože podmínky jsou jiné než dříve.“ 

(Případ B) 

- „Zaměstnanci jsou pro tyto problémy vyškoleni softwarově technicky. Ale pracovníci 

na linkách často nejsou schopni tyto problémy vyřešit. Proto jsou na tomto místě 

často nasazováni inženýři, kteří také ovládají zpracování dat a software. 

- Jedná se o rozpoznání problémů. Pokud lze zjistit, že je materiál zablokován, lze vzít 

další šarži materiálu a výroba může pokračovat. Důležité je důležité nejprve 

porozumět, že se nejedná o závadu stroje, nýbrž že problém spočívá se spojení 

nebe nespojení dat. To vyžaduje značnou změnu myšlení zaměstnanců, kteří jsou 

zvyklí hledat chybu ve stroji, a nikoliv v logice toho, jak věci souvisejí.“ (Případ B) 

- „Především záleží na schopnosti zvládnout četné kombinace softwaru, číst displeje, 

kontrolovat, na jakých místech nefunguje senzor o na schopnosti takovou chybu 

opravit. Mechanika je důležitá až na druhém místě. To vyžaduje dobré kvalifikované 

pracovníky. Zpravidla se jedná o osoby, které se obzvláště angažují, kteří se 

neustále učí a zabývají se provozem zařízení a kteří jsou konečně obeznámeni se 

všemi detaily procesu zařízení. Ne všichni dosáhnou této úrovně.“ (Případ B) 

- „Sledování výrobků a ukládání výrobních dat je stále důležitější. Potřebujeme více 

softwarových lidí, máme velká data, nekonečně programů a vyhodnocování... Za pár 

let budeme potřebovat lidi, kteří vyhodnocují data intuitivně. Intuice se u vývojáře 

softwaru normálně neočekává, ale s analytickými metodami si brzy nevystačíme. Do 

popředí se dostanou další oblasti. Teprve na základě zkušeností nebo vycítění 

poruch si s daty dokážeme něco počít. Musí vzniknout (s odborníkem d.V.) pocitová 

situace a emocionalita, pak můžeme interpretovat data. "(E 1) 

5.5.2 Změny v kvalifikované práci 

V předchozím odstavci byl již podtržen vliv Průmyslu 4.0 na svět práce. Dotčeni jsou 

všichni zaměstnanci Protože při zavádění Průmyslu 4.0 hrají kvalifikovaní pracovníci 

klíčovou rolu, musí být navíc přezkoumáno, jak musejí být kvalifikováni, aby dostáli 

požadavkům. To je těžištěm následujících úvah. V řemeslech a technických povoláních 

se zaměřujeme na určitou profesní skupinu, protože při zjištěních byl uveden značný 

počet profesí a dotčených zaměstnanců: Mistři, technici a u kvalifikovaných pracovníků 

mechatronici, průmysloví mechanici, IT systémoví elektronici, mechanici zařízení, 

elektronici pro provozní techniku a další. 

Jedno z centrálních vyjádržení s ohledem na požadované profily je, že kvalifikované 

síly 

„Musejí zvládat zacházení s komplexností: Tzn. S řídicí technikou, softwarem, 

zařízeními, hnací technikou, IT systémy a nejrůznějšími propojeními.“ (Případ F, srvn 

Případ C)
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V jiné případové studii a expertním rozhovoru bylo upřesněno toto vyjádření: 

„V závodu dochází k přenastavení, změně systémové krajiny. Důsledkem tohoto 

přenastavení je lepší technologické propojení, které musí pochopit i zaměstnanci, aby 

byli schopni úspěšně provádět potřebnou údržbu. Tzn., že musejí rozumět 

komplexnímu řízení, protože se mění známé a jednoduché vztahy „když-pak“, lineární 

vztahy se mění směrem k multifunkcionálním. Řídící logika musí být tak navržena tak, 

aby zařízení mohla 
- Být v případě problémů udržována a opravena, 
- aby jejich funkce zůstala zachována. 

Praktici musí být schopni posoudit, co se děje na druhém konci zařízení, jestliže na 

předním konci dochází ke změnám, musí být schopen posoudit následné účinky.“ 

(Případ E) 

„Tento úkol vyžaduje lidi, kteří rozumějí komplexním funkcím řízení a mohou v případě 

potřeby zasáhnout. Za tím účelem není třeba žádné programování, ale zaměstnanci 

musí být schopni zjistit, kde to vázne, odkud přicházejí problémy a co je třeba udělat. 

Dále jsou zapotřebí lidé, kteří zvládají operativu a lidé, kteří zařízení „obléknou“ 

Posledně jmenovaný příklad vyžaduje plánovače. Pro plánování jsou vhodné tzv. datoví 

scientisté z univerzity. Na druhé straně jsou zapotřebí montéři, kteří musejí být schopni 

podpořit datové scientisty. Kolik je takových datových scientistů zapotřebí, je v 

současné době nejasné. Na každý pád je jasné: 
- nejsou nutní pro provoz zařízení na řídícím stanovišti, 
- nejsou nutní pro výrobní proces, 

- Nutní jsou však ve výrobě lidé, kteří rozumějí řízení a řídicím procesům. 

Podle vyjádření jednoho z respondentů lze předpokládat, že řízení výroby se stává v 

konečném důsledku stávají stále ,hloupější‘ a proto musí být rozhodnutí činěny na 

úrovni shop-floor. To platí především, pokud vzniknou poruchy v komunikace mezi 

přístroji. To je novum, protože u starých technologických struktur přístroje mezi sebou 

nekomunikovaly. Pro Průmysl 4.0 se to mění. Dochází k horizontální komunikaci 

přístrojů, a při poruchách musejí být pracovníci ve výrobní oblasti schopni závadu 

odstranit.“ (E 4) (E 4) 

Pokud jsou nasazována zařízení s hardwarem Průmyslu 4.0, pak profily požadavků na 

kvalifikované pracovníky získávají jinou orientaci než tomu bylo v případě C techniky 

(CNC, CIM atd.). Úkoly v tomto případě jsou: 

- „Schopnost zjistit procesní parametry 
- Mít cit pro to, které které procesní parametry musí a mohou být upraveny, 

- Dokumentovat procesy prostřednictvím měřicích přístrojů (osciloskop) - tlak, síly ..., 

- Data pro procesy jsou různá a musí být analyzována, 

- Data musí být zdokumentována, 

- Technici musí být schopni analyzovat a optimalizovat všechna data, 

- Informatici zpravidla neoptimalizují procesy, to je vždy ponecháno technikům. 

Záleží na ovládání 
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- analytiky, 

- velkých dat, 

- Kolaborativní robotice, 

- mobilní robotice, 

- Computingu v reálném čase (pomocí cloudových systémů).“ (Případ A) 

„Na plánování a výstavbě zařízení se podílejí kvalifikovaní pracovníci Předpokladem 

pro to je dostatečná zkušenost řešitele problémů, protože kvalifikovaní pracovníci by se 

měli následně o zařízení starat. Mezi zkušeností a odhodláním spatřujeme těsné 

spojení.“ (Případ A) 

Výrazně se zvýšili nároky na kvalitu. Očekává se nulová chybovost. Více zkoumaných 

podniků vykazují nyní mez chybovosti 2 ppm, což je možné pouze s optimálně 

navrženými procesními toky. Kvalifikovaní pracovníci se podílejí na optimalizaci 

procesních toků. Na obr. 15, obr. 16 a obr. 17 jsou shrnuty a vyhodnoceny relevantní 

úkoly z průzkumů případových studií a expertních rozhovorů. Obrázky ukazují 

konkrétně 

- Úkoly, uvedené kvalifikovanými silami (kvalifikovaní pracovníci, technici, mistři) při 

zavádění Průmyslu 4.0 (viz obr. 15), 

- Požadavky na kvalifikované síly, uvedené vedoucími výroby při provozu zařízení 

Průmyslu 4.0 (viz obr. 16), 

- odborné úkoly (kvalifikovaní pracovníci, technici, mistři) (viz obr. 17) 61 ,

                                            
2 Při hodnocení vyjádření v obrázcích se jedná vždy o malý případů. Na jedné straně výsledky jasně vyzdvihují těžiště úkolů na úrovni 

shop-floor, na druhé straně potvrzují především závěry případových studií, které směřují stejným směrem. 
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Obrázek 15 

Úkoly při zavádění Průmyslu 4.0 podle hodnocení kvalifikovaných pracovníků, 

techniků a mistrů (n = 30) 
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Obrázek 16 

Požadavky na kvalifikované pracovníky, techniky a mistry podle hodnocení 

vedoucích výroby (n = 15) 

Požadavky na kvalifikované 

pracovníky, mistry a techniky u 

Průmyslu 4.0, uváděné vedoucími 

výroby: 
Ovládání softwarově podporovaného řízení 

Znalosti programování (počítačové operační systémy) 

Objektově orientované programování 

Robotika-hnací technika 

Optimalizace procesů {KVP} zajištění 
procesních průběhů 
Provádění parametrizačních úloh 

Provádění programové optimalizace 

Kontinuita / stabilita procesů je nejbezpečnější 

Nezávisle podporovat optimalizaci procesů 

Zajišťovat shromažďování informací 

Každodenně přispívat nápady ke zlepšení 
Ovládání více strojů, hybridní úkoly 

Angažované uvažování zaměstnanců / změna myšlení učení 

Myšlení v procesech "Cit přesunout na software." 

Při optimalizaci 
Procesy / tvorba hodnot musí software zvažovat a plánovat 

 1 - nesouhlasím, 2 - částečně souhlasím, 3 - souhlasím se 4 - plně souhlasím
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 Obrázek 17 

Úkoly údržby podle hodnocení kvalifikovaných pracovníků (n = 30) 

Za důležité 

úkoly údržby uvedli kvalifikovaní pracovníci: 
Údržbu zařízení 

Čtení a interpretaci provozních dat zařízení ____  

Odstraňování poruch v senzorech / akčních členech (mastering signal processing) 
Vyhledávání poruch na zařízeních s vysokou komplexností 

Odstraňování problémů pomocí nových médií (Internet atd.)  
Opravy nových zařízení (propojená zařízení...) 

Nová zařízení: Porozumět funkci, aby bylo možné provádět opravy  

Zvládnout preventivní údržbu, údržbu v závislosti na podmínkách a využití na bázi

 __________________________________  

Nezávislé provádění údržby ____  
Minimalizace nákladů v důsledku závad zařízení 

Ovládnout přesnou analýzu příčin poruchy (čtení živých obrazů ze stroje, jejich 

vyhodnocení a rozhodování, co dělat) ________  
1 - nedůležité; 2 - částečně důležité; 3 - důležité; 4 - velmi důležité 

Zdroj: Vlastní prezentace 

Úkoly při zavádění Průmyslu 4.0 podle hodnocení kvalifikovaných pracovníků, techniků 

a mistrů (viz obrázek 15) 

Je signifikantní, že kromě parametrizace a ovládání komplexních zařízení získaly 

vysoké hodnocení úkoly, jako je samostatné rozhodování, ovládání procesů a 

technologií, optimalizace zařízení a manipulace se strojovými daty. Ale i všechny ostatní 

úkoly se stále pohybují v horním rozsahu hodnocení. Mimořádné je, že tyto úkoly již 

probíhají v kontextu Průmyslu 4.0, a proto je třeba je zvládnout v souvislosti s 

propojením zařízení do sítí.  
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Požadavky na kvalifikované pracovníky, techniky a mistry dle hodnocení vedoucích 

výroby (viz obr. 16) 

Při uvádění a hodnocení požadavků na kvalifikované pracovníky vedoucími výroby je 

pozoruhodné, že důležitou roli hrají kognitivní dimenze, jako je angažované myšlení, 

myšlení v procesech, optimalizace procesů a uvažování z hlediska softwaru. Ovládání 

softwarového řízení, samostatná optimalizace procesů a programů jsou dalšími 

důležitými požadavky, které jsou uváděny. Kromě toho hrají důležitou roli parametrizace, 

získávání informací a hnací technika. Stanovení těžiště vedoucími výroby se shoduje jen 

částečně s hodnocením odborníků. Při hodnocení vedoucích výroby hrají kognitivní 

požadavky větší roli než u hodnocení odborníků. Posledně jmenovaná skupina přenáší 

do popředí kontrolu procesů. 

Uvedené požadavky hodnotili i účastníci druhého expertního workshopu. Následující 

požadavky přitom získaly pouze slabé hodnocení: znalosti programování, objektově 

orientované programové programování, přesun senzibility na oblast softwaru a při 

optimalizaci zařízení myslet z pozice softwaru. U objektově orientovaného programování 

a robotické hnací techniky dospívají obě skupiny k podobnému hodnocení. Pokud jde o 

optimalizaci zařízení a přesun senzibility na oblast softwaru, hodnocení se liší. To může 

být způsobeno skutečností, že někteří z experti workshopu nejsou zaměstnaní přímo 

optimalizací výroby. 

Úkoly údržby podle názoru kvalifikovaných pracovníků (viz obr. 17) Během rozhovorů 

kvalifikovaní pracovníci opakovaně upozorňovali na potřebu provádět úkoly údržby. 

Jedná se spíše o standardní úkoly pro zajištění provozu zařízení, prováděné odborníky 

vedle jiných dalších úkolů. Vedle známých úloh údržby a vyhledávání poruch byly 

zdůrazňovány úkoly, které vzhledem k propojení a digitálnímu zpracování dat nabyly na 

důležitosti. Takovými příklady je čtení živých obrazů ze stroje a jejich vyhodnocování, 

hledání závad pomocí nových médií, hledání závad na zařízení s vysokou komplexností 

nebo odstraňování závad v senzorice / aktorice (ovládání zpracování signálu), abychom 

jmenovali jen některé. 

Úkoly údržby byly hodnoceny rovněž účastníky druhého expertního workshopu. Mezi 

dotazovanými kvalifikovanými pracovníky a účastníky workshopu byla vysoká míra 

shody s ohledem na relevanci úkolů pro optimalizaci údržby a zajištění procesů. Pouze 

vyhledání závad za pomoci nových médií a čtení a interpretace provozních dat zařízení 

hodnotili účastníci workshopu poněkud slaběji. 

Výsledky průzkumu prokazují zvýšenou difuzi propojení v síti pomocí CPS. Důsledkem 

toho musí být orientace vzdělávání a dalšího vzdělávání na tento vývoj. 

5.6 Závěry pro profesní vzdělávání další vzdělávání 

Dotazovaní personální manažeři, manažeři vzdělávání a vedoucí výroby považovali za 

nutné, aby se do osnov vzdělávání a dalšího vzdělávání začlenily měnící se výrobní 

systémy, resp. automatizační technologie tak, aby zaměstnanci byli kvalifikováni k 

podpoře zlepšovacích procesů v kontextu operační „excelence“ Průmyslu 4.0. To se 

netýká pouze nositelů kompetenčních profilů, které již dnes mají vztah k automatizaci, 
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ale také řady dalších odborných příprav v průmyslu, metalurgii a elektrotechnice. 

Celkově bylo ústředním požadavkem dotazovaných osob, aby všechny osoby působící v 

průmyslových profesích byly nuceni se intenzivně zabývat otázkami digitalizace 

výrobních procesů. 

Široká škála byla zjištěna při uvádění relevantních kompetenčních a pracovních profilů 

pro zajišťování úkolů Průmyslu 4.0, jak je uvedeno v tabulce 5. Toto spektrum se lišilo 

od podniku k podniku a od experta k expertovi. 

Uváděnou rozmanitost profilů lze specifikovat pouze s ohledem na jeden podnik, protože 

každá pozice, každý profil je zakotven v organizaci práce jednoho podniku a od dalších 

podniků se značně liší. Ve sloupci "Profesní označení" jsou uvedena povolání s 

prvovzděláním, které účastníci rozhovorů znovu a znovu uváděli. Tento sloupec 

obsahuje velký počet profesí v kovo a elektroprůmyslu. U sloupce „Podnikově interní 

označení“ se jedná o označení, specifická pro podnik. V naprosté většině případů 

následuje prvovzdělání nebo další vzdělání. Ve sloupci "Podnikově interní označení - 

akademické“ se jedná taktéž o podnikově specifická označení, která mají souvislost s 

akademickým vzděláním. Mezi sloupci "akademické" - "neakademické" dochází k 

několika překryvům, protože účastníci rozhovorů chápali u každé jmenované pozice roli 

v příslušném podniku a nikoli ve vzdělání. Zvláště nápadná byla argumentace, že v 

tomto případě bylo shledáváno spojení mezi tím, čím se zaměstnanec vyučil, a dalším 

vzděláním, například technikem, mistrem nebo přípravou na jinou pozici, která vyžaduje 

další vzdělání. Často uváděné profese také naznačují, že při dalším zvažování 

koncepce profesního prvovzdělání byly zohledňovány všechny profese kovo a elektro, 

protože ty byly uváděny v celém spektru, byť s různou důležitostí. 
Tabulka 5 

Kompetenční profily pro průmyslový podnik 4.0, uváděné v podnicích 
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Posouzení otázky, jakou kvalifikační, resp. kompetenční úroveň potřebují odborníci ve 

výrobě pro práci s digitalizovanými zařízeními a jak má být kvalifikace a rozvoj 

kompetencí obsahově směřován, poskytlo velmi odlišné odhady. Ve druhém expertním 

workshopu byly identifikovány čtyři argumentační směry: 

- Jednou z argumentačních linií byla skutečnost, že se například v údržbě nepodaří 

získat všechny osoby s kvalifikací generalistů tak, aby dokázaly odstranit alespoň 80 

procent poruch. Proto bylo preferováno sice velmi široké a základní prvovzdělání, 

aby bylo poté možné odborné pracovníky kvalifikovat na specialisty, a to po 

několikaleté příslušnosti k provozu opatřeními dalšího vzdělávání. Pokud jde o 

obsah, jedná se většinou o oblasti výpočetní techniky, ve kterých je prováděno další 

vzdělávání, formálně jde často o další vzdělávání na pozici technika. V této 

souvislosti byla formulována teze, že generalisté ztrácejí tendenčně na významu. 

- Další argumentační linií byla skutečnost, že kvalifikace specialistů se speciálními 

výpočetními dovednostmi má často důsledky pro vnitřní hierarchii v podniku. 

Například je při výběru vedoucích týmů docela dobře možné, 

aby osoba, která po původním vzdělání absolvovala stálé další vzdělávání a 

specializovala se pak ještě na výkon profese výpočetního technika, byla při výběru 

vedení týmu upřednostněna před akademicky kvalifikovanými osobami. Mistři jsou již 

velmi kvalifikovaní pro vedoucí úkoly, takže jsou většinou kandidáti na pozice 

vedoucích týmů. 

Profesní označení Podnikově specifická označení 

 

neakademický akademický 

Mechatronik / -čka Dělník / -ce Přípravář / -ka 
Průmyslový mechatronik / -čka Obsluha Datový scientista / -ka 

Mechanik zařízení / -čka Springer Projektový manažer / -ka 
Mechanik obrábění / -čka Optimalizátor procesů / -

ka 
Procesní manažer / -ka 

Nástrojař / -ka Řídící pracovník 
procesů / -ce 

Konstruktéři 

Elektronik / čka pro IT specialista / -ka Softwarový inženýr / -ka 

Automatizační technika Elektronik / -čka Produktový manažer / -ka 
Odborný informatik / -čka Servisní technik / -čka Informatik / -čka 

Elektronik / čka pro provozní 

techniku 

Výrobní technolog / -čka 

IT systémový inženýr / -ka 

Produktový designér / -čka 

Přípravář / -ka 

Logistik / -čka 

Projektový manažer / -

ka 

Procesní manažer / -ka 

Údržbář / -ka 

Informatik / -čka 

Technik / -čka 

Mistr / -yně 

Průmyslový inženýr / -ka 
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- Ve třetí argumentační linii bylo poukázáno na to, že úroveň požadavků na dovednosti 

odborníků ve výrobě je obvykle velmi vysoká a velmi široká, takže úkoly nemohou 

provádět jednotlivé osoby nebo dokonce generalisté. Často praktikovaným řešením 

je v podnicích proto např. organizace údržby do týmů, v nichž se spojují různě 

kvalifikovaní specialisté. Důležitou pozici přitom zpravidla zaujímají technici, protože 

spojují profesní zkušenost s vysokou technickou kvalifikací. 

- Obzvláště zajímavá argumentační linie byla, že ve vysoce automatizovaných 

zařízeních je software rozhraním směrem k všem technickým řešením. V tomto 

případě jsou všechny úkoly, zejména servis, údržba a opravy strukturovány z pozice 

softwarových úkolů. K zajištění tohoto softwarově-technického přístupu k zařízením 

jsou zapotřebí vysoce kvalifikovaní technici. Samotné programování je věcí inženýrů. 

Závěry dokladují, že se již neuplatňuje ostrá diferenciace v mechanice a elektrice. Ve 

většině případů jsou tyto pracovní profily integrací dílčích úkolů, často ve spojení s 

nadooborovou kooperací a vysokým stupněm sebeodpovědnosti. Z toho lze vyčíst 

narůstající těsnější souvislost mezi technologickými jednotkami jako CPS a struktury 

organizace práce pro optimalizaci hodnotového řetězce. 

Nárok, vyjádřený na některých místech, aby bylo zajištěno, že kvalita výroby bude 

dosahována optimalizovanou organizací hodnotového řetězce a vyšší automatizací, se v 

praxi nachází v masivní fázi realizace a vyžaduje za tím účelem kvalifikované lidi. 

Při otázce na požadované kompetence osob bez akademického vzdělání, pracujících v 

přímé výrobě, byly experty vyzdvihnuty kompetence, které se projevují při přesahující 

analýze vývojů. Lze je shrnout do následujících skupin: 

Obecné kompetence v souvislosti s Průmyslem  4.0 - Obecné kompetence, spojené s 

prací 

- Optimalizace procesů, 

- Čtení a vyhodnocování dat, 

- Využívání zálohování dat v procesních krocích, 

- Využívání dat pro optimalizaci v procesních krocích, 

- Využívání vědomostních a dokumentačních systémů, 

- Kooperace a komunikace v týmu, 
- Využívání systémového know-how pro optimalizaci procesů, 
- Činit rozhodnutí, nést odpovědnost 

Informačně technické kompetence 

- Využívání databází, 

- Programování zařízení, 

- Parametrizace zařízení, 

- Využívání a porozumění digitálnímu řízení, 

- Dohled na automatizovanými zařízeními, 

- Využívání digitalizovaných sítí, 

- Účast na programovacích procesech, 

- Využívání cloud computingu. 
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Specifické kompetence spojené s prací 

- Konstrukce zařízení a jejich uvádění do provozu 

- Obsluha zařízení, 

- Údržba zařízení, 

- Obsluha pneumatických, elektrických, hydraulických a 

softwarově řízené systémů, 

- Zpracování problémových případů, 

- Využívání médií pro provoz zařízení. 

Elektro-metalurgické kompetence 

- Programování zařízení, 

- Nasazení a zacházení s měřicími přístroji (osciloskop atd.), 

- Čtení a hodnocení spínacích schémat, 

- Řešení komplexních řídicích systémů, 

- Vyhledávání a odstraňování závad na zařízeních. 

Ve srovnání s ostatními v projektu "Industrie 4.0@SPE" 62 vypracovali. Při důkladnější 

analýze vývoje shop-floor, jak to bylo provedeno v případových studiích, je možná 

doménová specifikace kompetencí. Taková specifikace je bezpodmínečným 

předpokladem pro získání konkrétních záchytných bodů pro přepracování a změnu 

předpisů pro profesní prvovzdělání a těžiště pro další vzdělávání. Relevantní poznatky z 

průzkumů a diskusí s experty jsou shrnuty níže. 
Doménově relevantní kompetence v Průmyslu 4.0 

Analýza, dohled, optimalizace a rozšiřování výrobních sítí a systémů 

Sítě hrají klíčovou roli při implementaci Průmyslu 4.0 a CPS. Optimalizace starších 

zařízení spočívá především v překonání mnoha mezer mezi rozhraními (MES, SAP, 

CAD-CAM) a úplném záznamu procesních dat. Kvalifikovaní pracovníci hrají v těchto 

úkolech uživatelskou roli, technici a mistři přinejmenším roli spolutvůrců, pokud se pro 

ně nestane úkolem hlavním. 

Experti zdůraznili následující aspekty: 

- „Problémem je nedostatek digitalizace procesů, nasazuje se příliš mnoho různých 

systémů, dochází k mnoha ztrátám rozhraní a mnoho záznamů se provádí ručně.“ 

(E 1) 

- „Zavedení Průmyslu 4.0 bude úspěšné pouze tehdy, bude-li celý hodnotový řetězec 

počínaje dodavatelem až po odbyt podroben detailnímu zkoumání.“ (E 2) 

- "Prostřednictvím počítačově podporovaného inženýrství (computer aided 

engineering) by mohla být z hlediska datového toku interně realizována rostoucí síť. 

„Ovšem existuje problém, že výrobci digitálních nástrojů momentálně nejsou schopni 

implementovat neutrální rozhraní. Jinými slovy musejí být výrobky od téhož výrobce, 

aby bylo možné mezi sebou transferovat data beze ztrát.“ (E 12) 

- „Také v ostrůvkové výrobě stále více narůstá propojování do sítí, zaměstnanec hraje 

stále více dohledovou roli.“ (Případ E) 

                                            
62 viz. Kunz, Ch. (2015): Next generation competencies for a digital world - Erfahrungen aus dem Siemens-Projekt "Industrie 4.0@SPE”. v: 

Berufsausbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Jg. 44, sešit 6. str. 33 a násl. 
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Použití a pomoc s asistenčními a diagnostickými systémy IT Pomocné a diagnostické 

systémy jsou nejen řízeny softwarem, ale jsou také používány v provozu zařízení při 

velmi odlišných příležitostech. 

To vyžaduje obsahový přístup k síťové technologii, technologii brány firewall, konfiguraci 

routerů a schopnost analyzovat a vyhodnocovat procesy zpracování dat, stejně jako 

zjišťovat a řešit závady. Schopnost optimalizovat zařízení tak, aby fungovala bezchybně, 

je jednou z podmínek pro úspěšnou práci. 

- „Procesy propojení do sítí budou přitom stále narůstat, stejně jako používání 

asistenčních systémů různého druhu. Ty budou nasazovány například v montáži 

nebo intralogistice jako nástroj racionalizace a zvyšování produktivity. Pomocné 

systémy jsou využívány na podporu kvalifikované práce, která zároveň podporuje 

učení. I zde bude zvyšování produktivity nejvyšším cílem.“ (E 8) 

- „Lze vycházet z toho, že tam, kde je automatizace možná, k ní také dojde. Přesto se 

investice uskutečňují v rámci zabezpečení budoucnosti podniku, což znamená i 

zaměstnávání méně kvalifikovaných pracovníků v továrně. Budou však kvalifikováni 

natolik, aby mohli podpořit zvyšování produktivity.“ (E 9) 

- „Jednotlivé stanice, jednotlivé linky při výrobě plechu se pohybují směrem k Průmyslu 

4.0. Oblast nástrojové razidlo / matrice je relativně široká, zákazník zde může 

konfigurovat matrici doma, odešle ji, objednávka je automaticky generována 

prostřednictvím SAP, jde přímo k stroji a poté je vysoustružena, dokončena a poté 

jde přímo k zákazníkovi. (E 1) 

Analyzujte, interpretujte a dokumentujte data z výroby Inteligentní kombinace dat 

umožňuje příliš automatizovat každý aspekt průmyslové výroby (inženýrství, provoz a 

údržba, servis, obchodní model). CPS pro to skýtá všechny předpoklady. Analýza a 

interpretace dat se tak stávají velmi důležitými (např. rozmanitost velkých dat), protože 

data jsou ústředním bodem pro přípravu a optimalizaci pracovních procesů. V těchto 

procesech by měly být využívány znalostní a dokumentační systémy. Odborníci na 

shop-floor musí být proto kvalifikovaní tak, aby ovládali manipulaci s daty. 

„Provozovatelé strojů musejí u těchto zařízení vědět nejenom, jak je zapnout, nýbrž 

musí být schopni číst a interpretovat data zobrazovaná na monitoru, aby z nich vyvodili 

závěry.“ (E 14) 

Chápat a optimalizovat procesní vztahy a jejich propojení do sítí se všemi následnými 

oblastmi 

Zde je důležité zajistit integraci a synchronizaci procesů v reálném čase podél životního 

cyklu výrobku. Sem patří parametrizace, stejně jako používání inteligentních přístrojů, a 

tento cyklus pak musí být ovládán. Příslušné vědomosti musí být k dispozici a 

zdokumentovány v síti. 

Účastníci rozhovorů k tomu konstatují: 

- „Je zapotřebí jednoznačná identifikace komponentů - RFID kódy nebo jiné možnosti 

zpětné vysledovatelnosti, jako jsou čárové kódy / QD kódy, databázové systémy, 

cloudový systém - mnohé se přesouvá ven. Aby k těmto datům mohli přistupovat 

všichni, potřebujeme cloud.“ (Případ E) 
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- „Ovládání procesů považuje manažer vzdělávání za největší výzvu automatizace ve 

spojení s Průmyslem 4.0." (Případ E) 

- „Informace musí být jednoduše připravené zdokumentované a kontextuálně uváděny 

do procesu.“ (Případ B) 

- „Ale protože jde o propojování do sítí, protože jde o překonání heterogenních 

rozhraní, je při optimalizaci procesů a konečně i optimalizaci hodnotového řetězce 

zcela rozhodující, myslet a plánovat z hlediska softwaru.“ (E 2) 

Proveďte uvedení do provozu a zajistěte optimalizaci procesu Pro uvedení do provozu 

musí být provedena všechna přípravná opatření a musí být zajištěna funkce zařízení. 

Tento úkol je třeba provádět ve spolupráci s odborníky a inženýry. Po uvedení do 

provozu musí být optimalizace procesů buď podporována nebo prováděna nezávisle. 

Potřebné informace je nutné získávat pomocí stávajících digitálních médií (internet, 

příručky, datové listy, vědomostní fóra atd.). 

- „Člověk se musí vyznat v tom, jaké procesy se na jednotlivých stanicích vyřizují, jak 

je to zajišťováno, mechanicky, elektricky, jaké konstrukční díly budou zabudovány a 

pak je zapotřebí případ od případu, který má být právě zpracován, vzdělání v 

pneumatice, hydraulice, mechanice, elektrice (Případ B) 

- „Vývojové kroky směrem k novým produktům se stále zrychlují. Nové technologie 

jsou nárokovány ještě rychleji než v minulosti. Změny jsou prováděny za běžného 

provozu, což vede ke stále důležitějšímu přínosu k produktivitě práce. Přesto musejí 

procesy zůstat v celkovém měřítku stabilní, protože se toho děje velmi mnoho 

současně.“ (E 9) 

- „Zcela podstatné je tyto úkoly koncentrovat. Důsledkem je, že provozovatelé zařízení 

budou stále znovu a znovu kvalifikováni a pro spolupráci při změnových procesech 

budou vybíráni ti lepší.“ (E 9) 

Provádění řešení problémů a údržba systémů Odstraňování problémů obvykle zahrnuje 

řešení složitých systémů, které jsou stále více propojeny s navazujícími a navazujícími 

stroji / systémy. Čtení a interpretace provozních dat jednotlivých zařízení a komponent 

je mj. důležitým úkolem pro schopnost odstranění závad na mechanických 

komponentách, aktorice a senzorice, zpracování signálu. Údržba v sobě zahrnuje celý 

rozsah od odstranění poruchy až po servisní rutiny. 

- „Řemeslné úkoly, jako je výměna sklíčidla, přenastavení stroje... provádění 

servisních úkolů a oprav, přetrvávají.“ (Případ A) 

- „Jsme stejně tak zodpovědní za doplňování materiálu, jako za odstraňování 

mechanických poruch. Pokud jde o hlubší problémy, jako je elektrika, máme na místě 

elektroúdržbu. Čili, do skříňových rozvaděčů jako mechanici nesmíme, tady 

potřebujeme servis na místě. I u programů kamerových systémů jsou k dispozici 

servisní pracovníci. Udržujeme celý stroj v chodu. Poruchy, způsobené PLC, takové 

chyby odstraňujeme sami.“ (Případ B) 

- „Záznam chybového hlášení a elektronická dokumentace procesu hlášení poruchy 

patří také k úkolům odborníků na zařízeních.“ (E 10) 

- „K údržbě patří mít přehled o datech, filtrovat a redukovat je. Jsme však omezeni 

technologií ukládání dat. Co budeme dělat s datovými sadami, kdo to ještě dokáže 
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posoudit? Pokud nemohu vyhodnotit data, pak mi to celé není k ničemu. Zde ještě 

nemáme žádná řešení, často to prostě nějak zkoušíme. Průmysl 4.0 je komplexní. 

Tyto procesy je téměř nemožné přehlédnout - propojené stroje na nejrůznějších 

místech. Ekonomická a etická rozhodnutí musí vzájemně souhlasit.“ (E1) 

Rozbory v tomto odstavci ukazují na to, že diskuse o implementaci Průmyslu 4.0 se 

odehrává v úrovni shop-floor na vysokém stupni a implementační procesy jsou v 

různých podnicích cíleně podporovány. Obojí je možné pouze pomocí kvalifikovaných 

odborníků, kteří jsou také schopni vypořádat se s výzvami s tím spojenými. Výhodu, 

kterou s sebou přinášejí odborníci pro podporu těchto vývojů, je to, že na jedné straně 

již mají velmi dobrý přístup k pracovním procesům a jejich koncepci, na druhé straně, a 

to nejpozději tehdy, jestliže disponují delší příslušností k provozu, že přinášejí i bohaté 

zkušenostní vědomosti. Přesto je třeba konstatovat - a to dokládají předchozí závěry- že 

je třeba přijmout opatření dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců a v případě 

odborníků, kteří vzdělání teprve získají, vybudovat kompetenci, která je zaměřena na 

Průmysl 4.0. To je nezbytné už proto, že technologický a pracovně organizační koncept 

Průmyslu 4.0 je vhodný pro vytvoření nové úrovně výroby. 

Pro tuto novou perspektivu je nutné kvalifikovat odborníky, a to se nepodaří tradičními 

obsahy, koncepty a metodami. Tzn., je nutné rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti, 

které jsou schopny zvládnout výzvy na úrovni shop-floor při s co možná nejlepší 

orientací na kvalitu. 

Poznatky, získané zde na základě empirických zjištění a diskusí s experty, slouží v 

dalším textu studie jako základ pro specifikaci návrhů kompetencí, které je třeba rozvíjet 

v dalším vzdělávání a profesním prvovzdělávání. 
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6 Struktury dalšího vzdělávání pro průmysl 4.0  
Poskytovatelé dalšího vzdělávání dosud na počátku své koncepce nabídek pro Průmysl 
4.0 

6.1 Analýza příležitostí dalšího vzdělávání 

Vzhledem k rostoucí digitalizaci průmyslových výrobních procesů, a to nejen 

technologických procesů, nýbrž i ve světě práce. Vývojové linie za tím účelem jsme 

prezentovali v kapitole 5. Stávající přířezy úkolů a struktury poptávek, kterým čelí 

kvalifikovaní pracovníci čelí v podnicích, jsou rozděleny použitím nových technologií a 

souvisejícími změnami v organizaci práce a jsou nahrazovány měnícími se kvalifikačními 

požadavky. Cílem profesního dalšího vzdělávání je rozvoj jednotlivých kompetenčních 

profilů v lidí, pracujících v podnicích učinit zaměstnance schopné plnit svou činností nové 

požadavky a vyoužívat nově vytvořený prostor k práci. 

Na základě ústřední role zaměstnanců pro úspěch implementace konceptu Průmyslu 4.0 

v podnicích byly zkoumány aktuální nabídky a aktivity profesního dalšího vzdělávání. Za 

tímto účelem byla proveden internetový průzkum a expertní workshop na téma „Průmysl 

4.0: další vzdělávání“. 

V případových studií a expertních rozhovorech bylo navíc další vzdělávání projednáno a 

druhý expertní workshop si stanovil za těžiště otázky dalšího vzdělávání. Výsledky jsou 

uvedeny níže. 

Prostřednictvím internetového průzkumu byli identifikováni poskytovatelé dalšího 

vzdělávání, kteří vykazujíve svých programech seminářů tématické vyúky. Hledání se 

přitom koncentrovalo na další vzdělávání, poskytované v Bavorsku. Názvy výukových 

opatření a popisy byly analyzovány ve vztahu k tématicky specifickým pojmům jako 

Průmysl 4.0 

CPS, „big data“ nebo „internet věcí“. Bylo tak možné zjistit, jaké akce se zřetelně 

orientovaly na změny ve světě práce  důsledku koncepce 

4.0- průmyslu. Tímto postupem bylo bylo identifikováno celkem šest poskytovatelů 

dalšího vzdělávání. Ty jsou uvedeny v tabulce 6 níže. Tím nejsou bezpochyby 

zaznamenáni všichni poskytovatelé. Osloveni byli ti, jejichž nabídky byly v plném rozsahu 

zobrazeny na internetu. 

Nabídky školení těchto šesti poskytovatelů dalšího vzdělávání mají vykazují celkem 40 

tematických specifických opatření. Nezohledněny zůstala opatření, jako například 

kolokvia nebo setkání odborná sympozia. Níže uvedený obrázek ukazuje diferenciaci 

zakoumaných nabídek dalšího vzdělávání podle cílových skupin „podnikatelé, vedoucích 

pracovníci, osoby s rozhodovacími pravomocemi“ a „kvalifikovaní pracovníci, mistři“. 

Podle toho existuje jasná převaha vzdělávacích akcí zaměřených na vedoucí pracovníky. 

Patří sem témata, jako je „Řízení procesů 4.0“, „Řízení decentralizovaných procesů“, 

„Průmysl 4,0 - rozloučení s továrními zdmi“ nebo „Průmysl 4.0 - příležitostí a výzva pro 

výrobní podniky“ (viz obr. 18). 

Tabulka 6 
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Přehled zjištěných poskytovatelů dalšího vzdělávání 

 

V dalším kroku byly jednotlivé akce analyzovány a klasifikovány podle obsahového 

zaměření. 

Vyrovnání a klasifikace. Tímto vyhodnocením byla identifikována obsahová těžiště „Úvod 

/ Základní vědomosti“, „Technické semináře“, „Ochrana a bezpečnost dat“, 

„Řízení procesů“ a  „Rozvoj zaměstnanců“. 

Pro názornost jsou uvedeny vybrané názvy seminářů: 

- Úvod / Základní vědomosti: "Průmysl 4.0 - Co je to doopravdy?", "Zkušenosti průmyslu 

4.0", "Průmysl 4.0 - Cíl nové revoluce" 

- Technické semináře: "Robotika - stav techniky, aplikace a programování kompaktně", 

"SÍŤ - Základy síťových technologií pro Průmysl 4.0", "Robotika - odborný seminář s 

praxí programování" 

- Ochrana / bezpečnost dat: "Kybernetická bezpečnost a Průmysl 4.0", "Management 

kybernetického rizika a cloud threaty", "Bezpečnost IT - Kompaktní kurz pro ochranu 

propojených průmyslových zařízení" 

- Řízení procesů: „Tak Průmysl 4.0 mění vaše obchodní procesy", "Průmysl 4.0 - 

propojené dodavatelské řetězce", "Štíhlé vývojové procesy a efektivní řízení 

technologií pro Průmysl 4.0" 

- Rozvoj zaměstnanců: „Umíme Průmysl 4.0“, „Řízení kompetencí 1 - Základ pro 

personální managementL, "Vést bez omezení“  

Poskytovatel Webové stránky 

Festo Didactic GmbH & Co. KG http://www.festo-didactic.com/de-de/ 

Bosch Rexroth AG, Drive & Control 

Academy 
http://www.boschrexroth.de/training 

bbw - Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft gGmbH 
http://www.bbw.de 

IHK Akademie Schwaben 
https://weiterbildung.ihk-akademie- 

schwaben.de 

Industrie- und Handelskammer für 

München und Oberbayern 
https://www.muenchen.ihk.de 

Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V. 
http://www.vde.com 

 

quot;%20http:%20/www.festo-didactic.com/de-de/
quot;%20http:%20/www.boschrexroth.de/training
quot;%20http:%20/www.bbw.de
Quot;%20https:%20/www.muenchen.ihk.de
quot;%20http:%20/www.vde.com
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Obrázek 18 

Nabídky akcí dalšího 
vzdělávání pro 
profesionální rozvoj podle 
cílových skupin63 

Kvalifikované pracovník, mistr 

Vedení společnosti, vedoucí 
pracovníci, 
pracovníci s 
rozhodovací 
pravomocí 

Zdroj: Vlastní prezentace 

Výsledky hodnocení obsahu jsou zobrazeny na obrázku 19. Poté dominují akce dalšího 

vzdělávání, které souvisejí s těžištěm „řízení procesů“. V těchto akcích jsou tématizovány 

zejména příležitosti a výzvy pro podniky v důsledku narůstající digitalizace a  propojování 

do sítí, s tím spojených změn obchodních a hodnotových procesů a procesních modelů 

pro implementaci průmyslových aplikací. 

4.0- Aplikace s tématikou. Obsahová spojení existují zejména v souvislosti s dalšími 

nabídkami dalšího vzdělávání těžit  „Úvod / základní vědomosti:“, „Ochrana / 

bezpečnost dat“ a „Rozvoj zaměstnanců“. Semináře v kategorii „Úvod / Základní 

vědomosti“ se vztahují na pojmová objasnění a informace o status quo zavádění 

konceptu Průmyslu 4.0 v Německu. Vzhledem k narůstající digitalizace se otázky 

ochrany a bezpečnosti dat dostávají do středu zájmu a představují relevantní faktor v 

kontextu zavádění technologií Průmyslu 4.0. 

Semináře se zaměřením na „rozvoj zaměstnanců“ se týkají změnu požadavků, kterým 

čelí zaměstnanci v důsledku zavádění koncepce Průmyslo 4.0 do podniků.  

                                            
63 

Akce zaměřené na obě cílové skupiny byly hodnoceny jako jedna akce na každou cílovou skupinu. 
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Obrázek 19 

Nabídky akcí dalšího vzdělávání rozdělené podle obsahového zaměření 
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Zdroj: Vlastní prezentace 

Lze konstatovat, že ve spektru zkoumaných nabídek dalšího vzdělávání dominují akce, 

které souvisí s pojmovou potřebou objasnění konceptu Průmyslu 4.0, tématy jsou 

provozně ekonomické aspekty, a tím jsou obsahovat orientovány především na oblasti 

úkolů vedoucích pracovníků. Výsledek nejen odpovídá dříve uvedené diferenciaci akcí 

dalšího vzdělávání podle cílových skupin, ale odráží také - jak ukazují studie o zavádění 

Průmyslu 4.0 v Německu - současnou informační potřebu podniků a vedoucích 

pracovníků. Pro zpracování témat jako digitalizace a digitální propojení, je pro  aktuální 

činnost německých podniků charakteristická zdrženlivá role.64 Podle studie Bitkom podle 

dotazovaných podniků hovoří zejména vysoké investiční náklady, složitost tématu, 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ochran a bezpečnost dat proti zavedení

                                            
64 viz. agiplan GmbH; Frauenhofer IML; ZENIT (2015): Studie. Získávání potenciálů zavádění Průmyslu 4.0 v sektoru malých a středních 

podniků. V pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi). - URL: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/ erschliessen-der-potenziale-der-anwendung-von- industrie-4-0-im-

mittelstand,property=pdf,be-reich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand: 17.02.2016) a Hartbrich, I.; Fouhy, K.; Schmitz, W. (2016): 

Střední stav je vůči Průmyslu 4.0 zdrženlivý V: VDI nachrichten, č. 5, 5. únor 2016, str. 8. 

//www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/
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Průmyslu 4.0.65 Pokud budou zohledněny pouze zde analyzované nabídky dalšího 

vzdělávání, je na místě předpoklad, že poměrně malý počet nabídek dalšího vzdělávání 

kvalifikovaných pracovníků a mistrů je způsoben nízkou poptávkou, která má svou příčinu 

současným chováním podniků. 

Zkoumány však byly pouze otevřené formy výuky, a tudíž pouze jedna forma 

organizovaného dalšího vzdělávání. Pro obšírné vyhodnocení opatření, zaměřených na 

to, aby podpořili kvalifikované pracovníky při rozvoji jejich kompentečních profilů v 

souladu s požadavky zavádění Průmyslu 4.0 je třeba zvážit i jiné formy a koncepce 

profesního vzdělávání. Tímto tématem se zabýval jeden expertní workshop. Tři 

charakteristické koncepty dalšího vzdělávání jsou uvedeny níže. 

6.2 Výsledky expertního workshopu 

V rámci expertního workshopu k tématu dalšího vzdělávání ve vztahu k zavádění 

Průmyslu 4.0 byly experty pro další vzdělávání prezentovány a diskutovány různé pozice 

a koncepty. Mezi účastníky došlo ke shodě, že pro zachování a podporu kompetencí 

kvalifikovaných pracovníků je důležité pokračovat v dalším vzdělávání. Přístupy 

prezentované zúčastněnými experty se liší v závislosti na zjištěných vzdělávacích 

potřebách odborníků, obsahu a formě výuky. Přístupy jsou popsány níže. 

6.2.1 Komplexní kurzy nabízené poskytovateli dalšího vzdělávání 

Potřeba specifické nabídky dalšího vzdělávání kvalifikovaných pracovníků, směřujícího k 

zavádění Průmyslu 4.0, byla v rámci workshopu nahlížena opatrně. 

K vytvoření takové nabídky bylo odkázáno na nutnost přesnosti pro cílovou skupinu. 

Vzhledem k nedostatku přesnějších znalostí o potřebě kvalifikace odborných pracovníků 

a dalších kvalifikovaných pracovních sil na úrovni shop-floor, byl tento krok vyhodnocen 

jako velmi obtížně proveditelný. 

Aktuální nabídka dalšího vzdělávání, která je zaměřena na vedoucí pracovníky ve výrobě 

a je organizována ve formě otevřených seminářů, byla doplněna o individuální výukové 

nabídky k tématu Průmyslu 4.0 a odpovídající odkazy na stávající nabídky. Obsah těchto 

dodatečných nabídek se týká zprostředkování základních znalostí a zásad Průmyslu 4.0 

a digitalizace a věnuje se například tématům bezpečnosti a ochraně dat v rámci konceptu 

Průmyslu 4.0. 

6.2.2 Nadřazená, multifunkční nabídka poskytovatele inženýrských služeb 

Nabídka poskytovatele inženýrských služeb zahrnuje tématicky specifickou nabídku 

otevřených seminářů, stejně jako vývoj a realizaci podnikových kvalifikačních programů. 

Identifikoavané kvalifikační potřeby kvalifikovaných pracovníků v kontextu aplikací 

Průmyslu 4.0 vyplývají z „křižovatek“ technologických a funkčních oblastí specifických pro 

Průmysl 4.0. Technologické oblasti jsou považovány za seskupení technologií pro 

                                            
65 srvn. Holz, W. (2015): Průmysl 4.0. - URL: www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/04-April/BITKOM-PK- Industrie-40-13-

04-2015-final.pdf (Stav: 17.02.2016). 

//www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/04-April/BITKOM-PK-Industrie-40-13-04-2015-final.pdf
//www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/04-April/BITKOM-PK-Industrie-40-13-04-2015-final.pdf
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realizaci Průmyslu 4.0. 

4.0- Aplikace pochopena. Sem patří například „kyberneticko fyzikální systémy, 

„technologie výroby", „digitální inženýrink“ nebo „chytré činnosti“. Za funkční oblasti jsou 

považovány diferenciace aplikací Průmyslu 4.0, orientované k využití a podpoře 

uživatelů. Přitom se tedy jedná o specifické aspekty využití řešení Průmyslu 4.0 v praxi. 

Mezi příklady patří „shromažďování a zpracování dat“, „propojování do sítí a integrace" 

nebo „asistenční systémy“. 

Na základě programu dalšího vzdělávání poskytovatele služeb se účastnící účastníci 

mohou přihlašovat k nabízeným akcím. Tyto otevřené semináře se konají v seminárních 

učebnách nebo v cvičebních laboratořích u poskytovatele dalšího vzdělávání. Akce trvají 

jeden až tři dny a jsou roděleny do teoretické a praktické fáze. Účastníci obdrží osvědčení 

o účasti, udělování certifikátů po úspěšné účasti se diskutuje. Podle informace odborníka 

pro další vzdělávání převažují v současné době školící akce, zaměřené na poskytování 

základních znalostí o tématech Průmyslu 4.0. 

Přístup k rozvoji podnikově specifické koncepce kvalifikování předpokládá, že se 

průmyslový podnik bude obracet na poskytovatele inženýrských služeb, aby využil jeho 

služeb pro kvalifikaci zaměstnanců. V takovém případě vypracuje poskytovatel 

inženýrských služeb program dalšího vzdělávání, který je sladěn s perspektivou rozvoje 

konkrétního podniku. 

Přitom hrají tato kritéria vedoucí roli: 

- požadovaný stupeň šíření Průmyslu 4.0 v podniku, 

- Cluster profesí: Identifikace pracovních míst, dotčených změnou srovnatelným 

způsobem, 

- Tématické oblasti: Identifikace výukových obsahů Průmyslu 4.0, 
- Výukové cíle: Identifikace úrovně učení, kterou má vzdělávaný zaměstnanec 
dosáhnout, 

- Zohlednění rámce například počtu zaměstnanců. 

Výsledkem jsou programy pro rozvoj kompetencí identifikovaných clusterů profesí. Pro 

cluster profese „montážní dělník“ je například nabízena oblast témat „Rozšířená realita" s 

učebním obsahem „Asistenční systémy" a stupeň taxonomie „Reprodukce“ v cílově a 

adresátově relevantní formě výuky (např. prezenční výuka nebo e-learning). 

Podle informací poskytovatele služeb existuje zájem o takové vzdělávací programy, 

zejména ze strany velkých podniků. Kromě toho se provádějí interní úvahy o zvýšení 

atraktivity této nabídky pro středně velké podniky. 

6.2.3 Koncepce dalšího vzdělávání poskytovatele služeb v oblasti technického 

vzdělávání 

U tohoto podnětu pro další vzdělávání se jedná o podnikově specifická opatření dalšího 

vzdělávání, zaměřené na individuální a cílenou kvalifikaci kvalifikovaných pracovních sil 

ve výrobě. Koncept byl doposud realizován ve formě pilotního projektu v jednom velkém 

podniku. Konkrétní vzdělávací potřeba zaměstnanců podnika je odvozena od 
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specifických požadavků, kterým čelí kvalifikovaní pracovníci. V takzvané učící se továrně 

se tato forma dalšího vzdělávání orientovaná na pracovní proces provádí v těsné blízkosti 

pracovišť vzdělávaných pracovníků. V případě učících se továren se tedy jedná o 

koncept, který usiluje nejen o blízkost centrálního vzdělávacího prostředí k pracovišti 

vzdělávaných zaměstnanců, nýbrž navíc o spojování pracovních a výukových obsahů. 

Účel aktivit dalšího vzdělávání ve učící se továrně shrnuje odborník pro další vzdělávání 

takto: „Nemluvíme o vývoji určitých ventilů, to nehraje žádnou roli. Zde jde pouze o to, jak 

se naučit pracovat s takovými propojenými systémy, kyberneticko-fyzikální systémy 

(odborník pro další vzdělávání). Toho lze dosáhnout prakticky orientovanými krátkými 

školeními ve výukovém prostředí blízkem realitě. Tato školení obsahují práci a učení na 

didakticky redukovaném modelu skutečného výrobního zařízení, které se nachází v 

bezprostřední blízkosti. Podle toho je možné znázornit reálné procesy a navrhnout 

výukové a učební procesy orientované na odborné pracovní úkoly. Na rozdíl od učení v 

pracovním procesu vytváří koncept učící se továrny (časový) prostor, který umožňuje 

vzdělávaným konfrontovat se aktivně s pracovními úkoly, pracovními / výrobními zdroji, 

systémovými strukturami a výrobními procesy v didakticky a metodicky navrženém 

prostředí, naučit se uplatňovat znalosti a dovednosti. To znamená, že při plánování 

výukových modulů je kladen důraz na vysoký podíl praktické činnost, které odpovídají 

vzdělávacím a pracovním návykům účastníků. V popředí stojí zejména získávání znalostí 

blízkých praxi a konkrétní uplatnění prostřednictvím zkušenostního učení tak, 

aby byla zajištěna okamžitá použitelnost výsledků učení v pracovním dni vzdělávaných 

zaměstnanců. 

Výukové moduly vzdělávání mohou být použity podle potřeb zaměstnanců a trvají 30 až 

120 minut, ve výjimečných případech až dva dny. Základní myšlenkou těchto flexibilně 

proveditelných kompaktních výukových jednotek je to, že ve středu zájmu není účast, ale 

získání kompetencí zaměstnanců. V současnosti je nabízeno osm modulů; plánováno je 

40 až 45 modulů. Lektoři jsou rekrutováni z vedoucích pracovníků podniku, kteří 

absolvovali "train the trainer“. 

6.3 Současný stav podnikových řešení pro další profesní vzdělávání s ohledem 

na Průmysl 4.0 

Na základě dotazování v případových studiích a expertních rozhovorech nebyl 

jednoznačný obraz toho, co bylo v podniku učiněno pro přípravu zaměstnanců na 

Průmyslu 4.0. Byla uváděna tradiční opatření jako: 

- Při nákupu nového stroje nebo zařízení jsou zaměstnanci a experti vysíláni k výrobci 

za účelem produktového školení. 

- Noví zaměstnanci jsou školeni kolegy přímo na pracovišti s ohledem na stroje / 

zařízení a jejich provoz. 

- V týmech (inženýři, kvalifikovaní pracovníci, inspektoři kvality ...) dochází k výměně 

know-how pro kvalifikování odborníků. 

Proto bylo ve druhém expertním kole opět provedeno dotazování, jaké vzdělávací aktivity 

se konají v podnicích účastníků workshopu. Výsledek je uveden níže. Jedná se přitom o 

bodové zaznamenávání aktivit: 
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Různorodá, podniková školicí opatření 

- Projektově orientovaná školení při zavádění nových systémů / zařízení, 

- Digitalizace školicích materiálů, 

- E-learning pro výrobky, pracovní postupy a bezpečnost práce, 

- metodická školení (techniky řešení problémů, vytváření prezentací atd.), 

- interní přednášky expertů na kontrolu výroby za účelem jednotné datové točny a 

analýzy výrobních dat, 

- oborově specifické další vzdělávání pro 

- automatizaci, 

- Řídicí technika (např. řídicí systémy Siemens, Bosch, Fanuc ...), 

- Hnací technika, 

- Školení CAD, 

- Učení pomocí e-learningových modulů, 

- Školení strojů u nových strojů, 

- Technologická školení, 

- Výměna zkušeností v problematických oblastech podniku, 

- Školení v oblasti využívání softwaru, propojování systémů do sítí a propojování strojů, 

- Školení v oblasti skladové logistiky, vývoje produktů, ERP systémů, 

- Školení specifická pro výrobce nebo komponenty (provoz, údržba ...), 

- Nástrojově relevantní školení (software, sběrnicové systémy, zařízení...). 

Opatření na pracovišti a / nebo v pracovním procesu 

- Školení on-the-job, 

- Partnerství se zkušenými zaměstnanci, 

- Věkově smíšené týmy, 

- mentoring, 

- rotace pracovních míst, 

- Učení v nových projektech s automatizačními systémy, 

- Úvod do robotické aplikace, 

- Využívání tabletů, wikipedií atd. 

- Nadoborový převod: Od kvalifikovaného pracovníka ve výrobě až po IT specialistu v 

IT oddělení (učení v místech převodu, učení od dodavatelů, sdílení znalostí mimo 

závod, využívání internetu), 

- IT výukové buňky v montáži - napodobění montážní linky se všemi propojeními od 

senzoru k hlavnímu počítači, 

- Provázení změnami, (vlastní) vedení ve změně. 

Komplexní opatření dalšího vzdělávání 

- případová školení, 

- Školení vzdělávacích mistrů pro produkty / řídicí systémy,, 

- Návštěvy veletrhů, 

- Školení v projektovém managementu (digitální a virtuální), 

- Webinařové aktivity k tématicky specifickým změnám, 

- Další vzdělávání v intranetu k novým softwarovým systémům, 

- Školení klíčových uživatelů, 

- neformální učení, 

- Vedení virtuálních týmů, 
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- Používání kreativních technik, 

- statistické průzkumy, analýzy a interpretace, 

- Zbavování „strachu“ - Oceňování zaměstnanců - Kvalifikace starších zaměstnanců - 

Změna procesů v podniku (nikoli technologicky relevantní) 

- Základy systémů IT, sociálních médií, tabletů a smartphonů, 

- Základy e-techniky, PLC, pneumatiky, e-pneumatiky, robotiky, senzoriky apod. 

Počet shora uvedených těžišť dalšího vzdělávání je velmi vysoký. Hrají různými formami 

roli v jejich realizaci v podnicích a jsou předmětem různých kvalifikačních opatření. Ve 

většině případů se jedná o pokyny na pracovišti. Jinými slovy stále dominují tradiční 

přístupy v oblasti dalšího vzdělávání. 

Identifikované aktivity dalšího vzdělávání lze rozdělit do čtyř „hlavních větví": 

Produktové další vzdělávání pro ovládání konkrétního stroje / zařízení, určitého nástroje 

nebo technologií. 

Vyjádření v jednom případě: 

„Specialista v podniku školí své kolegy, aby co nejpřesněji znali zařízení, která mají 

obsluhovat a aby zajistili, že poběží bez přerušení. 

To znamená, že musejí být schopni provádět programové korektury. Propojení zařízení 

přitom hraje velkou roli, stejně jako přístup ke strojům za pomoci notebooků a softwaru. 

(Případ E) 

Další vzdělávání v IT technologiích, sběrnicových systémech,  síťových technologiích a 

koncepci a optimalizaci procesů pomocí softwarových technologií. Vyjádření v jednom 

případě: 

„Také v ostrůvkové výrobě stále více narůstá propojování do sítí, zaměstnanec hraje 

stále více dohledovou roli, vytížení strojů a kvalita hrají stále více rozhodující roli. 

Zaměstnanci jsou školeni v IT správě v rámci nového zřízení výrobních ostrůvků. (Případ 

E) 

Další vzdělávání v rozvoji nadřazených kompetencí, které zahrnují vedoucí kompetence, 

aby zejména kvalifikovaní pracovníci dostali příležitost vykonávat vedoucí úlohy. 
Vyjádření v jednom případě: 

„Po vzdělání má předávání vědomostí zvláště rozhodující  význam. Zaměstnanci často 

navštěvují školení výrobce nebo jsou školeni montéry (firmy výrobce) („učení 

sledováním“) a předávají vědomosti ostatním zaměstnancům. U nového stroje se koná 

vždy školení výrobce. Přitom je jedna osoba vyškolena jako expert a ta předává získané 

vědomosti kvalifikovaným pracovním silám v oblasti optimalizace procesů, správcům 

zařízení, springerům nebo vedoucím směn.“ (Případ C) 

Kvalifikace pro údržbu zařízení, ovládání a koncepci procesů s cílem optimalizovat 

zařízení a zajistit snížení frekvence chyb. 
Vyjádření jednoho experta: 

„Zdá se, že učení v procesu práce je účelné, zejména v kontextu Průmyslu 4.0, protože 

výsledné údaje mohou být použity přímo v procesu, a proto lze jasně doložit jeho vliv a 

souvislosti. V úvahu přicházejí také výukové hry a simulace (i zde spočívá výhoda ve 

využívání dat z příslušných systémů). Přitom je důležité, aby bylo podporováno 



Struktury dalšího vzdělávání pro průmysl 4.0 93 Studie - Průmysl 4.0 - Dopady na 
Vzdělávání a další vzdělávání v kovo a elektroprůmyslu 
bayme vbm - duben 2016 

 

„skutečné“ učení a nikoli pouze provádění pracovních pokynů bez vlastních kompetencí 

jednat." (E 8) 

Seskupení má u třech těžišť úkoly, které jsou důležité a relevantní pro různé úrovně 

práce kvalifikovaných pracovních sil na úrovni shop-floor při implementaci Průmyslu 4.0. 

Jedno z těžišť hovoří o „nadřazených kompetencích“. U následující definice oblastí 

činnosti jsou jednotlivé priority různě zohledňovány. 

6.4 Pole působnosti pro profesní další vzdělávání 

Pole působnosti pro další vzdělávání, generovaná ze průzkumů, se soustředí na 

- Další vzdělávání v IT technologiích, sběrnicových systémech, síťových technologiích a 

koncepci a optimalizaci procesů pomocí softwarových technologií, 

- Stroje, zařízení a nástroje a 

- Procesy, procesní bezpečnost a závady. 

Rozvoj nadřazených kompetencí není na tomto místě dále zvažován, protože 

poskytovatelé dalšího vzdělávání k tomu již uvedli na trh rozsáhlé nabídky. 

Cílem těchto tří výše uvedených priorit bodů je přispět k odstranění mezery, kterou 

poskytovatelé školení vykazovali s ohledem na konkrétní obsahy Průmyslu 4.0. Oblasti 

činností, formulované s ohledem na to, je třeba chápat jako doporučení k přezkoumání 

stávajících programů a v případě potřeby k jejich úpravě. 

Vybrané pole působnosti 

Ovládání IT systémů ve výrobě v závislosti na situaci Za IT systémy se skrývají 

konfigurace routerů, technologie firewallů, identifikaci poruch za pomicí softwaru, 

přiřazení adres CPS komponent a jejich integrace do systému MES. Zaměstnanci musí 

být lépe schopni posoudit fungování, zranitelnost a slabiny jednotlivých složek IT systémů 

v rámci výroby a v souvislosti s jinými procesy hodnotového řetězce, aby v případě 

poruchy bylo možné dospět ke správným závěrům a poruchy cíleně odstranit. Provoz 

zařízení nesmí být narušen. 

- Cílová perspektiva: Poruchy IT ve výrobě odstraňovat v závislosti na 

situaci 

Sledování a řízení propojených zařízení 

Digitalizované propojení do sítí hraje stále důležitější roli ve výrobě v podnicích. 

Zaměstnanci musí ovládat propojená zařízení tak, aby byla zabezpečena spolehlivost 

procesu. 

K dosažení tohoto požadavku je třeba získat dovednosti v ovládání řízení zařízení, 

ovládání síťové technologie k propojení zařízení, zacházení s daty pro zajištění 

bezpečnosti a  ochranu dat, sítí WLAN, profibusu a IT technologie. 

- Cílová perspektiva: Zajištění procesního 
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průběhu Hledá a odstraňování závad 

Kvalifikovaní pracovníci musí být schopni aplikovat standardizované diagnostické postupy 

a vyvinout vlastní strategie vyhledávání pro diagnostiku funkčních poruch technicky 

komplexních systémů. Diagnostika poruch se týká mechanických, hydraulických, 

pneumatických, elektrických / elektronických a softwarově technických komponent 

propojených zařízení. To vyžaduje kognitivní pronikání uvažovaného systému na úrovni 

technické architektury i na úrovni logické architektury. To znamená, že diagnostická 

práce předpokládá nejen znalost fyzikálních propojení systémových prvků a datových 

toků v systému, nýbrž i schopnost takové struktury rozvíjet. Tyto předpoklady umožňují 

zapojené kvalifikované pracovní síle interpretovat bezprostředně vnímatelné informace 

(např. hlukové kvality zařízení) a technicky přenášené informace (např. chybové zprávy 

nebo skutečné hodnoty), odhalovat příčinné souvislosti mezi událostmi a identifikovat 

příčiny závad. Na tomto základě je třeba určit opatření pro řádné obnovení 

požadovaného stavu. 

- Cílová perspektiva: Diagnostika, hledání závad propojených zařízení, provádění 

programově specifických změn 

Na základě digitálního propojení vyžaduje Průmysl 4.0 programování zařízení, strojů, 

jejich komponent a procesních průběhů. Za tímto účelem je třeba provádět různé 

programové úlohy, pro jejichž výkon musejí být zaměstnanci kvalifikováni Kvalifikované 

pracovní síly výroby, kteří nezískali programové dovednosti v profesním prvovzdělání, 

mají získat základní znalosti o programování, aby pomohli podporovat specialisty na 

programování, pokud jde o programování specifických funkcí zařízení. Je tedy třeba 

vyvinout systémový přehled o programování robotů, objektově orientované programování 

a například pro programování Java skriptů. Ve středu pozornosti přitom musí stát vývoj 

chápáníprogramových struktur ve vztahu k zařízením. 

- Cílová perspektiva: Znát programové struktury a porozumět ovládání procesů 

V podnicích, které pracují na implementaci Průmyslu 4.0, dominuje představa, že „vládci 

prcesů" by měli být kvalifikováni. Pro rozvoj potřebných kompetencí je považováno za 

nutné, aby měl zaměstnanec první vzdělání v kovo nebo elektru, po kterém následuje 

několikaletá spolupráce v provozu zařízení. Vedle zkušenosti s provozem zařízení je však 

důležité, aby tyto osoby dále rozvíjely následující ústřední kompetence: 

- „Bezproblémové 

- porozumění integrovaným systémům a jejich spojením (z vlastního podniku, ale také z 

cizích zařízení), 

- Spojení různých ovládacích prvků zařízení, 

- myslet a pracovat nadoborově, 

- Přijímání nových úkolů, 

- naučit se ovládat procesy, 

- disponovat odbornou kvalifikací, 

- Aplikace výpočetní techniky jako nástroje.“ (E 3) 

Kromě toho bylo uváděny tyto kompetence: 

- „Nutnost k úplnému promýšlení procesů, 
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- Využívání cloudu, integrace různých strojových dat / dat výrobců, 

- V průmyslovém kontextu získá na významu „třetí ruka“ (např. roboti lehké konstrukce), 

- Údržba, monitorování, péče o hnací techniku, 

- Zvážení celého hodnotového řetězce, 

- Užívat data jako surovinu a přikládat jim větší význam 

- Rušit hranice prostoru a času, 

- Digitalizace musí být uspořádaná - nikdo by neměl zůstat pozadu. " (Případ F) 

Takové priority musí být předmětem obsahu dalšího vzdělávání. 

- Cílová perspektiva: Ovládat multifunkční provoz zařízení 

Analyzovat abstraktní vztahy v zařízení a odstraňovat poruchy  Jde o identifikaci 

problémů. Pokud lze zjistit, že je materiál zablokován, lze vzít další šarži materiálu a 

výroba může pokračovat. Důležité je důležité nejprve pochopit, že se nejedná o závadu 

stroje, nýbrž že problém spočívá se spojení nebe nespojení dat To vyžaduje značnou 

změnu myšlení zaměstnanců, kteří jsou zvyklí hledat chybu ve stroji, a nikoli v logice 

toho, jak věci souvisejí. 

Především záleží na schopnosti zvládnout četné kombinace softwaru, číst displeje, 

kontrolovat, na jakých místech nefunguje senzor o na schopnosti takovou chybu opravit. 

Mechanika je důležitá až na druhém místě. To vyžaduje dobré kvalifikované pracovníky. 

Zpravidla se jedná o osoby, které se obzvláště angažují, kteří se neustále učí a zabývají 

se provozem zařízení a kteří jsou konečně obeznámeni se všemi detaily procesu 

zařízení. 

- Cílová perspektiva: Analyzovat vnitřní funkci zařízení a zajistěte operaci 
Používání asistenčních systémů v údržbě 

Kvalifikovaní pracovníci ve výrobě musí stále více pracovat s asistenčními systémy. Ty 

podporují systematickou výměnu informací mezi výrobci, provozovateli a údržbou 

zařízení. Asistenční systémy (servisní aplikace, portály atd.) muisí být pevně zakotveny 

do pracovního procesu a organizace musí být s nimi sladěna. Pouze tak může 

kvalifikovaná pracovní síla posoudit vzniklé problémy v pracovním procesu a zajistit 

výměnu vědomostí. Stavy zařízení a strojů lze zjišťovat mobilně a virtualizovat je (mimo 

jiné za pomoci rozšířené reality (augmented reality). Sem patří také větší integrace online 

monitorovacích systémů v rámci automatizační techniky. Výzva při navrhování 

asistenčních systémů spočívá v zapojování kvalifikovaných pracovníků přo navrhování 

technologií jako uživatelé. 

- Cílová perspektiva: Používání a spoluutváření asistenčních systémů v pracovním 

procesu 

6.5 Koncepty realizace pro oblasti činností 

Existuje shoda v tom, že pokračující automatizace a propojování systémů vedou ke 

změnám ve světě práce a novým nebo vyšším požadavkům na kvalifikaci kvalifikovaných 

pracovních sil (srvn. Kapitolu 5). Srůstání průmyslových výrobních procesů a 

informačních a komunikačních technologií v rámci Průmyslu 4.0 vedlo k posunu pracovní 
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činnost kvalifikované pracovní síly směrem k informativním formám práce, které vyžadují 

především kognitivní schopnosti pracujících. Aby bylo možné dostát rychlým změnovým 

procesům a s nimi vznikající dynamice vědomistí nejen pod aktuálními dojmy, nýbrž i do 

budoucna, jeví se formální koncepce dalšího vzdělávání pouze v určitých případech 

vhodné, aby pokryly specifické potřeby učení cíleně a a adresně. Odpovídajícím 

způsobem se projevuje priorita neformálního a informálního učení, který se vyznačuje 

blízkostí k praxi. Poté získává pracoviště resp. provoz na významu jako místo výuky, aby 

bylo možné reagovat na měnící se pracovní podmínky a udržovat a zajišťovat 

zaměstnatelnost kvalifikovaných pracovníků. 

I když se v tomto ohledu hovoří o „učení v pracovním procesu“ 66 nebo „učení vázaném 

na pracoviště“67 , rozvoj odborné způsobilosti nemůže být založen pouze na konfrontaci s 

realitou práce. Daleko spíše je zapotřebí umožnit vhodné rámcové podmínky pro procesy 

učení v práci. 

Povolení práce. V důsledku toho je třeba testovat pracovní místa kvalifikovaných 

pracovníků s ohledem na jejich kompetenčně podpůrnou podobu. 

Zda může vést samoorganizované učení odborných pracovníků v pracovním procesu k 

rozvoji osobnosti, aby bylo dostát požadavkům na pracovní prostředí plynoucím z aplikací 

Průmyslu 4.0, nelze být na základě současných znalostí jednoznačně zodpovědět. Za tím 

účelem jsou nutné hlubší znalosti změněných kompetenčních požadavků. Prezentované 

aktivity aktérů profesního dalšího vzdělávání však naznačuje tendenci podporovat 

kvalifikované pracovníky prostřednictvím organizovaných a strukturovaných vzdělávacích 

nabídek, které mají podpořit rozvoj jejich kompetencí k jednání. 

Shora uvedené oblasti činnosti, které popisují požadavky na úrovni shop-floor, mají 

poskytovatelům usnadnit tvorbu konceptů dalšího vzdělávání, které se soustředí na 

Průmysl 7.0 a relevantní domény. 

Jsou zvažovány následující realizační přístupy, protože umožňují navázat pomocí dalšího 

vzdělávání přímo na  pracovní úkoly a pracovní procesy. 

6.5.1 Kombinace formálních a neformálních forem učení 

Jedná se tu o spojení prezenční výuky, která se koná ve vzdělávacích zařízeních 

poskytovatelů dalšího vzdělávání nebo v odpovídajících prostorách podniku, a 

neformálních forem výuky v prostředí pracoviště. Výhody formálních forem učení 

spočívají především v možnosti plánování a didakticky profesionálním provázení 

vzdělávaných. Výukové obsahy jsou definovatelné nezávisle na provozních podmínkách, 

výsledky učení nejsou „příležitostným“ produktem pracovní činnosti a vzdělávací procesy 

nepodléhají převaze pracovních procesů podniku. Vzhledem k rozmanitosti systémů 

nasazených v podniku však formální vzdělávání naráží na své meze. Výukové obsahy 

tedy podléhají didaktickému principu exemplifikace, který sice dokáže hluboce porozumět 

systému, ale zasahuje za určitých okolností pouze malý okruh účastníků. Proto lze 

                                            
66 srvn. Grantz, T.; Schulte, S.; Spöttl, G. (2009): Lernen im Arbeitsprozess oder: Wie werden Kernarbeitsprozesse (berufspädagogisch 

legitimiert) didaktisch aufbereitet? Text je k dispozici na adrese: http://www.bwpat.de/ausgabe17/grantz_etal_bwpat17.pdf (Přístup na: 

05.02.2016). 
67 srvn. Dehnbostel, P. (1993): Lernen im Arbeitsprozess und neue Lernortkombinationen. V: Bundesinstitut für Berufsbildung (vyd.): Zvádění 

nových kvalifikací v praxi profesního vzdělávání. Vývojové trendy a řešení. Norimberk: BW Bildung und Wissen, str. 165. 

//www.bwpat.de/ausgabe17/grantz_etal_bwpat17.pdf
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předpokládat, že se nabídka poskytovatelů dalšího vzdělávání převážně omezuje na 

předávání teoretických poznatků, aniž by byla schopna podrobně zabývat se 

charakteristikami různých systémů. Jedním ze způsobů, jak efektivně propojit formy 

výuky a místa, je například koncepce „blended learningu“. Tak lze přes místo výuky, 

vzdálené pracovišti, dosáhnout silnější orientace výukových obsahů na potřeby 

vzdělávaných a využít výukové a rozvojové potenciály podnikové a pracovní reality. 
6.5.2 Ostrov mobilního vzdělávání 

Podle Dehnbostela 68se vyznačují takzvané ostrovy vzdělávání v tradičním smyslu 

propojením existující pracovní infrastruktury se vzdělávací infrastrukturou, takže dochází 

ke zpracování skutečných pracovních úkolů a kvalifikaci. Podle toho jsou jsou ostrovy 

vzdělávání kvalifikací a formou výuky uprostřed práce: „Na vzdělávacím ostrově jsou 

zpracovávány skutečné pracovní úkoly ve skupinové práci ve valné míře nezávisle, 

přičemž se jedná o stejné pracovní úkoly, jaké jsou zastávány také ve vzdělávacím 

prostředí“.69Jedná se přitom o interní kvalifikační opatření, která jsou zaměřena 

především na metodologické a sociální aspekty profesní odborné způsobilosti. Myšlenka 

flexibilního vzdělávacího ostrova zabývá těmito ústředními rysy zabývá, přičemž se více 

orientuje na požadavky informační práce. Dodatek „mobilní“ se vztahuje k prostorovému 

a časově nezávislému využívání vzdělávacího ostrova ve smyslu mobilního učení v rámci 

podniku. Ústředním vzdělávacím a pracovním nástrojem vzdělávacího / pracovního týmu, 

který se skládá z kvalifikovaných pracovníků a inženýrů, je mobilní aplikace, kterou lze 

použít k řešení aktuálních problémů na pracovišti a k reflexi řešení problémů. Přitom je 

umožněna dokumentace poruch a je povoleno zpracování učebních úloh a bezrizikové 

vyzkoušení. Mělo by být vytvořeno spojení s danou infrastrukturou zařízení, aby bylo 

možné pracovat s reálnými procesními daty. V tomto smyslu se učení odehrává jako 

společenské a komunikativní dění. Výsledek učení je výsledkem procesu společného 

vyjednávání mezi účastníky. 

Využití nových médií, jako je tabletových počítačů, se tu nabízí. Také koncepty rozšířené 

reality, tedy obohacení reálného prostředí o informace tak, aby byly procesní průběhy pro 

vzdělávané transparentní, je třeba vzít v úvahu jako podpůrnou vzdělávací aplikaci. 

Koncept "ostrov mobilního učení" má být chápán jako doplňující opatření a zaměřuje se 

především na podporu kontrolních, řídicích a systémových vědomostí, stejně jako 

metodických a sociálních kompetencí vzdělávaných. 

6.5.3 Vzdělávací továrny 

Vzdělávací továrna nabízí možnost realistického nebo didakticky redukovaného 

zobrazení výrobních procesů ve vzdělávacím prostředí. Výukové továrny slouží k 

zprostředkování znalostí a dovedností potřebných k plnění pracovních úkolů. Vzhledem k 

jejich blízkosti k pracovištím studentů mají výukové prostředky ve vzdělávacích továrnách 

možnost překlenout propast mezi základními teoretickými a praktickými zkušenostními 

                                            
68 srvn. Dehnbostel, P. (2010): Podnikové vzdělávání. Kompetenčně založené vzdělávání a další vzdělávání v podniku. Baltmannsweiler: 

Schneider Verlag, str. 76 a násl. 
69 Dehnbostel, P. (2014): Perspektivy podnikového vzdělávání a eLearningu: Neformální učení v procesu práce. Text je k dispozici na 

adrese: http://www.community-of-knowledge.de/beitrag/perspektiven-fuer-betriebliches-und-elearning- informelles-lernen-im-prozess-der-

arbeit (Přístup na: 04.02.2016). 

//www.community-of-knowledge.de/beitrag/perspektiven-fuer-betriebliches-und-elearning-informelles-lernen-im-prozess-der-arbeit
//www.community-of-knowledge.de/beitrag/perspektiven-fuer-betriebliches-und-elearning-informelles-lernen-im-prozess-der-arbeit
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znalostmi a posílit schopnost studentů vykonávat kompetentní práci. Vzdělávací továrny 

nabízejí v mnoha ohledech výhody oproti akcícm v vněpodnikových vzdělávacích 

zařízeních. Sem patří zejména o výrazná orientaci na praxi, flexibilní proveditelnost 

výukových modulů a relativně krátké doby učení ve vzdělávací továrně. Za kritické mohou 

být považovány flexibilní investiční náklady, jakož i integrace do již existujících 

infrastruktur. Realizace vzdělávacích továren se proto jeví možná pouze pro velké 

podniky a v ideálním případě by měla být již brána v úvahu při plánování nové 

provozovny. 

6.5.4 Certifikáty a osvědčení o dalším vzdělávání 

Certifikát je písemným osvědčením o absolvování vzdělávacího opatření. Podle Nuissla70 

ovlivňuje možnost získání certifikátu nejen motivaci účastníků vzdělávání k učení, nýbrž 

umožňují jedince také lepší orientaci v rámci stávající nabídek vzdělávání. V tomto 

ohledu může mít odkaz na možnost získání osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání 

pro zaměstnance v podniku podpůrnou funkci pro rozhodnutí účastnit se externích 

nabídek dalšího vzdělávání. Lze předpokládat, že to bude zvláště přínosné v období 

nejistoty s ohledem na budoucí kompetenční požadavky. Kromě toho může být držitel 

certifikátu přesněji nasazen, jelikož certifikáty poskytují informace o tom, jakými 

oprávněními konkrétní osoba disponuje a co od ní lze na pracovišti očekávat. S 

nástupem digitalizace v průmyslových výrobních procesech jsou otázky týkající se 

bezpečnosti dat propojeny a jsou vyžadovány odpovídající koncepty. Certifikáty poskytují 

podnikům možnost určit, zda je zaměstnanec pro taková témata již kvalifikován. 

Diskuse o certifikátu se také zaměřuje na otázku, jak lze certifikovat kompetence získané 

neformálním a informálním procesem učení.71  Odpovědi na tuto otázku se stávají 

relevantnějšími, pokud, jak je uvedeno výše, tyto formy učení jsou „klíčovou funkcí“ 

splněny výzvy rychle se měnícího světa práce. 

                                            
70 Nuissl, E. (2003): Doklady o provedeném výkonu v dalším vzdělávání. Text je k dispozici na adrese: 

http://www.report- online.net/recherche/einzelhefte_inhalt.asp?id=525 (Přístup na: 05.02.2016). 
71 srvn. Straka, G. A. (2003): Metafory neformálního a informálního učení a jejich význam pro profesní vzdělávání v Německu. V: Straka, G. 

A. (vyd.): Certifikace neformálních a informálně získaných profesních kompetencí. Münster: Waxmann, s. 247 a násl. 

quot;%20http:%20/www.report-online.net/recherche/einzelhefte_inhalt.asp%20id%20=%20525
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7 Scénáře dalšího rozvoje odborného 
vzdělávání a přípravy v kontextu průmyslu 
4.0 

Změny v profilech pracovních míst - klíčová výzva průmyslu 4.0 

7.1 Scénáře profilů úloh v Průmyslu 4.0 

Následující části jsou založeny na metodě scénáře 72   Možnosti a způsoby, jak 

reagovat na vývoj průmyslu 4.0 v odborném vzdělávání a přípravě. Dostupné empirické 

výsledky z případových studií a odborných diskusí slouží jako východisko pro rozvoj 

informací založených na shromážděných informacích k úvahám orientovaným na 

budoucnost, které se zaměřují na reorganizaci profilů pracovních míst. 

Cílem je rozvíjet a konkretizovat různé scénáře, aby bylo možné učinit prohlášení o 

budoucím návrhu pracovních profilů. Mělo by být jasnější, jaké změny jsou možné, ale 

také velmi pravděpodobné. Pomocí metody scénářů je zkoumán rámec příslušných 

možností rozvoje a potřeb. Klíčovým bodem jsou zjištění z případových studií a 

odborných diskusí. 

Z případových studií a odborných diskusí, které byly předloženy k diskusi v odborném 

workshopu, byly získány celkem čtyři scénáře pro profily pracovních míst. 

7.1.1 Scénář 1: Žádné změny v profilech úlohy 

V některých případech zaujali respondenti názor, že stávající pracovní náplně pro 

průmysl jsou navrženy tak, aby umožňovaly zahrnutí změn v průmyslové výrobě do 

profilů pracovních míst bez nutnosti dalších opatření: 

„Jsem pevně přesvědčen, že nepotřebujeme nová povolání. Měli bychom využít 

svobody profesí, které máme dnes. To je naprosto dostačující. 

Kdybych dnes chtěl rozvinout nové povolání, bylo by to na nejistém základě, protože 

ještě není jasné, co digitalizace znamená pro společnosti. Práce trvá tři až čtyři roky na 

dokončení školení, čtyři roky na dokončení školení, po osmi letech nemůžete zaručit, co 

je potřeba. Využijte svobod svobodných povolání. A nevede akademickou diskuzi o 

nových profesích. (E 1, viz také případ C) 

Podle některých odborníků otevřenost popisů popisů pracovních míst provádí úpravy a 

změny, které by nevedly k žádným reorganizačním postupům. Jako důležitý 

                                            
72 viz. Möhrle, MG; Isenmann, R. (2008): Technologie roadmapping: Budoucí strategie pro technologické společnosti. Berlín, Heidelberg: 

Springer, str. 10 a násl. 
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konstrukční prvek byly pojmenovány tzv. „Oblasti použití“, které si každá operace může 

vybrat pro sebe i pro sebe, jak je požadováno. Tento nástroj byl považován za velkou 

příležitost, aby bylo možné zohlednit změněné požadavky ve výrobě bez reorganizace. 

„Neměli byste moc měnit ve vzdělávání, základní věci a pochopení práce přetrvávají. 

Komplexnost se zvýší v důsledku Průmysl 4.0, zatímco produkt se bude stále více 

kontrolovat. IT-porozumění nelze získat během tří let školení, zde je možný pouze 

krátký přehled IT. (Případ C) 

„Výzva k novým popisům pracovních míst je stále považována za příliš brzy, ale učební 

osnovy pro mnoho profesí souvisejících s výrobou by měly být přizpůsobeny 

požadavkům digitalizace, a tedy vývoji průmyslu 4.0, stejně jako v příslušných 

profesích: Průmyslový mechanik, mechatronický technik, výrobní technolog a 

odpovídající profesi. Mnohé předpisy o vzdělávání jsou dostatečně otevřené, aby 

umožnily testování a používání nových technologií v kontextu průmyslu 4.0. Nové 

objednávky nebudou nutné až do odvolání. " (E 8) 

"Zatím neexistují žádné úvahy o nových profilech pracovních míst, není zde třeba vidět 

společnost." (E 10) 

Výrobní technolog byl kromě klasických profesí M + E ve výrobě zároveň jmenován 

profesí pro výzvy Průmysl 4.0, které již podle expertů E1 představují dobrý základ pro 

budoucí výzvy. 

„Výrobní technolog má IT procesy jako centrální oblast činnosti. Tato profese však byla 

o tři až čtyři roky příliš brzy. Zatímco v podniku bylo mnoho systémů SAP a PPS, v 

nařízení byly učiněny některé chyby. Popisy jsou velmi akademické. Tedy vymezení pro 

inženýra nebylo jasné. (E 1)
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Výhody Scénář 1 

Výhodou této pozice je, že není třeba zahájit reorganizační proces a předchozí profesní 

profily zůstávají stabilní. Problémy s přijetím v podnicích novým povoláním nebo 

dlouhým procesem reorganizace by v tomto případě neexistovaly. Komplexnost v 

mnoha oblastech výroby se výrazně zvyšuje díky vývoji Průmysl 4.0, takže specializace 

je podle některých odborníků možná pouze v odborné praxi. Tento scénář podporuje 

širokou základní kvalifikaci s oddělením mechanických, elektronických a IT úkolů. 

Nevýhody Scénář 1 

Nevýhodou je, že existuje riziko, že současný návrh pracovních profilů jako celku 

nesplní dynamiku, která je reálná díky implementaci Průmysl 4.0. Neexistuje tedy žádný 

signál, že by odborné vzdělávání a příprava odpovídaly vývoji v odvětví 4.0, i když by 

tento vývoj vedl pouze k malým změnám ve společnostech. V důsledku toho jsou 

podporována samostatná řešení, jako jsou další kvalifikace nebo řešení specifická pro 

společnost, v oblastech aplikace, které nemohou být vždy implementovány malými a 

středními podniky. 

7.1.2 Scénář 2: Změňte popisy práce a přizpůsobte se vývoji 

Druhý scénář vychází ze stávajících pracovních profilů v oblasti kovového a 

elektrotechnického průmyslu. Většina respondentů v případových studiích a odborných 

diskusích se domnívala, že stávající profesní profily by mohly zůstat strukturálně, ale 

měly by být v obsahu přizpůsobeny požadavkům vývoje Průmysl 4.0. 

„Zásada„ velení a poslušnosti “musí být nakonec překonána. Od roku 1989 do roku 

2003/2004 došlo k velkému skoku v reorganizaci. Další kvantový skok je nutný v 

kontextu průmyslu 4.0. Je to tedy nutná úprava předpisů pro školení. " (Případ A) 

Podle názoru prakticky všech respondentů je třeba se více zaměřit na orientaci na 

proces než dříve a mělo by být zohledněno sledování provozu elektrárny 

prostřednictvím sítí, silnější propojení IT a zvýšená implementace CPS jako celku. 

Opakovaně bylo potvrzeno, že základy kovoobrábění, elektrotechniky a elektroniky 

nesmí být odstraněny. 

„Stále více se zvažuje, jak může být školení obohaceno o IT technologii. Znalost 

materiálů, pochopení funkce strojů, vytváření sítí, bezpečnost procesů a další faktory se 

stávají stále důležitějšími, takže tento vývoj musí být zohledněn i v kvalifikaci mladých 

odborníků. (Případ E) 

Jako doporučení pro odborné vzdělávání v souvislosti s odvětvím 4.0 uvádí několik 

dotazovaných osob následující body: 

- "Popisy pracovních míst musí zachovat základní odkaz, takže základy v předchozím 

zaměření s vysokou kvalitou jsou stále vyučovány." 
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- Zároveň je nutná reorganizace pracovních profilů, která úzce souvisí s odvětvím 4.0. 

- Obsluha řezacího stroje by také měla být zaškolena v automatizaci. 

- Průmyslový mechanik by měl dostat nějakou elektrotechniku na cestě, být vyškolen 

současně elektrikář. " (Případ E) 

"Pro ty, kteří zůstávají v technické oblasti, jako je. \ T Například technici mechatroniky, 

kteří provádějí úkoly údržby, závisí na jejich zvládnutí manipulace se softwarem. 

Obecně je nutné posílit profesní vzdělávání - včetně IT specialistů - zaměřením se na 

software a elektrotechniku v této oblasti. (E 3, viz také E 2, E 9, případ E, případ C) 

„Se stávajícími síťovými strukturami je velmi důležité, aby se zaměstnanci mohli 

vyrovnat s problémy s nefunkční síťovou komunikací. To je důležité zejména pro 

personál údržby. Musíte být schopni porozumět komunikaci mezi zařízeními. Bývalá 

profese, komunikační technik, by pro ni byla ideální, kdyby byla přizpůsobena dnešním 

strukturám. (E 4) 

Výhody Scénář 2 

Výhodou scénáře 2 je, že popisy pracovních míst lze přizpůsobit měnící se situaci ve 

firmách. Lze uvažovat o technologických i pracovních organizačních inovacích. Navíc 

mohou být přizpůsobeny stále složitější požadavky. Vývoj směrem k digitalizaci 

(vytváření sítí, priority v oblasti informačních technologií, ...) lze zohlednit při změně 

profilů pracovních míst. Vzhledem k různým oborům nebo oblastem použití by bylo 

možné i vhodné vnitřní rozlišení. Velkou příležitostí pro aktualizaci profilů práce je 

sladění profesí se softwarem. To by však znamenalo, že povolání ve struktuře by měla 

být změněna a například sladěna s pracovními postupy. To by bylo také v rozporu se 

silnější orientací na software. 
Nevýhody Scénář 2 

Od prvního kroku změny až po doplnění modifikovaných profilů úloh by mohlo 

uplynout velmi dlouhé období. To by bylo naplněno intenzivním procesem vyjednávání 

mezi sociálními partnery s cílem dohodnout se na vhodných prioritách profilu práce. 

7.1.3 Scénář 3: Kombinace stávajících profilů úloh 

Tento scénář byl zohledněn mnoha partnery různými způsoby. Upřednostnila se 

kombinace mechatroniky s jinými profesemi. Inženýr mechatroniky byl považován za 

„všeobecnou profesi“, která měla být přepracována tak, aby se zaměřila na software a 

změnila požadavky na používání softwaru a síťových technologií. Podle úvah by se 

struktura učňovského školství jako inženýra mechatroniky měla stát více orientovaná 

na proces, protože předchozí profesní požadavky tento požadavek splňuje pouze 

částečně. 

„Pro inženýra mechatroniky bylo cílem spojit elektrotechniku, mechaniku, IT technologii 
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a řídicí techniku. Dosavadní integrace IT technologií dosud nebyla úspěšná. V 

souvislosti s odvětvím 4.0 je třeba vyvinout další úsilí, aby se tento profil spojil. “(E 5) 

„Popis práce kvalifikovaných pracovníků na úrovni výroby se mění, protože pro 

mechatronické a elektronické je zapotřebí méně a méně mechanických dovedností. V 

budoucnu musí mít kvalifikovaní pracovníci výslovnou znalost řídicí techniky. “(Případ 

D) 

„Základní strojírenství a elektrotechnika by bylo velmi dobré pro nové zaměstnance, 

protože kvalita vzdělání se liší. Budou přidány IT kompetence a zejména síťová 

technologie, konfigurace routerů, firewall technologie, oddělené sítě, překlad sítě. 

“(Případ D) 

Vzhledem k tomu, že společnosti někdy nevidí vhodné pracovní náplně pro požadavky 

digitalizace, jsou vytvořena jejich vlastní řešení, jako je tomu v případě jedné ze 

společností. Základem je zde IT profese, která je doplněna o výrobní a technické 

aspekty. O tom uvažují i další společnosti. 

„Tato iniciativa (školení IT specialistů) je odpovědí na skutečnost, že čistá 

mechatronika nebo čistá elektronika již nestačí. Obsah informatiky musí být 

integrován do profilů pracovních míst. S pomocí nového profilu práce by mělo být 

možné vybudovat most z provozu, od řízení závodu až po manipulaci 

vytvořit síťové struktury. Proto musí být školení umístěno ve výrobě. " (E 4) 

„Je třeba intenzivně zamyslet nad smíšením profesí. Uživatelé softwaru zatím nechtějí 

mít nic společného s hardwarem a naopak. Tyto překážky musí být překonány. (Případ 

F) 

„Manažer školení vidí velkou potřebu ve spojení mezi klasickou elektronikou a 

informatikou. IT specialista doposud žije ve světě IT a nemá žádné spojení s 

elektronikou, ale digitální svět se stává stále důležitějším a je třeba navázat spojení s 

ním. (Případ A) 

Tyto úvahy vedou k tomu, že větší společnosti obnoví své interní vzdělávací systémy, 

aby splnily požadavky na intenzivnější digitalizaci (viz případ C). 

Výhody Scénář 3 

Výhodou scénáře je, že více profilů úloh může sloučit do jednoho. To zohledňuje cíl 

dalšího snižování počtu pracovních profilů. 

Vývoj a požadavky Průmysl 4.0 pro fúzi technologie kovů, elektrotechniky a počítačové 

vědy / síťové technologie by mohly být splněny. Inženýr mechatroniky je z. B. jako 

„obecná profese“, která má být doplněna prioritami IT profesí se softwarem a síťovou 

technologií. 
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Nevýhody Scénář 3 

Stejně jako ve scénáři 2 je pravda, že kombinace povolání by vytvořila velmi komplexní 

popisy pracovních míst. V současné době není odborná příprava kvalifikovaná a ani v 

delším časovém horizontu nebude možné v mnoha společnostech, zejména v malých 

podnicích, navrhovat školení podle tak složitých profilů pracovních míst. Nebezpečí 

rozšíření popisů práce by představovalo přetížení výcviku. Přiměřený návrh by sotva byl 

možný, protože by se zaměřil na technologii kovů, elektrotechniku a výpočetní techniku 

/ síťovou technologii. 

7.1.4 Scénář 4: Vytvořte profil práce Průmysl 4.0 

V několika individuálních případech bylo zmíněno, že by měl být vytvořen samostatný 

profesní profil Průmysl 4.0. Tento možný popis práce je popsán ve scénáři 4 a jsou 

uvedeny jeho výhody a nevýhody. 

Jedním z návrhů z průzkumů bylo přemýšlet o "technologovi procesu", který je 

zodpovědný za udržování a přizpůsobování výrobních procesů. 

„Instruktor si nemyslí, že je možné, aby profil práce spojoval všechny výzvy, které jsou 

pro průmysl 4.0 relevantní. Preferuje profesi, která se zaměřuje na procesy ("Procesní 

technolog"). " 

„Pochopení systému pro stále složitější vztahy je nezbytné. Je potřeba nové pracovní 

místo, které by mohlo vzniknout u bývalého komunikačního technika. Centrem nové 

profese musí být vyjasnění, jak lze balíčky dat přenést z bodu A do bodu B. “(E 4) 

Je-li sledován nový profil práce, je třeba objasnit, zda nahrazuje existující profil práce či 

nikoliv. Při hodnocení scénářů experti předpokládali, že toto povolání bude dodatečně 

vytvořeno. 

Výhody Scénář 4 

Výhodou scénáře 4 je, že lze vytvořit vysoce specializovaný popis práce, který 

explicitně řeší potřeby Průmysl 4.0. Popis práce by byl velmi perspektivní a 

pravděpodobně by byl přijat jako celek. Kvalifikovaní pracovníci by byli brzy připraveni 

na komplexní požadavky světa práce. V tomto případě by byla poskytnuta schopnost 

zaměřit se na procesní orientaci a software. 

Nevýhody Scénář 4 

Ve skutečnosti se v tomto scénáři bude pro podniky ještě obtížnější rozhodnout, který 

popis pracovních míst by měl být použit. Kromě toho bude návrh profilu úlohy Industrie 

4.0 trvat značnou dobu prostřednictvím procesu reorganizace. Úroveň nároku by jistě 
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byla velmi vysoká. Bude velmi obtížné získat přijetí v menších společnostech, protože 

rozvoj ještě není. Společnosti s nízkým stupněm rozšiřování Průmysl 4.0 (např. Úroveň 

2, které byly dosud dosaženy) by jistě měly potíže s implementací školení v 

požadované šíři. 
7.1.5 Závěry ze scénářů 

Čtyři scénáře poskytly základ pro hodnocení různých odborníků z oblasti odborného 

vzdělávání, vědy a průmyslu. Pomocí tabulkové prezentace (viz obr. 20) bylo v rámci 

druhého odborného semináře prokázáno, které profese by mohly být zvažovány pro 

průmysl 4.0 pro scénář 1, scénář 2, 3 nebo 4. Konkrétní konfigurace, které jsou možné, 

byly stručně načrtnuty v prvním přístupu. Tyto scénáře, které byly výsledkem 

empirických průzkumů, potřebovaly především zjistit, jak byly hodnoceny přítomnými 

odborníky. Výsledkem hodnocení je výsledek uvedený v tabulce 7.
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12 
(2 čtyřhry s 1, 2 
čtyřhra a 3) 

Úpravy jednotlivých profesí: automatizační 

technika elektroniky, technik mechatroniky, 

průmyslový mechanik, IT profese, 

Scénář 3 
(Kombinace 
povolání - hybrid) 

4 
(3 krát 
zdvojnásobení s 
2, 1 zdvojení se 
4) 

Tabulka 7 

Vyhodnocení scénářů odborníky v odborném workshopu 

Scénáře Poznámky k hlasové distribuci 
(Jeden hlas na 

účastníka) 

 

 Scénář 2 
(Upravte / změňte 
popisy úloh) 

IT specialista a 

elektrotechnika, 

(pro virtuální 

uvedení do 

provozu), obsluha 

řezacích strojů, 

výrobní 

technolog, 

všechna povolání 

M + E, 

Údržbáře / ky, 

Inženýr mechatroniky (specializace v řídicí technice). 

Generalista / -v, 

Aktualizace elektrotechnického technika pro 

průmyslové inženýrství. 

 Nebezpečí přetížení, 

Rozšířit počítačové vědy a elektrické 

systémy a sledovat virtuální uvedení do 

provozu, 

Údržbáře / ky, 

Generalista / -v, 

Procesní inženýr (mechatronika, IT, EAT, 

plus 4.0 Qualis), 

Elektronický technik pro průmyslové 

inženýrství, průmysl FISI, 

Hybridizace napříč profesními obory. 

Scénář 4 2 
(Pracovní obraz (1 čas duplikace) Není podporován 
Průmysl 4.0) s 3)  

Scénář 1 5 Vhodné povolání (individuální schůzky) 

(bez (Dvakrát 
zdvojnásobení 

Elektronický technik pro průmyslové 
inženýrství Změnit z s 2) Mechatronika / čky, 

popisy práce)  

Elektronický technik pro automatizační 

techniku, průmyslový mechanik, 

Specialista pro skladovou logistiku, "IT 

technik elektroniky". 
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poznámka 

Pojmenování povolání bylo převedeno do tabulky tak, jak je jmenovali účastníci. 

Oprava se neuskutečnila ani v případě, že jméno neodpovídalo běžnému pracovnímu 

titulu. 

Většina odborníků hlasovala pro scénář 2. Scénář 4 byl více či méně irelevantní. 

Scénář 1 představoval přibližně čtvrtinu hlasů, podobně jako scénář 3. V závěrečné 

diskusi bylo zřejmé, že ti, kteří hlasovali pro scénář 1, předpokládali, že vzhledem k 

otevřenosti profesí a schopnosti pracovat s oblastmi použití existuje dostatečná 

flexibilita pro úpravu povolání bez nového regulačního postupu. K tomuto posouzení 

vedly především obavy z dlouhého regulačního postupu. 

V diskusi dominovaly pozice ve prospěch scénáře 2 s následujícím důrazem: 

- Je důležité vybavit zavedené profese se zaměřením na údržbu, které jsou zaměřeny 

na systémy Industrie 4.0. 

- Všechny kovové a elektrotechnické profese by měly být vybaveny středisky IT. 

- Všechny kovové a elektrotechnické profese by měly být doplněny důrazy, které jsou 

důležité pro Industrie 4.0. 

- Mělo by pracovat v krátkodobém horizontu s dodatečnou kvalifikací a otevřeností 

profesí. 

Kromě dohody existovaly některé kritické hlasy, které vyjadřovaly znepokojení nad 

kombinací stávajících povolání (tvorba nových hybridních povolání - scénář 3), protože 

tento scénář by mohl vést k profilům pracovních míst, které již nemohou společnosti, 

školitelé a stážisté splnit. Obava, že se hybridní povolání stane „mocným“, byla 

mnohokrát vyjádřena. 

Ústředním bodem diskuse byla skutečnost, že oblasti odpovědnosti odborníků ve 

výrobě se často rozšiřují a musejí provádět „multifunkční“ úkoly. Tento vývoj zpravidla 

vede k náročným povoláním, jejichž složitost nelze ve vzdělávání překonat. Ve scénáři 

3 se uvádí, že by mělo být velmi pečlivě zváženo, jak by měla být povolání 

strukturována z hlediska obsahu tak, aby se na ně mohli zaměřit jak stážisté, tak 

vzdělávací společnosti a školitelé. Musí být zajištěno, že je možné rozvíjet 

požadovanou způsobilost k provozování údržby zařízení, provozu zařízení, instalace 

zařízení atd. Ak zvládnutí procesů. 

Bylo pozoruhodné, že to bylo samozřejmostí pro respondenty, pokud jde o procesní 

přístup a pochopení procesu, že jak učni, tak ti, kteří již byli vyškoleni, potřebují nejen 

přístup k pracovním procesům, ale také je musí zvládnout. 

Skutečnost, že pracovní postupy mohou být využívány jako základ a pro strukturování 

profesí vzdělávání, nebyla předmětem diskuse. Nebyly zmíněny ani modely jako 

základní povolání a základní povolání. 

Vzhledem k dlouhodobějším reorganizačním postupům jednotliví účastníci navrhli, aby 

v každém případě zahrnuli obsah Průmysl 4.0 jako „dodatečné kvalifikace“ do 

profesních profilů v krátkém čase a odpovídajícím způsobem je školili. Ve druhé fázi, 

takže návrhy, pak může být zahájena reorganizace. Návrh na další kvalifikace bude 

opět zařazen do kapitoly 9. 



Scénáře dalšího vývoje 
Odborné vzdělávání v rámci odvětví 4.0 

122 Studie - Průmysl 4.0 - Dopady na 
Vzdělávání a další vzdělávání v kovo a elektroprůmyslu 
bayme vbm - duben 2016 

 

 

7.2 Doporučení pro další návrh pracovních profilů 

Čtyři scénáře poukazují na různé způsoby, jak reagovat na změny na pracovišti v 

důsledku zvyšování počtu sítí a implementace CPS při navrhování pracovních profilů. 

Hodnocení v odborném workshopu a výsledky kvalitativních šetření ukazují velmi jasný 

obraz: 

- Důsledkem digitalizace je to, že profesní vzdělávání v oblasti kovů a 

elektrotechniky musí být přizpůsobeno vývoji v pracovním světě a 

- Odborníci nevidí potřebu rozvoje nového pracovního profilu „Průmysl 4.0“. 

Toto umístění je také třeba chápat tak, že vylučuje většinu odborníků možnost 

neprovedení žádných úprav popisů práce. I když někteří odborníci usoudili, že 

předchozí znění nařízení bylo dostatečně otevřené, aby bylo možné provést jakékoli 

nezbytné úpravy bez úpravy ze strany sociálních partnerů, tento postoj nedostal 

většinový souhlas. Tento výsledek se shoduje se zjištěními zjišťování ve firmách. 

Většina společností se domnívala, že změna perspektivy ve výrobě musí znamenat, že 

popisy pracovních míst jsou přizpůsobeny tomuto vývoji. 

Scénář č. 2, který se zabývá vývojem stávajících profilů pracovních míst v 

kovozpracujícím a elektronickém průmyslu, byl podpořen většinou respondentů v 

případových studiích a odborných diskusích. Hlavním poselstvím bylo, že stávající 

profesní profily by měly být zachovány, ale že obsah by měl být sladěn s požadavky 

vývoje odvětví 4.0, což může být možné pouze jejich strukturální změnou. Scénář 2 se 

tedy liší od slučování povolání (scénář 3). Scénář 3 byl skutečně vzat v úvahu, ale byly 

zde také četné kritické hlasy z důvodu složených pracovních profilů Überfrachtung. 

Oblast údržby byla mnoha odborníky vnímána jako (aktuální) klíčová oblast 

konvergence sítí a digitalizace v rámci průmyslové výroby. 

Při posuzování scénářů byla tato aktivita často v pozadí jejich mysli. Navzdory složité 

povaze údržby bylo velmi málo hlasů ve prospěch nezávislého povolání k údržbě. 

Důvodem bylo, že rostoucí míra vytváření sítí zvyšuje stupeň specializace systémů a 

že tyto dovednosti lze zvládnout pouze v týmech prostřednictvím spolupráce několika 

odborníků z různých profesí. Výrobní manažeři především následovali tuto argumentaci 

a nazývali průmyslovou mechaniku, mechatronickou techniku, elektronickou techniku, 

elektronickou techniku pro automatizační techniku, mimo jiné jako „začínající profese“. 

Společné vlákno ve všech čtyřech budoucích variantách bylo vždy silnou orientací na 

pracovní procesy společnosti. Zvládnutí složitosti průmyslové výroby je možné pouze 

tehdy, je-li v rámci odborného vzdělávání rozvinuto komplexní porozumění procesu. 

Zde musí být položen základ prostřednictvím školení, které musí být postupně 

rozšiřováno a prohlubováno ve společnosti a v dalším vzdělávání. Rozšíření profesních 

profilů proto nesmí být pouze technologicky řízené, ale musí být vždy vnímáno v 

kontextu pracovních procesů a jejich provádění v rámci hodnotového řetězce. 

Na základě vyhodnocení scénářů a výsledků případových studií a odborných diskusí je 

zřejmé, že scénář č. 2 je umístěn uprostřed: Měly by být aktualizovány kovové a 

elektrotechnické profese a musí být zahrnuty změny v důsledku digitalizace a vytváření 

sítí výroby a práce, přičemž je třeba se zaměřit na procesní orientaci. 
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8 Vzdělávání: Analýza krytí mezi profesemi M + 
E a jednání Průmyslu 4.0 

Vliv Průmysl 4.0 na profily pracovních míst 

Empirické výsledky studie vedly k poznání, že v obchodě dochází ke změnám v 

důsledku šíření CPS, což výrazně ovlivňuje kvalifikované pracovníky. Výsledky však 

nejde tak daleko, aby bylo možné odvodit potřebu nových profesních profilů. Vyjádření 

a hodnocení v odborných diskusích, odborných seminářích a případových studiích 

vedla k širokému spektru profesí, které budou ovlivněny změnami v oblasti kovového a 

elektrotechnického průmyslu. Aby bylo možné získat jasnější představu o této 

problematice a omezit ji, výzkumníci se rozhodli vyzvednout všechny profesi v oblasti 

kovů a elektrotechniky, včetně dvou IT profesí, a sladit je s vývojem průmyslu 4.0. To 

se děje prostřednictvím tzv. Krycí analýzy. 

Skutečnost, že všechny profese M + E z průmyslově-technického odborného 

vzdělávání a dvou IT profesí jsou převzaty, je dáno tím, že tato škála povolání byla 

opakovaně uvedena v průzkumech. 

V níže uvedených poznámkách, na základě změn a oblastí odborných znalostí pro 

úroveň kvalifikovaných pracovníků uvedených v kapitole 5, jsou vymezeny profesní 

oblasti činnosti, které jsou relevantní pro provádění a práci s průmyslem 4.0. Tyto 

výsledky jsou porovnány s předpisy profesí M + E. Tento postup má ukázat, zda a jak 

intenzivně jsou jednotlivé profese pod akademickou úrovní ovlivňovány šířením 

průmyslu 4.0, tj. CPS, a bude v budoucnu stále více ovlivňován. 

Vysvětlení pojmů: Analýza krytí 

Analýza pokrytí je systematické porovnávání obsahu školení a kompetencí vybraných 

profesí a obsahu a požadovaných kompetencí identifikovaných obecných oblastí 

činnosti Průmysl 4.0. Účelem analýzy pokrytí je zjistit, zda lze v důsledku pozorovaných 

změn v pracovním světě aktualizovat pracovní pozice jednotlivých profesí nebo měnit 

pracovní profily v celku nebo v případě potřeby definovat nové. 
8.1 přístup analýza 

Specializovaná práce v oblasti kovodělného a elektrotechnického průmyslu v kontextu 

Průmysl 4.0 je charakterizována rostoucí digitalizací pracovních procesů v nejširším 

smyslu prostřednictvím manipulace s CPS ve výrobě as tím související údržbou. 73 , 

Tyto změny budou rozšířeny o profesní obory činnosti odborníků v oblasti kovodělného 

a elektrotechnického průmyslu a vzniknou nové profesní oblasti činnosti se změněnými 

pracovními úkoly. 

                                            
73 Logistické procesy jsou během analýzy do značné míry skryté. Pro prohlášení o změnách v profesích souvisejících s logistikou by tato 

oblast musela být znovu zvážena odděleně. 
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Pracovní oblasti činnosti jsou zde chápány jako související komplexy úkolů, které 

odborníci M + E průmyslu mají (musí) zvládnout ve svém pracovním prostředí 

společně v rámci pracovních procesů. 

Záleží tedy na konfrontaci profesionálů s „novými“ nebo změnami ve výrobě a jejich 

údržbě. Toto je vzato v úvahu při zvažování oborů činnosti jako „domén“ 

kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o bližší pohled než obchodní procesy, které se liší 

podle odvětví 

4.0- Změnit technologie. Oblasti činnosti ukazují změny ve výrobních procesech, 

které jsou relevantní pro jakýkoli druh kvalifikované práce. 

S pomocí analýzy obalů je třeba provést srovnání profesních oborů činnosti 

zakotvených v předepsaných profesních profilech profesí M + E a empiricky nabyté 

vhledy do technologicky a organizačně změněných oborů činnosti. Konkrétně: Bude 

zkoumáno, do jaké míry mohou být profesní oblasti činností jednotlivých profesí 

sladěny s těmi, které jsou relevantní v důsledku stále více digitalizovaného způsobu 

výroby prostřednictvím rozvoje směrem k průmyslu 4.0. 

8.2 Pracovní obory činnosti Průmysl 4.0 

8.2.1 Identifikované obecné oblasti činnosti Průmysl 4.0 

Empirická zjištění (uvedená v kapitolách 5 a 6) ukazují změny ve výkonu odborníků pod 

akademickou úrovní. Na základě těchto měnících se pracovních požadavků bylo 

identifikováno devět obecných profesních oblastí činnosti, které jsou relevantní pro 

Průmysl 4.0, které jsou popsány níže. 

Tyto "obecné" profesní oblasti činnosti objasňují "nové" relevantní pro povolání M + E v 

důsledku Průmysl 4.0 a přidružené CPS. Níže je uveden popis empiricky odvozených 

změn ve formě profesních oborů činnosti. 

Vysvětlení pojmů: Obecné pracovní oblasti činnosti Průmysl 4.0 

Obecná oblast činnosti Průmysl 4.0 je oblastí činnosti pro specialisty rozšířené o 

Průmysl 4.0, která byla identifikována pomocí empirických studií ve firmách. 

Implementace Průmysl 4.0 již v některých společnostech dosáhla pokročilé fáze. 

Obecná oblast činnosti popisuje nové požadavky a úkoly v oblastech (např. 

Monitorování závodů), které jsou typické pro prostředí Průmysl 4.0. 

Devět obecných akčních polí, která by mohla být identifikována, poskytuje referenční 

systém, který popisuje a charakterizuje to, co je „nové“ (tj. Změnilo) v důsledku Průmysl 

4.0. Referenční systém lze použít jako nástroj ke zkoumání, zda by stávající profily 

pracovních míst měly být změněny nebo kodifikovány, aby mohly lépe reagovat na ně v 

rámci školení. 
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plánování zařízení 

Plánování nových automatizovaných systémů je především inženýrskou činností. 

Společnosti však stále častěji používají smíšené týmy, do kterých jsou zapojeni vysoce 

kvalifikovaní pracovníci. Jejich úkolem je společně s inženýry vybrat zařízení vhodné 

pro výrobu. Důležitým bodem je, že kvalifikovaní pracovníci jsou konfrontováni s 

propojováním zařízení ve velmi raném stádiu a v průběhu procesu plánování již 

získávají vhled do funkce zařízení a jejich možností vytváření sítí, které pak mohou 

využít k zajištění provozu zařízení a řešení problémů. Procesy plánování jsou stále více 

simulovány pomocí virtuální reality. Virtuální realita umožňuje mapování realistického 

produkčního systému tak, aby simuloval a interaktivně prozkoumal chování 

kybernetického výrobního systému. 

- Cílová perspektiva: Simulace 

zařízení Konstrukce zařízení 

Při budování a přeměně automatizovaných síťových systémů mají inženýři především 

koordinační úkol, zatímco kvalifikovaní pracovníci provádějí skutečný technický návrh. 

S pomocí inženýrů se seznámí s přesnými vztahy a funkcemi jednotlivých pracovních 

kroků systému a jejich integrací do celkového výrobního procesu. Síťové struktury v 

rámci hodnotového řetězce a použití senzorů a akčních členů 

Ty jsou přesně naplánovány a realizovány. V průběhu implementace je také důležité, 

aby byl vzat v úvahu proces vedoucí a koncové a aby důležitá data pro celý proces 

(programy, konfigurace rozhraní, statistická data, data pro kontrolu kvality a 

vytváření sítí) byla rovněž zpracovávána kvalifikovanými pracovníky. může. 

- Cílová perspektiva: Síťové instalace Instalace a uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu je nutné nastavit systémy. Úkoly jako nastavení nulového 

bodu, kalibrace, vyvažování startovacích pozic, nepřerušovaný přenos dat, správné 

zobrazení dat na monitorovacích obrazovkách jsou úkoly, které jsou prováděny 

kvalifikovanými pracovníky za podpory inženýrů. 

Uvedení automatizovaných systémů do provozu a jejich vytváření sítí probíhá v úzké 

spolupráci inženýrů a specialistů. Inženýři se musí ujistit, že potřebné programovací 

funkce a rozhraní v rámci výrobního systému pracují bezchybně. Na druhé straně musí 

kvalifikovaní pracovníci zajistit, aby všechny mechanické, hydraulické, pneumatické, 

elektrické a elektronické funkce byly zajištěny tak, aby systém fungoval hladce a mohl 

být integrován do výrobní sítě. 

- Cílová perspektiva: Zajištění dostupnosti dat senzorů, akčních členů a 

procesorů ve výrobních systémech (PPS, MES, SCADA, ERP, SAP) 

monitorovací systém 

Monitorovací systémy - i několik systémů současně - jsou důležitým úkolem pro 

kvalifikované pracovníky. Jde o zajištění bezproblémového provozu systémů. To 

znamená, že dostupná data v reálném čase musí být neustále sledována, analyzována 

a vyhodnocována a celkový sled systémů musí být monitorován a případně opraven. 

Zvuky vyvinuté systémy jsou stejně důležité jako data, která vypovídají o sledování 
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výroby a kvalitě v rámci výrobních procesů a výrobků, které mají být vyráběny. 

- Cílová perspektiva: Monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat data v reálném 
čase 

Řízení procesů (vizualizace / monitoring / koordinace / organizace) 

Velmi důležitým úkolem pro kvalifikované pracovníky v oblasti monitorování zařízení a 

provozu zařízení je zajistit plynulý tok procesů. To znamená, že kvalifikovaní pracovníci 

musí průběžně sledovat procesy tak, aby v případě zjištění závad mohly být okamžitě 

odstraněny nebo preventivně zabráněny (preventivní prohlídky). 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů je přehled celého řízení závodu, přesná znalost 

funkcí, sled a provoz zařízení, jakož i monitorování pomocí monitorovacích systémů. 

Údaje předávané těmito systémy musí být schopny číst, analyzovat a interpretovat 

odborníci. 

- Cílová perspektiva: Zaručuje spolehlivost procesu prostřednictvím 

monitorování procesu a řešení problémů 

Správa dat (zpracování provozních dat / přístup k softwaru / parametrizace / 

programování) 

Důležitým odborným úkolem je čtení, analýza a zpracování strojních dat a jejich 

předřazených dat. Data mají velký význam pro nastavení strojů a pro provoz zařízení 

na bázi kvality. Kvalifikovaní pracovníci musí být schopni číst, analyzovat a 

interpretovat všechna relevantní provozní data (zatížení, podmínky stroje a spotřeby). 

Odchylky od normy musí být rozpoznány a musí být provedeny okamžité zásahy, 

pokud byly zjištěny chyby. Ve výrobních systémech s křížovou vazbou již není 

statistické řízení procesů (SPC) založeno na jednotlivých strojích, ale stále více na 

výrobních úsecích, za něž zodpovídají kvalifikovaní pracovníci. Kvalifikovaní pracovníci 

musí mít zařízení a funkci 

- procesy a. \ t 
- Software 

myslet a optimalizovat. To vyžaduje zcela jiné pochopení, než bylo požadováno u 

mechanicky elektricky ovládaných systémů. Jak pro provoz, tak pro optimalizaci závodů 

a jejich integraci do celého výrobního procesu je toto další chápání velmi důležité. 

Pro efektivní provoz elektrárny je také nezbytné, aby specialisté v závodech prováděli 

parametrizační úlohy nezávisle. K oblasti odpovědnosti patří také korekce 

programových vět a / nebo analýz dat. 

- Cílová perspektiva: Uložte data stroje pro kvalitní provoz zařízení, vyhodnoťte 

provozní data a optimalizujte procesy 

Údržba 

Jedním z úkolů kvalifikovaných pracovníků je snazší údržba, která zajišťuje 

bezproblémový provoz zařízení. To znamená, že musí mít přístup k funkcím zařízení a 

musí být schopen provádět všechny běžné údržbářské práce (metalurgické, elektrické a 
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IT úkoly) na zařízeních, která se skládají z různých technologických systémů. Výjimkou 

jsou obtížné opravy. Úkoly údržby zahrnují také preventivní údržbu, která je stále více 

důsledkem sběru, zpracování 

a vizualizace provozních a výrobních dat připravených a uložených na pracovištích ve 

výrobě. Kvalifikovaní pracovníci musí také stále více ovládat prakticky organizovanou 

údržbu s využitím asistenčních systémů pro diagnostiku chyb, dokumentaci a předávání 

znalostí. 

- Cílová perspektiva: Preventivní, prediktivní údržba, multifunkční stroje, 

vyhodnocování a používání různých datových a datových formátů 

Oprava 

Obtížné údržbářské a opravárenské práce na síťových systémech a jednotlivých 

strojích obvykle provádějí servisní týmy. Tyto týmy se specializují na takové úkoly, které 

zahrnují IT úkoly, jako je analýza sítě nebo řešení problémů na základě IT, a mají 

postupy pro identifikaci chyb (analýza dat), stejně jako odhalování a odstraňování příčin 

chyb v komplexních síťových prostředcích. 

- Cílová perspektiva: Posouzení závislostí na opravách v důsledku propojení 

sítí a IT strojů a zařízení; aktualizace softwaru 

Hledání a odstraňování problémů 

Když se závady stanou viditelnými - např. V důsledku chybných výrobků nebo procesů - 

musí být kvalifikovaní pracovníci schopni identifikovat a napravit dané příčiny. To 

předpokládá, že zvládnou diagnostické postupy, které zahrnují nejen základní 

mechanické a elektrické / elektronické funkce, ale také digitální řízení výrobních 

procesů. To je čím dál tím více rušivé již přímo na čidlech, akčních členech a kabeláži, 

ale na IT systémech nebo při vytváření sítí pro identifikaci a opravu. 

- Cílová perspektiva: Diagnostika, řešení problémů v síťových systémech 

8.2.2 Vztahy mezi průmyslovými odvětvími 4.0 a analýzou 

pokrytí 

Popsané obecné oblasti činnosti jsou obecně relevantní pro úkoly v rámci výrobního 

procesu Průmysl 4.0. Pro analýzu pokrytí je použito porozumění založené na změnách 

provedených průmyslem 4.0. To znamená, že srovnání mezi obsahem vzdělávání v 

regulačním systému a výzvami, které představuje průmysl 4.0, lze srovnávat pouze s
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analyzována na pozorované změny a nikoli na obecnou relevanci identifikovaných 

oblastí činnosti.74  Jinými slovy, prostřednictvím oborů činnosti jsou pojmenovány další 

změny, které nejsou používány při usmíření, protože v současné úpravě ještě nehrají 

žádnou roli. Současně to však znamenalo, že do analýzy byly zahrnuty také dva profily 

pracovních míst v oblasti IT (specialisté na elektroniku informačních systémů a IT 

specialisté), protože zmiňovali obsah, který je důležitý pro průmysl 4.0. Proto by mělo 

být tímto způsobem zajištěno, aby byl k dispozici profil práce a způsob jeho úpravy pro 

veškerý obsah, který je relevantní pro změnu. Výše popsaná zjištění lze charakterizovat 

a specifikovat pomocí automatizační pyramidy (viz obrázek 21). Technologie používané 

na každé úrovni a zejména vazby mezi těmito technologiemi na různých úrovních 

automatizace charakterizují organizační a technologické rozměry CPS. Odkazy jsou 

podporovány IT / softwarově a vedou k technologickým a organizačním důsledkům pro 

pracovní úkoly v obecných oblastech činnosti. 

Obrázek 21 

Automatizační pyramida pro ilustraci změn v oblasti činnosti ve výrobním 

procesu v prostředí Industrie 4.0 75 

 

Vstup / výstup 

výrobní proces 

Zdroj: Vlastní prezentace

                                            
Vytvořená pole činnosti se v analýze nazývají také „obecná pole činnosti“, protože mají zásadní význam. 

ERP: Plánování podnikových zdrojů; MES: Výrobní prováděcí systém; SCADA: Dozorová kontrola a sběr dat; SPS: Programovatelné 

logické regulátory; I / O: Vstupní / výstupní úroveň / rozhraní. 

ERP ^ 

♦ Úroveň společnosti 

MES 
• Úroveň řízení závodu 

SCADA 
• Úroveň řízení procesu 

SPS • Úroveň řízení 

úroveň pole 
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Zatímco v minulosti bylo běžnou praxí monitorovat zařízení a používat data pro zajištění 

a kontrolu kvality, monitorování systému bylo obvykle prováděno pouze na jedné úrovni - 

např. Například na úrovni pole, kde byly shromažďovány údaje ze snímačů a akčních 

členů a zpracovávány pro zajištění kvality na jiných úrovních. Na druhé straně v 

průmyslovém prostředí jsou úkoly ve výrobním procesu charakterizovány dalším 

zpracováním získaných dat v obou směrech, čímž se mění výrobní proces (viz kapitola 

4). Úkoly ve výrobním procesu (např. Detekce senzorů, monitorování zařízení, kontrolní 

a regulační úkoly) jsou dnes prováděny kvalifikovanými pracovníky, někdy „virtuálně“ 

prostřednictvím zkoumání softwarových obrazů zpracování dat a dat. Pořizování dat 

snímače (dříve přímo u zařízení nebo stroje) musí být nyní prováděno pro monitorování 

zařízení, např. Na úrovni řízení procesu, a musí být spojeno s (virtuálním) řízením celého 

procesu. Naopak, údaje z úrovně správy zemědělského podniku mohou být přeneseny 

přímo na úroveň pole do pohonů zařízení nebo stroje, což vede k zcela odlišným 

přístupům k úkolům ve všeobecných oblastech činnosti kvalifikovaných pracovníků. 

8.3 Analýza pokrytí: Metoda pro porovnání akčních polí 

Vysvětlení pojmů: Podrobný popis analýzy pokrytí 

Pro analýzu krytu se používají tyto nástroje: 

1. Referenční systém Průmysl 4.0 sestávající z devíti obecných oblastí činnosti, které 

byly empiricky zhodnoceny. 

2. Pracovní oblasti činnosti, které byly odebrány z prostředků regulace (příslušný 

profesní profil povolání, rámcový plán vzdělávání a rámcový učební plán) (viz 

Tabulka 8). Představují centrální odborné dovednosti implementované v regulačním 

systému. 

Základem pro porovnání jsou tedy dva nástroje: Referenční systém Průmysl 4.0 a 

abstrahované profesní oblasti činnosti. Obě jsou popsány kompetenčně. Vlastní úprava 

probíhá pomocí odborného vyhodnocení. 

Profesní oblasti povolání jsou používány pro posouzení relevance pracovních pozic z 

povolání. Je-li relevance určena odborným hodnocením, provede se ve srovnání s 

referenčním systémem Průmysl 4.0 podrobnější analýza předpisů o školení. To slouží k 

vyjasnění otázky, zda je profese pro průmysl 4.0 důležitá. 

Po pozitivním celkovém hodnocení povolání (které je ovlivněno odvětvím 4.0 a 

relevantním pro průmysl 4.0) jsou systematicky porovnávány jednotlivé pracovní 

pozice na úrovni všech vzdělávacích míst v rámci vzdělávacího rámcového plánu s 

devíti obecnými oblastmi činnosti Průmysl 4.0. Bude zkontrolováno, zda a jak jsou 

ovlivněny požadavky nebo obsahem Průmysl 4.0. 

Pokud je zjištěn problém, pak je každý bod školení přezkoumán a určen 

kódováním, zda 

- změna v jednotlivých pozicích je nutná pro splnění požadavků Průmysl 4.0 
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("X"), 

- již existuje dostatečná blízkost oblastí působnosti Industrie 4.0 a nevyžaduje se 

žádná významná změna v regulačních prostředcích (,) / ") nebo zda 

- Indikátory pracovní pozice nejsou ovlivněny požadavky Industrie 

4.0 ("-"). 

Každá z těchto zkoušek poskytuje soulad s hodnocením relevance místa 

odborného vzdělávání pro všech devět generických odvětví 4.0 

Pole činnosti v kódování "-"; "X 

Pro dosažení co nejvyšší přesnosti v hodnocení musí být každý bod školení 

spojen s odbornou činností v dané oblasti. Za tímto účelem je hodnocení pracovní 

pozice hodnoceno s přihlédnutím k profesním oborům činnosti profese. Příklad 

ilustruje konkrétní postup. 

povoláním: Mechanik zařízení / -čka 

Odborné pozice: "Zkontrolujte komponenty a vybavení" 

Postup: Je důležité si uvědomit důležitost tohoto postavení v kontextu pracovní 

činnosti jako celku. Pro toto tvrzení se používá informativní hodnota pracovního 

oboru činnosti. Jinými slovy, musí být jasné, jaká odborná způsobilost je v dané 

profesi hledána. Pouze toto tvrzení je uvedeno do souladu s oblastí působnosti 

Industrie 4.0, aby se nakonec rozhodlo, které hodnocení bude provedeno. 

Za celý listem z celkového posouzení všech registrovaných výsledků ve sloupci ,, 

je - „X“ udělal. Sloupce 

Celkové hodnocení se opakuje pro všech devět oblastí akčního programu Průmysl 

4.0. Celkové hodnocení takto provedené odborníky pro každý sloupec a celkově ve 

všech nových sloupcích určuje kódování / hodnocení, které celá profese získává 

pro každé generické akční pole Průmysl 4.0. 

Toto celkové hodnocení se navíc používá k rozhodnutí, zda a kde je povolání v odvětví 

Atlas povolání 4.0 76 na místo. 

Pro celkové posouzení důležitosti používají experti měřítko od 1 do 10: 

1 = není relevantní pro celou zakázku 10 = velmi 

významná pro celou práci 

Tak například v povolání mechaniků závodu je stanovena dostatečná blízkost pracovních 

pozic "zpracování objednávek" (13) a "výroba a montáž komponentů a sestav" (14) do 

generického akčního pole Průmysl 4.0 "konstrukce závodu" - ale pouze pro průmysl 

aplikačního procesu. Vzhledem ke slabému odbornému posouzení týkajícímu se významu 

pro celou profesi (1) 

až 5 bodů), kódování „V“ je přijato pro montáž celé zakázky do konstrukce závodu v kontextu 

Industrie 4.0. 

Celkové hodnocení není jednoduchým přidáním dříve nastavených markerů, ale celý profil 

                                            
76 Atlas Průmysl 4.0 Occupations Atlas rozlišuje povolání analyzovaná pro jejich vhodnost pro Průmysl 4.0 a je diskutována níže. 
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práce s jednotlivými pozicemi je posuzován odborníky, kteří pak měřítko použijí k posouzení. 

Pro umístění povolání do pracovního atlasu je provedeno expertní posouzení souhrnného 

hodnocení (viz Tabulka 9 ). I zde se používá stupnice od 1 do 10, přičemž nyní „1“ znamená 

nebere v úvahu povolání a „10“ pro umístění povolání do jádra pracovních oblastí v kontextu 

průmyslu 4.0. 

Celkové skóre v každém sloupci navíc obdrží vážení (S) = faktor 1; "L" = faktor 0,5; 

Faktor 0). 

Souhrnné hodnocení všech sloupců rozhoduje o umístění v Atlasu Průmysl 4.0. 

Opět platí, že není provedeno žádné jednoduché přidání, ale je to 

- význam celé profese pro kontext Průmysl 4.0 a. \ t 

- význam celé profese pro oblasti Industrie 4.0 "Plánování a organizace výroby", 

"Implementace výroby", "Řízení výroby" a "Výrobní sítě" 

zohledněny. 

Jako příklad pro tři povolání je nutno uvést postup hodnocení umístění v Atlasu Průmysl 

4.0 Occupations Atlas: 

Mechatronik / čka 

Celkové skóre = 3 x faktor 1 () S ") + 5x faktor 0,5 (" i ") = 5,5 bodů. Navíc mechatroničtí 

technici mají zvláštní způsobilost pro dvě oblasti odpovědnosti, což je důvod, proč je 

umístění v jádře provedeno diagonálně do těchto dvou oblastí. 

Stejně daná (částečná) vhodnost pro další dvě oblasti odpovědnosti "táhne" inženýra 

mechatroniky blíže k jádru než samotný výsledek celkového skóre signálů. 

Mechanik zařízení / -čka 

Celkové skóre = 4 x 0,5 bodů = 2,0 bodů. Tato profese je ovlivněna především vývojem 

Průmysl 4.0 pouze v oblasti aplikace procesního průmyslu. Tato práce je proto umístěna 

na výrobní výrobní ose v odvětví Průmysl 4.0. 

Elektronický technik pro průmyslové inženýrství 

Celkové skóre = 4 x 1 bod + 3 x 0,5 bodů = 5,5 bodů. Kromě toho je v této profesi, ve 

srovnání s mechatronikou, větší jednostrannost, přičemž je umístěna na vnitřním okraji 

druhého prstence. 

Pokud experti dosáhnou vysokého celkového skóre (> 5), pak je povolání umístěno v 

jádru kruhu Industrie 4.0-Beruf-Atlas s 2 až 5 body ve druhém kruhu. V závislosti na 

„správnosti přizpůsobení“ pro čtyři oblasti odpovědnosti Atlasu o profesích 4.0, se 

umístění povolání uskutečňuje dále uvnitř nebo dále v kruhu (viz obrázek 22). 

Pokud je v celkovém hodnocení hodnocena práce s méně než 2 body, nebude zařazena 

do Atlasu zaměstnání v odvětví 4.0. 

Tento poněkud komplikovaný proces poskytuje vodítka, které profily pracovních míst by 

měly být revidovány s jakou hloubkou. Studie byla hodnocena autory a několika 
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vybranými odborníky odborného vzdělávání a přípravy. 

8.3.1 Vyhodnocení regulačních prostředků 

Devět oblastí činnosti Průmysl 4.0 ovlivňuje jednotlivé úrovně pyramidy automatizace, i 

když z hlediska odborné práce a příslušných požadavků. Lze předpokládat, že úrovně v 

rámci automatizační pyramidy se budou měnit a měnit v rámci odvětví 4.0 (viz kapitola 

4). 

Srovnání je provedeno srovnáním oborů činnosti odvětví Průmysl 4.0 (viz kapitola 8.2) s 

těmi, které jsou obsaženy v regulačních prostředcích. Ten musí být vytvořen v 

samostatném kroku od regulačních prostředků. Výsledek je uveden v tabulce 8. 

Pracovní oblasti činnosti vytvořené regulačními nástroji jsou normativní z hlediska 

profesních profilů a prostředků regulace a tvoří pravý sloupec vybraných povolání v 

tabulce 8. Tyto oblasti činnosti jsou pak porovnány s obecnými akčními oblastmi Průmysl 

4.0 popsanými výše v kapitole 8.2. Srovnání je provedeno v kapitole 8.3.2. 

Vzhledem k tomu, že předpisy (stále) nejsou vždy formulovány kompetenčně, jsou pro 

analýzu pokrytí používány pozice pracovních plánů hlavního plánu školení a prohlášení v 

předpisech. Prostředky regulace jsou však vykládány s přihlédnutím k odborným 

oblastem činnosti profesí, takže kontextově specifické odborné kompetence pro pracovní 

pozice jsou jasnější (jak je uvedeno v tabulce 8). Výsledné výsledky regulační analýzy 

jsou porovnány s obecnými akčními poli Průmyslu 4.0, aby se určily odchylky nebo 

podobnosti. Toto bude pro každé jednotlivé současné zaměstnání M + E (Stand: 

Prosinec 2015) (viz kapitola 8.3.2). 

Tabulka 8 

Profesní obory činnosti odborné přípravy 

 

Povolání Pracovní oblasti činnosti (vyňaté z předpisů) 

Mechanik zařízení / -čka 
Výroba, expanze, rekonstrukce, údržba zařízení v oblasti výstavby 
zařízení, přístrojů a kontejnerů, zpracovatelského průmyslu, 
dodavatelské techniky a vzduchotechniky. 

Průmyslový mechanik / 

-ka Výroba, montáž, údržba, automatizace technických systémů 
precizního strojírenství, strojírenství a výrobních technologií. 

Konstruktionsmechani- 

ker / -v 
Výroba, montáž a demontáž ocelových prvků, kovových konstrukcí a 
zařízení v plechové konstrukci, stavbě lodí nebo ocelových a 
kovových konstrukcích. 

nástrojař / 

-ka Výroba, uvádění do provozu a údržba forem, technologických 
nástrojů, technologie děrování a technologie zařízení. 

Zerspanungsmechani- 

ker / -v 
Plánování a výroba komponentů a podsestav jedno- a sériové výroby 
s procesem řezání, programování a zajišťování kvality výrobního 
procesu. 
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Výrobní mechanik Montáž jednotlivých dílů nebo sestav do průmyslových sériových výrobků a 
zajištění kvality ve výrobním procesu 

 ve strojírenství a strojírenství, v průmyslu domácích spotřebičů, ve 
výrobě vozidel a ve výrobě zdravotnických prostředků. 

Specialista na 
kovovýrobu Výroba komponentů a sestav a montáž sestav a systémů v oblasti 

montážní techniky, konstrukční techniky, technologie obrábění nebo 
tváření a drátové technologie. 

Obsluha strojů a zařízení 

Zřizování, provozování, údržba a kontrola strojů a zařízení v oblasti 
výroby kovů a plastů, textilní technologie, konečná úprava textilií, 
potravinářské technologie, dokončovací práce a zpracování papíru. 

Mechatronik / čka 
Instalace, instalace, programování, uvedení do provozu, 
monitorování, diagnostika poruch a opravy mechatronických 
systémů. 

Výrobní technolog / - 

v Zřizování, spouštění, provozování, údržba a konfigurace výrobních 
zařízení, jakož i analýzy a monitorování, simulace, optimalizace a 
organizace výrobních procesů v oblasti výroby výrobků, výroby 
výrobních zařízení nebo služeb podpory výroby. 

Návrhář technických 
produktů Počítačem podporovaný návrh, konstrukce, výpočet, simulace a 

dokumentace kovových a plastových výrobků podle technických a 
konstrukčních specifikací s přihlédnutím k výrobě. 

Plánovač technických 
systémů 

Tvorba výkresů a dokumentace pro výrobu, montáž a provoz 
systémů dodávek a zařízení, ocelářství a elektrotechniky. 

Průmyslová elektrická 
ker / in Montáž, instalace a připojení součástí elektrických systémů a 

instalací; 
Uvedení do provozu a údržba elektrických systémů a systémů (FR 
Betriebstechnik); Výroba a uvádění elektrických komponent, přístrojů 
a systémů do provozu (přístroje a systémy FR). 

Elektronický technik pro 
techniku strojů a hnací 
techniky 

Výroba, uvedení do provozu a údržba elektrických strojů a pohonů, 
jakož i jejich diagnostika poruch. 

Elektronik / čka pro 
budovy a infrastrukturu 

Stavba, instalace, konfigurace, údržba a provoz technologie systémů 
budov. 

Elektronický technik pro 
průmyslové inženýrství Montáž, připojení, uvedení do provozu, instalace, konfigurace a 

programování elektrických, elektronických a IT systémů v oblasti 
zásobování energií, stavebních služeb včetně osvětlení a sítí, 
výrobně-technologických instalací nebo spínacích, měřicích, 
regulačních a regulačních systémů. systémů řízení. 
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Proces „shody okolností“ vyžaduje interpretaci a tím i vážení identifikovaných změn v 

průmyslu 4.0, které pak musí být vzaty v úvahu s přihlédnutím k otevřenosti popisů 

stávajících profesních profilů a způsobu objednávání. Pro vážení změn jsou zde využity 

výsledky a poznatky z terénních šetření a odborných diskusí, přičemž je třeba vzít v 

úvahu, že tato zjištění z výroků o faktorech organizace (procesní organizace, procesní 

bezpečnost, procesní efektivita a optimalizace, procesní zkušenosti, kvalita procesů, 

procesní porozumění) a Existují technologie (senzory / akční členy, sítě, bezdrátová 

technologie, velká data, cloud computing, inteligence pracovních stanic, zabezpečení 

dat). 

Změny na úrovni dílen popsané v implementaci Průmysl 4.0 (viz kapitola 5) jsou 

základem pro konkrétní srovnání s obsahem a kompetencemi regulační agentury. V 

prvním kroku jsou uvedeny generované profesní oblasti činnosti profesí M + E (viz 

tabulka 8), než jsou porovnány s obecnými akčními poli Průmysl 4.0 ve druhém kroku. 

Tento krok je spojen s interpretačními procesy, které pomáhají porozumět odborným 

dovednostem v regulačním prostředí s ohledem na výzvy průmyslu 4.0. Výsledky tohoto 

postupu (interpretace regulačních prostředků na jedné straně a stanovení změn v 

důsledku Průmysl 4.0 na straně druhé) jsou pak využity k rekonstrukci odborných 

kompetencí z regulačních nástrojů s generickými oblastmi Průmysl 4.0 z kapitoly 

8.2 pro každou profesi. 

Vzdělávací pozice učebních osnov jsou tak čteny s přihlédnutím k významu pracovních 

pozic z povolání pro profesní činnost a profesní oblasti činnosti a budou doplněny o 

empirická zjištění.  

Elektronický technik pro 
automatizační techniku 

Vývoj, instalace, konfigurace, uvedení do provozu a údržba 
automatizačních systémů; Programování a testování aplikačního 
softwaru. 

Elektronický technik pro 
zařízení a systémy 

Výroba, konfigurace a instalace, údržba, testování a nastavení 
elektronických součástek, zařízení a systémů. 

Elektronický technik pro 
informační a systémovou 
technologii 

Vývoj, implementace, instalace, konfigurace a údržba průmyslových 
IT systémů a jejich rozhraní. 

IT systémový inženýr / ka 
Uvedení do provozu, konfigurace, diagnostika, řešení problémů, 
opravy IT systémů. 

IT specialista / kyně 
Instalace, plánování a navrhování IT řešení, podpory a podpory, 
včetně řešení IT instalací; 
Výběr, integrace, konfigurace, testování a dokumentování IT systémů 
(integrace FR systémů); 
Modelovat, programovat, spravovat, dokumentovat a testovat IT 
aplikace (vývoj aplikací FR). 
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"-" Změny nemají vliv na popis úlohy. 

Oblasti činnosti profesí M + E, které jsou 

uvedeny podle sériových čísel učňovského 

profilu v rámcovém plánu vzdělávání. 

interpretace: 

j / - Změny se týkají popisu práce a 

předpisů (AO-Punkt). 

Změny v odvětví 4.0 se odrážejí v devíti obecných akčních oblastech, které jsou 

referencí pro regulační rozhodnutí. 

Analýzou celého profilu práce lze provést posouzení vhodnosti povolání pro činnost v 

příslušných oblastech činnosti Průmysl 4.0. Toto hodnocení je uvedeno v kapitole 8.3.2 a 

je založeno na souhrnném posouzení vhodnosti pro jednotlivá školení. 

Pro hodnocení na úrovni jednotlivých vzdělávacích pozic se pro hodnocení používají tři 

alternativy. Tyto názvy jsou uvedeny níže (viz také následující přehled): 

- - "-" znamená, že změny v profesních oblastech průmyslu 4.0 nemají vliv na pracovní 

pozici; 

- konstatuje se, že změny v profesních oborech průmyslu 4.0 jsou dostatečně 

zohledněny v pozici profesního obrazu; 

- „^“ uvádí, že změny v profesních oblastech průmyslu 4.0 mohou být kompenzovány 

úpravou obsahu školení. 

přehled 

Kódování ratingu 

M + E Profese Empirické znalosti o změně 

 v profesních oblastech a sladění s 

regulačními předpisy 

"*" Změny mohou být kompenzovány 

zohledněním předpisů. 

„Tříbodový“ ratingový systém byl záměrně používán k zajištění toho, aby rozsah výkladu 

nebyl v posouzení, že již není možné provádět úkoly a rozhodnutí, tak jemně 

diferencovaný.  
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8.3.2 Posouzení povolání pomocí analýzy obálky 

Aby bylo možné určit profesní oblasti činnosti co nejjednotněji pro všechny profese M + 

E, tabulka 8 definovala oblasti činnosti specifické pro povolání s odkazem na pracovní 

kontext (oblasti použití, oblasti specializace, oblasti činnosti). Budou zváženy profese IT, 

které byly v průzkumech identifikovány jako profese s vysokou afinitou k průmyslu 4.0. 

Definice jsou orientovány na kompetence. 

Výsledné výsledky regulační analýzy jsou pak porovnány s obecnými akčními poli 

Průmyslu 4.0, aby bylo možné určit odchylky nebo podobnosti. Toto bude pro každé 

jednotlivé současné zaměstnání M + E (Stand: Prosince 2015). Souhrnné hodnocení je 

shrnuto v tabulce 9. 

Posouzení provedená pro jednotlivá povolání jsou uvedena v tabulkách v příloze (tabulky 

11 až 30). Tato forma prezentace byla vybrána tak, aby byl text v hlavních kapitolách 

jasný. 

Tabulka 9 (matice) poskytuje souhrnné informace pro všechny profese M + E a pro 

vybraná povolání v oblasti IT, zda jsou stávající profesní profily ovlivněny implementací 

odvětví 4.0 a výsledné změny v devíti obecných oblastech činnosti. Postup hodnocení 

každého jednotlivého zaměstnání pomocí analýzy pokrytí je popsán na začátku této 

části. 

Hodnocení každé profese s celkovým skóre na 

- Základ postupu pro analýzu obalu a. \ T 

- obecná pole aktivity Průmysl 4.0 (viz Horizontální v matici) 

Jmenuje se, jak intenzivně jsou jednotlivé pracovní náplně ovlivňovány implementací 

Průmysl 4.0. Celkové posouzení každého povolání v bodech a individuální hodnocení 

každého povolání (viz tabulka 9 a tabulky 11 až 30 v příloze) také poskytuje informace o 

tom, zda a jak intenzivně by měl být profil práce upraven a změněn tak, aby splňoval 

požadavky odvětví 4.0. , Z hodnocení je také zřejmé, které profese, alespoň v současné 

době, nejsou (nebo ještě nejsou) postiženy implementací Průmysl 4.0. 

K celkovému posouzení se používá podrobné posouzení profese pomocí analýzy obálky. 

Níže je uveden příklad pro technika analytika / mechatronika: 

Mechanik zařízení / -čka 

Obecné posouzení 

Tato profese je ovlivněna pouze vývojem v průmyslu 4.0 v aplikační oblasti 

zpracovatelského průmyslu, a má tak pouze nízkou úroveň pokrytí v oblastech průmyslu 

4.0. Odborníci dosáhli skóre 2,0 bodů, tj. Práce je umístěna na ose Výroba Výroba v 

Atlasu Průmyslu 4.0 na úplném okraji (viz obrázek 22). 

Ostatní zaměření oborů Průmysl 4.0, jako je vytváření výrobních sítí, řízení výroby, 

plánování výroby a organizace, je jen stěží jedním z hlavních cílů předpisů této profese. 

Mechatronik / čka 

komentář 

Profese mechatroniky vyhovuje požadavkům úkolů v kontextu Průmysl 4.0, zejména pro 

plánování, výstavbu, instalaci a řešení problémů systémů a systémů ve výrobě. S 

ohledem na propojení všech mechatronických zařízení a softwarově založenou 
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manipulaci a konfiguraci, jakož i analýzu chyb podporovanou IT (viz pyramida 

automatizace) není v popisu práce dobře zakotvena. 

Obecné posouzení 

Profesní profil má ve své základní části vysokou provázanost se změnami způsobenými 

průmyslem 4.0 a může být přizpůsoben novým požadavkům v mnoha oblastech činnosti. 

Je zvláště vhodný pro údržbu v systémech Industrie 4.0 a má vysokou afinitu k 

průmyslovým oblastem Průmysl 4.0 v bodovém hodnocení 5,5 bodu. Především je třeba 

zkoumat, jak mohou být požadavky z hlediska softwaru začleněny do popisu práce. 

Tabulka 9 

Shrnutí hodnocení všech profesí M + E a vybraných IT profesí na základě 

empiricky odvozených změn v důsledku Průmysl 4.0 
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Mechanik zařízení / -čka - - 
-- 1 l 1 

- - - 
2 1,8 

Průmyslový mechanik / čka ✓ ✓ ✓ 
1 l 1 ✓ ✓ ✓ 

7.5 5.5 

Konstrukční mechanik / čka 
         

0 0 

Nástrojař / -ka - - - 
l l l ✓ - 

- 
2,5 2 

Mechanik obrábění / -čka - - - ✓ 
l ✓ 

- - ✓ 
3,5 3,5 

Výrobní mechanik / čka - - 
1 l 

- - - - - 
1 1 

Specialista na kovovýrobu 
         

0 0 

Obsluha strojů a zařízení 

         

0 0 
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Při posuzování jednotlivých profesí se s běžnými profesními profily profesních profilů 

zachází takto: \ t Společné základní kvalifikace nebo srovnatelné pozice (většinou 

pracovní profily 1 až 12) profesí průmyslových kovoobrábění jsou zčásti relevantní pro 

změněné požadavky Průmyslu 4.0, ale nejsou zahrnuty do specifického hodnocení s 

ohledem na Průmysl 4.0. Důvodem je, že tyto pozice mají mimořádný význam. 

Především plánování, organizace a hodnocení práce, provozní a technická komunikace, 

řídicí technologie a orientace na zákazníka jsou důležité pro práci ve výrobě v síti ve 

všech obecných oblastech činnosti. Zde by měly být prováděny vhodné interpretace a 

implementace, zejména v tréninkové praxi, s cílem zintenzivnit propojení s Průmysl 4.0 

pro řídicí techniku, komunikační technologie a spolupráci mezi doménami. To je 

nezbytné pro splnění moderních výrobních principů. 

Vysvětlení pojmů: Základní dovednosti, integrační dovednosti, znalosti a dovednosti, 

společné pracovní postavení 

Školicí předpisy specifikují základní pracovní pozice (mezi čtyřmi a dvanácti) s 

terminologií uvedenou v názvu. 

Obsah, kvalifikace a / nebo kompetence, které jsou jim přiděleny, mají převažující 

význam - často napříč jednotlivými profily zaměstnání - a jsou jedním ze základů každé 

jednotlivé profese. Tyto pozice mají obecný význam, a to i s ohledem na odvětví 4.0. 

Tato analýza je v analýze vyjádřena následujícím označením: "Převažující obecný 

význam ve smyslu základů". 

Mechatronik / čka T ✓ ✓ T -- -- -- - ✓ 5.5 6 

Výrobní technolog / ině - - - - -- - - - - 0,5 2 

Technické / r 

Produktový designér/ka 
Í 

        

0,5 0,5 

Technické / r 

Systém Planner / in 

         

0 0 

Průmyslový elektrikář/ka 
         

0 0 

Elektronický technik pro techniku 

strojů a hnací techniky 

         

0 0 

Elektronik / čka pro budovy a 

infrastrukturu 

         

0 0 

Elektronický technik pro 

průmyslové inženýrství 
Í -- ✓ ✓ -- ✓ - - ✓ 4,5 5 

Elektronický technik pro 

automatizační techniku 
✓ ✓ ✓ 

 

✓ ✓ -- ø ✓ 7.5 7.5 

Elektronický technik pro zařízení 

a systémy 
ø -- ✓ -- -- - -- ø ✓ 5 3,5 

Elektronický technik pro 

informační a systémovou 

technologii 

-- -- Í -- -- -- -- - -- 4 4 

IT systémový inženýr / ka ø ✓ -- - - -- -- - -- 3,5 4 

IT specialista / kyně ✓ 
 

✓ - -- -- - - ✓ 5 5.5 
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Pokud jde o otázku nezbytných změn a optimalizací v kontextu Průmyslu 4.0, řeší se tyto 

pracovní pozice, které nepatří mezi základní prvky zde zmíněné. 

8.4 Zjištění z analýzy pokrytí 

Srovnání pracovních profilů a nových kvalifikačních požadavků na základě vlivu Průmysl 

4.0 na základě definovaných obecných oblastí činnosti poukazuje na vhodnost oblastí 

klastrových akcí a přiřazení čtyř nejdůležitějších profilů pracovních příležitostí pro 

Průmysl 4.0 (celková relevance skóre> 5). Toto přiřazení je uvedeno v tabulce 10. 

Stupeň přiřazení je dále diferencován do tří úrovní, které jsou barevně označeny 

stupněm černění. Označení vyjadřuje, která z pracovních pozic odpovídá požadavkům 

průmyslu 4.0 v jaké míře. Následující souhrnná vysvětlení. 

Pro inženýra mechatroniky je třeba poznamenat, že předpisy jasně neuvádějí význam 

tohoto profilu pro údržbu. Ve skutečnosti však hraje významnou roli orientace profilu na 

servis a údržbu. Překvapivě to může být, že výrobní technologové vykazují jen malé 

pokrytí. Důvodem je skutečnost, že tento profil má malou konkrétní relevanci výroby, ale 

je spíše formulován z hlediska služeb s ohledem na výrobní prostředí. 

- Průmyslový mechanik: Aby mohli průmysloví mechanici plnit hlavní úkoly údržby, 

monitorování zařízení, řízení procesů, správy dat a řešení problémů, musí být sanace 

aktualizována. Zastaralý obsah školení o „konvenční“ řídicí technologii a 

nestandardních přístupech k monitorování a diagnostickým úkolům ve výrobě musí 

být aktualizován a revidován s ohledem na vliv síťových výrobních systémů a 

softwarové aplikace pro řízení a monitorování zařízení a diagnostiku poruch 

založenou na IT. 

- Mechatronik/čka Popis úlohy je vhodný pro sestavení, nastavení a konfiguraci 

výrobních systémů a správu procesů. Mechatroničtí inženýři by se však museli 

naučit pracovat s kybernetickými systémy ve výrobě od samého počátku, místo 

aby byli konfrontováni s omezeným výběrem obsahu v technických a 

elektrotechnických profesích (s důrazem na integrační přístup). Popis práce je 

příliš ovlivněn porozuměním mechatroniky, která začíná přidáním mechaniky, 

pneumatik, hydrauliky, elektrotechniky, řídicí techniky, měřicí techniky, 

informačních a komunikačních technologií a tak dále. Má-li se připravit na Průmysl 

4.0, musí být důsledně integrován, a tedy více procesně závislý. 

- Elektronický technik pro automatizační techniku Podobně jako inženýr mechatroniky, 

tato práce dobře zapadá do požadavků Průmysl 4.0 - je ještě vhodnější pro vytváření 

sítí výrobních systémů, ale musela by být více orientovaná na výrobu, protože 

orientace popisu práce se doposud více zaměřovala na elektrotechnickou a IT 

infrastrukturu. 

- IT specialista /ka: Popis práce je vhodný pro realizaci úkolů vytváření sítí a 

provozování výrobních zařízení podporovaných IT v kontextu implementace Průmysl 

4.0. Za tímto účelem by však musely být výrobní procesy umístěny do centra této 

profese. 

Tabulka 10 

Shlukování akčních polí 
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Vysoká vhodnost profilu práce pro převzetí úkolů v oblasti 

generického odvětví Průmysl 4.0 (s úpravami / dodatky) (/) 

Žádné změny v profilech pracovních míst s cílem převzít úkoly v 

oblasti generického odvětví Průmysl 4.0 (-) 

Přestože tyto čtyři profily pracovních míst vykazují těsnou blízkost požadavků odvětví 

4.0, je vhodné aktualizovat obsah a kompetence jednotlivých školení, aby se v nich lépe 

zakotvily obecné oblasti činnosti Průmysl 4.0. Tabulka 10 ukazuje, na které oblasti 

aktivity by se aktualizace měly zaměřit. 

Zde je podrobný popis dalších popisů prací a jejich bližší vztah k požadavkům 

vyplývajícím z Průmyslu 4.0, protože tabulka 9 poskytuje dostatečný přehled a 

podrobnější hodnocení naleznete v příloze. Níže je však uveden seznam všech 

profesních profilů M + E (včetně dvou IT profilů), které byly vytvořeny, aby byly lépe 

Průmyslový mechanik / 
čka 

Elektronický technik pro 

automatizační techniku 

Mechatronik / čka 

IT specialista / kyně 

zaměřit: Průmysl 4.0 "Údržba a 

provoz zařízení" 

zaměřit: Průmysl 4.0 "Nastavení 

systému a diagnostika chyb" 

zaměřit: Průmysl 4.0 "Výrobní 

informatika / Sítě sítí a 

diagnostika poruch IT" 

plánování zařízení plánování zařízení plánování zařízení 

výstavbu zařízení výstavbu zařízení výstavbu zařízení 

vybavení zařízením a uvedení 

do provozu 

vybavení zařízením a uvedení 

do provozu 

vybavení zařízením a uvedení 

do provozu 

monitorovací systém monitorovací systém monitorovací systém 

řízení procesů řízení procesů řízení procesů 
 

Datový management Datový management Datový management 

Údržba Údržba Údržba 

Oprava Oprava Oprava 

Odstraňování problémů Odstraňování problémů a Odstraňování problémů a 
 Řešení problémů Řešení problémů 

Vhodnost popisu pracovní pozice pro převzetí úkolů v oblasti obecné činnosti Průmysl 4.0 (s 

úpravami / dodatky / úpravami) (l) 
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hodnoceny z hlediska jejich významu z hlediska průmyslu 4.0. 

Z analýzy pokrytí lze konstatovat, že jeden profil práce nemusí být schopen zvládnout 

všechny výzvy, které představuje průmysl 4.0; Kromě toho jsou požadavky příliš 

rozmanité a široké. Proto je vhodné umístit vhodné profesní profily do profesního atlasu 

Průmysl 4.0 s cílem získat přehled o orientaci a vhodnosti jednotlivých pracovních profilů 

(viz obr. 22). Základem pro umístění jednotlivých profesních profilů v pracovním atlasu je 

celkový počet udělených bodů. 

Obrázek 22 

Profese M + E a vybrané IT profese v Atlasu Industrie 4.0 Occupations Atlas 

(vnitřní okruh: Relevance 5-10; vnější prstenec: Relevance 2-5) 

 

Zdroj: Vlastní prezentace

výroba sítí 

 

(Výroba / údržba / provoz zařízení) 
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PROFIBUS Proces Fieldbus, standard pro fieldbus komunikaci 

QR kód 

Kód rychlé odezvy, metoda získávání informací pro stroj 

RFID Radiofrekvenční identifikace, rádiová identifikace 

SAP Výrobce pro ERP software / software společnosti 

SCADA 
Dozorová kontrola a sběr dat Získávání, sledování a řízení technických procesů 

pomocí IT 

dílenské dílenské 

SPC 

Statistické řízení procesů - statistické řízení procesů / kontrola kvality 

SPS Programovatelné logické regulátory 

VDMA Německá strojírenská federace: 

Wiki Databáze, kterou mohou upravovat přímo uživatelé / návštěvníci 

Fi Bezdrátová místní síť 

ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV 
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Poděkování  

Autoři děkují následujícím organizacím za účast ve studii: 

Německá kapitola AFSMI e. V. 

Akademie pro vzdělávání učitelů a vedení - odborné školy AUDI AG 

Bavorské ministerstvo školství a kultury, vědy a umění bbw - Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft e. V. 

BiBB - Federální institut odborného vzdělávání BMW AG 

BROSE FAHRZEUGTEILE GmbH & Co. KG 

Evropská univerzita Flensburg 

Festo AG & Co. KG 

Didaktika Festo SE 

Fraunhoferova akademie 

Fraunhofer IAO Stuttgart 

CELKEM KOV - Sdružení zaměstnavatelů v oblasti kovového a elektrotechnického průmyslu 

e. V. Jungheinrich AG KATHREIN-WERKE KG KUKA AG 

KUKA Robot GmbH 

KUKA Systems GmbH 

MAN Diesel & Turbo SE 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

MSF Vathauer Antriebstechnik GmbH 

OHB Teledata GmbH 

Robert Bosch GmbH 

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG 

Seeburger AG 

Siemens AG 

ThyssenKrupp Systems Engineering GmbH Trumpf GmbH & Co. KG Technická univerzita v 

Dortmundu Technická univerzita v Drážďanech Technická univerzita v Mnichově Univerzita v 

Brémách WAREMA Renkhoff SE ZF Friedrichshafen AG
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Příloha  

V příloze jsou tabulky uvedeny pro každou profesi, která dokumentuje výsledek srovnání. 

Posuny byly provedeny tak, aby byl hlavní dokument lépe čitelný. 

Tabulka 11 

Mechanismus zařízení - hodnocení 

rodový 
Oblast akce -o 

1-12 Základní kvalifikace obecného významu ve smyslu základů 

 

komentář 

- 01: B) Zkontrolujte funkčnost regulačních a regulačních zařízení a bezpečnostních zařízení. 

- Zdá se, že je nezbytné doplnit procesní průmysl, pokud jde o vytváření sítí a jeho analýzu, 

monitorování a zavádění. 

- 02: e) Vytvořit testovací protokoly. 

- Mělo by být zahrnuto využití monitorovacích systémů a vizualizace procesů v procesním 

průmyslu a také dokumentační systémy podporované IT. 

- 03: F) aplikovat systémy zajišťování kvality ve své vlastní oblasti práce; Systematicky 

vyhledávat, odstraňovat a dokumentovat příčiny vad kvality. 

- G) Výběr a použití zkušebních postupů a zkušebního zařízení, stanovení použitelnosti 

zkušebního zařízení, použití zkušebních plánů a předpisů pro provozní zkoušky, 

dokumentování výsledků. Zde je třeba ověřit, zda formulace adekvátně řeší požadavky 

13 Úpravy úloh 
l/ ✓  ✓  

— — — — — — 

14 Výroba a montáž 
komponentů a sestav 

- ✓  
— — — — — — — 

15 údržba; Detekce, omezení 
a oprav chyb a poruch 

— — — — — — t /  

✓  

16 Zkontrolujte komponenty a 
vybavení 

- — 
? 1 ? 2 

— — — — — 

17 obchodních procesů a 
systémů zajišťování kvality v 
dané oblasti 

— — — ? 3 ? 3 ? 3 — — — 
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obsažené ve změněných oblastech činnosti. 

Obecné posouzení 

Tato profese je ovlivněna pouze vývojem Průmysl 4.0 v aplikační oblasti zpracovatelského 

průmyslu, a má tak jen malé pokrytí oblastí působnosti Průmysl 4.0. Odborníci dosáhli skóre 2,0 

bodů, tj. Práce je umístěna na ose Výroba Výroba v Atlasu Průmyslu 4.0 na úplném okraji (viz 

obrázek 22). Další zaměření průmyslu 

4.0- Oblasti činnosti, jako je vytváření výrobních sítí, řízení výroby, plánování výroby a 

organizace, jsou stěží jedním z hlavních cílů předpisů této profese. 

Tabulka 12 

Inženýr mechatroniky - hodnocení 

rodový 
Oblast působení ■ o 

 

1 až 4 

Obecně obecný význam z hlediska základů 

5 provozní a technická 

komunikace, \ t 
- - - - -  1 -  -  

-  

6 Plánování a řízení 
pracovních procesů ... \ t 

l - l - - - - - - 

7 Řízení kvality ^ ^ 
 

8 Zkontrolujte, Mark a 
Mark 

 ----------------------------------------  - - - - 
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komentář 

Profese mechatroniky vyhovuje požadavkům úkolů v kontextu Průmysl 4.0, zejména pro 

plánování, výstavbu, instalaci a řešení problémů systémů a systémů ve výrobě. V popisu práce 

však není dobře zakotvena úvaha o propojení všech mechatronických zařízení a softwarově 

orientované manipulace a konfigurace, jakož i analýza chyb podporovaná IT (viz automatizační 

pyramida).  

9 Ruční a strojní řezání, 
řezání a tváření 

         

10 spojení - - - - - - - - - 

11 Instalace elektrických 
sestav a součástí 

- l - - - - - - - 

12 Měření a kontrola 
elektrických veličin 

 

l - - - - - - T 

13 Instalace a testování 
hardwarových a 
softwarových komponent 

1 

l/ l - - ✓ 
- - - 

14 Nastavení a testování 

ovládacích prvků 

 1 
- - - - - - - 

15 Programování 
mechatronických systémů 

- - ✓ l ✓ - - - 
l 

16 Montáž sestav a součástí 
do strojů a systémů 

- l - - - - - - - 

17 Montáž a demontáž 
strojů, systémů a instalací; 
Doprava a zálohování 

         

18 Kontrola a nastavení 
funkcí mechatronických 
systémů 

- -- -- ) l l - - ✓ 

19 Uvedení do provozu a 
provoz mechatronických 
systémů 

- - l - - - - - - 

20 Údržba mechatronických 
systémů 

- - - - - - 
1 

- 
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Obecné posouzení 

Profesní profil má ve své základní části vysokou provázanost se změnami způsobenými 

průmyslem 4.0 a může být přizpůsoben novým požadavkům v mnoha oblastech činnosti. Je 

zvláště vhodný pro údržbu v systémech Industrie 4.0 a má vysokou afinitu k průmyslovým 

oblastem Průmysl 4.0 v bodovém hodnocení 5,5 bodu. Především je třeba zkoumat, jak mohou 

být požadavky z hlediska softwaru začleněny do popisu práce. 

Tabulka 13 

 Průmyslový mechanik - recenze 
1-12 Základní kvalifikace obecného významu ve smyslu základů 

 

17 obchodních procesů a 
systémů zajišťování kvality v 
dané oblasti  

13 Výroba, montáž a 
demontáž součástí, sestav a 
systémů 

✓ l i/ - - - - - - 

14 Zajištění 
provozuschopnosti 
technických systémů 

l ✓ 
- i I 1 ' 1

 t / 

15 Údržba technických 
systémů 

- - - tll ✓ ✓ - 

16 Konstrukce, rozšiřování a 
zkoušení elektrotechnických 
komponent řídicí techniky 

i tltllllt 
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pole působnosti 

O) 
c 
3 
C 
CO 

3 
CD 
■ Q 
3 
CD 
C 
CD 
O) 
iS 
c 

T3 
C 

3 
O) 
c 

, o S 
c-c 
C CD C 
* Q 

Q3 .2 
O) 4s 
ra o> 
r- 
 ̂5 

O) 
c 

€ 
§ 
5 
*Q 
C 
O) 
■ S 
c 

c 
S 
O) 
cc 
c 
cc 

c 
CD 

vi
z 
CD 

O) 
CD 

C 
CD 

O) 
c 
3 
CD 

O) 
c 
3 
-tj 
CD 

viz 
CO 
■ O 

1  
€ j = 

komentář 

Průmyslová mechanika může být v zásadě vyškolena tak, aby splňovala nové požadavky Průmysl 

4.0; zejména v oblasti údržby. To však vyžaduje odpovídající výklad velmi otevřeně 

formulovaných pracovních profilů 14 a 15. Je třeba provést revizi především v pracovním 

postavení 16, které je formulováno velmi daleko od nových technologií a procesů spojených se 

sítí. Základní design tohoto profesionálního profilu dosahuje svých limitů v úkolech souvisejících s 

propojováním výrobních zařízení a jejich řešení problémů založených na IT. 

Obecné posouzení 

Profesní profil má ve své základní části spojitost se změnami způsobenými průmyslem 4.0 a 

může být upraven v oblasti monitoringu zařízení, řízení procesů a správy dat. Je vhodný zejména 

pro údržbu v systémech Industrie 4.0. 

Tabulka 14 

 Stavební mechanik - recenze 

  

1-12 Klíčové kvalifikace Obecně obecný význam z hlediska základů 

13 Použijte technickou 
dokumentaci 

-  ----------------------------------------------------------------------  

14 oddělování a tváření -  ----------------------------------------------------------------------  

15 vkládání obráběcích 
strojů 

-  ----------------------------------------------------------------------  

16 spojovacích komponent -  ----------------------------------------------------------------------  

17 Vkládání zařízení a 
pomocných konstrukcí 

-  ----------------------------------------------------------------------  

18 Montáž a demontáž 
kovových konstrukcí 

-  ----------------------------------------------------------------------  

odborné pozice 
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19 Testování součástí a sestav 20 Obchodní procesy a systémy 
zabezpečování jakosti v oboru 

Obecné posouzení 
Profese není relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

Tabulka 15 

Mechanik nástroje - recenze 

rodový 
Oblast působení ■ o 

1-12 Základní kvalifikace obecného významu ve smyslu základů 

13 Komponenty s různými obráběcími postupy 14 Montáž a demontáž 

 

19 podnikových procesů a systémů zajišťování kvality v dané oblasti 

komentář 

Mechanika nástrojů je konfrontována s dopady Průmysl 4.0 v oblasti spojování obráběcích strojů 

a výrobních systémů. V tomto ohledu by byla důležitá zejména revize profilů pracovních míst 16 a 

17, aby se lépe zmapovaly úkoly monitorování procesů, jakož i získávání údajů, uchovávání údajů 

a analýza údajů z výrobních systémů v síti a v síti. 

Obecné posouzení 
Zaměstnání je jen částečně relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

Tabulka 16 

Řezací mechanik - recenze 

rodový 
Oblast akce -o 

15 Testování a přenos — -   - - - - - 

16 Údržba komponent a sestav - - 

 

T  
l l ✓  

- - 

17 Programování _ strojů nebo 
systémů 

- - 

 

T  
l l 

- - - 

18 Kontrola _ 
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1-12 Základní kvalifikace obecného významu ve smyslu základů 

  

13 Plánování procesu výroby - — l l - - — 

14 Programování numericky řízených 
obráběcích strojů nebo výrobních systémů 

— — l l - - — 

15 Nastavení výrobních nebo výrobních 
strojů 

1 

— - - - - — 

16 Výroba obrobků — — - - - - — 

17 Monitorování a optimalizace výrobních 
procesů 

— l/ l ✓ - - t / 

18 obchodních procesů a systémů 
zabezpečování jakosti v oboru 

— — - - - - — 
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komentář 

Obsluha řezacích strojů je konfrontována s účinky Průmysl 4.0 v oblasti výroby a spojování 

obráběcích strojů se síťovými výrobními systémy. V tomto ohledu by bylo vhodné zohlednit změny 

v profilech pracovních míst 13, 14 a 17. Operátoři řezacích strojů mohou v užším oboru výroby 

jistě převzít integraci do síťových výrobních systémů monitorováním obráběcích strojů a nástrojů 

včetně zkušebního zařízení a také úprav / analýzy dat nebo přizpůsobení programovacích sad 

prostřednictvím síťových výrobních systémů. 

Obecné posouzení 

Zaměstnání je jen částečně relevantní pro další úkoly v kontextu průmyslu 4.0. Profese však bude 

spojena s propojenými výrobními systémy, což povede ke změně úkolů v souvislosti s další 

digitalizací pracovního světa. 

Tabulka 17 

 Výrobní mechanik - Posouzení 
 

Integrační dovednosti, znalosti a schopnosti jsou relevantní z hlediska základních úkolů souvisejících s průmyslem 4.0.  

1 -7 Integrační cíl - Obecně všeobecný význam ve smyslu základů, znalostí a osudů 
78 

dovedností 

1 Rozlišení a klasifikace materiálů, 
dodávek a dodávek 

_ _ _ _ _ _ _ 

2 Nastavení strojů a technických systémů 
T  

_ l i _ _ _ 

3 Výroba komponentů _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c 

4
2 
C
O 
c 

c 

4
2 
C
O 
c 
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komentář 

S úpravami, výrobní mechanika v oblasti nastavení a monitorování výrobních procesů (v oblasti 

sériové výroby) by mohla splňovat požadavky požadavků Průmysl 4.0. Je však třeba brát v úvahu 

výrobní procesy podporované softwarem, zejména v případě: 

-2 c) Stanovení výrobních dat při uvádění strojů a technických systémů do provozu, porovnání s 

přednastavenými hodnotami a seřízení - 6,7 V pozicích profilů pracovních míst by bylo nutné 

zvážit monitorování a diagnostiku založenou na IT a vytváření sítí výrobních procesů. 

Koncepce této profese je však více orientována na standardní úkoly ve výrobě, aby speciální 

profese Industrie 4.0 tuto profesi přeceňovala. 

Obecné posouzení 
Profese je sotva relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 
Tabulka 18 

Specialista na kovovýrobu - hodnocení 

rodový 
Oblast působení ■ o 

4 Vytváření společných spojů _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 Montáž a demontáž součástí a 
sestav 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

6 Montáž, připojení a zkoušení 
elektrických a elektronických 
součástí a sestav 

l _ _ _ _ _ _ _ 

7 Monitorování a optimalizace 
procesů montáže a demontáže 

_ l l _ _ _ _ l 

8 Použití řídicí techniky _ _ _ _ _ _ _ 
✓ 

9 Kontrola a nastavení _ funkcí na 
sestavách nebo na kompletních 
výrobcích 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

10 stávky, zajištění a přeprava _ _ _ _ _ _ _ _ 

11 Udržování stroje _ a technické 
systémy 

_ _ _ _ _ l _ _ 
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1-5 Sdílený odborný a obecný význam z hlediska základních profesí a integrity 
dovednosti, znalosti a 
dovednosti 1-7 podle 
oddílu F 77 

 

                                            
77 Společné profesní profilování a integrační dovednosti, znalosti a dovednosti jsou důležité z hlediska základů úkolů souvisejících s 

průmyslem 4.0. 

Montážní technologie FR 

1 Plánování a příprava _ pro 
procesy montáže a demontáže 

- - - - - - - - 

2 Montáž a demontáž součástí a 
sestav 

- - - - - - - - 

3 Připojení - - - - - - - - 

4 Monitorování a optimalizace 
procesů montáže a demontáže 

- 1 l - - - - 

1 

FR konstrukční inženýrství 

1 Plánování a příprava _ pro 
procesy montáže a demontáže 

- - - - - - - - 
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komentář 

Díky "úzkému" školení mohou odborníci v oblasti technologie kovů v nejlepším případě vykonávat 

úkoly pod dohledem v rámci odvětví 4.0. Oblast konstrukčního inženýrství je prakticky nedotčena; 

V oblasti montážní techniky se setkává v začátcích pod odborným profilem "výrobní mechanika", v 

oborech technologie obrábění a tváření a technologie drátů platí v počátcích pod odborným 

profilem "řezací stroj". 
Obecné posouzení 
Profese není relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

Tabulka 19 

Obsluha strojů a zařízení - hodnocení 

2 Montáž a demontáž kovových 
konstrukcí 

        

3 řezání a tváření _ - - - - - - - - 

4 spojovací součásti _ - - - - - - - - 

5 Zpracování a ochrana povrchů - - - - - - - - 

FR technologie obrábění 

1 Plánování výrobních procesů - - - - - - - - 

2 Nastavení obráběcích strojů a 
výrobních systémů 

- - - - - - - - 

3 Výroba obrobků - - - - - - - - 

4 Monitorování a optimalizace 
výrobních procesů 

- 1 l i 
- - - l 

FR tváření a drátová technologie 

1 Nastavení a vybavení řezacích 
nebo tvářecích strojů 

- - - - - - - - 

2 Výroba výrobků - - - - - - - - 

3 Monitorování a optimalizace 
výrobních procesů 

- -  - - - - l 

4 Povrchové a tepelné zpracování - - - - - - - - 
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rodový 
Oblast působení ■ o 

 

komentář 

Provozovatelé strojů a zařízení mohou také dohlížet na výrobní zařízení, která jsou propojena 

s přístupy Průmysl 4.0 ve smyslu řízeného provádění specifických instalačních a 

monitorovacích úloh. Kromě toho se zdá, že žádné úkoly z kontextu průmyslu 4.0 nejsou pro 

profil práce relevantní.

1 až 8 
Obecně obecný význam z hlediska základů 

1 Přiřazení a manipulace s 
materiálem, dodávkami a 
dodávkami 

- - - - - - - - - 

2 Plánování a příprava 
pracovních procesů 

- - - - - - - - - 

3 Průmyslové výrobní 
techniky 

- - - - - - - - - 

4 řídicí technologie - - - l l - - - - 

5 Nastavení a provoz 
výrobních zařízení 

- - T l - - - - - 

6 řízení toku materiálu - - - - - - - - - 

7 Údržba a kontrola strojů 
a zařízení 

- - - - - - - - - 

8 Provádění opatření k 
zajištění kvality 

- - - - - - - - - 
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Obecné posouzení 
Profese není relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

Tabulka 20 

Výrobní technolog - hodnocení 

rodový 
Oblast působení ■ o 

 

komentář 

Výrobní technologové jsou ovlivněni výrobními podpůrnými službami a výrobním zařízením 

Industrie 4.0. Popis práce je však vhodnější pro podporu změn v logistice a plánování a řízení 

procesů na vyšší úrovni, jakož i pro instalaci zařízení v kontextu Průmysl 4.0. Sotva si klade za cíl 

převzít produktivní úkoly ve výrobních technologiích, jako je monitorování nebo údržba zařízení. 

Kromě toho formulace často odkazují na úkoly související s inženýrstvím. 

Obecné posouzení 

Zaměstnání je zčásti relevantní pro úkoly v souvislosti s odvětvím 4.0 a muselo by být 

přizpůsobeno požadavkům Průmysl 4.0 pro oblasti akčního plánování rostlin, instalace zařízení a 

řízení procesů. 
Tabulka 21 

Technický produktový designér / technický / systémový plánovač - hodnocení 

rodový 
Oblast působení ■ o 

1 až 5 integračních dovedností obecného významu ve smyslu základního 
dovednosti, znalosti a dovednosti 
dovedností 

1 provoz výrobních zařízení 1 - 
1 1 ll 

- - - 

2 Nastavení a údržba 
výrobních zařízení 

lll - - - - - - 

3 Konfigurace výrobních 
zařízení 

- - T - l - - - - 

4 Blíží se výrobní zařízení - - l - - - - - - 

5 Návrh a zabezpečení 
výrobních procesů 

- - - - l 1 - - - 
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... zvláště 

Profil vytvoření produktu} 
(viz oddíl B TPD) 
2.1) 

Běžící simulace f NEN (TPD oddíl B: 4 

Simulace a prezentace f ce (TPD oddíl C: 4 

komentář 

Konstrukční povolání jsou ovlivněna nepřímo nepřímo v oblasti plánování výrobních závodů v 

kontextu Průmyslu 4.0 a zde Techničtí návrháři (TPD) silnější než techničtí projektanti (TSP). TPD 

jsou konfrontovány zejména s plánováním zařízení s CPS v oblasti a) konstrukce a konstrukce 

výrobků, b) konstrukce strojů a zařízení. Jedná se zejména o tovární plánování a simulaci a 

virtualizaci výrobních procesů, které jsou podporovány oběma profesemi. Pro ostatní oblasti 

činnosti jsou povolání méně relevantní. Úkoly mají vysokou provázanost s pomocnými úkoly pro 

inženýry. 

Obecné posouzení 

Okupace TPD je stěží pro úkoly v kontextu Průmyslu 4.0, zaměstnání TSP není relevantní.
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rodový 

Oblast působení ■ o 

1 až 6 Integrační dokončení Obecně relevantní ve smyslu základního 
dovednosti, znalosti a dovednosti 
dovedností 

 

Výroba komponentů a zařízení 
Výroba a uvádění 
zařízení a systémů do 
provozu 

komentář 

Profese není vhodná pro úkoly v kontextu Průmyslu 4.0 z důvodu "úzkého" školení. V 

nejlepším případě lze provádět úkoly podle instrukcí pro připojení a používání CPS. 

Obrábění, montáž a připojení 
mechanických součástí a 
elektrických zařízení 

_ 

l 

_ _ _ _ _ _ 

Měření a analýza elektrických 
funkcí a systémů 

l _ _ _ _ _ _ _ 

Posouzení bezpečnosti elektrických 
instalací a zdrojů 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Instalovat a konfigurovat IT systémy _ 
Í 

_ _ _ _ _ _ 

Operační technologie FR 

Technická objednávka _ _ _ _ _ _ _ _ 

Instalace a uvedení do provozu 
elektrických zařízení _ vzít 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Údržba zařízení a systémů _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

FR zařízení a systémy 

Technická objednávka 
        

analýza 
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Obecné posouzení 
Profese není relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

Tabulka 23 

Elektronický technik pro techniku strojů a hnací techniky 

rodový 
Oblast působení ■ o 

1 -11 Základní kvalifikace Obecně relevantní ve smyslu základů 

12 Technická analýza, vývoj řešení 

- - - - - - - 

13 Mount and Demon _ _ 
zvířata 
Stroje 

- - - - - - - 

14 Vytváření zábalů - - - - - - - 

15 Instalace a provozování diskových 
systémů 

* - - -- - - - 

16 Údržba pomocných operačních systémů - - - - - - - 

17 obchodních procesů _ _ a 
řízení kvality 

- - - - - - - 
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I když společné základní kvalifikace (profesní pozice 1 až 11) průmyslových elektrotechnických 

profesí jsou zčásti relevantní pro změněné požadavky Průmyslu 4.0, nejsou dále zařazeny do 

následujících tabulek, neboť se připravují komplexněji a obecně i pro úkoly v této souvislosti. 

Zejména plánování, organizování a hodnocení práce (č. 6), měření a analýza elektrických funkcí 

a systémů (č. 8), instalace a konfigurace informačních systémů (č. 10), konzultační a servisní 

zákazníci (Č. 11) jsou relevantní pro práci v síťové výrobě ve všech obecných oblastech činnosti. 

Zejména by to vyžadovalo konkrétnější informace o hardwarových a softwarových 

komponentách, IT systémech a aplikačních programech souvisejících s funkcemi pracovních 

míst v kontextu Průmysl 4.0 a úkoly v oblasti kontroly by měly být přizpůsobeny současným 

kontrolám výroby (síťové systémy, SCADA, MES). být. 

komentář 

Indikace včasných formulovaných úkolů s významem pro průmysl 4.0: 

- E) vytvářet a upravovat ovládací prvky pneumatickými nebo hydraulickými komponenty, 

ovládacími prvky programu, 

- 15 h): Nastavit hardwarové, softwarové, nastavovací a provizorní moduly. 

Obecné posouzení 
Profese není relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0.
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Elektronik/čka pro průmyslové inženýrství - hodnocení 

166 Příloha Studie - Průmysl 4.0 - Dopady na 
Vzdělávání a další vzdělávání v kovo a elektroprůmyslu 
bayme vbm - duben 2016 

 

 

 

 

Tabulka 24 

Elektronický technik pro stavby a systémy infrastruktury - hodnocení 

 

komentář 

Okupace je důležitější v souvislosti s výstavbou a přestavbou propojených továren a výrobních 

systémů s ohledem na Průmysl 4.0. 

Poznámky k příslušným pozicím: 

- D) plánovat změny systémů komunikace a přenosu dat, \ t 

- 13 d) systémy pro instalaci, testování a provizi a přenos dat, 

- 13 e) Přizpůsobit systémy sítí a sběrnic. 

Obecné posouzení 
Profese je sotva relevantní pro úkoly v kontextu průmyslu 4.0. 

rodový 
Oblast působení ■ o 

rodový 
pole působnosti 

odborné pozice 

p
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1-11 Klíčové kvalifikace Obecně obecný význam z hlediska základů 

12 Technická analýza, vývoj 
řešení 

l - - - - - - - - 

13 Výstavba, rozšíření nebo 
úprava stavebních služeb 

— 

1 

l - - - - - - 

14 Údržba stavebních 

služeb a systémů 

- - - - - - - - - 

15 Provozní technické 
systémy 

- - - - - - - - - 

16 Technická správa budov - - - - - - - - - 

17 Obchodní procesy a 
řízení kvality v oboru 

- - - - - - - - - 
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komentář 

Zaměstnání je důležitější v souvislosti s výstavbou a přeměnou propojených továren a výrobních 

systémů s ohledem na Průmysl 4.0, ale má komponenty technologie údržby v tréninkovém 

portfoliu, které jsou použitelné v kontextu Průmysl 4.0. Pokud jde o vhodnost, je podobný 

průmyslovému mechanikovi, ale je lépe kvalifikován pro práci s IT, sítěmi a softwarovým řízením, 

ale je méně náročný na výrobní školení v oblasti údržby. Zejména není doma v užším rozsahu 

výroby, tj. Montáže a výroby samotné, ale spíše v oblasti zásobování výrobních systémů 

elektrickou energií a v oblasti jejich síťového připojení. 

Obecné posouzení 

Profese je důležitá pro úkoly v kontextu Průmysl 4.0, zejména v oblasti instalace zařízení, 

monitorování, správy dat a řešení problémů. 

Tabulka 26 

Elektronik/čka pro automatizační techniku - hodnocení 

rodový 

Oblast akce -o 

1 -11 Základní kvalifikace Obecně relevantní ve smyslu základů 

1 -11 Základní kvalifikace Obecně relevantní ve smyslu základů 

12 Technická analýza, vývoj 
řešení 

Í - - - - - - - - 

13 Instalace a uvedení do 
provozu elektrických 
systémů 

- 1 l - - - - - - 

14 Konfigurace a 
programování regulátorů 

- - - 

~ l 

✓ - - l 

15 Údržba zařízení a 
systémů 

- - - - - - 
l - l 

16 Technický servis a 
provoz 

- - - 
✓ - l 

- - 
✓ 

17 Obchodní procesy Celkově obecný význam a řízení kvality v oblasti aplikace 
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17 Obchodní procesy Celkově obecný význam a řízení kvality v oblasti aplikace 

komentář 

Stejně jako inženýr mechatroniky se zdá, že tato profese je vhodná pro požadavky v kontextu 

průmyslu 4.0. Je hluboce kvalifikován pro úkoly v oblasti výrobních systémů pronikajících do 

CPS.

12 Technická analýza, vývoj 
řešení 

✓ - - - - - - - - 

13 Založení 
automatizačních zařízení 

— »/ ✓ - - - - - - 

14 Konfigurace a 
programování 
automatizačních systémů 

- - - - 1 ✓ - - - 

15 Testování a uvádění 
automatizačních systémů 
do provozu 

- - t / - - - - - ✓ 

16 Údržba a optimalizace 
automatizačních systémů 

- - - 1 - - l l 1 
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Obecné posouzení 

Profese je velmi důležitá pro úkoly v kontextu Průmysl 4.0 ve všech oblastech činnosti. 

Tabulka 27 

Elektronický technik pro zařízení a systémy 

rodový 
Oblast akce -o 

1 -11 Základní kvalifikace Obecně relevantní ve smyslu základů 

 

17 Obchodní procesy Celkově obecný význam a řízení kvality v oblasti aplikace 

komentář 

Tato profese má podobnou vhodnost jako elektrotechničtí pracovníci pro průmyslové 

inženýrství, ale je blíže, ale také více orientovaná na výrobní a výrobní zařízení. 

Obecné posouzení 

Zaměstnání je důležité pro úkoly v kontextu Průmysl 4.0, zejména v oblasti instalace zařízení a 

analýzy poruch. 

Tabulka 28 

Elektronický technik pro informační a systémové inženýrství (systémová 

informatika) - hodnocení 

rodový 

Oblast akce -o 

12 Technická analýza, vývoj 
řešení 

-- — — — — — — — — 

13 Výroba součástí a 
zařízení 

— — — — — — — — — 

14 Výroba a uvádění 
zařízení a systémů do 
provozu 

— 

1 

— — — — — — — 

15 Zřizování, monitorování 
a údržba výrobních a 
zkušebních zařízení 

- — ✓ l l 
 

l 
 1 

16 Technická podpora a 
podpora produktu 

— — — — — — — 
l l 
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1 -11 Základní kvalifikace Obecně relevantní ve smyslu základů 

 

17 Obchodní procesy Celkově obecný význam a řízení kvality v oblasti aplikace 

komentář 

Zaměstnání se jeví jako velmi důležité z hlediska požadavků na IT a zejména požadavků na 

vytváření sítí; Chybí však blízkost výrobním systémům a tím i samotná výroba. 

Obecné posouzení 

Profese je sotva relevantní pro úkoly v souvislosti s odvětvím 4.0 vzhledem k její „absenci 

výroby“. 
rodový 

Oblast působení ■ o 

 

komentář 

Popis práce je velmi otevřeně popsán a mohl by být i oblastí definovanou aplikačními 

"produkčními systémy" tak, aby úkoly mohly souviset s kontextem výroby. Tyto popisy jsou však 

formulovány tak, že jsou „výrobně vzdálené“, že je to více nadání pro konstrukci, údržbu systému 

12 Technická analýza, vývoj 
řešení 

 - - - - - - - - 

13 Vytvoření softwaru - 
1 

- - - - - - - 

14 Integrace a konfigurace 
systémů 

- l l - l l 
- - 

l 

15 Provádění testů systému - - - - - - - - 
1 

16 Technický servis a 
optimalizace systému 

- - - 
l 

- - 
l - l 

 

1 -5 Vynikající obecný význam ve smyslu rozumu 

pro vytváření výrobních zařízení 

6 Technologie systému Í  1 Í  - - - - - - 

7 Instalace - l/ Í  - - |  ?  
- - - 

8 služeb - - - - - - 
1 

- - 

9 Údržba - - - - - - l - l 

10 Specializované úkoly v obecném významu 
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a odstraňování problémů pouze v oblasti softwaru a hardwaru pro propojení výrobních zařízení. 

Obecné posouzení 

Profese je sotva relevantní pro úkoly v souvislosti s odvětvím 4.0 vzhledem k její „absenci 

výroby“.
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10 Specializované úkoly v obecném významu 

rodový 
pole působnosti 

odborné pozice 

1-5 

■ o Ó 
3 CO O) 3 CD 3 T 
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Obecně obecný význam ve smyslu základů pro vytváření sítí 
výrobních zařízení 

6 vývoj systému ✓ - - - - - - - - 

7 školení - - - - - -  -  -  
-  

Vývoj aplikací FR 

8 informačních a 
telekomunikačních systémů: 
8.1 architektury 
8.2 Databáze a rozhraní 

  

9 zákaznických aplikačních 
řešení 

ř - - - 1 1 - - - 

10 specializovaných úkolů v 
oblasti aplikace 

Obecně obecný význam 

 

Integrace FR systému 

8 integrace systému: 
8.1 konfigurace systému 
8.2 sítě 
8.3 systémová řešení 
8.4 Zavedení systémů 

i 1 i/ - 1 1  

9 služeb: 
9.1 uživatelská podpora 
9.2 Analýza chyb, řešení 
problémů 
9.3 Nosný systém 

- - - 1 1 1 - - 1/ 
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komentář 

Popis práce je velmi otevřeně popsán a určitě by mohl být definován jako oblast aplikace 

"Production Informatics", takže úkoly by mohly souviset s kontextem výroby. Popisy jsou však 

formulovány tak daleko od výroby, že je pravděpodobnější, že budou vhodné pro plánování, 

konfiguraci, údržbu systému a řešení problémů v oblasti samotných síťových výrobních zařízení. 

Pro systém Industrie 4.0 je specifičtější oblast systémové integrace. 

Obecné posouzení 

Profese je důležitá pro úkoly v kontextu Průmysl 4.0 omezené na IT infrastrukturu pro výrobní 

systémy.
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