
 

 



 

 



 

  



 

  

 

Abstrakt  

Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých 

technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav 

v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. Následně budou navržena nápravná 

opatření pro zlepšení aktuálního stavu. Výstupem práce je tedy návrh řízení rizik 

v implementaci spojených s automatizací a digitalizací výrobního procesu. 

 

Abstract   

The author of the diploma thesis deals with the risks associated with the 

implementation of smart technologies in the production process. The purpose is to analyze, 

describe and evaluate the current situation in Industry 4.0 in the Czech Republic and abroad. 

Subsequently, corrective measures will be proposed to improve the current status. The output 

of the thesis is a proposal for risk management in the implementation related to the 

automation and digitization of the production process. 
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ÚVOD  

Tradičním symbolem průmyslové revoluce, kterou dnes nazýváme  

1. průmyslovou revolucí je parní stroj. Klíčovým pojmem tohoto období 

je industrializace. Období 2. průmyslové revoluce je spojováno s elektrifikací a se 

vznikem montážních linek. Následující 3. průmyslová revoluce bývá nejčastěji 

spojována s automatizací, elektronikou a rozmachem informačních technologií. 

Za počátek se považuje rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický 

automat. 

Obrázek 1:Vývoj průmyslových revolucí [1] 

 

Průmysl 4.0 je reakcí na již probíhající změny ve všech odvětvích, 

počínaje kybernetikou až po automatizaci. Cílem čtvrté průmyslové revoluce je 

eliminace lidského faktoru, automatizace a digitalizace výrobních procesů, 

investice do vědy a výzkumu a zajištění vyššího zabezpečení. Vzhledem k tomu, 

že se změny pohybují ve velkém rozsahu, se tento proces nazývá čtvrtá 

průmyslová revoluce.  

 

Pojem průmysl 4.0 je uveden v mnoha odborných časopisech, 

v programech některých velkých firem. V současné chvíli se vyvíjí zpracování 

rozšířené odborné literatury i přesto, že se počátek revoluce datuje od roku 2011. 

Důvodem je především rychlý a nezadržitelný vývoj nových technologií 

a rozdílné pohledy na jejich řešení. Koncepty jsou prezentovány světovými 

průmyslovými velmocemi pod různými názvy. Většina zemí sdílí podobné vize, 

ale každá z nich se zaměřuje na odlišné cíle.  
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Avšak cílem všech společností by měla být výroba, která bude efektivní, 

ohleduplná k životnímu prostředí a velmi přizpůsobivá požadavkům zákazníků. 

 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První část popisuje podstatné 

body průmyslu 4.0. Tato část slouží primárně jako uvedení do problematiky 

z globálního pohledu až po zaměření na Českou republiku. 

V kapitole druhé jsou vymezeny cíle a problémy v rámci zkoumané 

oblasti. V následné třetí části jsou detailně popsány všechny použité materiály 

a metody. Konkrétně se jedná o SWOT analýzu, diagram Ishikawa a metoda 

RIPRAN.  

Čtvrtá kapitola popisuje analýzu SWOT oblasti průmyslu 4.0 v České 

republice. Problém při zavedení tohoto procesu byl zobrazen pomocí Ishikawa 

diagramu nebo-li rybí kosti. V závěru této kapitoly je uvedena identifikace 

a analýza rizik v rámci zavedení průmyslu 4.0 pomocí metody RIPRAN. 

Závěrečná část této diplomové práce se zabývá návrhem opatření pro 

zlepšení současného stavu. Konkrétně se jedná o poslední část metody RIPRAN 

a následný příklad z praxe po implementaci automatizace do výrobního procesu. 

Cílem závěru práce je v rámci diskuse shrnout dosažené výsledky zmíněného 

problému. 
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1 SOUČASNÝ STAV 

Průmysl 4.0 vznikl jako reakce na změnu tržních požadavků a rozvoje 

výzkumu. Tato změna se týká oblasti informačních technologií, ekonomiky, 

bezpečnosti a životního prostředí, umělé inteligence a systémů. Změny jsou 

takového rozsahu, že začaly být označovány jako čtvrtá průmyslová revoluce [2]. 

 

Digitalizace umožňuje realizovat hlavní benefity pro společnost a pro 

zákazníky. Jedná se hlavně o rychlost uvedení na trh, flexibilitu, kvalitu 

a efektivitu [3]. 

 

Obrázek 2: Klíčové oblasti průmyslové prostředí [3]. 

 

 

1.1  VÝVOJ PRŮMYSLU 4.0 V ZAHRANIČÍ 

Díky vysokým investicím do vědy a výzkumu se stala průmyslová 

revoluce požadovanou budoucností. Pokroky určitých oblastí jsou viditelné 

v rámci jednotlivých let. Tato myšlenka byla poprvé formulována jednotným 

názvem Průmysl 4.0 na Hannoverském veletrhu v roce 2011. Revoluce má za 

úkol následovat po masovém použití parního stroje, elektrického proudu 

a počítačů v předchozích třech revolucích. Následně byla ustavena pracovní 

skupina, která pro německou spolkovou vládu připravila studii podrobně 

rozebírající výhody a rizika transformace na průmysl 4.0 a navrhující kroky 

k tomu, aby se Německo do roku 2020 stalo premiantem v její implementaci [4]. 
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Mezi hlavní charakteristiky Průmyslu 4.0 patří lidé, zařízení a systémy. 

Musí být propojeni napříč celým hodnotovým řetězcem v procesu. Veškeré 

informace musí být okamžitě dostupné mezi dodavatelem, výrobcem 

a zákazníkem. Části hodnotového řetězce mohou být neustále optimalizovány 

vzhledem k požadavkům, např. cena, použití zdrojů a zákaznické požadavky [3]. 

 

Obrázek 3: Hlavní oblasti Průmyslu 4.0 [4] 

 

Evropský patentový úřad vydal studii, ve které má Evropa vedoucí 

postavení v průmyslu technologií v oblasti průmyslu 4.0. V roce 2016 vzniklo 

v Evropě 29% patentů, což je největší počet patentů z celého světa. Spojené státy 

americké dosáhly 25% a Japonsko 18% z celkového počtu patentů [5]. 
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 Vývoj průmyslu 4.0 v Japonsku 1.1.1

Dle výzkumu McKinsey & Co japonské společnosti zaostávají oproti USA 

a Německu. Avšak Japonsko zůstává optimistické. 16% japonských společností 

udělalo velký pokrok k dosažení takové technické úrovně, kterou určuje Průmysl 

4.0. Japonsko je země s třetí největší světovou ekonomikou. Do roku 2020 plánuje 

dvojnásobné investice do oblastí průmyslu 4.0. Konkrétně se jedná o robotiku, 

kybernetiku a její bezpečnost a průmysl hodnotového řetězce. Japonsko se dále 

zaměřuje na organizační problémy, nižší úrovně organizační struktury 

a rozhodování v rámci výroby. Japonsko pravidelně pořádá několik významných 

veletrhů. Mezi ně se řadí řízení systémů, mezinárodní výstava robotů a veletrh 

obráběcích strojů. Právě na těchto akcích Japonsko ukazuje svůj pokrok v oblasti 

průmyslu 4.0. Česká republika započala spolupráci s Japonskem v roce 2017. 

V roce 2018 je plánovaná společná výzva v programu DELTA [6]. 

 

 Vývoj průmyslu 4.0 ve Spojených státech amerických 1.1.2

Kyber-fyzické systémy (CPS) 

Kyber-fyzické systémy nebo-li smart systémy jsou společně vytvořené 

interakční sítě fyzických a výpočetních komponentů. Může jít např. o výrobního 

robota, který komunikuje s výrobkem, který k němu přijíždí po výrobní lince. 

Výrobek robotu sám sdělí, jakou výrobní operaci na něm má provést. Tyto systémy 

poskytují základy kritické infrastruktury a jsou základem vznikajících 

a budoucích inteligentních služeb, které pomáhají zlepšit kvalitu života v mnoha 

oblastech. Kyber-fyzické systémy přinášejí pokroky ve zdravotnictví, reakci na 

mimořádné situace, řízení toku dopravy, výrobu a dodávku elektrické energie. 

CPS zahrnují: 

 Internet of Things – IoT 

 Industrial Internet 

 Smart Cities 

 Smart Factory 
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 Smart Grid 

 Internet of Everything - IoE (tj. auta, budovy, továrny,  

nemocnice) [7]. 

 

 

Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC)  

 

Společnost SMLC je mezinárodně uznávaná nezisková organizace, 

zejména pro své vedoucí postavení v inteligentní výrobě, která zahrnuje výrobce, 

poskytovatele řešení, akademickou obec, národní laboratoře, sdružení a vládní 

agentury. SMLC byla založena v roce 2010 a má za úkol řešit zavedení systémů 

chytré výroby. V červnu roku 2016 byla společnost SMLC vybrána jako vedoucí 

institut čisté energetické inteligentní výrobní inovace (CESMII) pod vedením 

ministerstva energetiky. CESMII je nadnárodní síť, která spojuje více než 140 

milionů dolarů s veřejnými a soukromými investicemi a více než 200 partnerů 

z předních výrobců a univerzit ve více než 30 zemích světa. V roce 2014 na 

SMLC navázal program Manufacturing USA. Ten má za úkol rozvíjet a šířit 

moderní technologie a postupy do výroby [3]. 

 

Industrial Internet Consortium  (IIC) 

Dalším výrazným prvkem, který vznikl v roce 2014 v USA, je „Industrial 

Internet Consortium“. Členství v IIC je otevřeno pro každou společnost. Členové 

zastupují velké a malé podniky, podnikatele, akademické pracovníky a vládní 

organizace, které mají zájem pomáhat vytvářet a rozvíjet průmyslový Internet věcí 

(IIoT). Cílem této organizace je tvorba vizí a standardů, které pomáhají vzájemně 

propojit systémy a zajistit jejich bezpečnost. Hlavními oblastmi jsou energetika, 

zdravotní péče, doprava, chytrá města a průmyslová výroba. Cílem je všechny 

tyto oblasti optimalizovat pomocí připojení na IoT [8].  
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 Rozdílné metody v rámci Evropy 1.1.3

           Evropská komise považuje Industrie 4.0 nejen za způsob, jak vytvořit 

výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ale také jako způsob, jak podporovat 

ekologickou a sociálně udržitelnou výrobu. Industrie 4.0 je příležitost vytvářet 

hodnotové řetězce, které jsou ekonomicky a ekologicky udržitelné. Nové 

technologie pomáhají vytvářet ekonomicky a environmentálně udržitelné 

hodnotové řetězce, zejména s mezinárodně konkurenceschopnými společnostmi 

v Evropě. Evropská unie se považuje za průmyslovou lokalitu, pro budoucnost je 

průkopníkem digitalizace a atraktivní místo pro digitalizovaný průmysl. Evropská 

unie jako středisko pro propojení národních iniciativ Evropská Unie v rámci 

projektu provádí širokou škálu opatření na podporu a propojení národních 

iniciativ zaměřených na digitalizaci průmyslu. Dvakrát ročně se zástupci iniciativ 

členských států, průmyslu a sociálních partnerů setkají na konferenci Evropské 

komise v Bruselu. Přehled Evropské komise ukazuje, že na evropské úrovni 

existuje více než 30 národních a regionálních iniciativ, jak je zobrazeno na níže 

uvedeném obrázku [9]. 
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Obrázek 4: Přehled evropských iniciativ v oblasti digitalizace průmyslu [9] 
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 Vývoj průmyslu 4.0 v Německu 1.1.4

Německo očekává budoucnost průmyslu a věří, že má velice dobré předpoklady 

k udávání tempa celosvětového vývoje v průmyslové oblasti. Chopilo se otěží 

a publikuje své národní platformy Industrie 4.0. Na zpracování platformy se podílí 

mnoho expertů zastupujících výzkumné, akademické a soukromé sféry, kteří byli 

rozděleni do několika pracovních skupin. Tyto skupiny se zabývaly konceptem chytré 

továrny, ekonomickými dopady, dopady na člověka a jeho práci, životním prostředím 

a také technologickým faktorem tohoto konceptu. Experti dospěli k názoru, že 

pozornost je potřeba zaměřit na následující oblasti: standardizace a referenční 

architektura, zajištění technologických předpokladů vize, řízení složitých systémů, 

kybernetická bezpečnost, reorganizace trhu práce, vzdělávání a právní rámec [10].  

Platforma Industrie 4.0 je podporována dalšími výzkumnými a vývojovými 

iniciativami. Zabývají se například podporou malých a středních podniků v zavádění 

nových digitálních technologií nutných k optimalizaci obchodních procesů a nabídce 

nových produktů a služeb nebo podporou vývoje autonomních systémů. Z těchto 

iniciativ jsou to Mittelstand 4.0, Smart Service World a Autonomik for Industrie 4.0. 

Společnost Plattform Industrie 4.0 byla založena v dubnu 2013 třemi soukromými 

sdruženími pro digitalizaci průmyslu: BITKOM (Federální sdružení pro informační 

technologie, telekomunikace a nová média), VDMA (Německá asociace strojírenských 

strojů a zařízení) a ZVEI (Elektrotechnický a elektronický průmysl sdružení) [11]. 

Hlavními myšlenkami vize jsou přechod od vestavěných systémů ke 

kyberneticko-fyzikálním systémům, provozování Internetu věcí a služeb a docílení 

konceptu chytré továrny, tedy i maximální optimalizace výroby. Udávání tempa a směru 

ve vývoji se v zastoupení soukromých firem chopil Siemens, Kuka, Arburg 

Volkswagen, Bosch a další. Každá z těchto firem utváří svoje vlastní modely chytré 

výroby a jako hlavní úkon k naplnění národní iniciativy se jeví standardizace a navázání 

spolupráce mezi nimi [12]. 

Německá vláda se zaměřila na šest oblastí: na normalizaci a normy, na výzkum 

a inovaci, právní rámec, bezpečnost, vzdělání a platformové ekonomiky. Od roku 2018 

podporuje malé a střední podniky, vzdělávání, sítě a cloudy, digitální platformy, 

autonomní systémy. Platforma se vztahuje na období od roku 2021 do roku 2023 
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s masovým přijetím průmyslu 4.0 za účelem rozšíření trhu, ve kterém bude kladen důraz 

na digitální obchodní modely a ekonomiku platforem. Podpora vládou pomohla 

internacionalizaci koncepce průmyslu 4.0. V dnešní době je průmysl silnější, a to nejen 

německý průmysl. Ve společnosti Plattform existují společnosti, které působí 

v Německu, ale nemusí tam být: GE, IBM, Microsoft, HP atd. [13]. 

 

Německo zaznamenalo, že průmysl 4.0 má široké dopady. Ty se především 

týkají: 

 Smart cities - doprava, odpadní a vodní systémy, svoz odpadků, veřejné 

osvětlení 

 Smart Grid - koordinace decentralizovaných zdrojů energie, lokální produkce 

i spotřeba 

 Smart Building - efektivní, prediktivní, personalizovaná, propojená (probudí, 

uvaří kávu) 

 Smart health - personalizace, monitoring, supercomputing [3]. 

 

1.2 VÝVOJ PRŮMYSLU 4.0 V ČESKÉ REPUBLICE 

O čtvrté průmyslové revoluci, tj. průmysl 4.0, lze říci, že probíhá právě teď. 

Předběžné prognózy doby trvání se odhadují zhruba na dalších 10 – 30 let. Čtvrtá 

průmyslová revoluce je ve světě známá pod názvem „Industry 4.0. Je charakterizována 

rozšířením internetu a jeho průnikem do všech oblastí lidské činnosti. Zásadní dopad 

průmyslu 4.0 je v oblastech energetiky, obchodu, logistiky i celé společnosti a mění 

jejich povahu. I když čtvrtá průmyslová revoluce ovlivnila mnoho odvětví, nejvíce se 

zobrazila v oblasti průmyslové výroby. Dochází zde k zavádění automatizovaných 

počítačových systémů ve snaze vytvoření celkového propojení fyzické výroby 

a  kybernetiky. Proto i v České republice se předpokládá, že vzniknou tzv. „chytré 

továrny“ (smart factory) nebo případně „chytrá města“ (smart cities) [14]. 

Česká republika patří mezi jednu z nevyspělejších zemí Evropy, avšak není na 

úplný přechod do režimu průmyslu 4.0 plně připravena. V České republice je čtvrtá 

průmyslová revoluce brána jako obzvlášť velká existenční výzva, a to především 

v posílení konkurenceschopnosti. Avšak není to tak jednoduché, jak se zdá, jde 
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především o včasnou identifikaci možných rizik a jejich analýzu. Problematikou 

průmyslu 4.0 se v České republice zabývá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

které se snaží české společnosti nabídnout možné kroky pro implementaci technologií 

průmyslu 4.0 [15]. 

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula vyslovil 

obavu, že by se automatizace průmyslu mohla dotknout až 40 % pracovní míst. Pravdou 

je, že Česká republika je v evropském srovnání poměrně silně orientovaná na 

zaměstnanost v sekundárním sektoru ekonomiky. Sekundární sektor, „druhovýroba“, se 

zaměřuje právě na zpracování produktů z prvovýroby a dále výrobou hmotných statků -

průmysl. Na hrubé přidané hodnotě ČR měl průmysl v roce 2016 podíl 27,1 % [16]. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Národní iniciativu průmysl 4.0 v září 

2015. Zde popisuje a vysvětluje specifika českého hospodářství ve vztahu k nástupu 

průmyslu 4.0. Klade důraz na to, že Česká republika, jakožto země závislá na exportu, 

má potenciál ve spolupráci se zahraničními partnery, vlastníky mnoha místních 

průmyslových podniků. Mezi kladné stránky naší připravenosti dokument řadí inovační 

výkonnost ČR. Dalšími přednostmi by měla být ochota obyvatelstva se učit a studovat 

na vysokých školách a také kvalita technického vysokého školství. Dokument považuje 

za slabé stránky obecné nepochopení pojmů a nepřipouštění si rozsahu, kterého by se 

změny měly týkat, neexistující představu o nákladech a výnosech spojených se 

zaváděním změn a nedostatečnou specializaci českého školství pro nové potřeby 

pracovního trhu [15]. 

Proces adaptace čtvrté průmyslové revoluce v České republice si bere za vzor 

Německo, proto by mělo Česko opustit svou dlouhodobou mantru udržování nízké ceny 

práce jako prostředku k lákání zahraničních investic a orientovat se více na vytváření 

pracovních míst s vyšší přidanou hodnou. Premiér ČR se domnívá, že přechodu na 

takový průmysl zatím brání nevyhovující zdroje financování. Vytvořit potenciál pro 

podnikání v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, nikoli jen se střední, jak tomu bylo 

doposud, je otázkou kvalitní strategie v digitální oblasti. Důležitým krokem je také 

pokusit se vyrovnat českou obchodní bilanci, přesněji řečeno rozdíl mezi vývozem 

a dovozem zboží, mezi domácí ekonomikou a zahraničím. V Česku nemají zahraniční 

investoři tendenci investovat do špičkových pracovišť a vznikají zde tak spíše 

montovny, které nevyžadují tak rozsáhlé reinvestice a kvalifikovanou pracovní sílu.  



20 

Konkrétně se to týká výzkumných zařízení, a proto vytvořený zisk proudí ve velkém do 

mateřských zemí společností [17, 18]. 

Diskuzi o aspektech průmyslu 4.0 se v České republice věnuje několik 

společností. Díky novinkám je systém výroby levnější, propracovanější, rychlejší 

a přizpůsobivější. V tuzemsku vznikl projekt Firma 4.0, který se zaměřuje na sdílení 

informací z oblastí 4.0 mezi firmami a na podporu rozvoje podnikání v ČR [19]. 

Vzdělávání v oblasti průmyslu 4.0. Vzdělávací systém a dnešní výuka již nestačí 

současným nárokům na úroveň absolventů škol. Uplatnění průmyslu 4.0 v celé 

společnosti vytvoří potřebu vytváření nových znalostí a dovedností, neboť důsledky 

průmyslu 4.0 se budou projevovat ve všech sférách života společnosti. Změny 

technologií i ve společnosti vytváří permanentní tlak na inovace technického vzdělávání 

napříč vzdělávacím systémem – od mateřských škol, přes školy základní a střední 

až k vysokým [14]. 

 

Společnost 4.0 

Společnost 4.0 má za cíl přetvoření hodnotových řetězců a propojení vztahů 

zákazník-výrobce-dodavatel, tedy všech zainteresovaných stran – soukromých 

společností, odborů a svazů zaměstnavatelů, akademické sféry a státu. Tímto můžeme 

Českou republiku připravit na celkové změny, které budou souviset s aktivitami 4.0. 

V budoucnosti se očekává zdaleka větší propojení průmyslu, služeb, vědy a výzkumu 

a inovací a nových technologií. Z tohoto důvodu byla založena Aliance Společnosti 4.0. 

Zaměřuje se na přípravu na digitální věk a rozšiřování digitálních dovedností napříč 

generacemi, ale také např. na vyšší míru využívání digitálních technologií v rámci 

vzdělávacího systému a pro samo vzdělávání. Dále se zaměřuje na kvalitní 

infrastrukturu a sítě a jejich zabezpečení [20]. 

 

Pod vedením Národního koordinátora digitální agendy je Aliance společnost 4.0. 

Schválena byla vládou dne 15. 2. 2017. Jedním z prvních cílů iniciativy Vzdělání 4.0 

(MŠMT) a Práce 4.0 (MVSP), které navazují na průmysl 4.0, je Akční plán pro 

Společnost 4. 0 schválený vládou 25. 9. 2017. Společnost 4.0 reaguje na demografický 
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vývoj a celý sociální systém. Mezi hlavní výzvy se řadí standardy-komunikační 

platformy, rozhraní a protokoly, dále právní otázky – odpovědnost za autonomní 

systémy, bezpečnost – kybernetická bezpečnost, ochrana dat, průmyslová špionáž 

a konkurenční boj, v neposlední řadě systém vzdělávání [21]. 

 

 

Obrázek 5: Společnost 4.0 [22] 
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2 FORMULACE PROBLEMŮ A CÍL PRÁCE 

Cílem práce je zhodnocení současného stavu v oblasti průmyslu 4.0. 

Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik, která jsou spojená se zaváděním chytrých 

technologií (tzv. smart) ve vybraném průmyslovém odvětí. Konkrétně se jedná 

o posouzení efektivity, bezpečnosti a ekonomické zhodnocení implementace Smart 

technologií, vč. návrhu opatření ke snížení míry případného rizika na základě 

interpretace zjištěných výsledků. 

Pomocí vybraných metod bude problematika porovnána. Následně se budou 

zhodnocovat vybraná rizika. Na základě analýzy budou zvoleny jejich kladné a záporné 

stránky. Výstupem této práce bude ošetření vybraných rizik. 

První zmínka o průmyslu 4.0 byla v roce 2011 na Hannoverském veletrhu. 

To znamená, že se jedná o období, které probíhá právě teď. Jelikož se jedná o nové 

téma, proto o něm běžní lidé nemají příliš velké povědomí. Zavedení průmyslu 4.0 je 

velmi složitý proces implementace spojený se spoustou složitých úkonů jako např.: 

 Náklady 

 Standardizace a normy 

 Bezpečnost práce 

 Ochrana životního prostředí 

 Trh práce 

 Rizika a jiné 

Jak bylo zmíněno výše, tato implementace je finančně náročná. To je důvod, proč se do 

průmyslu 4.0 nezapojují malé společnosti. Právě pro tyto podniky nabízí Evropská unie 

dotace, což jim umožňuje se do této revoluce zapojit. V rámci svého studia jsem se 

průběžně informovala o tomto tématu. V další části práce budu tato témata detailněji 

analyzovat výstupy a návrhy k realizaci. 
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3 POUŽÍTÉ METODY 

Součástí podkapitoly je popis jednotlivých metod, které slouží k analýze rizika 

a které budou v této diplomové práci použity. 

 

3.1 SWOT ANALÝZA 

Analýza SWOT nám určuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vztahující 

se k situaci ve společnosti. Silné a slabé stránky se pak týkají vnitřní situace dané 

problematiky, hrozby a příležitosti vnější stránky. Praktické provedení analýz může mít 

více druhů zpracování. Zadavatel nastavuje pravidla, kterými se tato analýza řídí [23].  

 

Základní členění SWOT analýzy 

S – strenghts (silné stránky)  

Silné stránky, tedy interní faktory, určují pozici na trhu. Ukazují, ve kterých 

oblastech je dán potenciál, což slouží jako podklad pro vytvoření konkurenční výhody. 

Posuzují se dovednosti, schopnosti, zdrojové možnosti aj. 

W – weaknesses (slabé stránky)  

Slabé stránky představují nedostatky. Např. v oblasti firem může dojít ke 

konkurenčnímu znevýhodnění. Slabé stránky zabraňují efektivnímu výkonu.  

O – oportunities (příležitosti)  

Pokud se realizuje příležitost, může daná oblast dojít k prospěchu. Příkladem je 

lepší situace na trhu, dále využití zdrojů, splnění cílů aj. Pro využití příležitostí se prvně 

musí identifikovat. Jejich využití pak slouží ke zvýhodnění vůči konkurenci.  

T – threats (hrozby)  

Za předpokladu, že hrozba nastane, může dojít k naplnění negativního scénáře. 

V krajních případech mohou způsobit úpadek. Cílem je hrozbu minimalizovat, 

popřípadě eliminovat [24]. 
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Rozšíření SWOT analýzy 

 Zde se identifikují čtyři východiska pro tvorbu strategie a následného opatření: 

 

SO (MAXI - MAXI)  

Strategie se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala příležitosti, které 

nastaly. 

WO (MINI-MAXI)  

Strategie se zaměřuje na překonání slabých stránek tak, aby bylo možno využít 

příležitosti. 

ST (MAXI-MINI)  

Strategie využívá silných stránek k eliminaci hrozeb. 

WT (MINI-MINI)  

Strategie se zaměřuje na slabé stránky a snaží se minimalizovat dopad hrozeb [25]. 

 

 

3.2 ISHIKAWA DIAGRAM 

Této metodě se pro její atypický tvar říká diagram rybí kosti. Používá se 

k hledání největší pravděpodobnosti příčiny konkrétního řešeného problému. Zobrazuje 

pouze příčiny a důsledky. Analýza neuvádí příčinné faktory. Příčiny se můžou podrobně 

klasifikovat. Hlavu rybí kosti tvoří konkrétní vybraný problém. Od páteře vedou hlavní 

kosti, které znázorňují možné oblasti vzniku problému. Kosti vedlejší představují možné 

příčiny. Metoda je vhodná pro skupinovou práci a vizualizaci problému [26]. 

 

 

3.3 METODA RIPRAN 

RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je jednoduchá empirická metoda, která slouží 

k analýze projektů, zvláště pro střední a velké projekty. Metoda se nezabývá 

problematikou monitorování rizika, ale upozorňuje na její důležitost.  
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RIPRAN se skládá ze tří částí: 

 Identifikace nebezpečí, 

 Kvantifikace rizik, 

 Reakce na rizika [27]. 

 

 Postup aplikace metody RIPRAN 3.3.1

Jak již bylo zmíněno výše, tato metoda se skládá ze tří kroků. Prvním krokem je 

identifikovat nebezpečí, tedy identifikace hrozeb a jejich potencionálních scénářů. 

Následuje kvantifikace rizik, která má za úkol určit závažnost rizika. Posledním krokem 

je zvolení způsobu, jak reagovat na rizika. 

 

 Identifikace nebezpečí 3.3.2

Nezbytnou součástí tohoto kroku je zkontrolovat dostupnost všech potřebných 

dokladů, které vstupují do projektu. Pracovníci provádějící identifikaci nebezpečí by 

měli být vybaveni nezbytnými znalostmi. Výstupem části identifikace nebezpečí je 

konkrétní seznam dvojic hrozba – scénář. Přičemž jeden scénář může mít více hrozeb 

a naopak [28]. 

 
Tabulka 1: Identifikace nebezpečí [29] 

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. 

Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období březen-

duben 

Onemocnění 

skoro 30% 

zaměstnanců 

Předpokládáme 

počasí podle 

předpovědi jako v 

předchozím roce 

2. … … … 
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 Kvantifikace rizik 3.3.3

Druhý krok metody RIPRAN představuje kvantifikace rizik. Vstupní data tvoří 

dvojice hrozba – scénář. V tomto kroku tým volí způsob ohodnocení rizik, bude-li 

obsahovat, stanovovat přesné hodnoty pravděpodobnosti, nebo zda-li použije 

klasifikační stupnici. Posléze dojde k přiřazení hodnoty pravděpodobnosti, dopadu, 

případně i hodnoty rizika. Výstup tvoří pravděpodobnost hrozeb a scénářů, velikost 

případných škod a vyhodnocení míry rizika [30]. 

 

Tabulka 2: Hodnocení rizik [29] 

Poř. 

číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost 
Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. 

Výskyt 

chřipkové 

epidemie v 

jarním 

období 

březen-

duben 

Onemocnění 

skoro 30% 

zaměstnanců 

50% 

Výpadek 

pracovní 

kapacity a 

zpoždění 

zakázky o 3 

měsíce - 

penále 600 

tis. Kč 

300 tis. 

Kč 

2. … … … … … 

 

 
 

Tabulka 3: Třídy pravděpodobnosti scénáře, hrozby a procentuální vyjádření [29] 

Vysoká pravděpodobnost - VP nad 66 % 

Střední pravděpodobnost - SP 33 - 66 % 

Nízká pravděpodobnost  - NP pod 33 % 
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 Reakce na rizika 3.3.4

K rozhodování, která výše rizika je akceptovatelná a která není, dochází 

v posledním kroku. Za cíl si klade připravit nápravné opatření, které riziko sníží nebo jej 

zcela eliminuje či akceptuje. Výsledkem je seznam nápravných opatření, která mají za 

úkol snížit výslednou hodnotu rizika [29, 31]. 

 

 
 

Tabulka 4: Nápravné opatření a následná nová hodnota rizika [29] 

Poř. číslo 

rizika 
Návrh na opatření 

*Předpokládané náklady 

*Termín realizace opatření 

*Osob. odpovědnost (vlastník 

rizika)   

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. 
Očkování proti 

chřipce 

* 20 000 Kč vakcína * 

Očkování v lednu - dohodnuto s 

podnikovým lékařem - 

odsouhlaseno zaměstnanci na 

pracovních poradách 

Výjimečná 

onemocnění budou 

kompenzována 

přesčasy - nulová 

hodnota rizika 

2. … … … 
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4 VLASTNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 

 

V následující kapitole bude analyzován současný stav průmyslu 4.0 v České 

republice pomocí metod zmíněných v předchozí kapitole. 

 

4.1 VYHODNOCENÍ PRŮMYSLU 4.0 POMOCÍ SWOT 

ANALÝZY 

 

Tabulka 5: SWOT analýza prostředí Průmyslu4.0 [autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 

Relativně příznivá úroveň 

inovační výkonnosti české 

ekonomiky mezi zeměmi 

střední a východní Evropy  

W1 

Dosud neexistující představa o 

ekonomické efektivnosti zavedení 

průmyslu 4.0  

S2 

Kvalitní úroveň výuky 

technických předmětů na 

technických vysokých 

školách  

W2 

Současný vzdělávací systém včetně 

vysokého školství zaostává za 

potřebami průmyslu  

S3 
Zájem státu investovat do 

podpory výzkumu  
W3 

Nedostatečné a stále odkládané 

pokrytí území státu rychlým 

internetem  

S4 Rychlý růst zaměstnanosti  W4 
Nedostatečné investiční možnosti 

malých a středních podniků  

Příležitosti Hrozby 

O1 

Možnost exportovat výsledky 

výzkumu, podílet se na 

exportu technických řešení 
T1 

Dosud neexistující standardizace a 

kybernetická bezpečnost v souladu 

se světovými standardy  
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O2 
Zvýšení atraktivity ČR pro 

nové zahraniční investory 
T2 Vznik sociálních bariér 

O3 

Cílenou podporou malých a 

středních podniků dosáhnout 

efektivního růstu 

konkurenceschopnosti  

T3 

Systém vzdělávání, doškolování a 

rekvalifikací nebude schopen 

realizovat změny požadované 

implementací  

O4 
Vznik nových pracovních 

příležitostí  
T4 

Negativní dopady na trh práce, 

rychlé změny v rozsahu a struktuře 

pracovních sil  

    

 

Při hodnocení fáze se navzájem porovnává důležitost jednotlivých znaků. 

Pro konkrétní porovnání je využito třístupňového hodnocení: 

 1 – znak je důležitější oproti porovnávanému znaku 

 0,5 – váha znaků je rovna 

 0 – znak je méně důležitý oproti porovnávanému znaku   

 

 

Tabulka 6: Porovnání silných stránek [autor] 

  S1 S2 S3 S4 Součet Váha 

S1 x 0,5 0 0 0,5 8% 

S2 0,5 x 0 0 0,5 8% 

S3 0,5 1 x 0,5 2 33% 

S4 1 1 1 x 3 50% 

Celkem 2 2,5 1 0,5 6 100% 
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Tabulka 7: Porovnání slabých stránek [autor] 

  W1 W2 W3 W4 Součet Váha 

W1 x 1 1 0,5 2,5 42% 

W2 0 x 0,5 0 0,5 8% 

W3 0,5 0,5 x 0 1 17% 

W4 0,5 0,5 1 x 2 33% 

Celkem 1 2 2,5 0,5 6 100% 

 

 

Tabulka 8: Porovnání příležitostí [autor] 

  O1 O2 O3 O4 Součet Váha 

O1 x 0,5 0 0 0,5 8% 

O2 0,5 x 0 0,5 1 17% 

O3 1 1 x 1 3 50% 

O4 0,5 0,5 0,5 x 1,5 25% 

Celkem 2 2 0,5 1,5 6 100% 
 

 

  

Tabulka 9: Porovnání hrozeb[autor] 

  T1 T2 T3 T4 Součet Váha 

T1 x 1 1 1 3 50% 

T2 0 x 0,5 0,5 1 17% 

T3 0 0,5 x 0 0,5 8% 

T4 0,5 0,5 0,5 x 1,5 25% 

Celkem 0,5 2 2 1,5 6 100% 

 

Tyto faktory, které ovlivňují společnost, se dále uspořádají do čtvercové matice 

a hodnotí se na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená, že mezi faktory není žádný vztah a 5 

potom znamená, že mezi faktory existuje velmi úzký vztah. Pokud však nastává 

negativní vztah mezi změněnými faktory, použije se stejná stupnice, ale se zápornými 

čísly. 
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Tabulka 10: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů [autor] 

  

Interní faktory 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

  S1 S2 S3 S4 ∑ O,T/S W1 W2 W3 W4 ∑ O,T/S 
K

lí
čo

v
é 

ex
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 O1 5 4 5 3 17 3 2 0 4 9 

O2 5 2 4 4 15 0 1 1 5 7 

O3 3 3 3 5 14 0 2 1 5 8 

O4 4 5 3 5 17 -1 4 2 1 6 

  17 14 15 17 63 2 9 4 15 30 

T1 4 -1 5 -4 4 5 4 -5 4 8 

T2 -5 -5 -4 -1 -15 -5 1 -5 5 -4 

T3 1 3 3 1 8 3 5 -2 4 10 

T4 0 2 0 4 6 2 0 -1 -5 -4 

Součet S,W 0 -1 4 0 3 5 10 -13 8 10 

 

Tabulka 11: Vyhodnocení vzájemných vztahů [autor] 

  Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti  63 30 

Hrozby 3 10 

 

Nejintenzivnější vztah je mezi silnými stránkami a příležitostmi. Z provedené 

SWOT analýzy tedy vyplývá, že by se mělo soustředit na strategii Maxi Maxi (SO). 
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4.2 ISHIKAWA DIAGRAM K METODĚ RIPRAN 

Obrázek 6: Ishikawa diagram [autor] 
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4.3 METODA RIPRAN 

Prvním kroku této metody se identifikace rizik, které mohou v průběhu 

implementace nastat. V tabulce níže jsou uvedeny hrozby a jejich možné scénáře, které 

mohou ohrožovat úspěšnost projektu. 

 

Tabulka 12: RIPRAN - Identifikace rizik implementace průmyslu 4. 0 [autor] 

ID KATEGORIE HROZBA SCÉNÁŘ 

1.I 

L
id

sk
ý

 f
a

k
to

r 
- 

o
so

b
a

 (
1

) 

Nedostatečné vzdělání 

Pracovník nemá dostatečné 

vzdělání a teoretické znalosti pro 

výkon práce 

1.II Nízká kvalifikace 

Pracovník vykazuje chybovost 

při výkonu práce, má minimální 

praxi v oboru 

1.III Nepozornost 

Pracovník vykazuje chybovost, 

špatné zadávání dat, vyhodnocení 

problémů 

1.IV Špatná komunikace 

Častá chybovost, zpomalení 

pracovního procesu, duplicita 

pracovních úkonů 

1.V 
Nedostatek 

zaměstnanců 
Finanční ztráta, omezení provozu 
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2.I 

V
ý

zk
u

m
 a

 v
ý

v
o

j 
(2

) 

Nedostatečné finanční 

zdroje 

Společnost si nemůže dovolit 

nejnovější trendy, které vyžaduje 

poptávka na trhu, tudíž se snižuje 

konkurenceschopnost  

2.II 
Nedodržení časového 

plánu 
Zdržení výrobního procesu 

3.I 

V
zd

ěl
á

v
á

n
í 

(3
) 

Málo středních škol s 

odborným zaměřením 

Nedostatek vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

3.II 
Málo vysokých škol s 

odborným zaměřením 

Nedostatek vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

3.III 
Nedostatek financí pro 

rozvoj 

Nedostatek vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

3.IV 

Nedostatek 

praktických kurzů a 

konferencí průmyslu 

4.0 

Pomalý rozvoj vzdělávání v  

rámci praktických dovedností v 

oblasti realizace průmyslu 4.0 

4.I 

B
O

Z
P

 (
4
) 

Porušení BOZP 

předpisů 

Finanční pokuta, zranění 

zaměstnance. 

4.II Zranění zaměstnance 

Pozdržení výroby, finanční 

náklady spojené s úrazem 

zaměstnance 
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5.I 

N
á

k
la

d
y

 (
5

) 

Nedodržení časového 

plánu 

Finanční ztráta, ztráta klienta, 

finanční postih za nedodržení 

smluvních podmínek, 

prodloužení pracovní doby 

5.II 
Vysoké náklady na 

pořízení strojů 

Vysoká finanční zátěž pro 

podniky, zadlužení, obavy z 

návratnosti investice 

5.III 

Vysoké náklady na 

pořízení a správu 

serverů, cloudů atd. 

Vysoká finanční zátěž pro 

podniky, zadlužení 

5.IV 
Vysoké náklady na 

zaškolení personálu 

Nedodržování termínů, neplnění 

úkolů a pokynů, pozdní příchody, 

fatální důsledky 

6.I 

S
ta

n
d

a
rd

iz
a

ce
 a

 I
S

O
 n

o
rm

y
 (

6
) Nesprávný výklad 

ISO normy 

Chybný výklad nekompetentní 

osobou, v případě porušení 

postihy z Ministerstva průmyslu 

a zahraničního obchodu ČR. 

6.II 
Neaktuálnost 

stávajících norem 
Pasivní přístup k tvorbě norem 

6.III 

Snížení 

konkurenceschopnosti 

z důvodů 

nezavedených 

standardů 

Slabé zastoupení průmyslových 

podniků ve standardizačních 

procesech 
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6.IV 
Pokuta za nedodržení 

podmínek standardů 

Nedostatečné povědomí subjektů 

o normách 

6.V 

Úbytek expertů z 

praxe ve 

standardizačních 

procesech 

Neschopnost mladé generace při 

práce s normami 

7.I 

Ž
iv

o
tn

í 
p

ro
st

ře
d

í 
(7

) 

Zvýšení energetické 

spotřeby 
Vysoké energetické náklady 

7.II 
Zvýšení chemického 

odpadu  

Vysoké náklady na likvidaci 

chemického odpadu 

7.III 
Neefektivní využívání 

materiálu 

Zvýší se odpad z výrobního 

procesu 

7.IV 
Zvýší se náklady na 

skladování 
Nadbytečně vysoké zásoby 

7.V 
Neefektivní řešení 

logistické přepravy 

Vysoké náklady na přepravu, 

vypouštění nadbytku emisí do 

ovzduší 
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V rámci zkoumaného procesu implementace jsou výše popsány hrozby a jejich 

scénáře. Rizika byla rozčleněna do následujících kategorií: 

 Lidský faktor – osoba 

 Výzkum a vývoj 

 Vzdělávání 

 BOZP 

 Náklady 

 Standardizace a ISO normy 

 Životní prostředí 

 Následně se vytvoří slovní hodnocení kvantifikace rizik, stanovuje se třída 

výsledné pravděpodobnosti, kategorie dopadu na zavedení průmyslu 4.0 a matice pro 

přiřazení druhu hodnoty rizika. 

 

Tabulka 13: Hodnota rizika [autor] 

Hodnota rizika a reakce 

VHR vysoká vyhnutí se riziku 

SHR střední tvorba rizikového plánu 

MHR malá akceptace 

 

 

Tabulka 14: Kvantifikace rizik [autor] 

 

 

 

 

  

Pravděpodobnost 

MP malá 0,01 - 0,33 

SP střední 0,34 - 0,66 

VP vysoká 0,67 - 0,99 
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Tabulka 15: Dopad [autor] 

Dopad 

MD malý  

Dopady vyžadují určité zásahy do 

projektu. 

Škoda do 0,5% z celkové hodnoty 

projektu. 

SD střední 

Ohrožení termínu, nákladů, resp. 

zdrojů, některé dílčí činnosti, což 

bude vyžadovat mimořádné zásahy do 

plánu projektu. 

Škoda přes 0,5% do 20% z celkové 

hodnoty projektu. 

VD vysoký 

Ohrožení cíle projektu, ohrožení 

konečného termínu projektu, možnost 

překročení celkového rozpočtu. 

Škoda před 20% z celkové hodnoty 

projektu. 

 

Tabulka 16: Třídy výsledné pravděpodobnosti [autor] 

Verbální hodnota rizik 

Riziko MP SP VP 

MD MHR MHR SHR 

SD MHR SHR VHR 

VD SHR VHR VHR 

 

Tabulka níže uvádí kvantifikaci rizik. Ke každé hrozbě a scénáři se přiřazuje 

pravděpodobnost a dopad. Výstupem je celková hodnota rizika. 
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Tabulka 17: RIPRAN - Kvantifikace rizik [autor] 

ID KATEGORIE SCÉNÁŘ P D HR REAKCE 

1.I 
L

id
sk

ý
 f

a
k

to
r 

- 
o

so
b

a
 (

1
) 

Pracovník nemá 

dostatečné vzdělání a 

teoretické znalosti pro 

výkon práce 

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

1.II 

Pracovník vykazuje 

chybovost ve výkonu 

práce, má minimální 

praxi v oboru 

VP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

1.III 

Pracovník vykazuje 

chybovost, špatné 

zadávání dat, 

vyhodnocení problémů 

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

1.IV 

Častá chybovost, 

zpomalení pracovního 

procesu, duplicita 

pracovních úkonů 

VP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

1.V 
Finanční ztráta, omezení 

provozu 
VP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

2.I 

V
ý

zk
u

m
 a

 v
ý

v
o

j 
(2

) Společnost si nemůže 

dovolit nejnovější trendy, 

které vyžaduje poptávka 

na trhu, tudíž se snižuje 

konkurenceschopnost  

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

2.II 
Zdržení výrobního 

procesu 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 
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3.I 

V
zd

ěl
á

v
á

n
í 

(3
) 

Nedostatek vzdělaných 

lidí v oblasti průmyslu 

4.0 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 

3.II 

Nedostatek vzdělaných 

lidí v oblasti průmyslu 

4.0 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 

3.III 

Nedostatek vzdělaných 

lidí v oblasti průmyslu 

4.0 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

3.IV 

Pomalý rozvoj 

vzdělávání v rámci 

praktických dovedností v 

oblasti realizace 

průmyslu 4.0 

SP SD MHR Akceptace 

4.I 

B
O

Z
P

 (
4

) 

Finanční pokuta, zranění 

zaměstnance. 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

4.II 

Pozdržení výroby, 

finanční náklady spojené 

s úrazem zaměstnance 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 

5.I 

N
á

k
la

d
y

 (
5

) 

Finanční ztráta, ztráta 

klienta, finanční postih za 

nedodržení smluvních 

podmínek, navýšení 

pracovní doby 

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

5.II 

Vysoká finanční zátěž 

pro podniky, zadlužení, 

obavy z návratnosti 

investice 

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 
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5.III 
Vysoká finanční zátěž 

pro podniky, zadlužení 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

5.IV 

Nedodržování termínů, 

neplnění úkolů a pokynů, 

pozdní příchody, fatální 

důsledky 

VP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

6.I 

S
ta

n
d

a
rd

iz
a

ce
 a

 I
S

O
 n

o
rm

y
 (

6
) 

Chybný výklad 

nekompetentní osobou, v 

případě porušení postihy 

z Ministerstva průmyslu 

a zahraničního obchodu 

ČR 

VP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

6.II 
Pasivní přístup k tvorbě 

norem 
VP SD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

6.III 

Slabé zastoupení 

průmyslových podniků 

ve standardizačních 

procesech 

SP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 

6.IV 
Nedostatečné povědomí 

subjektů o normách 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

6.V 

Neschopnost mladé 

generace práce s 

normami 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 
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7.I 

Ž
iv

o
tn

í 
p

ro
st

ře
d

í 
(7

) 

Vysoké energetické 

náklady 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

7.II 

Vysoké náklady na 

likvidaci chemického 

odpadu 
SP SD SHR 

Tvorba 

rizikového 

plánu 

7.III 
Zvýší se odpad z 

výrobního procesu 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

7.IV 
Nadbytečně vysoké 

zásoby 
SP VD VHR 

Vyhnutí se 

riziku 

7.V 

Vysoké náklady na 

přepravu, vypouštění 

nadbytku emisí do 

ovzduší 

VP VD VHR 
Vyhnutí se 

riziku 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ  

Výstupem ze čtvrté kapitoly tedy z analytické části je komplexní analýza 

problematiky zavedení průmyslu 4.0 a rizik vyplývajících z nich. V následné části se 

tato práce zabývá cílem zvolit vhodnou metodu pro ošetření rizik.  

 

 

5.1 METODA RIPRAN 

Poslední tabulka metody RIPRAN navrhuje nápravné opatření, které má za úkol 

snížit pravděpodobnost výskytu či dopad, čímž je docíleno i snížení samotné hodnoty 

rizika. 

Tabulka 18: RIPRAN - Snížení rizik projektu [autor] 

ID KATEGORIE SCÉNÁŘ OPATŘENÍ P D HR 

1.I 

L
id

sk
ý

 f
a

k
to

r 
- 

o
so

b
a

 (
1

) 

Pracovník nemá 

dostatečné vzdělání a 

teoretické znalosti 

pro výkon práce 

Personalista 

musí dbát na 

vhodný výběr 

kandidáta s 

dostatečným 

vzděláním 

MP SD MHR 

1.II 

Pracovník vykazuje 

chybovost při 

výkonu práce, má 

minimální praxi v 

oboru 

Zaměstnavatel 

musí dbát na 

pravidelné a 

vhodné školení 

pracovníka 

MP SD MHR 

1.III 

Pracovník vykazuje 

chybovost, špatné 

zadávání dat, 

vyhodnocení 

problémů 

Přesně 

stanovený 

pracovní postup 

včetně 

pravidelné 

kontroly ze 

strany 

nadřízeného 

pracovníka 

MP VD SHR 
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1.IV 

Častá chybovost, 

zpomalení 

pracovního procesu, 

duplicita pracovních 

úkonů 

Pravidelné 

meetingy a 

reporting 
MP SD MHR 

1.V 
Finanční ztráta, 

omezení provozu 

Lepší pracovní 

podmínky a 

benefity pro 

potencionální 

zaměstnance, 

najmutí prac. 

agentury, 

spolupráce s VŠ 

MP SD MHR 

2.I 

V
ý

zk
u

m
 a

 v
ý

v
o

j 
(2

) 

Společnost si nemůže 

dovolit nejnovější 

trendy, které 

vyžaduje poptávka 

na trhu, tudíž se 

snižuje 

konkurenceschopnost  

Zajištění půjčky 

s nízkým 

úrokem pro 

podnikatele, 

zajištění dotací z 

EU, popř. nový 

věřitel. 

SP MD MHR 

2.II 
Zdržení výrobního 

procesu 

Zpracování 

efektivního 

časového plánu 

a jeho důsledná 

kontrola. 

MP MD MHR 
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3.I 

V
zd

ěl
á

v
á

n
í 

(3
) 

Nedostatek 

vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

Předcházení 

riziku výběrem 

vhodných 

výukových 

metod a 

lidských zdrojů 

s odbornou 

praxí 

MP SD MHR 

3.II 

Nedostatek 

vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

Předcházení 

riziku častějším 

zařazením 

praktických 

předmětů do 

rozvrhů studentů 

nařízené 

ministerstvem 

školství  

MP SD MHR 

3.III 

Nedostatek 

vzdělaných lidí v 

oblasti průmyslu 4.0 

Ministerstvo 

financí musí 

uvolnit více 

finančních 

prostředků 

ministerstvu 

školství 

MP MD MHR 

3.IV 

Pomalý rozvoj 

vzdělávání v rámci 

praktických 

dovedností v oblasti 

realizace průmyslu 

4.0 

Otevření kurzů a 

přednášek pro 

studenty 

technických 

oborů 

MP MD MHR 
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4.I 

B
O

Z
P

 (
4
) 

Finanční pokuta, 

zranění zaměstnance 

Pravidelná 

školení BOZP, 

finanční postih 

zaměstnanců při 

nedodržení 

BOZP 

MP VD SHR 

4.II 

Pozdržení výroby, 

finanční náklady 

spojené s úrazem 

zaměstnance 

Pravidelná 

školení BOZP, 

pravidelná 

údržba 

pracovního 

prostředí, 

kontrola 

ochranných 

oděvů na 

pracovišti 

MP MD MHR 

5.I 

N
á

k
la

d
y

 (
5

) 

Finanční ztráta, 

ztráta klienta, 

finanční postih za 

nedodržení 

smluvních podmínek, 

navýšení pracovní 

doby 

Vytvoření 

časového plánu 

(Ganttův 

diagram), 

pravidelná 

kontrola plánu 

MP SD MHR 

5.II 

Vysoká finanční 

zátěž pro podniky, 

zadlužení, obavy z 

návratnosti investice 

Využít možnosti 

finančních 

dotací z EU, 

důkladný 

průzkum trhu 

nabízených 

technologií 

MP MD MHR 

5.III 

Vysoká finanční 

zátěž pro podniky, 

zadlužení 

Využít možnosti 

finančních 

dotací z EU, 

důkladný 

průzkum trhu 

nabízených 

technologií 

MP MD MHR 
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5.IV 

Nedodržování 

termínů, neplnění 

úkolů a pokynů, 

pozdní příchody, 

fatální důsledky 

Kvalitně 

provedený 

vstupní 

pohovor, 

zavedení 

kontrolního 

mechanismu v 

případě 

opakovaného 

pochybení, 

nahrazení 

odpovědnějším 

zaměstnancem. 

MP SD MHR 

6.I 

S
ta

n
d

a
rd

iz
a

ce
 a

 I
S

O
 n

o
rm

y
 (

6
) 

Chybný výklad 

nekompetentní 

osobou, v případě 

porušení postihy z 

Ministerstva 

průmyslu a 

zahraničního 

obchodu ČR 

Zaměstnání 

odborníka, 

spolupráce s 

managementem, 

pravidelné 

reporty 

SP SD SHR 

6.II 
Pasivní přístup k 

tvorbě norem 

Účast v 

mezinárodních 

standardizačních 

komisích 

SP SD SHR 

6.III 

Slabé zastoupení 

průmyslových 

podniků ve 

standardizačních 

procesech 

Zapojení 

expertů z praxe 

do 

standardizačního 

procesu 

MP MD MHR 
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6.IV 

Nedostatečné 

povědomí subjektů o 

normách 

Zvýšení 

dostupnosti 

norem a zvýšení 

obecného 

povědomí o 

standardech. 

SP MD MHR 

6.V 

Neschopnost mladé 

generace práce s 

normami 

Otevření kurzů a 

přednášek pro 

studenty 

technických 

oborů 

MP MD MHR 

7.I 

Ž
iv

o
tn

í 
p

ro
st

ře
d

í 
(7

) 

Vysoké energetické 

náklady 

Environmentální 

management, 

inovace 

technického 

zázemí 

MP SD MHR 

7.II 

Vysoké náklady na 

likvidaci chemického 

odpadu 

Využívání 

ekologicky 

odbouratelných 

látek 

MP SD MHR 

7.III 
Zvýší se odpad z 

výrobního procesu 

Inovace 

výrobního 

procesu 
MP MD MHR 

7.IV 
Nadbytečně vysoké 

zásoby 

Zavedení štíhlé 

výroby  
MP MD MHR 

7.V 

Vysoké náklady na 

přepravu, vypouštění 

nadbytku emisí do 

ovzduší 

Optimalizace 

logistické 

přepravy 
MP SD MHR 
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Obrázek 7: Pavučinový diagram [autor] 

5.2 PAVUČINOVÝ DIAGRAM K METODĚ RIPRAN 
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5.3 IMPLEMENTACE PRŮMYSLU 4.0 V PRAXI 

 

Pro lepší vizualizaci zavedení průmyslu 4.0 bude uveden příklad z praxe. 

Pomocí analýzy RIPRAN dojde k zavedení nového stroje do fiktivní společnosti XX, 

s. r. o. Firma se zabývá opracováním dřeva. Zmíněný příklad se odehrává v dokonale 

pracovním prostředí. Tedy bez prostojů, s dostatkem zásob materiálu a s maximálním 

omezením lidského faktoru. V příkladu bude porovnán současný stav oproti stavu po 

automatizaci. 

V současném stavu je společnost schopna vyrobit jednu zakázku, na které 

pracují vždy dva zaměstnanci na jednu směnu (ranní a odpolední směna – 8 h = 1 

směna). Doba zpracování jedné zakázky je tři dny. Mzdové náklady na jednoho 

pracovníka jsou 200 Kč/h. Náklady spojené s pořízením materiálu činí 300 000 Kč + 10 

% náklady na prořez (odpad). 

Po zavedení automatizace do výrobního procesu je společnost schopna vyrobit 

jednu zakázku s jedním pracovním za jednu směnu. Pořizovací náklady automatizace 

jsou 12 mil. Kč včetně komponentů a software. Náklady na zaškolení jednoho 

pracovníka jsou 7000 Kč. Náklady spojené s pořízením materiálu činí 300 000 Kč + 5 

% na prořez (odpad). Mzdové náklady jsou stále shodné. 

 

Tabulka 19: Porovnání současného a budoucího stavu [autor] 

JEDNA ZAKÁZKA 

SOUČASNÝ 

STAV 

STAV PO 

AUTOMATIZACI 

Pracovní síla 2 pracovníci 1 pracovník 

Časová náročnost (směnný režim - 

ranní/odpolední) 3dny = 24h 5h 

  

  
NÁKLADY 

  
Pořízení stroje vč. SW 

 

12 mil. Kč 

Mzda zaměstnance 200 Kč/h 200 Kč/h 

Zaškolení jednoho pracovníka 

 

7 000 Kč 

Pořízení materiálu 300 000 Kč 300 000 Kč 

Náklady na prořez (odpad) 10 % = 3000 Kč 5 % = 1500 Kč 
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Následně jsou zobrazeny náklady jednotlivých variant. V současném stavu je 

společnost schopna průměrně za 21 pracovních dní při 2 zaměstnancích na 

dvousměnném provozu vyrobit 14 zakázek. Za předpokladu, že jednotlivá zakázka 

vynese 500 000 Kč a při 14 zpracovaných zakázkách za jeden měsíc zisk společnosti 

činí 7 000 000 Kč. 

 

Současnost: 500 000 tis. Kč/1 zakázka x 14 zakázek = 7 000 000 Kč/měs. 

 

Při pořízení automatizovaného stroje je společnost schopna vyrobit 42 zakázek 

při stejném počtu pracovních dní a směn, ale pouze s jedním zaměstnancem na směně. 

Za předpokladu, že jednotlivá zakázka vynese 500 000 Kč a při 42 zpracovaných 

zakázkách za jeden měsíc zisk společnosti činí 21 000 000 Kč. 

 

Po automatizaci: 500 000 tis. Kč x 42 zakázek = 21 000 000 Kč/měs. 
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Tabulka 20: Vizuální porovnání obou variant [autor] 

Měsíční porovnání 
Pracovní dny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

SOUČASNÝ STAV                                             

ranní směna 

1. 

pracovník 
Z1 Z3 Z5 Z7 Z9 Z11 Z13 

  

2. 

pracovník 

                                              

odpolední směna 

1. 

pracovník 
Z2 Z4 Z6 Z8 Z10 Z12 Z14 

  

2. 

pracovník 

                                              

STAV PO 

AUTOMATIZACI   
                                          

ranní směna 

1. 

pracovník 
Z1 Z3 Z5 Z7 Z9 Z11 Z13 Z15 Z17 Z19 Z21 Z23 Z25 Z27 Z29 Z31 Z33 Z35 Z37 Z39 Z41 

                                              

odpolední směna 

1. 

pracovník 
Z2 Z4 Z6 Z8 Z10 Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z22 Z24 Z26 Z28 Z30 Z32 Z34 Z36 Z38 Z40 Z42 

 

Z = zakázka 
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DISKUZE 

Pomocí metody RIPRAN byla identifikována rizika, který byla rozebrána 

v analytické části. Výstupem identifikace rizik je 18 hrozeb se 44 možnými scénáři. 

Následovalo přiřazení pravděpodobnosti, že daná hrozba nastane, určení dopadu 

a hodnocení rizika. 

Mezi největší rizika se řadily nedostatečné vzdělání, nízká kvalifikace, nepozornost, 

špatná komunikace, nedostatek zaměstnanců, nedostatečné finanční zdroje, nedostatek 

financí pro rozvoj, porušení BOZP předpisů, nedodržení časového plánu, vysoké náklady 

na pořízení strojů, vysoké náklady na pořízení a správu serverů, cloudů atd., vysoké 

náklady na zaškolení personálu, nesprávný výklad ISO normy, neaktuálnost stávajících 

norem, snížení konkurenceschopnosti z důvodu nezavedených standardů, pokuta za 

nedodržení podmínek standardů, zvýšení energetické spotřeby, neefektivní využívání 

materiálu, zvýšení nákladů na skladování a neefektivní řešení logistické přepravy. 

Následovala implementace nápravných opatření. Celkově byla zavedena nápravná 

opatření na všechny scénáře kromě pomalého rozvoje vzdělávání v rámci praktických 

dovedností v oblasti realizace průmyslu 4.0. Zavedení těchto ošetření by vedlo 

k minimalizaci většiny nalezených rizik. Rizika byla rozdělena do sedmi kategorií. Mezi ně 

se řadí lidský faktor – osoba, výzkum a vývoj, vzdělávání, BOZP, náklady, standardizace a 

ISO normy a životní prostředí. 

Ke změně hodnoty rizika u jednoho scénářů nedošlo (nedostatek praktických kurzů 

a konferencí průmyslu 4.0). Naopak došlo ke změně celkové hodnoty rizika o jeden stupeň 

a více. V závěru byl uveden příklad z praxe, na němž byla zřejmá vysoká úspora zdrojů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud chce nějaká společnost zavést průmysl 4.0, je 

to v rámci nezbytných zdrojů velmi náročné (čas, náklady, materiál, zaměstnanci, 

zaškolení aj.). Pokud by se některá společnost rozhodla implementovat tuto problematiku 

do svých řad bez přípravy, dojde s vysokou pravděpodobností k naplnění negativního 

scénáře. Z tohoto důvodu by společnosti neměly podceňovat náročnost implementace 

průmyslu 4.0. 
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ZÁVĚR 

Je velmi důležité, aby v České republice byly co nejlepší podmínky pro 

implementaci průmyslu 4.0. Tímto krokem se eliminuje budoucí hospodářská krize, která 

by mohla vzniknout v důsledku nedostatku pracovní síly (vysoká nezaměstnanost). 

Dalším klíčovým faktorem je růst průměrné hrubé mzdy. Díky tomu dochází ke zvýšení 

nákladů na jeden výrobek, čímž stoupá prodejní cena výrobků. Důvod, proč se do 

průmyslu 4.0 nezapojují malé společnosti, vyplývá z výše uvedeného textu. Právě pro 

malé podniky nabízí Evropská unie dotace, což jim umožňuje zapojit se do revoluce. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení současného stavu v oblasti průmyslu 4.0. 

Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik, která jsou spojená se zaváděním chytrých 

technologií (tzv. smart) ve vybraném průmyslovém odvětí. Konkrétně se jedná o posouzení 

efektivity, bezpečnosti a ekonomické zhodnocení implementace smart technologií, vč. 

návrhu opatření ke snížení míry případného rizika na základě interpretace zjištěných 

výsledků. 

Cíle byly splněny pomocí metody RIPRAN. Detailní popis postupu této analýzy se 

nachází v kapitole použité materiály a metody. Pomocí tohoto nástroje došlo k ošetření 

rizik, konkrétně v oblasti nákladů, standardizace a norem, bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí, trhu práce a jiných rizik, v rámci problému implementace průmyslu 

4.0. 
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