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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářské práce se věnuje problematice aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce a 

jejímu dopadu na automobilový průmysl. Tato rešerše také mapuje nové technologie 

použitelné pro zvýšení efektivity výroby automobilů. Uvádí příklady již uskutečněných 

projektů směrem ke kompletní digitalizaci podle vize Průmyslu 4.0 a jeho potenciál do 

budoucna. Část je také věnována podstatnému dopadu automatizace a digitalizace na lidské 

zdroje 

KLÍČOVÁ SLOVA 

průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce, automobilový průmysl, automatizace, digitalizace, 

inovace 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis deals with the issue of the current fourth industrial revolution and its 

impact on the automotive industry. This search also maps new technologies that can be used 

to increase the efficiency of car production. It presents examples of already implemented 

projects towards complete digitization according to the vision of Industry 4.0 and its potential 

for the future. A section is also devoted to the significant impact of automation and 

digitization on human resources. 

KEYWORDS 

Industry 4.0, fourth industrial revolution, automotive, automatization, digitalization, 

innovation 
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1 ÚVOD 

Technologický pokrok způsobil dramatický nárůst průmyslové produktivity od vzniku a 

počátků průmyslové revoluce. Parní stroj poháněl továrny v devatenáctém století, elektrifikace 

vedla k masové výrobě v rané části dvacátého století, a průmysl se stal automatizovaný v období 

sedmdesátých let 20. století. [1] V následujících desetiletích však byly průmyslové 

technologické pokroky pouze postupné a představovaly dílčí pokroky spojené také například s 

vývojem metod řízení, ale i technologických a inovačních změn, zejména ve srovnání s 

průlomy, které transformovaly informační technologie, mobilní komunikace a elektronický 

obchod. Nyní však probíhá čtvrtá vlna technologického pokroku. Vzestup nové digitální 

průmyslové technologie známé jako Industry 4.0, transformace, která je poháněna devíti 

základními technologickými pokroky. Tyto jsou uvedeny níže. 

V této transformaci by měly být senzory, stroje, dílčí výrobky a IT systémy propojeny po celém 

životním cyklu produktu od skladového materiálu po servis. Tyto propojené systémy, které je 

možné označit jako kyber fyzikální systémy, mohou vzájemně spolupracovat pomocí 

standardních internetových protokolů a analyzovat data, aby bylo možné přesněji a efektivněji 

identifikovat selhání, konfigurovaly se a přizpůsobily se změnám plynoucím z různých oblastí. 

Průmysl 4.0 umožní shromažďovat a analyzovat data v rámci celého podniku, v tomto případě 

konkrétní automobily a automobilové výroby, což umožní rychlejší, flexibilnější a efektivnější 

procesy výroby kvalitnějších výrobků za snížené náklady. V tomto případě hovoříme o 

efektivnější výrobě automobilů. To zase zvýší produktivitu výroby, změní ekonomiku celého 

podniku, podpoří průmyslový růst a změní profil pracovních sil, což nakonec změní 

konkurenceschopnost firem a regionů. V rámci kapitol týkajících se koncepce průmyslu 4.0 je 

popisováno devět technologických trendů, které jsou základními předpoklady pro koncepci 

průmyslu 4.0 a zkoumá jejich potenciální technické a ekonomické přínosy pro výrobce 

automobilů a dodavatele výrobních zařízení pro automobilový průmysl. [2]
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2 PŘÍSTUPY K VÝROBĚ AUTOMOBILŮ 

Produkci automobilů očekávají v blízké budoucnosti rozsáhlé změny kvůli postupnému 

upouštění od fosilních paliv. Na jeden osobní automobil na Zemi připadá 1,8 obyvatele. 

Ekologický dopad je proto markantní. Společnost na to reaguje rostoucí poptávkou po 

elektromobilech. Automobilky se pro zachování konkurenceschopnosti musí přizpůsobit 

zkracováním času potřebného pro uvedení produktu na trh i přes rozsáhlé konstrukční změny. 

Ve výrobě současných automobilů konvenčním způsobem, tedy automobilů se zážehovým 

motorem je potřeba přibližně 30.000 dílů. V případě elektromobilů je tento počet v rozmezí od 

10.000 do 12.000 dílů. Výrobu výrazně ovlivní například skutečnost, že se Velká Británie a 

Francie zabývají postupným vyřazováním zážehových automobilů do roku 2040. Francie bude 

zakazovat benzínové automobily do roku 2030 a Indie chce do roku 2030 všechny automobily 

na elektrický pohon. Výrazně tak klesne poptávka například převodovek či výfukového ústrojí. 

Výrobci komponentů typických pro auta se spalovacím pohonem se tak budou muset zaměřit 

na poskytování služeb, tzv. servitizace. S přípravou na změny je nutné počítat již nyní a 

neodkládat tyto činnosti a procesy v delším časovém horizontu. Je možné vést diskusi, co má 

ve výrobě přednost – nízká hmotnost nebo bezpečnost. Jak postupovat, aby se splnily oba 

požadavky? Takové protichůdné požadavky již byly řešeny, například automobily s nižší 

hmotnostní, které produkují méně emisí CO2 a druhým požadavkem pak byly bezpečnější 

automobily, které vyžadují těžší komponenty.  

V roce 2018 jsme mohli zaznamenat intenzívnější využívání nové generace materiálů, které 

jsou lehčí, pevnější a současně také splňují přísnější regulační požadavky a opatření z hlediska 

bezpečnosti automobilů. Nižší hmotnost má také pozitivní vliv na produkci emisí CO2. 

Například materiály hliník nebo ocel s vyšší pevností jsou standardními materiály. V posledních 

měsících se používá výjimečně pevný a bezpečně upravený plast CFRP, což je plast vyztužený 

karbonovými vlákny. Ten se ve výrobě automobilů konvenčním způsobem využívá především 

u sportovních automobilů. Nicméně v posledním období je tento materiál často používán také 

u ostatních automobilů. CFRP je vyrobený z pevných vrstev téměř čistých karbonových vláken, 

které jsou spojeny tvrzeným plastickým lepidlem, konkrétně pak epoxidová živice. 

Použití nových materiálů je ve výrobním procesu nákladné. To uvádí mezinárodní studie a 

zdroje, které ukazují, že kilogram CFRP je v současné době 40× dražší než kilogram běžné 
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oceli. K tomuto jsou také nutné odborné znalosti a speciální výrobní zařízení. Oddělení inovace 

a vývoje automobilek spolupracují s univerzitami v rámci EU, a to na výzkumu nových 

materiálů z plastu a karbonových laminátů. Pokud se budou dále zvyšovat požadavky na využití 

nových materiálů v automobilech, tak na náklady na ocel vyšší pevnosti i na hliník by mohly 

výrazným způsobem klesnout a s tímto souvisí i nové výrobní metody, procesy a činnosti v 

rámci daných automobilek. [3] 

 

Graf 1: Cena materiálů při výrobě automobilů s ohledem na jejich hmotnost [4] 

V kontextu výše uvedeného je z grafu patrné, že těžší materiály jsou levnější a v porovnání s 

tím, jak bylo uvedeno výše, pak nové materiály jsou silnější a lehčí, ale cenově je jejich nabídka 

podstatně dražší, což se musí projevit na ceně koncového výrobku pro spotřebitele. 

Přístupy k výrobě automobilů jsou ovlivněny také dalším rozvojem elektromobilů. Prodeje 

elektromobilů mají rostoucí tendence a převažuje tak trend k rozsáhlejšímu používání 

elektromobilů. 

 Graf 2: Světové prodeje elektromobilů [3] 
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Například ale v Číně, která je trhem s velkým potenciálem z hlediska počtu spotřebitelů, 

přetrvávají dvě hlavní překážky, a to i přes připravené právní prostředí, konkrétně pak 

nedostatečný počet standardizovaných nabíjecích stanic a výkonnost akumulátorů v 

elektromobilech. Čína má tak vedoucí postavení v počtu nabíjecích stanic, existuje zde v 

současnosti 150.000 nabíjecích míst a do roku 2020 je plánována výstavba dalších dobíjecích 

stanic. Nedostatečná standardizace ale představuje pro spotřebitele poměrně velký problém. 

Čínské právní prostředí poskytuje dotace mnoha soukromým společnostem na výstavbu 

nabíjecích stanic, ale každá soukromě vybudovaná stanice má tak jiné platební metody i časové 

možnosti na nabíjení automobilu. Ani řešení pomocí dotací tedy není ideální. Zajímavý je i 

vývoj ostatních alternativních pohonů. Potenciál výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových 

palivových článků by měl do budoucna snížit náklady na palivové články do roku 2025. Stejně 

tak obchodní potenciál vývoje akumulátorů ve výrobě automobilů je značný. 
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Vodík je obecně nejrozšířenějším chemickým prvkem, takže jeho potenciál, pro automobilový 

průmysl závislý na fosilních palivech, je zřejmý. Zatímco se však většina automobilek domnívá, 

že budou schopny prodávat auta s vodíkovými palivovými články ekologicky orientovaným 

spotřebitelům, automobilky dostatečně nevnímají skutečnost, že vodík by mohl být vhodným 

palivem pro budoucnost v automobilovém průmyslu. Souvisí také s individualizací požadavků 

zákazníků na tvorbu konkrétního automobilu. Například automobilová společnost Honda 

představila dvě nové verze modelu Clarity, a to plug-in hybridní verzi s elektrickým dosahem 

40 mil a bateriovou verzi, jejíž rozsah nebyl zveřejněn. Honda uvedla, že v současnosti má v 

Kalifornii téměř 100 vozidel na vodíkový pohon. Je to v podstatě jediný stát v USA, který má 

infrastrukturu pro vodíkové palivo. Automobilka předpokládá, z hlediska svých 

podnikatelských aktivit, že v příštích čtyřech letech prodá v rozsahu tisíce vozidel s palivovými 

články. 

Hyundai a její sesterská společnost Kia musí v příštích třech letech plánovat zavedení vozidel 

na palivové články. Toyota má například v prodeji třídu Mirai s palivovými články. GM a 

Honda také uvedly společný podnik, ve kterém se dva výrobci automobilů do roku 2020 budou 

snažit vyrábět systém palivových článků nové generace, zatímco BMW je zapojeno do 

partnerství v oblasti výzkumu vodíku s Toyotou. Vodíkové palivové články, které jako palivo 

používají stlačený vodík a uvolňují pouze vodní páry, se vyvíjely několik posledních desetiletí. 

Ale teprve nedávno bylo dosaženo výkonů, aby nahradily průměrné auto poháněné benzínem.  

Hlavním problémem v této oblasti je, že infrastruktura vodíkových paliv prakticky neexistuje. 

Navzdory tomu, že technologie byla ve vývoji po celá desetiletí, například v Kalifornii existují 

více jak dvě desítky čerpacích stanic, hlavně v okolí větších městských center. 

Pak je tu rostoucí konkurence elektromobilů poháněných bateriemi. Vzhledem k tomu, že 

náklady na baterie klesají, někteří výrobci automobilů považují vozidla s palivovými články za 

stále neschopné konkurence. Ovšem vodíkové palivové články již nejsou hlavní součástí plánů 

automobilek do budoucna. Mateřská společnost Mercedes-Benz uvedla, že by se zdvojnásobily 

nároky na elektrické technologie. Vodík je mechanismus pro skladování energie. Není však 

zdrojem energie. O aplikaci této technologie diskutoval také vrcholný představitel Tesly, Elon 

Musk. Avšak nejzávažnější překážkou širokého přijetí této technologie je krátkodobý problém 

nedostatku čerpacích stanic. Honda a další výrobci vozidel na palivové články pozorně sledují, 
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zda se některé další státy nechají inspirovat příkladem Kalifornie a začnou budovat svou 

kapacitu pro vodíkový pohon. [5] 

Vlastnictví automobilů ve většině rozvíjejících se ekonomik začíná nabírat na významu, když 

se příjmy na obyvatele dostanou do rozpětí 10 000 až 20 000 USD za rok. Do roku 2025 

dosáhnou mnohé rozvojové země tuto úroveň poprvé a vytvoří velkou poptávku po menších 

vozech s nižšími cenami a nižšími provozními náklady. Indie se například stane do roku 2025 

třetím největším automobilovým trhem na světě, se 7,4 miliony vozidel. Čína, která již zažila 

boom ve vlastnictví automobilů, bude i nadále růst, přičemž se očekává, že sdílení automobilů 

bude stále populárnější. Jak bylo uvedeno, tak se budou uplatňovat i nové technologie z hlediska 

pohonu osobních i nákladních automobilů. 
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3 PRŮMYSL 4.0 A JEHO VYMEZENÍ (INDUSTRY 4.0) 

Neustále dochází k různým trendům a změnám v rámci automobilového průmyslu, tyto 

transformace mají několik dimenzí, politické, technické, ekonomické, společenské, kulturní a 

další a vztahují se na jednotlivé sektory ekonomiky, a to včetně automobilového průmyslu. 

Celému souboru nových podmínek a novým tendencím se musí automobilový průmysl 

přizpůsobit a vyrovnat se s takovými změnami a technologickými inovacemi, protože 

determinují další vývoj a výrazně ovlivní mnohé aspekty v segmentu automobilového průmyslu 

i v dalších časových horizontech. Zaměstnanci musí být flexibilní, kompetentní, kreativní, 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti, rozšiřovat znalostní bázi, měnit pracovní postoje a návyky 

a celoživotně se vzdělávat s ohledem na inovační a technologický pokrok v automobilovém 

průmyslu. Potřeba celoživotního vzdělávání nabírá intenzitu vlivem turbulentního prostředí, 

zvýšených nároků, trendů, a tedy i s nástupem Průmyslu 4.0. [6] 

Světové ekonomiky vstupují do digitální éry. Digitalizace zasáhne nejen automobilovou 

výrobu, ale i služby, administrativu, finanční sektor, stavebnictví, dopravu, logistiku, 

zemědělství, zdravotnictví, maloobchod, výrazně se dotkne i školství, vzdělávání a vědy. 

Vznikají výzvy týkající se modernizace hospodářství vyspělých ekonomik, snahy o vytvoření 

národních i nadnárodních iniciativ pro podporu podnikání a inovací, které povedou k vytvoření 

nových pracovních míst. Počátek 21. století je spojen s velkým rozmachem internetu, chytrých 

technologií a jejich pronikáním do všech oblastí lidských činností. Zákazníci začínají mít více 

požadavků, jejich náročnost graduje, chtějí mít vše v co nejkratším čase. Průmysl 4.0 změní 

podnikové procesy, přinese vyšší přidanou hodnotu pro zákazníky z hlediska kvality produktů 

v automobilovém průmyslu, podniky budou muset měnit i své podnikatelské modely, ty 

klasické založené na masové produkci nebudou splňovat požadavky.  Tato skutečnost již byla 

uvedena výše s tím, že budou postupně vznikat požadavky na individualizaci jednotlivých 

automobilů v automobilovém průmyslu.  
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Obrázek 1: Hlavní pilíře Industry 4.0 [7] 

Průmysl 4.0 není ještě do detailů známý pojem, považujeme za vhodné blíže vymezit podstatu, 

charakterizovat jednotlivé komponenty, nastínit výhody i možná rizika. Podle Ministerstva 

obchodu České republiky je vhodné koncept Průmysl 4.0 chápat jako celostátní prioritu, 

protože postupně přetransformuje český průmysl a je předpokladem zvýšení konkurenční 

výhody podniků. Tato transformace bude založena na tvorbě přidané hodnoty z inovace 

produktů a procesů, čímž vznikne inteligentní průmysl budoucnosti, jako jeden z pilířů rozvoje 

hospodářství České republiky se značným vlivem na společnost. Výše bylo uvedeno devět 

hlavních pilířů v Průmyslu 4.0 a tyto představují devět hlavních oblastí pokroku a inovací 

dotýkající se také automobilového průmyslu. Prvky Industry 4.0 se již používají ve výrobě, ale 

Průmysl 4.0 v kompletní podobě transformuje výrobu v automobilovém průmyslu jako plně 

integrovaný, automatizovaný a optimalizovaný výrobní tok, vedoucí k větší efektivitě a změně 

tradičních výrobních vztahů mezi dodavateli, výrobci a zákazníky, stejně jako mezi člověkem 

a strojem. K rozhodujícím oblastem v Industry 4.0 můžeme tyto oblasti specifikovat 

následovně. [8] 
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4 NÁSTROJE PRŮMYSLU 4.0 

4.1 VELKÁ DATA A ANALYTIKA 

Analytika založená na velkých souborech dat se objevila teprve nedávno ve výrobní oblasti, 

kde optimalizuje kvalitu výroby, šetří energii a zlepšuje servis zařízení v automobilovém 

průmyslu. V kontextu Industry 4.0 je sběr a komplexní vyhodnocení dat z mnoha různých 

zdrojů klíčové. Data získána například z výrobních zařízení či systémů a systémy řízení 

podniků či samotných zákazníků, se stanou standardem pro podporu rozhodování v reálném 

čase z hlediska výrobních kapacit v automobilovém průmyslu. [9] 

Například výrobce polovodičů Infineon Technologies snížil množství vadných výrobků tím, že 

na konci výrobního procesu porovnal data z výroby jednotlivých čipů zachycených ve fázi 

testování s procesními daty shromážděnými dříve ve fázi výrobního procesu. Tímto způsobem 

dokáže společnost Infineon identifikovat podobnost mezi výrobním procesem, který 

vyprodukoval vadný čip, a aktuálním procesem. Takto lze čip v čas napravit nebo zabránit jeho 

kompletní výrobě. [10] 

4.2 AUTONOMNÍ ROBOTI 

Výrobci v mnoha průmyslových odvětvích již dlouho používají roboty k řešení složitých úkolů, 

ale roboti se vyvíjejí pro ještě větší užitek. Stávají se více autonomními, flexibilními a 

začleněnými v organizaci dané automobilové firmy. Nakonec se budou vzájemně ovlivňovat a 

pracovat s lidmi bezpečně vedle sebe a učit se od nich. Tito roboti budou stát méně finančních 

prostředků a budou mít větší rozsah možností než dnes vyráběná robotická zařízení pro 

automobilový průmysl. Například společnost Kuka, evropský výrobce robotických zařízení, 

nabízí autonomní roboty, které vzájemně spolupracují. Tito roboti jsou propojeni tak, že mohou 

spolupracovat a automaticky upravovat své aktivity tak, aby si při činnosti nepřekáželi. 

Špičkové senzory a řídicí jednotky umožňují úzkou spolupráci s lidmi. [11] Dodavatel 

průmyslových robotů ABB uvedl na trh dvouramenný robot zvaný YuMi, který je speciálně 

navržen pro montáž výrobků, například v automobilovém průmyslu vedle lidí. Dvě robotická 
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ramena a počítačové zpracování dat umožňují bezpečnou interakci a rozpoznání součástí ve 

výrobním procesu automobilové firmy. [12] 

Obrázek 2: Kolaborativní robot YuMi [12] 

4.3 SIMULACE 

Ve strojírenské fázi jsou již využívány 3D simulace výrobků, materiálů a výrobních procesů, 

ale v budoucnu budou simulace využívány i ve větších provozech. Tyto simulace budou 

využívat data v reálném čase, aby odrážely fyzický svět ve virtuálním modelu, který může 

zahrnovat stroje, produkty a lidi. To umožňuje operátorům testovat a optimalizovat nastavení 

stroje pro další produkt v linii ve virtuálním světě před fyzickým přepnutím, čímž se sníží doba 

nastavení stroje a zvýší se kvalita. [13] 

Například Siemens a německý dodavatel obráběcích strojů vyvinuly virtuální stroj, který může 

simulovat obrábění dílů pomocí dat z fyzického stroje. Tím se zkrátí doba nastavení pro 

skutečný proces obrábění až o 80 procent. Simulace je také využívána ve výrobních procesech 

automobilového průmyslu a virtuální stroje se uplatňují i v nich. [14] 

4.4 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ INTEGRACE SYSTÉMU 

Většina dnešních IT systémů není plně propojena se společností, dodavateli a zákazníky. Ani 

oddělení, jako je automobilový průmysl, strojírenství, výroba a servis. Funkce z podniku do 

úrovně obchodu nejsou plně integrovány. S Průmyslem 4.0 se však oddělení stávají mnohem 

soudržnějšími, protože se vyvíjejí napříč společnostmi univerzální sítě pro integraci dat a 

umožňují skutečně automatizovaný životní cyklus produktu. [15] 
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Například společnost Dassault Systèmes a BoostAeroSpace spustily platformu pro spolupráci 

evropského leteckého a obranného průmyslu. Platforma, AirDesign, slouží jako společný 

pracovní prostor pro spolupráci při návrhu a výrobě a je k dispozici jako služba v privátním 

cloudu. Řídí komplexní úkol výměny produktových a výrobních dat mezi více obchodními 

partnery. [16] 

4.5 PRŮMYSLOVÝ INTERNET VĚCÍ 

V současné době jsou pouze některé senzory a stroje výrobce propojeny a využívají integrované 

počítače. Obvykle jsou organizovány ve vertikální automatizační pyramidě, ve které senzory a 

pole zařízení s omezenou inteligencí a automatizačními řídicími jednotkami vstupují do 

zastřešujícího systému řízení výrobního procesu. Ale s průmyslovým internetem věcí, bude více 

zařízení, někdy včetně nedokončených produktů, obohaceno o vestavěné počítače, které budou 

připojené pomocí standardních technologií. To umožňuje přístrojům v terénu komunikovat a 

komunikovat mezi sebou a podle potřeby s více centralizovanými regulátory. Průmyslový 

internet decentralizuje analýzu a rozhodování, což umožňuje reakce v reálném čase v daném 

výrobním automobilovém provozu. [17] 

Například Bosch Rexroth, dodavatel pohonných a řídicích systémů, vybavil výrobní zařízení 

pro ventily s poloautomatickým, decentralizovaným výrobním procesem. Výrobky jsou 

identifikovány pomocí radiofrekvenčních identifikačních kódů a pracovní stanice tak přesně 

identifikují, které výrobní kroky musí být provedeny pro každý výrobek, a mohou se 

přizpůsobit k provedení konkrétní operace. [18] 

4.6 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

Mnoho společností se stále spoléhá na systémy řízení a výroby, které nejsou propojené nebo 

uzavřené. Se zvýšenou konektivitou a použitím standardních komunikačních protokolů, které 

přicházejí s Industry 4.0, se dramaticky zvyšuje potřeba chránit kritické průmyslové systémy a 

výrobní linky před hrozbami kybernetických útoků. Důležitá je proto bezpečná, spolehlivá 

komunikace a sofistikovaná správa identit a přístupu strojů a uživatelů, stejně jako dalších 

zainteresovaných stran. Během uplynulého roku se několik dodavatelů průmyslových zařízení 

spojilo s kybernetickými společnostmi prostřednictvím partnerství nebo akvizic. [2] 
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4.7 CLOUD 

Společnosti již používají cloudový software pro některé podnikové a analytické aplikace, ale s 

Industry 4.0, bude více podniků souvisejících s výrobou vyžadovat větší sdílení dat napříč 

pracovišti a hranicemi společností. Současně se zlepší výkon cloudových technologií a dosáhne 

reakční doby pouhých několika milisekund. Výsledkem je, že data o strojích a funkčnost budou 

stále více nasazovány do cloudu, což umožní více datově řízených služeb pro výrobní systémy. 

Dokonce i systémy, které monitorují a řídí procesy, mohou být založeny na cloudu. Dodavatelé 

výrobních systémů jsou mezi společnostmi, které začaly nabízet řešení založená na cloudu. [2] 

4.8 ADITIVNÍ VÝROBA 

Společnosti právě začaly přijímat aditivní výrobu, jako je například 3D tisk, který používají 

převážně k prototypování a výrobě jednotlivých komponent. V automobilovém průmyslu je to 

důležitá součást výrobního procesu. S průmyslem 4.0 budou tyto metody výroby široce 

používány pro výrobu produktů v malém rozsahu, které budou individualizovány, a které 

nabízejí stavební výhody, jako jsou složité, lehké konstrukce. Vysoce výkonné, 

decentralizované aditivní výrobní systémy sníží přepravní vzdálenosti a zásoby na skladě. 

Například společnosti zabývající se leteckým a kosmickým průmyslem již používají výrobu 

aditiv k aplikaci nových konstrukcí, které snižují hmotnost letadel a snižují náklady na 

suroviny, jako je titan. [19] 

Obrázek 3: Použití 3D tisku v automobilovém průmyslu [20] 
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4.9 ROZŠÍŘENÁ REALITA 

Systémy založené na rozšířené realitě podporují různé služby, například výběr dílů ve skladu a 

odesílání instrukcí o opravách přes mobilní a jiná zařízení. Tyto systémy jsou v současné době 

relativně ještě v počátcích, ale v budoucnu budou společnosti v automobilovém průmyslu 

mnohem šířeji využívat rozšířené reality, aby svým zaměstnancům poskytovaly informace v 

reálném čase pro zlepšení rozhodovacích a pracovních postupů. Například zaměstnanci mohou 

obdržet pokyny k opravě, jak vyměnit určitou součást, protože se dívají na skutečný systém, 

který potřebuje opravu. Tyto informace mohou být zobrazeny přímo v zorném poli 

zaměstnanců pomocí přístrojů, jako jsou brýle s rozšířenou realitou. [21] 

Obrázek 4: Využití rozšířené reality [22] 
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Další aplikací je virtuální školení. Společnost Siemens vyvinula virtuální vzdělávací modul pro 

provozovatele zařízení pro svůj software Comos, který využívá realistické 3D prostředí 

založené na datech s brýlemi s rozšířenými realitami pro vyškolení obsluhy závodů k řešení 

mimořádných situací. V tomto virtuálním světě se mohou operátoři naučit komunikovat se stroji 

kliknutím na kyber prezentaci. Mohou také měnit parametry a získávat provozní data a pokyny 

pro údržbu takových zařízení. [23] 

4.10 SENZORY A SOUVISEJÍCÍ TECHNOLOGIE 

Trendem ve vývoji senzorů je zmenšování, zpřesňování a využívání nových materiálů či 

nacházení zcela nových technologických způsobů měření. Vzniká prediktivní diagnostika, která 

umožní propojení senzorů s pokročilou umělou inteligencí, která bude na základě dat v reálném 

čase schopna predikovat možné chyby předtím, než k nim dojde a v mnoha případech ním i 

zabránit. Takto mohou vznikat inteligentní produkty složené z procesorů, senzorů, softwaru a 

připojení, ty umožní výměnu dat mezi produktem a okolím. Toto připojení dává výrobku další 

schopnosti – produktovou paměť, která umožňuje existenci výrobku mimo fyzický svět. 

Informace z chytrých výrobků jsou analyzovány a používány pro další rozhodování, řízení a 

průběžné zlepšování vlastností produktu. Výrobky, které používají pro komunikaci s okolím 

internet, se stanou součástí internetu věcí, tzv. Internet of Things (IoT). [24]
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5 PODSTATA KONCEPCE PRŮMYSL 4.0 

Koncepce Průmysl 4.0. vznikla v Německu jako reakce na pokles průmyslové výroby v 

důsledku přesunu výrobních kapacit do levnějších zemí. Do iniciativy se zapojily přední 

německé koncerny jako Siemens, Bosch či Volkswagen, tedy také významné automobilové 

firmy. Cílem je reindustrializovat Německo špičkovými technologiemi, schopnými konkurovat 

i té nejlevnější pracovní síle. Zároveň se vytvoří množství pracovních míst pro vysoce 

kvalifikované lidi a rozšíří příležitosti pro další výzkum a vývoj. Výraz 4.0 byl poprvé použit 

na veletrhu v německém Hannoveru v roce 2011. V roce 2012 ho německá vláda začala 

prosazovat, v roce 2013 představila doporučení pro realizaci projektu budoucnosti – Industry 

4.0 Na to navázaly odbory Bitkom, VDMA a ZVEI s takzvanou Platformou Průmysl 4.0. 

Později se k této iniciativě připojilo německé ministerstvo pro hospodářství a energii, 

ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, zástupci podniků, svazů, oborů, vědy, politiky. Průmysl 

4.0 představuje rozsáhlé a razantní změny vstupující do průmyslu. Nositelem těchto změn je 

digitalizace, která ovlivní všechny oblasti našeho života. Jde o digitalizaci výrobků, 

podnikových procesů, včetně služeb a jejich optimalizace.   
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6 VLIV KONCEPCE PRŮMYSL 4.0. NA LIDSKÉ ZDROJE 

Pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce, dojde ke změnám trhu práce. Výrazně se změní nejen 

typ povolání, ale i jeho struktura, profesionální profil zaměstnanců a jejich kompetenční 

modely, dojde i zániku některých povolání a vznikne potřeba nových. Průmysl 4.0 bude 

potřebovat lidi s technickým vzděláním a analytickými schopnostmi. Nové pracovní pozice, 

budou vyžadovat kreativní a odborné dovednosti a inovativní inženýrství, aby se pracovník byl 

schopen orientovat v dynamickém prostředí. Nejvíce budou ohroženi méně kvalifikovaní lidé, 

s nízkými digitálními dovednostmi, ale také, jak se již stává standardem, lidé nad 50 let. Podle 

prognóz využití výpočetní techniky ohrožuje především povolání, na které dnes stačí vzdělání 

bez maturity. Hrozba se týká takových profesí, které sestávají z rutinních, snadno 

algoritmizovatelných činností, jako například úředníci zpracovávajících číselné údaje, 

všeobecní a pomocní administrativní pracovníci. řidiči motocyklů a automobilů a vůbec 

pracovníci v dopravě a logistice, zaměstnanci ve službách, prodeji, stavebnictví a některé další 

profese. Některé z těchto pozic jsou již dnes nahraditelné technologiemi, ale vzhledem k 

velkému nepoměru mezi mzdovými náklady a náklady na automatizaci na trhu práce stále 

přežívají. Nahrazování lidí technikou však nebude probíhat najednou, ale kontinuálním 

způsobem. [25] 

Naopak nejméně ohrožené jsou profese, které díky svým sociálním, organizačním, fyzickým, 

kreativním, či intelektuálním požadavkům nebude v dohledné době možné nahradit 

automatizací ani digitalizací. Jedná se především o řídící pozice, a to například v obvodu, 

vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a dalších oblastech. O svá místa se nemusejí bát ani 

všeobecné sestry, porodní asistentky, veterináři a učitelé. Nejvíce žádáni budou specialisté na 

databáze a sítě, řídící pracovníci v informačních a komunikačních technologiích, analytici a 

vývojáři softwaru či počítačových aplikací. Tyto pozice mají ve světě digitalizace a 

automatizace největší pozitivní potenciál. Navíc přibývá lidí s vyšším vzděláním, kteří pro 

zaměstnavatele mohou být atraktivnějším, ale zároveň se projevuje nedostatek specialistů, kteří 

programují, udržují a nastavují roboty Při výběru lidských zdrojů bude nutné soustředit 

pozornost na výběr lidí s vysokým stupněm učenlivosti, tzv. LQ - Learnability Quotient, a 

vytvářet systém jejich neustálého vývoje. Tedy zaměstnanci budou muset být schopni učit se 

nové dovednosti, aby zůstali zaměstnatelní. [26] 
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7 BUDOUCÍ PERSPEKTIVY PRŮMYSLU 4.0. V 

AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

Perspektivy budoucího výzkumu pro inteligentní výrobu v rámci Industry 4.0 jsou považovány 

za následující oblasti, které jsou i předpoklady, jako je obecný rámec pro inteligentní výrobu, 

inteligentní výrobní modely řízené daty, systémy IMS, spolupráce člověka a stroje a aplikace 

inteligentní výroby. 

7.1 INTELIGENTNÍ DESIGN 

Díky rychlému vývoji nových technologií, jako je virtuální a rozšířená realita, bude tradiční 

design modernizován a vstoupí do tzv. „chytré éry“. Návrhový software, jako je počítačový 

design (CAD) a počítačově podporovaná výroba (CAM) je schopen komunikovat s fyzickými 

inteligentními prototypovými systémy v reálném čase, což umožňuje trojrozměrný (3D) tisk 

integrovaný s rozšířenou realitou. 

7.2 INTELIGENTNÍ STROJE 

V koncepci Industry 4.0 lze inteligentních strojů dosáhnout pomocí inteligentních robotů a 

různých dalších typů inteligentních objektů, které jsou schopny snímat v reálném čase a 

vzájemně spolupracovat. Například inteligentní obráběcí stroje s podporou CPS jsou schopny 

zachytit data v reálném čase a poslat je do centrálního systému založeného na cloudu, aby 

mohly být obráběcí stroje a jejich služby synchronizovány tak, aby poskytovaly inteligentní 

výrobní řešení. 

7.3 INTELIGENTNÍ MONITOROVÁNÍ 

Monitorování je důležitým aspektem pro provoz, údržbu a optimální plánování výrobních 

systémů Průmyslu 4.0. Široké nasazení různých typů senzorů umožňuje dosáhnout 

inteligentního monitorování. Například data a informace o různých výrobních faktorech, jako 

je teplota, spotřeba elektřiny a vibrace a rychlost, lze získat v reálném čase. 

7.4 INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ 

V Průmyslu 4.0 je možné dosáhnout adaptivního řízení výroby s vysokým rozlišením a 

rozvojem kybernetických systémů řízení výroby. Inteligentní řízení je prováděno hlavně za 

účelem fyzického řízení různých chytrých strojů nebo nástrojů prostřednictvím platformy 
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podporující cloud. Koncoví uživatelé mohou prostřednictvím chytrých telefonů vypnout stroj 

nebo robotické zařízení. 

7.5 INTELIGENTNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Vrstva inteligentního plánování zahrnuje především pokročilé modely a algoritmy, které čerpají 

z dat zachycených senzory. Pro inteligentní plánování lze použít techniky založené na datech a 

pokročilé rozhodovací architektury. Například za účelem dosažení spolehlivého plánování a 

provádění v reálném čase lze použít distribuované inteligentní modely využívající 

hierarchickou interaktivní architekturu. [27] 

7.6 DATOVĚ ŘÍZENÉ INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ MODELY 

S velkým nárůstem digitálních zařízení nesoucích RFID, nebo inteligentních senzorů ve výrobě 

bude generováno obrovské množství dat. Tyto údaje nesou bohaté informace nebo znalosti, 

které lze použít pro různé situace rozhodování. Efektivní využití dat proto neznamená pouze 

zvýšení efektivity výroby, ale také větší agilitu a hlubší integraci s dalšími stranami, jako jsou 

logistické a dodavatelské řetězce. Například výrobce čipů Intel použil na svých datech z 

výrobního zařízení přístup k analýze dat k předvídání problémů s kvalitou. Toto použití výrazně 

snížilo počet testů kvality a zlepšilo rychlost výroby. Datový model využívá 5 TB strojních dat 

za hodinu k vypracování předpovědí kvality. [28] 

Dynamika ve výrobním systému významně ovlivní kvalitu a efektivitu. Datově řízené modely 

jsou schopné plně využít data v reálném čase pro diagnostiku systému nebo prognózu, 

založenou na informacích nebo znalostní integraci, dolování dat a analýze dat. Je zřejmé, že v 

budoucnu budou pro inteligentní výrobu do značné míry přijaty modely a služby založené na 

datech nebo znalostech. Jednou z klíčových oblastí výzkumu je integrace cloudových služeb se 

správou znalostí na platformě, která je schopna poskytovat podnikové služby, jako je 

inteligentní návrh a výroba, modelování a simulace výroby a logistika a řízení dodavatelského 

řetězce. Tato platforma bude shromažďovat obrovské množství výrobních dat z různých 

výrobních objektů vybavených čidly nebo digitálními zařízeními, aby bylo možné kombinovat 

lidské, strojové, materiálové, pracovní a výrobní logiky. Inteligentní dílenské operační centrum 

nad cloudem může používat samoučící se modely pro budování pokročilejších nebo 

inteligentnějších modelů a algoritmů pro pokročilé rozhodování ve výrobních systémech v 

rámci automobilového průmyslu. [27] 
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7.7 INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ SYSTÉMY 

Návrh a vývoj inteligentních výrobních systémů (Intelligent Manufacturing Systems, dále jen 

IMS) vyžadují stále více spolupráce napříč celou řadou podniků a průmyslu. Kolaborativní 

výrobní modely nebo mechanismy, jako je například systém pro správu výrobních zdrojů a 

objektů založených na cloudu, budou centrálně kontrolovat širokou škálu výrobních objektů 

tak, aby IMS fungovaly správně a efektivně. V kontextu Industry 4.0 jsou IMS základem 

každého podniku, který plánuje zavést pokročilé technologie pro vytváření procesů a služeb s 

přidanou hodnotou, jak bylo prokázáno při digitalizaci pneumatik v automobilovém průmyslu. 

Klíčovou výzkumnou oblastí v budoucnu je decentralizovaná kontrolní služba, odkud každá 

inteligentní součást systému může provádět vlastní adaptační rozhodnutí. Například inteligentní 

komponenty pracující v každé fázi montážní linky mohou bez problémů spolupracovat s 

pohyblivými kusy a dalšími linkami, aby se zachoval synchronizovaný výrobní rytmus. 

Autonomní inteligentní výrobní jednotky jsou pro IMS velmi důležité. Jsou založeny na 

pokročilejších vložených čipech nebo senzorech, které automaticky rozpoznávají komponenty, 

sledují online zařízení a pohybují obrobky. Výrobní výkony založené na tomto systému budou 

efektivnější s pomocí pokročilých autonomních bezpilotních zařízení, jako jsou 

automatizovaná řízená vozidla (dále AGV). Klíčový výzkum v budoucnu se může zaměřit na 

technologie umožňující IMS, jako je rožšířená a virtuální realita, pro bezpečnější výrobní závod 

v automobilovém průmyslu. Pokročilé výrobní procesy a služby budou snadno integrovány do 

IMS, takže otevřená platforma bude přínosná pro výrobní společnosti a zejména pro malé a 

střední podniky, které mohou působit jako dodavatelské firmy komponent pro automobilový 

průmysl. 

Podle koncepce Industry 4.0 budou lidé a stroje spolupracovat s využitím kognitivních 

technologií v průmyslovém prostředí. Inteligentní stroje budou schopny pomoci lidem naplnit 

většinu své práce pomocí rozpoznávání řeči, počítačového vidění, strojového učení a 

pokročilých modelů synchronizace. Proto jsou důležité pokročilé modely učení pro stroje, jako 

jsou roboti, aby lidé a stroje rozvíjeli dovednosti, které se vzájemně doplňují za jakýchkoli 

pracovních podmínek. Jedním z budoucích směrů výzkumu je přístup k strojovému učení tzv. 

„člověk ve smyčce“, který umožňuje lidem efektivně komunikovat s modely rozhodování. 

Mechanismy strojového učení umožňující přístup k datům tak mohou poskytnout cesty pomocí 

znalostí nebo znalostí lidských domén pro lepší pochopení spolupráce. Například tradiční 
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systémy strojového učení nebo algoritmy mohou být propojeny s lidskými znalostmi, takže 

systém snímání v reálném světě může pomoci zlepšit interakce člověk-stroj a komunikaci. Síť 

Bionic Learning Network společnosti Festo například našla mnoho aplikací v rámci 

komunikačních možností v dané firmě. 

Strojová inteligence hraje důležitou roli v podpoře spolupráce člověk-stroj, protože stroje 

budou poskytovat pomoc při každé práci, každé roli a cokoli, co se děje ve výrobních závodech, 

kde se vyskytují dynamické situace. Bezpečnostní otázky mohou být klíčovým výzkumným 

tématem, protože stroje vybavené inteligentními řídicími systémy se začínají chovat a jednat 

jako lidé v reálných výrobních závodech, jako jsou dílny. Tyto stroje mohou snadno 

komunikovat s pracovníky prostřednictvím samoučících se a evolučních postupů. Například 

inteligentní integrace člověk-stroj pro automatizaci designu může být realizována z ontologicky 

založeného znalostního managementu s přechodem on-to-global a epistemologicky založeným 

kognitivním procesem založeným na vzestupném spirále spojeného návrhu myšlenek. 

Inteligentní interakce člověk-stroj mohou být proto implementovány v rámci komplexního 

výrobního prostředí, aby se v budoucnu konečně dosáhlo výrobní inteligence. [29] 
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7.8 APLIKACE INTELIGENTNÍ VÝROBY 

Inteligentní výrobní aplikace pro celé podniky nebo průmyslová odvětví jsou významné v 

Průmyslu 4.0, ve kterých mohou společnosti z reálného života těžit z nejmodernějších 

technologií. Vhodným řešením problému plánování výroby bude agentský rámec pro IMS, 

protože výrobní podniky mohou zahrnovat mnoho různých prvků, jako je plánování a plánování 

výrobního procesu, monitorování a řízení dílny a řízení skladu. Implementace založená na 

agentech je schopna definovat pracovní postupy a sledovat výrobní logiku, takže rozhodování 

týkající se těchto prvků může být účinně usnadněno. Příkladem může být automatizace ve 

výrobních systémech, multi-agentové technologie mohou být použity pro paralelní řízení 

robotů, které jsou povoleny agentovou architekturou s distribuovanými agenty, aby se usnadnila 

implementace inteligentní výroby. Další budoucí implementací inteligentní výroby je řešení 

založená na cloudu. Tyto systémy využívají cloud computing a SOA (Service Oriented 

Architecture) ke sdílení nebo oběhu výrobních zdrojů. Pro plné využití IMS bude zřízeno 

několik různých cloudových platforem, aby výrobní kapacity a zdroje mohly poskytovat služby 

na vyžádání koncovým uživatelům. Klíčový budoucí výzkum zahrnuje modelování výrobních 

zdrojů v rámci Industry 4.0, protože typické zdroje s pokročilými senzory jsou vybaveny 

inteligencí a mohou reagovat, vnímat a dokonce „myslet“ vzhledem k různým výrobním 

požadavkům nebo situacím.  
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8 APLIKACE PRŮMYSLU 4.0 DO VÝROBY VOZIDEL 

8.1 ŠKODA AUTO 

Český výrobce automobilů Škoda Auto je nejen jedním z nejstarších v oboru, ale také jedním 

z nejpokročilejších z pohledu zavádění průmyslu 4.0. V dubnu roku 2019 byl uveden do 

výrobního závodu v Kvasinách projekt dProdukce. [30] 

8.1.1 SYSTÉM DPRODUKCE 

Vývoj projektu byl spuštěn z důvodu potřeby zvýšení produkce automobilů. V České republice 

je velmi obtížné navýšit stavy kvalifikovaných pracovník kvůli vysoké zaměstnanosti.  Navíc 

výrobní závody podléhají stále přísnějším požadavkům bezpečnosti a ekologie. Musí se tedy 

navýšit efektivita výroby. Toho se vedení projektu rozhodlo docílit digitalizací. 

Projekt byl uveden do provozu v Kvasinách, protože výrobní linka zde je jednou s nejkratším 

taktem výroby ze všech závodů škoda. Navíc tato linka již byla jednou z technicky 

nejpokročilejších, takže přechod na nový systém představoval investici jen necelých 33 milionů 

korun. Vyrábí se zde modely Kodiaq a Superb. 

Základním pilířem projektu dProdukce jsou pomocné vizualizační obrazovky a dotykové 

interaktivní panely umístěné na každém pracovišti linky. Pracovník se přes něj přihlásí do 

systému zaměstnaneckou kartou. Automaticky pak dojde k identifikaci, zobrazení úkonů a 

k nim potřebných dokumentů pro konkrétní vůz. Uživatel má takto přistup například 

k trojrozměrné výrobní dokumentaci či videonávodům přímo pro daný úkon. Tím je výrazně 

omezí chybovost a nežádoucí časové prodlevy při výkonu. Veškerá dokumentace byla dříve 

v tištěné podobě. Bylo tedy složitější zajistit aktuálnost a přehlednost. Nový systém navíc 

umožňuje zaměstnancům nejen rychlý přístup k informacím ale také informace vkládat. Zpětná 

vazba pracovníků je důležitá pro další optimalizaci výrobního procesu. Celé uživatelské 

rozhraní i digitální dokumentace je takto navíc dostupná ve více jazycích. To je důležité pro 

práci a zaškolování zahraničních zaměstnanců, kterých je v závodě velké množství. 

Systém navíc produkuje Big Data použitelná pro další zvyšování efektivity, optimalizaci 

ergonomie pracovišť a zvyšování kvality produktů. 

Skrze velmi pozitivní výsledky má být v budoucnu dProdukce realizována i na ostatních 

výrobních linkách Škoda Auto. [31] 
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8.1.2 ŠKODA PARTS CENTER 

Tento sklad náhradních dílů je významným pilířem logistiky nejen společnosti Škoda Auto, ale 

je zároveň jedním ze tří hlavních skladů celého koncernu Volkswagen. A po dokončení 

rozšíření na konci roku 2018 je také jedním z nejmodernějších skladů v odvětví. 

Úložný prostor skladu se obejde prakticky bez fyzického zásahu člověka. O uskladnění a 

vyskladnění jednotlivých položek se stará 11 automatických regálových zakladačů 

navigovaných podle laserových paprsků. Žádný z pracovníků neví, kde jsou konkrétní položky 

uloženy a vědět to nepotřebuje. O vše se stará centrální „mozek“ digitálního skladu. Uspořádání 

položek je závislé na pořadí, v jaké jsou dopraveny. Řídící systém sleduje také sezónní 

poptávku po určitém druhu dílů a častěji objednávané díly jsou pak řazeny na krajích skladu, 

kde jsou rychleji dostupné. [32] 

 

Obrázek 5: Škoda parts center v číslech [33] 

8.1.3 AUTOMATICKÝ SKLAD MALÝCH DÍLŮ (AKL) 

Po úspěšném otestování a doladění nedostatků v Kvasinách je plně automatizovaný sklad 

malých dílů zprovozněn i ve hlavním závodě v Mladé Boleslavi. 

Zaskladnění probíhá automaticky pomocí unikátních robotů schopných rozpoznat příchozí 

položky. Přes dopravníkový pás se položky dostanou do samotného skladovacího prostoru, kde 

jsou řazeny do regálu automatickou plošinou. Systém skladu komunikuje s montážní linkou. 

Podle jejího požadavku vzniká digitální obraz přepravního boxu i s nákladem pro vyskladnění. 
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Až je virtuální paleta naplněna, sklad začne box chystat. Připravené palety pak putují po 

dopravníkovém páse kolem robota osazujícího čárovými kódy s informacemi pro vozík 

rozvážející tyto palety po výrobní lince.  Ten z kódu vyčte čísla dílů, na kterou stranu vozíku 

paleta patří, do jakého okruhu rozvážení patří, a především za jak dlouho musí být na určeném 

stanovišti. V kombinaci s tímto skladem se aktuálně používají dopravní roboti sledující 

magnetickou čáru na podlaze haly nebo roboti navádění pomocí laserů a štítků rozmístěných 

po hale. V závodě na výrobu komponentů ve Vrchlabí se aktuálně také testuje inteligentní robot 

schopný rozpoznat překážky a v reálném čase se jim vyhnout. Sám si plánuje trasu tak, aby byl 

v cíli v co nejkratším čase. [34] 

 

Obrázek 6: Sklad malých dílu Škoda auto [35]  
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8.2 KOENIGSEGG 

Tato švédská automobilka se zabývá vývojem i výrobou výhradně extrémních sportovních 

automobilů ve velmi omezených počtech. Produkce společnosti se pohybuje okolo 25 

automobilů ročně. [36] 

I tak je ovšem zajímavým příkladem využití nástrojů průmyslu 4.0 ne pro optimalizaci 

efektivity automatizované výroby, ale ke zvýšení efektivity vývoje a k výrobě unikátních 

komponent. Například skříň turbokompresoru, vyvinutá společností Koenigsegg, umožňuje 

měnit svoji geometrii za chodu podle množství spalin procházejících turbokompresorem 

v nízkých či vysokých otáčkách motoru. Takto složitý díl z nerezové oceli je produkován 3D 

tiskem. Pohyblivé části skříně jsou navíc vytištěny přímo uvnitř skříně. Stejného výsledku není 

prakticky možné dosáhnout jinou technologií. [37] 

 

Obrázek 7: Turbokompresor Koenigsegg vyrobené 3D tiskem [38]
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat celkový dopad čtvrté průmyslové revoluce na automobilový 

průmysl a prozkoumat využití nově vzniklých možností ke zdokonalení výrobních procesů.   

Výrobní linky automobilů podle třetí průmyslové revoluce, tedy pouze automatizace masové 

výroby, již nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na rychlý vývoj poptávky a technologií. 

Každý stroj v takové lince byl individuálně naprogramován pro jednu danou činnost, kterou 

vykonával bez ohledu na zbytek procesu. Mnoho i dnes automatizovatelných činností 

vykonával člověk, což způsobovalo vyšší chybovost produktu. 

Podle vize průmyslu 4.0 je celý výrobní proces propojen pomocí internetu a jednotlivé stroje i 

pracovníci jsou tak nejen centrálně řízeny, ale také poskytují zpětnou vazbu. Oboustranná 

komunikace všech prvků má pozitivní vliv na efektivitu díky spolupráci. Navíc je možné celý 

proces přizpůsobovat aktuálním požadavkům v reálném čase. Klíčem pro optimalizaci je také 

virtuální dvojče celého výrobního procesu. 

Naprostá většina automobilek se nyní nachází v přestupném období. Některé dílčí výrobní 

závody již odpovídají konceptu průmyslu 4.0, cílem je však co nejrychlejší transformace 

kompletního výrobního procesu. Podniky jsou tlačeny konkurencí a rostoucí poptávkou po 

nových vozech. Přitom roste i poptávka po elektromobilech na což bude mnoho automobilek 

reagovat buď budováním nových výrobních prostor, nebo přestavbou stávajících výrobních 

linek. I to bude mít pozitivní vliv na rychlost zavádění vize průmyslu 4.0.  

Technologický pokrok s sebou přináší řadu změn na poli pracovního trhu. Klesne poptávka po 

manuálních pracovnících a širší uplatnění naopak naleznou tvůrčí, technicky založené profese. 

Vzroste nárok na schopnost rozšiřovat dovednosti a práci s informační technikou. 
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