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2 Současný stav problematiky Průmyslu 4.0 

Od první průmyslové revoluce, která byla započata v 18. století a přinesla s sebou velké vynálezy, 

počínaje parním stroj, mechanickým tkacím stavem, se společnost dostává do nové fáze vývoje. Do 

výroby je zaváděna umělá inteligence, 3D tisk, ekonomika a průmysl čelí novým výzvám v oblasti 

kyberneticko-fyzických systémů a informačních technologií. Celková koncepce Průmyslu 4.0 bude mít 

dopady nejen na požadavky vzdělání ale taktéž na oblast trhu práce. V současné době je již nutné začít 

připravovat novou stávající generaci vůči nové výzvě a vyvíjet tak lidský potenciál.  

Průmysl je nedílnou součástí ekonomiky vyspělých i rozvojových zemí. Definic slova „průmysl“ existuje 

více: 

 dle Oxford slovníku – „ekonomická aktivita spojená s výrobou surovin a produkcí výrobků 

v továrnách“ [1] 

 dle Cambridge slovníku – „soubor firem a aktivit zahrnutých v procesu výroby produktů určených 

k následnému prodeji“ [2]. 

Průmysl zaujímá v české ekonomice stěžejní místo, neboť dlouhodobě zajišťuje zhruba třetinu její 

výkonnosti. V roce 2016 se průmysl na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílel 32,3 % a zpracovatelský 

průmysl 27,1 %. Zpracovatelský průmysl (ZP) se na celkových tržbách průmyslu podílí zhruba 80 %. [3] 

Za rok 2015 nejvýznamnějším oddílem z hlediska tržeb je bezkonkurečně výroba motorových vozidel, 

jejíž podíl přesáhl čtvrtinu ZP. S velkým odstupem pak následují další důležité oddíly, jejichž podíl na ZP 

je v rozmezí 8,3 až 6,1 %: výroba kovových konstrukcí, výroba strojů, výroba počítačů, výroba 

elektrických zařízení, výroba pryže a plastů a výroba elektrických zařízení a výroba potravin. [4] 

V České republice tohoto výsledku v průmyslové oblasti bylo dosaženo až po třech průmyslových 

revolucích, kterými si prošel celý svět. 

V současnosti průmysl a celá ekonomika prochází změnami. Výrobní podniky začínají do svých 

pracovních postupů začleňovat robotiku, automatizaci a jiné datově řízené technologie. Tato zásadní 

změna bude srovnatelná s masivním nástupem parních strojů na začátku 19. století nebo bude změna 

mnohem širšího rozsahu zasahující nejen oblast průmyslu ale i oblasti jakou je bezpečnost, systém 

vzdělávání, právní rámec, věda a výzkum, sociální systém.  

Pro tuto zásadní změnu se začal používat pojem Průmysl 4.0 (Industry 4.0, Industrie 4.0). S tímto 

pojmem poprvé přišel profesor Wahlster z Německa. Předkládal své návrhy německé vládě, v nichž 

zmínil termín kyberneticko-fyzické systémy. Pro ministry byl pojem příliš vědecký, příliš technologický. 

Proto profesor Wahlster na průmyslovém veletrhu v Hannoveru v roce 2011 poprvé na veřejnosti použil 

pojem Průmysl 4.0. Pojem se líbil i kancléřce Merkelové a proto jej hned použila v projevu, který 

následoval po tom jeho. [5] 

V důsledku toho byla navržena a přijata strategická iniciativa nazvána "Industrie 4.0" jako součást 

"High-Tech strategie 2020 akčního plánu" německé vlády. Podobná strategie byla navržena i v jiných 

průmyslových státech, pro příklad: „Industrial internet“ v USA a „Internet Plus“ v Číně. [6] 

Hlavní myšlenkou Průmyslu 4.0 je počítačovým propojením [7] 
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 výrobních strojů (Internet věcí – napojování fyzických zařízení, čidel, transportních vozíků, 

robotů atd. na internet),  

 opracovaných produktů a polotovarů (výrobky i polotovary jsou reprezentovány autonomně 

fungujícími softwarovými moduly (SW agenty), které mohou za ně domlouvat a vyjednávat 

způsob jejich vlastního zpracování, montáže, přepravy atd.), 

 všech osob zapojených do procesů (lidé vstupující prostřednictvím specializovaných rozhraní 

jako další autonomní entity), 

 a všech dalších systémů a subsystémů průmyslového podniku (autonomní jednotky ať již 

virtuální či fyzické) napojené na internetovou síť nabízející a poskytující služby prostřednictvím 

otevřených platforem – ty vycházejí z filosofie SOA (Service Oriented Architecture). 

vytvořit inteligentní, distribuovanou síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu, 

přičemž subsystémy pracují relativně autonomně a paralelně, navzájem dle potřeby komunikují – každý 

fyzický systém má své virtuální dvojče či virtuální obraz ve virtuálním světě. 

Propojením internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS, Internet of Services) se vytvoří kyberneticko – 

fyzický prostor, v němž nejsou už jen jasné hranice mezi realitou a virtualním obrazem. Tyto hranice se 

dle potřeby posouvají. Postupně se objevuje třetí dimenze, kterou nelze ignorovat. Vedle dvou 

technologicky orientovaných světů, fyzického světa výrobního a virtuálního světa služeb je třeba počítat 

i se světem sociálním (IoP, Internet of People), který začíná s oběma technologickými silně interagovat. 

[7] 

Integrovaný výrobní systém chápaný jako kyberneticko-fyzický systém je systémem velmi složitým, 

který lze řídit pouze na základě principů důsledné decentralizace, asynchronní adresné komunikace 

a koordinace.  

Mezi trojí znalostně orientovanou integraci průmyslových systémů se řadí [7],[8] : 

 Integrace horizontální (hodnotový řetězec) – tedy plná počítačová integrace (nikoliv pouhé 

propojení informačních systémů!!) zabezpečující vše od podání objednávky, přes zásobovací řetězec, 

vývoj, výrobu až k expedici a distribuční síti, 

 Integrace vertikální (vnitropodniková) – znalostně podporovaná integrace od úrovně řízení 

v reálném čase, přes plánování, rozvrhování výroby a systémy plánování podnikových zdrojů (ERP) 

až k rozhodování na nejvyšší úrovni, 

 Integrace inženýrské podpory (životního cyklu, end to end) napříč celým inženýrským řetězcem – od 

výzkumu, vývoje, prototypování, rozvrhování výroby až po ošetření celého životního cyklu výrobku. 

Šest základních principů, které patří do vize Průmyslu 4.0, jsou [7],[9]: 

 Interoperabilita: schopnost CPS (Cyber-physical System), lidí a všech komponent chytrých továren 

(Smart Factories) spolu komunikovat prostřednictvím IoT a Internet of Services (IoS), 

 Virtualizace: schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními modely a simulačními nástroji, 

 Decentralizace: rozhodování a řízení probíhá autonomně a paralelně v jednotlivých subsystémech, 

 Schopnost pracovat v reálném čase: dodržení požadavku reálného času je klíčovou podmínkou 

pro libovolnou komunikaci, rozhodování a řízení v systémech reálného světa, 
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 Orientace na služby: preference výpočetní filosofie nabízení a využívání standarních služeb, to vede 

na architektury typu SOA (Service Oriented Architectures), 

 Modularita a rekonfigurabilita: systémy Průmyslu 4.0 by měly být maximálně modulární a schopny 

autonomní rekonfigurace na základě automatického rozpoznání situace. 

 

2.1 Zkušenosti s Průmyslem 4.0 ve vybraných zemí 

Přístup k Průmyslu 4.0 je odlišný nejen v jednotlivých výrobních sektorech, ale i za hranicemi České 

republiky. Každý stát má vyhraněné odlišné prostředky, finance, pracovní skupiny, ale zároveň funguje 

systém kooperací a projektů, sloužící jako motivaci posouvat se ve světě robotů a automatizace dál. 

Země reprezentují a definují pokroky a své cíle v Průmyslu 4.0 pomocí iniciativ a národních programů.  

 

2.1.1 Světové ekonomické forum – World Economic Forum 

Světové ekonomické fórum se věnuje problematice průmyslu 4.0 v širokém měřítku.  Vydává 

každoročně zprávu o konkurenceschopnosti zemí (Global Competitiveness Report, dále jen „GCR") od 

roku 1979. GCR obsahuje a porovnává výkonnostní ekonomiky z oblasti investic, informačních a 

komunikačních technologií. Na základě indexu, sestaveného z 12 indikátorů. Zohledněny jsou 

následující oblasti: instituce, infrastruktura, makroekonomické prostředí, vzdělání, trh zboží, trh práce, 

finanční trh, technologická připravenost, velikost trhu, obchodní propracovanost a inovace.  Zpráva 

z roku 2016 je věnována problematice a připravenosti jednotlivých států na výzvu, kterou Průmysl 4.0 

představuje. [10] 

 

Global Competitiveness Report 2015 – 2017 

V tabulce 1 je žebříček umístění jednotlivých států ve dvou časových období od roku 2015 do 2017. 

Švýcarsko, Singapur a spojené státy americké si stabilně drží své umístění v žebříčku. Česká republika 

na 31. místě s hodnotou indexu 4,72 ztrácí na vedoucí Švýcarsko 1,09 bodu hodnoty indexu. 
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Tabulka 1 Umístění států v Global Competitiveness Report 

Název země 

Umístění v žebříčku Hodnota indexu 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Švýcarsko 1. 1. 5,76 5,81 

Singapur 2. 2. 5,68 5,72 

Spojené státy americké 3. 3. 5,61 5,70 

Nizozemsko 5. 4. 5,50 5,57 

Německo 4. 5. 5,53 5,57 

Švédsko 9. 6. 5,43 5,53 

Velká Británie 10. 7. 5,43 5,49 

Japonsko 6. 8. 5,47 5,48 

Finsko 8. 10. 5,45 5,44 

Belgie 19. 17. 5,20 5,25 

Lucembursko 20. 20. 5,20 5,20 

Francie 22. 21. 5,13 5,20 

Austrálie 21. 22. 5,15 5,19 

Irsko 24. 23. 5,11 5,18 

Izrael 27. 24. 4,98 5,18 

Korejská republika 26. 26. 4,99 5,03 

Čína 28. 28. 4,89 4,95 

Česká republika 31. 31. 4,69 4,72 

Rusko 45. 43. 4,44 4,51 

Slovenská republika 67. 65. 4,22 4,28 

Ukrajina 79. 85. 4,03 4,00 

Zdroj: [10,11] 
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Pokud si srovnáme již zmíněné státy v letech 2017-2018, vedoucí Švýcarsko a Českou republiku, 

v následujících dvou obrázcích je vidět, v kterých oblastech má Švýcarsko navrch. V oblasti zdraví a 

vzdělání může Česká republika čelit té největší konkurenci. Naopak nejslabší postavení je v oblastí 

inovací. Tmavě zvýrazněná část je průměr všech států v indexu. 

 

 

 

Obrázek 1: Česká republika 2017-2018 [2] 

 Obrázek 2: Švýcarsko 2017-2018 [2] 
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Země reprezentují a definují pokroky průmyslu 4.0 pomocí iniciativ a národních programů. 

Vybrané z nich jsou popsány v následujících řádcích. 

 

Švýcarsko 

Švýcarská národní iniciativa Industrie 2025, zahájena společnostmi Swissmen, swissT.net., 

Electrosuisse a Asut v roce 2015 realizuje vizi a koncept průmyslu 4.0 ve Švýcarsku. Pracovní skupina 

skupina „Industry 4.0 Security“ stanovuje nové poznatky, na které je třeba se zaměřit. Mezi hlavní úkony 

skupiny patří například analýza rizik vyplývající ze síťových průmyslových strojů a zařízení, definice 

podnikatelských činností z hlediska bezpečnosti v průmyslu 4.0 nebo analýza vhodného pracovního 

průmyslového prostředí. [12] 

 

Singapur 

Na druhém místě v žebříčku GCR je Singapur, tato silná výchozí pozice je výsledkem iniciativy 

Smart Nation z roku 2014, založená na transformaci Singapuru pomocí technologií. Základní vizí je 

inteligentní národ, podporovaný digitální inovací, ze kterého bude společnost těžit. Dalším cílem je 

poskytnutí nejlepšího domova pro občany a reagovat na měnící se potřeby. Singapurské cíle ohledně 

digitalizace jsou podpořeny třemi plány. A to Digital Economy Framework for Action, the Digital 

Government Blueprint and the Digital Readiness Blueprint. [13] 

 

Spojené státy americké 

Spojené státy americké mají jedno z nejsilnějších postavení v digitalizovaném obchodním 

odvětví a dokáží tak spolehlivě reagovat na příchozí trendy ve světě automatizace.  Efektivně využívají 

digitální technologie v poskytování služeb a nabízí nejlevnější služby v oblasti širokopásmového 

připojení v porovnání s globálním průměrem. Základní cíl, jenž představoval přijetí digitálního světa je 

splněn, a proto následuje vize nových technologií, které mají zvýšit efektivitu a tempo výroby, což se 

následně odrazí i v bezpečnosti práce. Po Číně zaujímají druhou příčku ve výrobním sektoru. 

Budoucnost je v inteligentních továrnách, založené na robotizaci, automatizaci, datech a 3D tisku, bez 

úpadu lidského kapitálu. Čím dál častější jsou automatizované technologie v průmyslových zónách. [14] 

V roce 2014 založili velké americké společnosti Průmyslové internetové konsorcium (the Industrial 

Internet Consortium) zabývající se růstem průmyslového internetu věcí, konkrétně bezpečné spojení 

systémů a zařízení, které mají vliv na společnost a obchod. [15] 

 

Finsko 

Severská země Finsko reaguje na průmysl 4.0 několika iniciativami. První je FIMECC PPP 

Programmes, jedná se o dokument založený na bázi konkrétních energetických, materiálových a 

nákladově efektních řešení, odrážejících se zejména v oblastech strojírenství, zpracování kovů a tzv. 

cleantech industries.[16] Iniciativa Industrial Internet Business Revolution podporuje finské 

společnosti v oblasti inovací a rozvoje podnikání. Podpora pro firmy, které nabízí globálně průmyslová 
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internetová řešení pro trhu nebo naopak pro společnosti, které chtějí zavést digitalizaci. Poslední 

finskou iniciativou je loT pilot Factory. [17] 

 

Švédsko 

Švédské království si zakládá na komplexnosti internetu pro všechny. Připojit na internet více 

než 4 miliardy lidí, kteří byli dosud odpojeni od internetu. Hlavním cílem je snaha rozvíjet spolupráci, 

škálovatelnost pro vytvoření modelů pro urychlení přístupu k internetu od regionální úrovně až k té 

globální. Iniciativa Produktion 2030 uvádí zemi na jednu z nejvyspělejších světových ekonomik do roku 

2030, aby byla konkurenceschopným výrobním národem. Vývoj moderních výrobků a služeb, inovativní 

a efektivní řešení pro výrobu a zejména integrace napříč odvětvími. [18] 

 

Nizozemsko 

Nizozemsko patří mezi jednu z nejvíce technologicky zdatných populací, využívající digitální 

technologie. Iniciativa Smart Industry, inspirována Německem, byla započata v roce 2014 s cílem posílit 

růst a konkurenceschopnost v průmyslu. Avšak hlavní práci v tématice průmyslu 4.0 odvádí organizace 

pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO) založena v roce 1932, zabývající se několika osami sociálních 

témat, od průmyslu až po ekonomiku, životní prostředí, informační technologie. Od roku 2016 

intenzivně pracují na řadě projektů, týkající se kolaborativních robotů, kyber-bezpečnosti, spolupráce 

člověk-robot. Organizace definovala základní pojmy robot a kolaboratorní robot viz kapitola základní 

definice. [19] 

 

Lucembursko 

Národní iniciativa v Lucembursku zvaná Digital for industry se podílí na informování se 

zaváděním se zaváděním průmyslu 4.0, se zaměřením na výrobní průmysl v malých, středních a velkých 

podnicích. Iniciativa je podporována společností FEDIL, založenou v roce 1918, která se stará o příznivý 

vývoj lucemburského průmyslu a podnikání. V dnešní době reprezentuje více jak 95% průmyslové 

výroby, 75% soukromé výzkumné činnosti, 25% národního zaměstnání a 35% národního hrubého 

domácího produktu. [20] 

 

Německo 

Kolébkou průmyslu 4.0 je díky své vyspělé ekonomice Německo, které již v roce 2013 spustilo 

iniciativu Industrie 4.0, následováno dalšími iniciativami z celého světa. Iniciativa Industrie 4.0 

kombinuje výrobní metody v průmyslu s nejmodernějšími komunikačními technologiemi, které jsou 

poskytovány inteligentními sítěmi a digitálně propojenými systémy. Tyto technologie umožňují 

reagovat na individuální potřeby zákazníků mnohem snadněji ve spojení s inteligentním řetězcem 

tvorby výrobku, zahrnující všechny životní fáze. Od počátečního nápadu, výrobu, až po následnou 

recyklaci. Celkové zefektivnění výroby, posílení konkurenceschopnosti německého průmyslu a zvýšit 

flexibilitu výroby. Tyto vize představují obrovský potenciál pro Německo, protože více jak 15 milionů 



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 12/106 

pracovních míst je přímo a nepřímo závislých na zpracovatelském průmyslu. Rozvinutí nejvyšší 

mezinárodní pozice Německa v průmyslové výrobě podporuje Platforma Industrie 4.0. Cílem je podpora 

digitálních změn a podílet se na rozvoji celkového chápání Industrie 4.0 ve spolupráci s vládou, vědou, 

odbory a samotnými podniky. Další výzvou, kterou bude čelit nejen Německo, jsou továrny bez lidí, 

poněvadž už nyní je zřejmé, že s takto vysokou mírou vývoje a digitalizace zanikne několik dělnických 

pozic. [21] 

Další německá iniciativa podporující high-tech technologie je Smart Service World, zabývající se 

konkrétně poskytováním internetových služeb. V blízké budoucnosti bude k internetu připojeno 

přibližně 30 miliard lidí, což sebou ponese vysoké datové nároky, které budou pomocí vysoce 

automatizovaných technologií doprovázeny novými inteligentními službami. Tyto služby budou tvořit 

základnu ať už pro nové výrobní postupy a metody, tak pro vysokou úroveň zabezpečení v soukromí. 

[22] 

 

Austrálie 

Austrálie se zapojila do technologické transformace v roce 2016, kdy uspořádala forum Industry 

4.0 CEO. Největší průmyslové společnosti, výzkumné instituce se sešly, aby si stanovily normy a 

požadavky pro 4. průmyslovou revoluci. Australská pokročilá výroba vysoce specializovaných produktů 

v oblastech biofarmaceutiky, hornictví, lékařské technologie, letectví a obrana je díky vysoké odbornosti 

australských pracovníků na vzestupu. Mnoho společností již začalo digitalizovat výrobní procesy 

pomocí 3D tisku, internetu, umělé inteligence, robotiky a strojního učení. Nezisková organizace the 

Advanced Manufacturing Growth Center podporuje rozvoj průmyslového australského odvětví. V rámci 

centra existuje síť výzkumných a vývojových center. Hlavním úkolem je hledání nových obchodních 

příležitostí a inovace ve výrobě, pomocí spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnou 

skupinou. [23] 

 

Belgie 

Belgická iniciativa Made Different zahájena v roce 2013 s cílem zvýšit konkurenceschopnost 

zpracovatelského průmyslu pomocí digitalizace výrobních procesů. Hlavním cílem této iniciativy je 

pomoci transformovat výrobní společnosti na tzv. továrny budoucnosti. Továrnou budoucnosti se stane 

společnost, která přemění podnikání pomocí 7 klíčových změn. [24] 

1. World class manufacturing technologies – transformace zaměřená na nasazení nejmodernějších 

výrobních zařízení. 

2. End-to-end engineering – vlastní produkty a poskytované služby závisí na kompletním 

hodnotovém řetězci. Je rozhodující integrovaný přístup k designu týkající se prodeje, výroby, 

používání virtuálních modelů a samotné simulace. 

3. Digital Factory – veškeré provozní procesy jsou digitalizovány a propojeny s internetem. 

4. Human centered production – zapojení zaměstnanců do budoucího vývoje společnosti. 
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5. Production network – společnosti jako sóloví hráči vstupují do síťových organizací, kde je riziko 

a kapitál sdílen v rámci celé sítě. 

6. Eco production – důležitá je udržitelnost v každé fázi životního cyklu výrobku, od získání 

výrobního materiálu až po jeho recyklaci. 

7. Smart production systém – rychlá reakce na měnící se poptávku na trhu.  

Made Different zakládá budoucí úspěch firem v následujících bodech. Výrobní společnosti musí snížit 

emise CO2, vybavit se nejmodernějšími technologiemi, vyvíjet produkty, které mají vysokou přidanou 

hodnotu a pohotově reagovat na měnící se poptávku na trhu. [24] 

 

Francie 

 Francouzský program Industrie du Futur je postaven 5 na pilířích. Za prvé je důležité vyvíjet 

moderní technologie, pomoci společnostem přizpůsobit se novému trendu, jak v oblasti osobní podpory, 

tak z hlediska financí. Dále se apeluje na výcvik a vzdělání zaměstnanců, propagace Průmyslu 

budoucnosti a posílení mezinárodní spolupráce. [25] 

 

Irsko 

Irsko zaměstnává v oblasti výroby kolem 22 % obyvatel a v porovnání se světovou konkurencí 

patří mezi nejúspěšnější země vyrábějící zdravotnické přístroje a technologie. Průmyslu 4.0 se věnuje 

irská nezávislá výzkumná organizace Irish Manufacturing research.  

Dalším výzkumným zaměřením je výroba a průmyslová energetická účinnost pro efektivnější 

výrobu. Investuje do výzkumu a vývoje 3 D tisku, ITE, kolaborativních robotů, kybernetické bezpečnosti 

nebo do projektu takzvané optimalizace chlazené vody, jelikož Irko spotřebovává velké množství 

energie. [26] 

 

Rusko 

Prvním krokem transformace Ruska průmyslu 4.0 je Národní asociace účastníků průmyslově-

internetových trhů, fungující od roku 2014. Základní vizí je průmyslový internet, který tvoří stabilní 

prostředí ruské infastruktury. [27]  

O dva roky později přijala ruská vláda národní technologickou iniciativu – the National Industrial 

Technologies, projekt má za úkol vytvořit podmínky pro nové trhy, digitální design, aditivní technologie, 

robotiku, průmyslový internet, zvýšit ruský podíl na globálním trhu služeb v souladu s průmyslem 4.0 a 

zajistit technologického vedení Ruska do roku 2035. [28] 
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Ukrajina 

Ukrajina reaguje na výzvu globální čtvrté průmyslové generace od roku 2016, kdy bylo založeno 

národní hnutí Industry 4.0 in Ukraine. Platforma sloužící pro sdružování skupin, obchodních asociací za 

účelem urychleného rozvoje národního průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Mezi hlavní klíčové 

trendy patří průmyslový internet (Industrial loT) a internet v domácnosti (loT), kde společným rysem 

je připojení přes internet včetně komunikačních zařízení. Rozdíl je například v kybernetické 

bezpečnosti, požadavcích na spolehlivost aj. Do další skupiny trendů patří umělá inteligence, datová 

věda, strojní vidění. Poslední skupinou jsou nové technologie, zaměřené na digitální design a simulaci. 

[29] 

 

Japonsko 

Japonsko patří mezi nejpokročilejší státy v technologiích průmyslu 4.0. Iniciativa the Industrial 

Value Chain vytváří novou společnost kombinací výrobních a informačních technologií. Uvádí způsob 

vytváření technologických norem pro připojení výrobních závodů a snaží se o internacionalizaci 

průmyslových norem v Japonsku. Důraz je kladen na aktivní spolupráci mezi společnostmi. 

Konkurenční výhoda každého účastníka má být zachována, avšak jde o zkoumání scénářů, v nichž 

podniky spolupracují a rozšiřují tím pochopení obecných modelů připojení. [30]  

Světové ekonomické forum připravuje v Tokiu nové výzkumné centrum pro studium 4. 

průmyslové revoluce. Mezi základní téma jako je šíření nových technologií v soukromí, ve spojení 

s bezpečností bude i zohledněna pomoc starším občanům při přepravování a zlepšení dopravy ve 

venkovských oblastech a zdravotní péče. [31] 

 

Čína 

Made in China 2025 je iniciativa z roku 2015 na vylepšení postavení čínského průmyslu ve světě. 

Vychází z myšlenky německé iniciativy Industry 4.0. Čínská snaha je daleko širší, na úkor nerovnoměrné 

efektivity čínských výrobců. Výroba se musí inovovat a přejít z kvantity na kvalitu. Snaha o optimalizaci 

struktury čínského průmyslu a pomoci vylepšit lidský potenciál. Plán apeluje na zvýšení účinnosti 

průmyslu, zvyšování obsahu domácích komponent až o 70 % do roku 2025. Nedílnou částí je podpora 

státu, tržních institucí, posílení ochrany práv duševního vlastnictví v podnikání. Mezi další cíle patří 

používání nových informačních technologií, automatizace strojů a robotika, kosmické a letecké 

vybavení, námořní zařízení a high-tech v lodní dopravě, moderní železniční vybavení, zemědělská 

zařízení, nové materiály a pokročilé produkty a postupy ve zdravotnictví. Před zavedením Made in China 

2025 v Číně existoval plán Strategic Emerging Industries, který je zcela odlišný. Made in China 2025 se 

zaměřuje na inovaci celého výrobního procesu, podporuje rozvoj i tradičních průmyslových odvětví a je 

kladen větší důraz na tržní mechanismy. [32] 
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Korea 

Korea označuje 4. průmyslovou revoluci jako Manufacturing Industry Innovation 3.0, 

zaměřenou na inteligentní služby, udržitelnost a platformu. Byla převzata vize inteligentních továren, 

vylepšení výrobních technologií v celém výrobním procesu. Dále byla zřízena Rada pro výzkum 

inteligentních výrobců, jejímž úkolem je sledování mezinárodních trendů a standardizace místně 

rozvinutých předpisů. Pokrok zaznamenala tato odvětví – ITE, nanomateriály, kybernetické systémy. 

Korea taktéž disponuje inteligentními továrnami, do roku 2025 si dala za cíl zvýšit počet těchto továren 

na více než 30 000, vybavených nejnovějšími technologiemi. Velká pozornost je kladena na rozvíjení 

odborných znalostí ve výrobních technologií, což má za následek vyšší produktivitu práce a nadále se 

očekává růstová tendence Korei v průmyslu 4.0. [33] 

 

Slovenská republika 

Slovenská republika již zaznamenala několik koncepcí, věnovaných 4. průmyslové revoluci 

Inteligentný priemysel pre Slovensko, charakterizovala integraci technologických trendů, změny ve 

výrobě, nové požadavky na straně spotřebitele. Slovensko má dále účast v Továrnách budoucnosti, kde 

se pozornost soustředí na technologie s vysokou přidanou hodnotou, vytvářející ekologicky šetrné, 

výkonné a sociální řešení v dlouhodobém horizontu. Digitální továrny, charakterizovány nízkou úrovní 

chybovosti, vysokou kvalitou výroby fungují pomocí propojeného systému loT, který integruje software, 

hardware, výrobní procesy, což vede k razantně kratšímu času od výroby produktu, až po finální prodej. 

Během celého výrobního procesu se získávají Big Data, pro analýzu během výroby a po výrobě. 

Průmyslová výroba tvoří kolem 80 % slovenského vývozu, v čele je automobilový průmysl, elekronika 

a metalurgie. Dále Slovensko čerpá z programu Horizont 2020, podporující výzkum a inovace Evropské 

unie v období 2014-2020. [34] 

 

2.2 Připravenost společnosti na průmysl 4.0 

Světové ekonomické fórum dále řeší připravenost společnosti na průmysl 4.0 prostřednictvím 

stejnojmenného projektu v období 2017-2020 (Preparing Civil Society for the Fourth Industrial 

Revolution). Důležitou roli budou reprezentovat organizace zastupující občanskou společnost, ať už se 

jedná o odborové svazy v zaměstnání, či humanitně zaměřené organizace. Cílem projektu je investovat 

do rozvoje lidského potenciálu, konkrétně na její připravenost, začlenění do řízení technologií. Důraz je 

kladen na digitální infrastrukturu, transparentnost, poctivost a odpovědnost občanské společnosti. 

Projekt je realizován čtyřmi způsoby. A to prostřednictvím sítě (as a network), založen na vzájemném 

sdílení znalostí mezi společností a technologií, s důrazem na pracovní skupiny. Druhým způsobem – jako 

mobilizátor (as a mobilizer), tudíž podněcování koordinace politik s cílem ochraňovat zranitelnou 

skupinu obyvatelstva, do které spadají například vysídlené osoby a děti. Třetím způsobem je báze 

založena na znalostech (as a knowledge base), která má za úkol produkovat nové znalosti, sdílené zdroje 

ve spolupráci se zainteresovanými stranami, odborníky a spolupracujícími organizacemi. Hlavními 

tématy v oblasti technologií jsou: etický design a digitální transformace. Posledním způsobem realizace 

projektu je – jako akcelerátor (urychlovač, as an accelerator), s důrazem na minimalizaci vnitřních 

https://www.weforum.org/projects/preparing-civil-society-for-the-fourth-industrial-revolution
https://www.weforum.org/projects/preparing-civil-society-for-the-fourth-industrial-revolution
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organizačních překážek a řešení nedostatků v rámci spolupráce se zainteresovanými stranami, jenž 

představují heslo Udržovat lidi a planetu na prvním místě ve 4. průmyslové revoluci. [35] 

 

2.3 Digitalizace a robotizace výroby  

2.3.1 Vliv na zaměstnanost 

Jednou z důležitých změn ovlivňujících situaci zejména v sekundárním sektoru, ale i v dalších sektorech, 

je postupující digitalizace a robotizace výroby, služeb i ostatních pracovních činností. Analýza Úřadu 

vlády předpokládá v letech 2015–2030 izolovaným vlivem digitalizace zánik necelých 700 tisíc 

pracovních míst a vznik necelých 300 tisíc, tedy čistý negativní rozdíl cca 400 tisíc míst.  Digitalizace 

však podle této prognózy (několik desítek tisíc zaniklých a vzniklých pracovních míst ročně) způsobí 

jen menšinu celkových kreačně-destruktivních procesů na trhu práce. [36] 

V letech 2004–2014 ročně vznikalo 50 až 200 tisíc míst a podobný počet jich také zanikal. Mezi sektory 

je ohrožení digitalizací největší v dopravě a skladování, těžbě a dobývání, zemědělství 

a zpracovatelském průmyslu. Digitalizace ohrožuje nejvíce manuální profese, ale také povolání 

vykonávající jednodušší duševní činnosti (administrativní pracovníky a pracovnice, pokladní apod.). 

Digitalizace má potenciál zvětšovat existující regionální rozdíly v nezaměstnanosti. Z českých regionů je 

jí nejvíce ohrožen Ústecký kraj a nejméně Praha a Středočeský kraj. Obdobný vývoj byl již zaznamenán 

v USA. Podle prognóz je míra ohrožení digitalizací nepřímo úměrná dosaženému vzdělání, přičemž 

rozdíly jsou z tohoto hlediska velmi výrazné – zhruba desetinásobně více ohroženi jsou lidé se 

základním vzděláním oproti lidem s magisterským vzděláním. [37] 

Dlouhodobě se snižuje podíl fyzicky namáhavé a těžké práce. Hlavní těžiště práce se přesouvá do oblasti 

duševní práce, viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3 Podíl fyzické a duševní práce podle zaměstnaných v kategoriích CZ-ISCO, 2014 [38] 

Charakter práce má jednoznačný a přímý vliv na míru a povahu rizika. Ke komplexnímu pohledu 

při hledání odpovědí na otázky, kde rizika jsou a budou, je tedy třeba zohlednit právě i charakter práce 

současné a budoucí. V roce 2015 dosáhl průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního 

hospodářství 5 041,9 tis. osob. Nejpočetnější skupinu zaměstnaných (82,7 %) tvoří zaměstnanci 

(4 167,7 tis.). Mezi zaměstnanými ženami je 87,2 % zaměstnankyň (absolutně 1 922,9 tis.), mezi 

zaměstnanými muži tvoří zaměstnanci 79,1 % (absolutně 2 244,8 tis.). Zaměstnanost v primárním 

sektoru v roce 2015 dosáhla 147,5 tis. osob, v sekundárním sektoru 1 917 tis. osob a v terciárním 
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sektoru 2 977,4 tis. osob. Podíl sekundárního sektoru v ČR je vysoký (38 %) a nadále dosahuje nejvyšší 

hodnoty ze všech států EU. Naopak ČR patří stále ke státům s nejnižším podílem (59,1 %) terciárního 

sektoru na celkové zaměstnanosti v rámci EU viz obrázek č. 4.[38] 

 

Obrázek 4: Sektorová struktura zaměstnanosti v ČR (2015; v %) 0 

Čtvrtá průmyslová revoluce se dotkne trhu práce a to zejména pracovníků, kteří jsou nahraditelní 

roboty. Předpokládá se tedy, že se sníží počet míst pro méně kvalifikované pracovníky. Na druhou stranu 

technologický pokrok zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic, které 

vzniknou kvůli větší produktivitě výroby a potřebě nových technologií, například ve výzkumu, vývoji, 

ve službách, ale též v průmyslu.  

V minulých letech roboti převzaly těžké, nebezpečné a opakující se fyzické úkoly, zlepšily bezpečnost 

výroby, pohodlí pracovníků a kvalitu výrobků. Další fáze inovace práce bude pravděpodobně zaměřena 

na kognitivní práci, odstranění psychicky stresujících a opakujících se úkolů z každodenních rutin lidí. 

[39],[40] 

Lidská práce bude tedy více všestranná a kreativní. Roboti a lidé budou více spolupracovat než kdykoli 

dříve.  Lidé budou využívat své jedinečné schopnosti k inovacím, spolupráci a přizpůsobování se novým 

situacím. Budou muset zvládat náročné úkoly založené na znalostech. 0 [39] 

V oblasti pracovních podmínek koncept Průmyslu 4.0 bude muset zajistit bezpečnost nejen v pracovním 

prostředí ale i ve výrobě. Stroje budou s člověkem komunikovat, spolupracovat a pomocí senzorů i 

umělé inteligence, nebude ohroženo zdraví pracovníků. To samé lze uplatnit i na stroje. Díky 

důmyslnému čipu stroj bude moci řídit svoji údržbu a predikovat poruchy, tím se zajistí plynulý tok 

výroby. Díky speciálním senzorům nebude docházet ke kolizím s ostatními stroji a zařízeními. Jediní, 

kteří mohou ohrozit stroje, jsou narušitelé IT systémů (hackeři). 

Pro pracovníka, který bude spolupracovat s inteligentními stroji, se často používá pojem Operátor 4.0. 

Operátor 4.0 je definován jako inteligentní (chytrý) a schopný operátor, který nejen spolupracuje 

s roboty, ale vykonává i práci za pomocí kyberneticko-fyzických systémů, adaptativní automatizace 

za účelem chytré spolupráce v podniku. Operátor 4.0 tak bude mít kontrolu nad pracovním procesem 

a technologiemi s podporou využívání lidských schopností. 
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Činnost Operátora 4.0 může být zaměřena pouze v jedné konkrétní oblasti, ale v některých případech to 

nebude možné, proto budoucí Operátor 4.0 bude muset zvládat hybridní činnosti.  

2.3.2 Bezpečnost při řízení výroby na robotizovaném pracovišti 

V zájmu ochrany zdraví osob na pracovišti byly vytvořeny evropské směrnice, kterými se musí řídit 

výrobce a uživatelé strojního zařízení. Jejich dodržováním lze předejít nebezpečným situacím a úrazům.  

V ČR byla přijata tato legislativa: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č.176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   

Základní normou týkající se robotizovaných pracovišť je ČSN EN ISO 12100. Tato norma specifikuje 

terminologii, zásady a metodologii k dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Další 

důležitou normou je ČSN EN ISO 10218 specifikující požadavky na bezpečnost průmyslových robotů, 

která se dělí na dvě části:  

 část první označená ČSN EN ISO 10218-1, zabývající se roboty a 

 část druhá ČSN EN ISO 10218-2, zaměřená na systémy robotů a jejich integraci.  

Mezi další normy zabývající se problematikou posouzení bezpečnosti pracovišť s průmyslovými roboty 

patří: 

 ČSN EN ISO 13850 specifikující konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení, 

 ČSN EN ISO 13855 určující umístění bezpečnostních zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí 

lidského těla, 

 ČSN EN ISO 13857 stanovující hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným 

prostorům strojního zařízení,  

 ISO 14120 specifikující požadavky na pevné a mobilní ochranné kryty,  

 ČSN EN ISO 14119 definující zásady pro konstrukci a volbu blokovacích zařízení spojených 

s ochrannými kryty, jakou jsou například bezpečnostní zámky, 

 ČSN EN ISO 13849-1 – Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro 

konstrukci a jiné.  

Pro minimalizaci rizik a přijímání opatření při používání strojních zařízení se vždy u každého strojního 

zařízení musí provést identifikace nebezpečí a posouzení rizika. 

Posouzení rizika umožňuje systematická analýza a vyhodnocení rizika spojeného se systémem robotu 

během jeho celého životního cyklu (tj. uvedení do provozu, seřízení, výroba, údržba, oprava, vyřazení 

z provozu). Posouzení rizika je následováno, kdykoliv je to nezbytné, snížením rizika. Vždy musí být 

provedena analýza pro identifikaci jakýchkoliv nebezpečí, která se mohou vyskytovat při práci s roboty. 
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Následné posouzení nebezpečí se musí provést u všech nebezpečí, která byla identifikována. Posouzení 

rizika musí vzít v úvahu zvláště: 

 zamyšlené operace robota, včetně učení, údržby, seřizování a čištění, 

 neočekávané spuštění, 

 přístup osob ze všech směrů, 

 rozumně předvídatelné chybné užití robota, 

 poruchy v ovládacím systému, 

 tam, kde je to nezbytné, nebezpečí spojená se specifickou aplikací robota. [41] 

Posouzení rizika obsahuje: 

 určení mezí systému robotu, 

 identifikaci nebezpečí, 

 odhad rizika, 

 vyhodnocení rizika. [41] 

Pokud je proces posouzení rizik opakován, vzniká iterativní proces pro vyloučení rizika, pokud je to 

praktické pro snížení rizik, zavádí se ochranná opatření. Části ovládacího systému vztahující se 

k  bezpečnosti musí být navrženy tak, aby splňovaly jednotlivé zásady: 

 jednotlivá závada nepovede ke ztrátě bezpečnostní funkce, 

 kdykoliv je to rozumně proveditelné, jednotlivá závada musí být detekována při nebo před příštím 

příkazem na bezpečnostní funkci, 

 když se objeví jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy provedena a bezpečný stav musí být 

dodržován, dokud není detekovaná závada odstraněna, 

 všechny rozumně předvídatelné závady musí být detekovány. [42] 

Instalace robotu musí být navržena a integrována tak, aby bylo omezeno nebezpečí pro potenciálně 

vystavené osoby. To lze docílit omezením pohybu robotu. 

Omezení pohybu systému robotu může být dosaženo pomocí prostředků integrovaných k robotu, 

instalováním vnějších omezujících zařízení nebo kombinací obou. Omezující zařízení spadají do dvou 

kategorií: 

 mechanické omezující zařízení 

 a ne-mechanické omezující zařízení. 

Ne-mechanické omezující zařízení iniciují zastavení robotu prostřednictvím ovládaného systému 

robotu. Proto vyžadují od integrátora, aby vzal v úvahu potřebnou vzdálenost pro zastavení robotu 

při vymezování mezního prostoru robotu. Mezní prostor robotu je stanoven tam, kde se pohyb robotu 

skutečně zastaví, ne tam, kde je vydán povel k zastavení. Integrátor musí poskytnout informaci 

pro použití bezpečnostních opatření a výběr režimu požadovaných pro provozní spolupráci. [42] 
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Spolupráce je speciální druh provozu mezi člověkem a robotem, kteří sdílejí společný pracovní prostor. 

Je to pouze: 

 použitelné pro předem určené úkoly, 

 možné, když všechna požadovaná ochranná opatření jsou aktivní a 

 pro roboty s prvky speciálně navrženými pro provozní spolupráci splňující ČSN ISO 10218-2. [41] 

I když jsou dodrženy všechny směrnice a normy, vždy existuje tzv. zbytkové riziko. Nebezpečí musí být 

řešeno individuálně s posouzením rizika pro specifickou oblast. 

Typy nebo skupiny významných nebezpečí pro robot a systém robotu se rozděluje na [41],[42]: 

 mechanická nebezpečí, 

 elektrická nebezpečí, 

 tepelná nebezpečí, 

 nebezpečí hluku, 

 nebezpečí vibrací, 

 nebezpečí záření, 

 nebezpečí materiálu/látky, 

 ergonomická nebezpečí, 

 nebezpečí spojené s environmentem, ve kterém je stroj používán, 

 kombinace nebezpečí. 

Tato nebezpečí mohou způsobit potenciální následky jako jsou například stlačení, pořezání, náraz,  

odření, bodnutí, šok, popálení, poškození zářením, ztrátu sluchu, ztrátu rovnováhy, únavu, cévní 

onemocnění, poškození očí a kůže, chemické popálení, nadměrná námaha, pád. 

 

2.4 Využití moderních technologií v bezpečnostním inženýrství 

V současnosti je potřeba zjistit možnosti využití moderních technologií virtuální a rozšířené reality 

a možnosti jejich aplikace právě v metodických postupech managementu rizik. Možnost provádět 

rozsáhlá testování a analýzu rizik na virtuálním prototypu celého stroje již v jeho rané vývojové fázi, tak 

může celý vývojový proces značně urychlit, zefektivnit a především zlevnit. Na virtuálním modelu stroje, 

který je již i fyzicky vyroben, lze například provádět zaškolování a trénování operátorů, bez nutnosti 

přístupu ke skutečnému stroji. 

Problematika aplikace technologií virtuální reality je, z pohledu vědeckého výzkumu, tématem novým a 

v současné době vysoce aktuálním, stojícím v popředí zájmu vědecko-výzkumných pracovníků. 

Z  důvodu absence metodického rozpracování jejich teoretického nasazení, zatím nebyly tyto 

technologie v oblasti konstrukce výrobních strojů výrazněji a komplexněji uplatněny.  

Virtuální a rozšířenou realitu by bylo možno v oblasti bezpečnosti využít k určování nebezpečných 

prostorů a mezních hodnot strojů, analýzy nebezpečí na rozhraní člověk-stroj/robot. Navržení účinných 

nástrojů již v rané fázi vývoje stroje na snižování rizika zranění pracovníků provádějících finální montáž 

stroje u zákazníka, případně provádějící servisní úkony přímo v prostředí provozu stroje je v 

současnosti jedna z vizí využití moderních technologií. Dávají možnosti odhalování kolizí mezi reálnými 
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nástroji a virtuálními objekty. Konečným praktickým přínosem bude snižování počtu úrazů při 

montážních operacích jejich vhodným plánováním a trénováním na virtuálním prototypu již před 

výrobou daného stroje. [43] 

V současnosti pracovní úrazovost z pohledu dlouhodobého statistického sledování vykazuje klesající 

tendenci. V posledních letech patří při zohlednění relativního ukazatele, četnosti pracovních úrazů 

na 100 nemocensky pojištěných osob, k nejnižším. Křivka v grafu ukazuje tento trend, nicméně úplně 

poslední roky již naznačují jakési zastavení se o pomyslnou možnou hranici, viz graf č. 1. [44] 

 

 

Graf 1: Vývoj četnosti pracovních úrazů (dlouhodobá řada) 0 

Stále však pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou příčinou lidského utrpení, neplnohodnotného života, 

absence a špatné pohody při práci, předčasných odchodů do důchodu, ohrožují plynulost a kvalitu 

výroby a služeb, mají nepříznivý vliv na potenciál a rentabilitu podniků, podílejí se na snížení 

produktivity, konkurenceschopnosti země. Náklady zatěžují všechny účastníky, na úrazy a nemocnost 

doplácí celá společnost. 

V této souvislosti je žádoucí zabývat se rizikovostí práce s ohledem na změny výskytu a charakteru 

poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech, které stále vykazují značný podíl 

fyzické práce a nově pak takových pracovních systémů, které začínají implementovat nové technologie, 

pracovat s novými materiály. 

 

2.5 Vliv na vzdělávání 

Koncept a fungování Průmyslu 4.0 zasáhne celou společnost. Bude třeba vyžadovat znalost: 

 systémového fungování internetu,  

 o možnostech využití internetu při výkonu jakékoliv profese,  
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 o výhodách aplikace nových technologií, 

 včetně trendů budoucího rozvoje  

u všech absolventů vzdělávacích procesů. Absolventi by měli mít v budoucnu obecnou schopnost 

adaptace, aktivní přístup ke světu, tvořivosti a dalšího vzdělávání. Dále se budou zvyšovat nároky 

na flexibilitu pracujících. [45] 

Vzrůstající flexibilita, variabilita a individualizace přináší nároky a potřeby celoživotního vzdělávání. 

Lidé budou potřebovat průběžné doplňování znalostí pro výkon své pozice. Schopnost celoživotního 

vzdělávání bude sehrávat jednu z hlavních rolí. Ta bude klíčová i pro jednotlivce na trhu práce. Doba, 

kdy bylo celý život možné vystačit si se stejnými znalostmi a dovednostmi bude překlenuta.  V budoucnu 

bude digitální gramotnost stejně důležitá jako čtení, psaní. Souvisí to především se schopností efektivně 

pracovat s informacemi, schopnost orientovat se v těchto technologiích a jejich prostřednictvím umět 

efektivně řešit problémy. Všichni zaměstnanci v budoucnu pocítí větší nároky na své digitální znalosti. 

Znalosti informačních a komunikačních technologií budou postupně prorůstat do všech oborů. Důležitá 

bude také interdisciplinialita a technické dovednosti. V mnoha profesích bude nutno uvažovat nad 

rámec svých oborů a přemýšlet komplexněji. Zaměstnanci se budou muset naučit spolupracovat s 

robotickými zařízeními. Práce se bude také velmi rychle měnit, důležitá bude schopnost improvizace, 

logického myšlení, komunikace a orientace v digitálním světě. Bude třeba umět dobře cizí jazyky, aby 

pracovník uměl porozumět i informacím z jiného než svého oboru. Je potřeba již dnes vzdělávání na 

dovednosti obecné a měkké ve spojení s důkladným porozuměním profesnímu základu, oboru, a jeho 

principům, které jsou neměnné. [42] 

 

2.6 Dopady nových pracovních podmínek 

Psychické dopady nových pracovních podmínek, ale i nových kolektivů, jejichž součástí budou i roboty, 

budou individuální, budou záležet na dispozicích každého jedince.  

Technologický pokrok povede k dalšímu snižování fyzické námahy a rizikovosti práce, ke zlepšování 

hygienických parametrů pracovního prostředí a ke zdokonalování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Vliv předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců budou 

muset reflektovat měnící se pracovní prostředí. Dopady na psychické a fyzické zdraví se budou odvíjet 

nejen od přítomnosti určitých typů stresů při práci, ale i od rychlosti technologických změn a z toho 

plynoucích nároků na jejich vstřebávání jednotlivci. [42] 
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3 Operátor 4.0 

V dnešní době můžeme Operátora Průmyslu 4.0 popisovat a hodnotit v odlišných úhlech pohledu. 

Od samotného generačního vývoje, typologii Operátorů nebo návrhů zefektivnění pracovního výkonu. 

Primárním cílem transformace operátorů je soužití strojů a pracovníků během výroby, bez toho, aby se 

vzájemně vylučovali. Obě jednotky se nevylučují, naopak spolu koexistují a vzájemně spolupracují, 

s cílem zefektivnit výrobu a zvýšit tak efektivitu práce. 

Celý generační vývoj Operátorů je znázorněn na obrázku č. 5. Časová osa ukazuje první zmínky o 

Operátorovi výroby už kolem roku 1700. Operátor 1.0 je pracovník, jenž vykonává manuální práce, 

používá mechanické a ručně obráběcí stroje. Operátor 2.0 vykovává pracovní úkony za podpory 

počítačů a operačních systémů. Pracovníci v generaci Operátorů 3.0 kooperují s roboty, počítači a 

dalšími stroji. Operátor 4.0 nazýván také jako operátor budoucnosti, je pracovník disponující inteligencí 

a odpovídající kvalifikací, který provádí práci za pomocí strojů. Důraz je kladen na posílení fyzických a 

poznávacích schopností. [43] 

 

 

 

Wuest T., Romero D., Stahre J. představují v článku o Operátorovi 4.0 několik vylepšení, 

souvisejících s výkonem práce. Cílem je technologické vylepšení pracovníků, kteří budou mít technickou 

podporu a budou tzv. super silní, super informovaní a super v bezpečí v neustálém propojení. Super silní 

pracovníci by prováděli svůj každodenní pracovní výkon v robotických skeletonech, které podpoří jejich 

sílu. Z toho vyplývá, že člověk může využívat fyzickou sílu robota. Toto vylepšení by se dalo využít ve 

výrobním odvětví, ve skladech, stavebnictví a mnoho další. Navíc by nahradili například vysokozdvižné 

vozíky a jiné stroje s nízkou přizpůsobitelností v terénu, které jsou určeny k přemisťování výrobků a 

materiálu.  

Toto vylepšení se odrazí nejen v efektivitě pracovní směny, ale ve volném čase pracovníka. 

Vyčerpanost, přepracovanost a nedostatek energie pro osobní a rodinný život je jen výčet několika málo 

každodenních činností člověka, které by se bezpochybně kladně odrazili na psychice člověka. Super 

Obrázek 5: Generace vývoje Operátorů [43] 
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informovaný pracovník bude mít ulehčen pracovní úkol například za pomocí inteligentních brýlí. Na 

displeji před jeho očima se vždy zobrazí požadovaný úkol, bez toho aniž by přerušil aktuální pracovní 

úkol. Tento systém může ulehčit například školení, kdy školitelé musí cestovat dlouhé vzdálenost do 

firem, kvůli zaškolení nových pracovníků. Takto jim bude práce vysvětlena krok za krokem, či budou 

mít svého školitele virtuálně před sebou. Znovu tak mluvíme o vyšší efektivitě pracovního výkonu a dále 

o úspoře času, které odráží známé přísloví – „Čas jsou peníze.“ Posledním vylepšení – pracovníci v 

bezpečí, fungující na bázi zajištění bezpečí pracovníka. Může se jednat o zaměstnání, kdy je zaměstnanec 

v úzkém kontaktu například s chemickými látkami. V dnešní době již existují zařízení, které si hlídají 

základní životní funkce člověka a v případě ohrožení na zdraví vysílají signál. Dalším zaměstnáním 

mohou být řidiči v povolání, používající detektory zachycující únavu a mikro spánek. Každá pracovní 

pozice je doprovázena řadou rizikových faktorů, u kterých hrozí riziko vzniku pracovního úrazu. 

Například při výkonu práce administrativního pracovníka by mohl přístroj hlídat pracovní polohu 

zaměstnance, ze kterých jsou následně nepříjemné onemocnění zad. U těžších pracovních pozic v oblasti 

výroby, by měly „hlídací senzory“ dávat pozor na přepracovanost, fyzickou zátěž, a hlavně na psychickou 

újmu, která je dle mého názoru velmi opomíjena. Pracovník v bezpečí by se měl promítnout na každé 

pracovní pozici na světě. Důležitou roli bude zatížen zaměstnavatel, který bude muset do zařízení 

investovat. Dále je otázkou ochota zaměstnanců spolupracovat. Dále bude zapotřebí změnit a zefektivnit 

využití pracovního úkolu. Toto vylepšení by mělo celkový dopad na kvalitu života a zvýšení nasazení 

zaměstnanců do každodenní pracovní rutiny. [44] 

Tato tři navržená opatření znovu poukazují na to, že cílem aktuálního světa robotiky a 

automatizace není vytěsnění pracovní síly z trhu práce, masivní ukončení pracovně právních vztahů, ale 

opravdu důraz na koexistenci Průmyslu 4.0 a člověka, s cílem vylepšit postavení člověka a dát mu 

pevnou nevylučitelnou roli v budoucím vývoji technologií.  
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3.1 Typologie Operátorů 4.0 

Úkolové role Operátorů prochází od první průmyslové revoluce řadou změn. Operátor 1.0 vykonával 

manuální a zručnou práci pomocí nástrojů. Operátor 4.0 vychází z vize výkonu společné práce člověk-

robot. Na úkor generačního vývoje vznikla typologie Operátora 4.0. 

 

Úkolové role Operátorů prochází od první průmyslové revoluce řadou změn. Operátor 1.0 vykonával 

manuální a zručnou práci pomocí nástrojů. Operátor 4.0 vychází z vize výkonu společné práce člověk-

robot. Na úkor generačního vývoje vznikla typologie Operátora 4.0. 

Analytický Operátor aplikuje analýzu velkých dat v inteligentní výrobě a v reálním čase. 

Objevuje užitečné informace a předpovídá podstatné události. Funguje na principu integrace systému. 

Subsystémy jsou kombinovány do jednoho celku. Spojují se například technologie a výrobní systémy. 

Operátor používající rozšířenou realitu, převádí informace z digitálního do fyzického světa. 

Ke své práci využívá chytré telefony, tablety a přispívá tak k větší atraktivitě pracovního prostředí. Díky 

svým funkcím je využíván při výrobě automobilů. Princip Operátora vychází z přizpůsobení výrobního 

systému vůči nepřetržitým změnám výroby. 

Kolaborativní Operátoři fungují na spolupráci člověk-robot podílející se na stejném pracovním 

cíli. Do budoucna by měli být tito roboti snadno získatelní a přístupní, za nízkonákladové ceny. Princip 

je jednoznačně založen na vzájemné spolupráci. Inteligentní továrny, produkty a lidé spolu mohou 

spolupracovat a komunikovat za předpokladu jednotné úpravy dat, která je důležitá k pochopení 

každého jednotného kroku technologie. 

Zdravý Operátor je vyloženě zaměřen na zdraví a analýzu člověka. Je měřena tepová frekvence, 

stres, pracovní aktivita a další důležité funkce. Pracovník je lokalizován pomocí GPS a jsou k dispozici 

Obrázek 6: Typologie Operátorů 4.0 [43] 
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jeho osobní data. V praxi jsou používány například hodinky Apple Watch. Tento typ Operátora souvisí 

s vizí super silní, zdraví a informovaní pracovníci, zmíněnou výše. 

Chytřejší Operátor je vizí zaměstnance využívajícího umělou inteligenci. Komunikuje 

s informačními systémy, dále s počítačem, strojem a další. Funguje na principu decentralizace, kdy je 

systém sestaven z jednotlivých částí, které mohou jednat nezávisle na sobě. Díky rychlému přizpůsobení 

výrobním změnám má tento postup dopad na zvýšení spolehlivosti celkového systému. 

Sociální Operátor vychází z principu sociální odpovědnosti podniků. Podnik věnuje svou 

pozornost na využívání mobilních a sociálních spolupracovníků pro účel obchodních kontaktů 

s obchodními partnery. Znovu jde o spojení stroje, produktu a člověka, na kterém jsou mnoho 

inteligentních továren založeny. 

Super silný Operátor je další typ Operátora, který souhlasí s vizí technologického vylepšení 

pracovníků. Tzv. exoskeletony jsou lehké a nositelné, zastávají zvýšení lidské síly, kde je zachována 

základní mobilita člověka. 

Virtuální Operátor kooperuje ve virtuální realitě, která umožňuje podrobně prozkoumat svá 

rozhodnutí, aniž by došlo k ohrožení samotného pracovního a okolního prostředí. Jde o způsob 

poskytování zpětné vazby v reálném čase. Realita umožňuje operátorovi komunikovat během výroby, 

montáže a konstrukce produktu a pohybovat se v průběhu procesu celé technologie. [45] 
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4 Vývojové trendy robotických systémů a jejich nasazení 

Pro potřeby projektu bylo nezbytné sjednotit úroveň poznatků o technických a technologických 

aspektech problematiky Průmyslu 4.0 (P4.0). Tedy o tom, z čeho potenciální nebezpečí pro operátora 

může vzniknout, ale také o tom, jaké jsou možnosti tomuto nebezpečí předcházet. Roboty a robotické 

systémy (pracoviště s roboty) se vyznačují od svého vzniku značně odlišnými parametry a způsobem 

provozu od výrobních i manipulačních strojů a zařízení. A zaznamenaly hned od svého vzniku a 

zaznamenávají i v současné době, velmi rychlý vývoj v jejich koncepčním řešení, celkové struktuře i 

v jednotlivých subsystémech a také v možnostech a potřebě nasazování do stále nových oblastí užití, 

vyvolaných potřebou automatizace. 

Z těchto důvodů bude dále pojednáno o: 

 Vzniku a vývoji robotických systémů a jejich nasazení, 

 Designu robotů, jejich struktuře a subsystémech i parametrech. 

 

4.1 Vznik a vývoj robotických systémů a jejich nasazení 

Poukaz na historii vzniku a vývoje robotů není jen prostým historickým exkursem, ale současně 

poukazuje jak s vývojem subsystémů robotů (dále R) a jejich prvků se celková struktura, konstrukce 

robotů i jejich parametry stále lépe přizpůsobovaly měnícím se požadavkům na jejich nasazování pro 

mnoho nových oblasti aplikací.  

Roboty jako nový technický systém byly navrženy v etapě rychlého růstu sériovosti výroby, která 

vyžadovala novou organizaci strojů do výrobních linek a přechod k poloautomatickým a automatickým 

strojům. V linkách však působil člověk jako manipulační operátor, což způsobovalo organizační 

komplikace. Druhá stránka problému spočívala v řešení technických problémů při konstrukci robotu. 

Předpoklady vzniku robotických systémů: 

 Při stále rozsáhlejší automatizaci výrobních strojů bylo potřebné eliminovat jejich lidskou obsluhu – 

slabou stránku výrobního procesu (nízký výkon obsluhy, při vysoké výrobní produktivitě stroje; 

vnášení chyb do procesu; potřeba ochrany zdraví vzhledem k požadavku na rychlost manipulace, 

změny polohy těla a hmotnost objektů manipulace), 

 Dosažení potřebné úrovně technických komponent jednotlivých subsystému robotu a zvládnutí 

jejich výroby co do kvality i kvantity. 

První robot navrhl inženýr Georg Devol (USA), který se již v 50. letech minulého století zabýval 

problematikou automatizace strojů. V roce 1956 k tomuto účelu založil firmu Unimation, ve které 

pracoval na vývoji prvního robotu, který také dlouho testoval v podmínkách této firmy, až dosáhl 

potřebné spolehlivosti provozu. V roce 1961 nabídl robot pod názvem Unimate fy General Motors jako 

náhradu dělníků slévárny, kteří manipulovali velmi těžkými a horkými odlitky (lití do kovových forem). 

Byla tedy úspěšně prokázána užitečnost robotu při ochraně zdraví obsluhy a i podstatné zvýšení 

výkonnosti obsluhy licího stroje, navíc ve světové firmě. To byl jasný důkaz prospěšnosti robotů a 

mimořádná reklama. 
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Robot a jeho tvůrce zaslouží zvláštní zmínku i z hlediska technického řešení. Unimate byl po mechanické 

stránce systémem s několika stupni volnosti, ve kterých musel být zajištěn rotační nebo translační 

pohyb definovaný velikostí momentu (síly), pootočení (posuvu) a řízením těchto parametrů tak, aby 

bylo dosaženo na konci posledního ramene potřebného účinku při manipulaci s odlitkem (jeho 

uchopením na určitém místě a definovanou dráhou jeho přemístění na jiné místo a odložení tamtéž). 

Technické prostředky pro řešení byly v té době velmi omezené, a proto použil hydraulických systémů a 

jejich prvků, jak pro pohony, tak pro řízení pohybu. 

Další milníky vývoje robotiky: 

 V roce 1975 společnost ASEA (Švédsko) vytvořila první robot s elektrickými pohony. 

 1981 první robot s elektromotory v kloubu (Japonsko). Důsledek – značné zvýšení rychlosti a 

zrychlení pohybu. Následoval značný rozvoj robotiky celosvětově, především pro nasazení robotů 

v automobilovém průmyslu. Roboty nasazované pro výrobní činnosti se označují jako průmyslové 

roboty. 

 1988 fy Yaskawa představila řídicí systém Motoman ERC, umožňující ovládání až 12 os (pohonů 

v kloubech robotů). 

 2000 na přelomu století se množily pokusy o vývoj a nasazování robotů mimo oblast průmyslu – pro 

servisní činnosti v různých aplikacích – vznikají servisní roboty. 

 2008 – byly vyrobeny první roboty kooperující s operátorem na stejném pracovišti označované jako 

COBOTY. 

Rychlost rozvoje robotiky lze dokumentovat za období 1961 – 2000 statistickými údaji o počtu 

nasazených robotů za rok 2000. Z toho je také zřejmé, že vedoucí úlohu v rozvoji robotiky převzalo 

Japonsko. 

Obrázek 7: Robot Unimate (1961) 



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 29/106 

Tabulka 2: Počty nasazených robotů v roce 2000 

 
Svět 

celkem 
Japonsko USA Německo 

Miliony ks 1 0,5 0,1 0,076 

Na 10 tis. dělníků 
v automobilovém průmyslu 

 800 300 230 

 

Podstatně odlišně vypadají statistiky o počtech nasazených robotů za rok 2020, tedy po dalších 20 letech 

vývoje. Značně posílila pozice dalších států Asie, zejména Jižní Koreje a Číny. 

 
Tabulka 3 Počty nasazených robotů v roce 2020 

 Svět 
celkem 

Asie Čína Evropa 

Miliony ks 3 1,9 0,95 0,61 

Pro ilustraci pozice České republiky – za rok 2014 – bylo nasazeno 9500 robotů, což znamená 17. místo 

ve světě. Jedná se o nasazení především v automobilovém průmyslu. 

 

4.2 Design robotů, jejich struktura, subsystémy a parametry 

Vývoj strojů obecně lze hodnotit z hlediska druhu energie, která byla použita k jejich pohonu pro výkon 

jejich cílové funkce. Tedy od jednoduchých strojů poháněných lidskou silou nebo tažnými zvířaty, přes 

využití vodních toků, parní energie až k elektrické energii, a to většinou ovládáním start – stop. V tom 

smyslu byl rozvoj průmyslu v minulém století postaven na elektromechanických systémech (výrobní a 

manipulační stroje, aj.). 

S roboty přichází pojem mechatronické systémy, který ke strojům s elektrickými pohony přiřazuje 

ještě řídicí subsystémy pro programovanou činnost zařízení, například pro dnešní automatické výrobní 

stroje, kde je nezbytné řídit více činností a parametrů. 

Roboty jsou typickými a nejnáročnějšími představiteli mechatronických systémů. Robot jako 

mechatronický systém obsahuje několik subsystémů a ústrojí (viz obr. 8): 

 

 

 

 

 

Pojezdové, polohovací, orientační a uchopovací ústrojí 
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Obrázek 8: Struktura subsystémů robotu 
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Mechanický subsystém robotu vytváří jeho pracovní prostor, který svým tvarem a velikostí podstatně 

ovlivňuje charakteristiky robotu i bezpečnost pracoviště.  

V praxi se ustálila koncepční řešení závislá na kinematickém řetězci, podle kterého se rozlišují: 

 

1. Sériové struktury R s otevřeným kinematickým řetězcem, v provedení podle uspořádání 

polohovacího systému z hlediska řazení kinematických dvojic rotačních nebo translačních vytváří 

tvary pracovních prostorů koncového bodu posledního členu řetězce: 

a -  kartézský, b – cylindrický, c – sférický, d – angulární. 

 

Konkrétní konstrukční řešení kinematických řetězců výše popsaných může být velmi variabilní, ale 

vlastnosti a parametry jsou dány právě zvolenou koncepcí. Příklad struktury polohovacího ústrojí 

průmyslových robotů polohujících v angulárním pracovním prostoru je na obr. 9. 

Většina velkých firem vyrábějících roboty dodává na trh tzv. rodinu robotů, která zahrnuje celou řadu 

typů a konstrukcí s variabilními parametry. 

Níže je uveden příklad rodiny robotů významného světového výrobce těchto systémů Fanuc. Bohatost 

připraveného sortimentu robotů je významná z hlediska pokrytí velkých zakázek pro výrobní linky, 

případně sklady, aj., kde je sortiment řešených aplikačních úloh velmi rozsáhlý. 

Variabilita designu průmyslových robotů je v současné době mimořádně rozsáhlá, což vyplývá jednak 

z velkého počtu rozmanitých úloh, které se v průmyslu vyskytují, ale také z možností, které poskytuje 

průmysl vyrábějící prvky jednotlivých subsystémů robotů, jejichž sortiment stále narůstá z hlediska 

kvantity, kvality i technických parametrů. 

 

 

 

 

a) b) c) d) 

Obrázek 9: Tvary pracovních prostorů sériových kinematických řetězců průmyslových robotů 
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2. Paralelní struktury R s uzavřeným (aspoň v části polohovacího ústrojí) kinematickým 

řetězcem, který se vyznačuje větší tuhostí, přesností polohování a může pracovat vysokými rychlostmi. 

Konstrukce polohovacího systému je založena na kinematické struktuře paralelogramu, což ve srovnání 

s rameny řetězců sériových robotů uložených v jednom kloubu právě umožňuje výše uvedené zlepšené 

parametry robotů. 

Významnou změnu doznal rovněž pracovní prostor paralelních robotů, což samozřejmě při nasazení 

pro konkrétní skupiny úloh je nutno také respektovat. Příkladem specifického nasazení paralelních 

robotů s uvedenými charakteristikami je osazování elektronických prvků při výrobě počítačů nebo 

řídicích systémů. 

 

3. Modulární struktury R jsou založeny na systému stavebnicového řešení designu robotu ze 

sortimentu modulů propojitelných v kloubech podle požadavku manipulačních úloh řešeného 

Obrázek 10 Příklad vyráběného  

typu sériové struktury PR 
 

Obrázek 11 Příklad vyráběného  

typu paralelní struktury PR 
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pracoviště. Propojit je možné moduly kinematických řetězců paralelních i sériových. Pružnost a rychlost 

řešení je v těchto příklad velkým přínosem s příznivými ekonomickými dopady. 

Modulární roboty lze sestavit v závislosti na rozměrech a typech modulů do méně obvyklých struktur, 

například kombinací sériových a paralelních modulů řetězců.  

 
 

Obrázek 12: Sortiment PR fy Fanuc 

Obrázek 13: Příklady modulárních robotů 
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4.3 Servisní roboty 

Dosud uvedený výklad se zabýval designem robotů, které byly určeny pro řešení automatizačních 

procesů v průmyslové výrobě s vysokým podílem automatizace, typicky v automobilovém průmyslu. 

S jejich rozvojem a poznáváním jejich možností a rovněž s rostoucími požadavky na automatizaci 

dalších specifických činností mimo oblast průmyslu – typu servisních činností. První snahy o konstrukci 

servisních robotů se objevovaly v průběhu 90. let minulého století. 

Statistiky za rok 2012 však udávají prodej již 3 miliony kusů. Jako příklady nejčastějších aplikací se 

uvádí: 

Servisní roboty (dále SR) pro: 

 Domácí práce – asistenční, uklízecí, mytí oken, čištění bazénů, travní sekačky, ….. 

 Zábavu a invenci – výzkumné, vzdělávací, hračky, …. 

 Pomoc handicapovaným – vozítka, osobní pomocníci, …. 

 Polní robotika – zemědělské,  lesní, farmářské, … 

 Stavební a demoliční 

 Inspekční, údržbové a hlídací 

 Logistické – skladové, zásobovací, překládací, distribuční, .. 

 Zdravotnické – diagnostické, operační, rehabilitační, … 

 aj. ……. 

Servisní roboty mají mnoho společného s průmyslovými roboty. Na druhé straně jsou odlišné v tom, že 

musí reagovat na měnící se pracovní scénu – mnohotvárné možnosti různorodých prostředí, čímž 

podstatně vzrostly nároky především na řídicí a senzorický systém SR.  

Až na výjimky nejsou PR většinou mobilní, kdežto SR velmi často. K pohybu SR v různých prostředích je 

možné využít: 

 pojezdového ústrojí – kola, pásy 

 pochozí ústrojí – poskoky, plazení 

 plavání 

 létání. 

Realizací a praktického uplatnění je velké množství. Pro ilustraci uveďme aspoň některé příklady. Jedná 

se o SR pro hašení a přemisťování předmětů z prostoru ohroženého ohněm s proměnnými parametry 

vodního paprsku a robot pro přepravu pacientů od vrtulníkového terminálu nemocnic až k operačnímu 

stolu s péčí lékaře a zdravotnickou výbavou. Specifické pro SR je také to, že na rozdíl od PR jsou SR často 

navrženy a vyráběny menšími vývojovými i výrobními firmami v malém počtu kusů. Níže uvedené 

roboty jsou například produkty firmy Robotsystem s.r.o. z Ostravy. 
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4.4 Kolaborativní roboty 

Existuje mnoho automatizačních úloh v průmyslové výrobě, které nelze automatizovat jen prostým 

nasazením některého z typů PR, a to z různých příčin. Úlohu lze, ale rozčlenit tak, že zajistíme spolupráci 

operátora a spolupracujícího robotu (tedy Cobotu). Samozřejmě má taková spolupráce podstatný 

problém v možnosti zranění operátora. 

 

 

Obrázek 14 Robotické lůžko Obrázek 15 Hasící SR 

Obrázek 16: Bezpečnostní zábrana k PR – řešení převládající do 

současné doby 
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4.5 Aplikace robotů v systémech Průmyslu 4.0 a jejich důsledky 

Současně známé aplikace robotů v nejrozsáhlejších automatizovaných výrobních systémech jsou známy 

a bez problémů a bezpečně navrhovány, vytvářeny a provozovány bezpečně zejména ve výrobě 

automobilů. Ale zdaleka nejen tam. K tomu jsou vzděláváni a školeni příslušní odborníci.  

V čem lze tedy očekávat změny při rozsáhlém očekávaném rozvoji a nasazování systémů typu P4.0?  

Pro malé a střední firmy, pro které znamená pořízení tradičních průmyslových robotů příliš velkou 

investici, představují kolaborativní roboty cenově dostupnou alternativu. Zároveň jsou tato zařízení 

uživatelsky přívětivější, a snadno se integrují do stávajících pracovních procesů, bez nutnosti provádět 

nákladné rekonstrukce výrobních hal. Zásadní je bezpečnost kolaborativních robotů – díky ní mohou 

pracovat v bezprostřední blízkosti svých lidských operátorů a ti se tak mohou zajišťovat náročnější 

úkony. 

„Kolaborativní roboty jsou stále častěji vyhledávaným řešením průmyslové automatizace, zejména kvůli 

své nízké pořizovací ceně, díky níž jsou dostupné pro malé a střední podniky. Navíc je návratnost 

investice na pořízení velmi rychlá. 

Kolaborativní roboty se snadno integrují a lze je naprogramovat během několika hodin. Kolaborativní 

roboty jsou flexibilní a jsou obvykle bez ohrazení. Spolupráce však zahrnuje riziko. Jejich lehká těla a 

omezený výkon se nemusejí v závislosti na mnoha faktorech promítnout do nízkého rizika v pracovní 

zóně.  

Práce bez ohrazení může ušetřit podlahovou plochu a náklady na pevné ohrazení i na dobu jeho 

instalace. Umožňuje větší flexibilitu pro uspořádání buněk a usnadňuje překonfigurování nebo 

přemístění pracovních buněk. Bez ohrazení a uzamykání mohou pracovníci efektivně interagovat s 

buňkou za účelem provozu a údržby. 

Obrázek 17: Operátor a Cobot 
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Obecně ovšem není důvod, aby v těchto systémech (P4.0) nebyly využívány také ostatní druhy robotů 

jako dosud a také k tomu bude docházet. Dalším častějším prvkem těchto nových systémů budou také 

mobilní roboty různých provedení a účelu. Ukazuje se, že existují postupy, dnes již i podložené EU 

normami, kterými lze zajistit srovnatelnou bezpečnost operátorů jako v současných robotizovaných 

systémech, třeba ve zmíněné výrobě automobilů.  

Co ovšem může přinést velké bezpečnostní problémy je jiná součást systémů P 4.0.  

Z definice P 4.0 vyplývá, že jejich základním atributem je uplatnění umělé inteligence, digitálních dat a 

jejich přenosu počítačovými sítěmi. To je na jedné straně základním principem a přínosem systémů P 

4.0, na straně druhé největší slabinou z hlediska požadované bezpečnosti.  

Jak dnes již víme, zásahy hackerů se týkají nemocnic, ministerstev, firem i jednotlivců a nelze 

předpokládat, že tam, kde půjde o výrobní problematiku, se jejich působení neprojeví. Je proto nutné 

identifikovat, jak eliminovat takové zásahy do některých částí řídicích systémů nebo činností senzorů a 

podobně, které by vedly k ohrožení kooperátora s robotem na společném pracovišti, nebo například 

k uvolnění objektu manipulace drženého v efektoru, který by pak zranil některého kooperátora. 

Ohromné škody by ale mohly být způsobeny také narušením výroby, nebo zásobování, nebo zcizením 

části programů nebo výrobní dokumentace k novým výrobkům, atd. 

Celá tato zmíněná oblast bude vyžadovat nové výzkumné projekty a nová opatření. 

 

Bezpečnostní hlediska nasazení kobotů 

Roboty mohou působit velkou silou, a proto podléhají velmi přísným bezpečnostním předpisům. 

Všechny roboty, konvenční i kolaborativní, musí splňovat bezpečnostní normu ČSN EN ISO 10218. Podle 

této normy musí být bezpečnost zajištěna některou z níže uvedených funkcí – první tři jsou určeny pro 

konvenční průmyslové roboty, zatímco čtvrtá funkce, omezení síly a výkonu, je navržena pro koboty. 

Bezpečnostní monitorované zastavení – vstoupí-li jakákoli osoba do monitorovaného prostoru, robot 

se řízeným způsobem zastaví. Tato funkce je typická pro robot v oploceném prostoru či v kleci. 

Ruční navádění – funkce pro programování robotů učením – obsluha vede paži robotu po požadované 

dráze a robot se tento pohyb naučí a opakuje ho. Po vstupu obsluhy do monitorovaného prostoru se 

robot řízeným způsobem zastaví. Obsluha může použít povolovací tlačítko a tím se pohyb robotické 

paže uvolní pro ruční navádění. 

Sledování rychlosti a vzdálenosti – Bezpečnostní snímače sledují pohyby robotu a jeho vzdálenost 

od obsluhy a zajistí, aby mezi pohybujícím se robotem a obsluhou vždy zůstala určitá minimální 

vzdálenost. Vstoupí-li osoba do monitorovaného prostoru, robot postupně zpomaluje a zastaví se, 

teprve když přijde obsluha k robotu příliš blízko. Robot vybavený touto funkcí nemusí být uzavřen v 

kleci, ale nelze s ním ještě bezprostředně spolupracovat. 

Omezení síly a výkonu – funkce pro zajištění bezpečnosti kolaborativních robotů. 

Cílem je, aby v případě kontaktu robotu s člověkem nepřesáhl silový účinek na obsluhu stanovenou mez, 

tedy nezpůsobil mu nepřiměřenou bolest či dokonce zranění. Mez přijatelného tlaku stanoví specifikace 
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ISO/TS 15066, která doplňuje ČSN EN ISO 10218. (Autorem specifikace je technická komise ISO/TC 299, 

v níž jsou zastoupeni všichni významní výrobci průmyslových kolaborativních robotů: Universal Robots, 

ABB, Rethink Robotics, Kuka, Fanuc, Denso Wave a Yaskawa.). 

Jak je technicky vyřešeno, aby kobot nezranil obsluhu? 

Jelikož mohou koboty do lidského operátora narazit, existují následující konstrukční prvky, které 

zabrání nepřiměřenému tlaku: 

 Rychlostní a momentové senzory v kloubech robotu signalizují, jakou silou působí rameno 

kobotu při kontaktu s obsluhou a v případě překročení nastavené meze se kobot okamžitě 

zastaví. 

 Co nejlehčí ramena kobotů – čím je rameno lehčí, tím menší je dynamický účinek na operátora. 

 Pomalejší pohyb ramen robotů – kobot se nikdy nepohybuje tak rychle, aby se nemohl 

okamžitě zastavit. 

 Zaoblené tvary robotů – síla ramena se rozloží na větší plochu a tlak se tím sníží náraz. 

 Měkká vrstva na povrchu ramena robotu zmírní náraz. 

 Sensitive skin – citlivá vrstva na povrchu ramene kobotu je tvořena velkoplošným kapacitním 

senzorem, který detekuje přibližování objektu k ramenu kobotu a vydá pokyn k zabrzdění, aby 

v okamžiku doteku rychlost již vyhovovala požadavkům ISO/TS 15066. 

 Sériové elastické členy v kloubech ramen. 

 Kamery sledující okolí kobotu upozorní na blížící se obsluhu, a umožňují také sbírat různé typy 

výrobních součástek a vkládat je do rukou lidského pracovníka. 

Oblasti použití 

Konvenční roboty a koboty si nekonkurují. Každý typ má na trhu svůj vlastní prostor. 

Koboty se uplatní zejména pro tyto úlohy: 

 malé série produktů, každý z nich může být v jiném provedení, 

 robotické operace prováděné souběžně s manuálními pracemi, 

 provozy, které nelze kompletně automatizovat, 

 manipulace s lehčími součástmi. 

Konvenční průmyslové roboty se využijí v těchto podmínkách: 

 v plně automatizovaných linkách vyrábějících velké série výrobků, 

 pro operace vyžadující vysokou rychlost a maximální přesnost, 

 nebezpečné procesy (lakovny apod.), 

 manipulace s těžkými břemeny. 
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Rozdíl mezi robotem a kobotem 

Průmyslový robot 

 Zabezpečený pracovní prostor 

 Pokročilé programování, speciální SW 

 Náročné na údržbu 

 Pro vícesměnné provozy 

 Velkosériová výroba 

 Trvalá instalace 

Kobot 

 Žádné dodatečné zabezpečení 

 Jednoduché programování, vestavěný SW 

 Minimální údržba 

 Vhodný i pro jednosměnný provoz 

 Menší a střední výroba 

 Flexibilní umístění 

Dílčí závěry: 

Vývoj směrem k plnému nasazení systémů Průmyslu 4.0 je v ČR v úplných počátcích a tomu odpovídá i 

povědomí v odborné veřejnosti. Proto i příprava specialistů na univerzitách tomu nutně bude muset 

odpovídat. Příslušné sumy znalostí se budou postupně vyvíjet adekvátně k situaci v praxi a dokonce 

příprava odborníků pro Průmysl 4.0 musí nutně předbíhat situaci v průmyslu, což vyžaduje úzký 

kontakt se špičkovými firmami v dané oblasti. 

Spíše se tak zpočátku budeme muset zabývat součástmi a východisky Průmyslu 4.0 - technologiemi, 

roboty, jejich řízením a kooperacemi, sítěmi, přenosy a ukládáním velkých dat a jejich bezpečností, 

uplatněním senzorů a čidel, funkcemi řídicích systémů, užitím agentů, atd. Ke zpracování potřebných 

dat bychom se měli odrazit od využití zkušeností ze současného stavu uplatnění robotizovaných 

systémů v praxi, kde mnohé ze součástí Průmysl 4.0 již funguje. Tedy vytěžit absolventy, kteří s nimi 

pracovali, ať již při uvádění do provozu a jejich schvalování nebo jako bezpečnostní technici odpovědní 

za jejich provoz. 

Pokud se týká bezpečnosti osob, půjde o oblast aplikací, která bude náročná jen při řešení a kontrole 

situací kooperace robotů s operátory (a snad psychických problémů operátorů). To je již dnes velmi 

dobře řešitelné technicky. Řešit se musí situace s integrátory pracovišť typu kooperace robot + obsluha, 

kteří mnohdy nemají potřebnou odbornou kvalitu v tomto směru. A kontrola řešení takových pracovišť, 

ale i účast na samotném řešení by měla být na absolventech nového oboru Fakulty bezpečnostního 

inženýrství. 

V každém případě je zřejmé, že Průmysl 4.0 teprve startuje do praxe i do přípravy odborníků, a to na 

čem se asi všichni shodují je, že prioritní úlohu v jeho rozvoji budou sehrávat testbedy a vysoké školy a 

kolem nich se seskupující firmy a odborníci a že právě odborníků je naprostý nedostatek. Nicméně start 

CIIRC a spolupráce dalších VŠ při vzniku testbedů je významným pokrokem a pomocí při rozvoji 

problematiky Průmysl 4.0 v Česku. 
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5 Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost a nemoci 

z povolání 

Probíhající průmyslová revoluce je dána současným trendem využívání nových technologií a změnami 

na trhu práce či změnami v hodnotovém žebříčku pracovníků. Tyto nové technologie napomáhají 

například ke snížení požadavků na vykonávání fyzicky namáhavé a rutinní práce a práce, která je životu 

nebezpečná, nebo její dlouhodobý výkon ohrožuje zdraví a způsobuje nemoci z povolání. Využívání 

nových technologií zároveň přináší možnost zvýšit efektivnost řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP), například při použití tzv. chytrých osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

[46] nebo využití exoskeletů [47], obohacení práce, jejího výkonu v zajímavějším (příjemnější) 

pracovním prostředí, větší autonomii při práci a více příležitostí pro profesní rozvoj a prostor pro 

inovativní myšlení. K těmto změnám plně inklinuje nastupující generace pracovníků [48]. S tímto 

trendem je však spojeno i mnoho budoucích hrozeb, např. v rámci virtuálních pracovních týmů [49]. 

Tyto hrozby lze předpokládat především tam, kde bude docházet k největším změnám na trhu práce, 

popřípadě tam, kde se budou využívat přednostně nové technologie.  

Tomu, kde lze očekávat největší změny, se věnuje například německý Institut pro výzkum 

zaměstnanosti (IAB). Nejen s pomocí tohoto institutu se Německo snaží začlenit tuto problematiku do 

svých vnitrostátních programů, které se věnují jak oblasti zvyšování efektivnosti a flexibility, tak 

bezpečnosti. Pro potřeby řešení dané problematiky pracuje IAB s tzv. futoromatem práce (Job 

Futuromat), s jehož pomocí je možné odhadovat budoucí míru automatizace vybraných profesí, oborů 

a činností [50]. Právě u profesí, oborů a činností se zvýšenou automatizací se může projevit pokles 

výskytu nemocí z povolání a pracovní úrazovosti. U pracovníků, kteří doposud vykonávali činnosti 

s významným předpokladem budoucí automatizace, se však tyto změny mohou projevit také negativně 

[51]. Z negativ lze zmínit především oblast psychosociálních rizik (obava ze ztráty o zaměstnání, obava 

z nesplnění nových úkolů apod.). Toto je potřeba uvažovat i přesto, že se v minulosti vždy uvolněná 

pracovní síla překlopila z jednoho segmentu ekonomiky do jiného [52]. 

Vhodně nastavené a dostatečně analyzované pracoviště realizované v rámci změn souvisejících 

s Průmyslem 4.0 může vést k tomu, že budou minimalizována rizika pracovních úrazů a vzniku nemocí 

z povolání. To vše bude mít požadavek na kvalitně prováděné analýzy rizik, které se zaměří i na dosud 

neřešené hrozby (např. z oblasti psychosociálních rizik apod.). V obecné rovině lze na úseku pracovní 

úrazovosti i na úseku nemocí z povolání očekávat změny pozitivní. Na základě výše uvedeného je však 

zřejmé, že může dojít i ke změnám projevujícím se negativně. Výrobci budou muset věnovat zvýšenou 

pozornost vlastnímu vývoji zařízení a analýzám rizik, které by měly odhalit nebezpečí, která mohou 

hrozit pracovníkům při neoprávněné manipulaci s těmito zařízeními. Průmysl 4.0 tak bude mít výrazně 

vyšší požadavky na konstruktéry a vývojáře, kteří se v rámci své činností musí zaměřit na oblast 

bezpečnosti [53]. Pozornosti nesmí uniknout ani zvýšený požadavek na kulturu a vzdělávání na úseku 

BOZP všech zúčastněných stran. 
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5.1 Pracovní úrazovost 

V roce 2019 bylo v České republice nově hlášeno celkem 44 552 případů pracovní neschopnosti pro 

pracovní úrazy, z toho 14 484 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 

2,533 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2019 

k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 3,6 %. Došlo také k poklesu absolutního 

počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, ale jen o 1,5 %. 

Počty případů pracovních úrazů se v České republice při porovnání s předchozími lety v roce 2019 

výrazně nelišily a to jak u pracovní úrazovosti, tak u smrtelné pracovní úrazovosti (viz Obrázek 18). 

Hodnoty většiny ukazatelů celkové pracovní úrazovosti a ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti 

meziročně klesly. [54] 

 

Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežli by odpovídalo jejich podílu na 

celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce. [55] 

Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností mladistvých zaměstnanců v roce 2019 klesl na 184, 

oproti 219 těmto úrazům v roce předchozím, a ani v jednom případě se nejednalo o úraz smrtelný. 

Četnost těchto úrazů (na 100 pojištěných) tím také poklesla, a to z 1,72 na 1,58 [55] 

V roce 2019 bylo zaznamenáno celkem 94 smrtelných pracovních úrazů, což znamená výrazný pokles 

oproti roku předchozímu, kdy došlo k 123 takovým úrazům. V prvních deseti letech existence České 

 

Pracovní úrazy s pracovní neschopností, Česká republika
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Obrázek 18 Pracovní úrazovost mužů a žen, Česká republika 2010 – 2019. (Zpracování vlastní dle dat VÚBP, 

v. v. i.) 
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republiky (1993-2002) tento počet činil 200-300 případů za rok (průměrně 250). Dále v letech 2003-

2016 se již počet dostal pod hranici 200 případů a pohyboval se v rozmezí 100-200 případů za rok 

(průměrně 142). V roce 2017 se tak poprvé v historii dostal počet pod hranici 100 případů za rok a v 

roce 2019 se tento rekord zopakoval. K velkému nárůstu počtu případů v roce 2018 došlo především 

vlivem hromadných úrazů během tří událostí. [54] Smrtelná pracovní úrazovost v posledních deseti 

letech je zaznamenána v následující tabulce (Tabulka 4). 

 
Tabulka 4: Počet smrtelných pracovních úrazů, Česká republika 2010–2019 (Zpracování vlastní dle dat VÚBP, 

v.v.i.) 

Rok Počet pojištěnců 

Smrtelné pracovní úrazy 

muži ženy 
celkem 

počet % počet % 

2010 4 310 960 110 91 11 9 121 

2011 4 211 549 117 94 8 6 125 

2012 4 471 889 111 98 2 2 113 

2013 4 440 326 103 94 7 6 110 

2014 4 464 057 115 99 1 1 116 

2015 4 507 012 120 91 12 9 132 

2016 4 571 305 101 96 4 4 105 

2017 4 671 825 90 96 4 4 94 

2018 4 732 737 117 95 6 5 123 

2019 4 732 889 89 95 5 5 94 

Meziročně rovněž výrazně poklesl počet závažných pracovních úrazů. V roce 2019 bylo celkem 

zaznamenáno 1 006 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů. V roce předchozím to bylo celkem 1 149 

úrazů, počet těchto úrazů tedy meziročně poklesl o téměř 150 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je 

zaregistrováno v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a 

Libereckém kraji. [55] 

Nejvíce pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, přes 92 procent, utrpěli zaměstnanci v pracovním 

poměru (926 z celkového počtu 1 006). Dále se na závažných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci 

zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (6 %) a osoby vykonávající 

činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (2 %). Tzv. agenturní zaměstnanci 

(zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce) utrpěli závažný pracovní úraz v 

méně než 1 procentu případů. [55] 
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K největšímu poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností došlo v odvětví Administrativní 

a podpůrné činnosti (N.) - 9,9 % a v Těžbě a dobývání (B.) o 8,1 %. Počet smrtelných pracovních úrazů 

poklesl ve skupině „Nebezpečné látky“ a „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“. [54] 

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2019 skupina 

„Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“ (34 %). U závažných pracovních úrazů to byla skupina 

„Budovy, konstrukce, povrchy“ (35 %) a u smrtelných pracovních úrazů skupina „Pozemní vozidla“ (35 

%). Obdobné rozložení zdrojů pracovních úrazů podle typu (závažnosti) úrazu bylo evidováno i v letech 

minulých, rozdíly byly jen v procentním zastoupení. [54] 

Podobně jako v roce 2018, i v roce 2019 se nejvíce pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo 

nedostatečně odhadnutého rizika, a to více než 81 procent ze všech úrazů. V roce 2018 tato příčina činila 

také téměř 79 procent. Další významnou příčinou byly také nedostatky osobních předpokladů k 

řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). [55] 

Úraz na pracovišti je problém, který každoročně postihuje miliony zaměstnanců na celém světě. Podniky 

to stojí nemalé finanční prostředky. Ačkoli není reálné vyhnout se úplně všem zraněním, je žádoucí je 

snížit na co nejnižší úroveň. 

Česká ekonomika ztrácí ročně asi 22,5 miliardy Kč v nákladech na pracovní úrazy a 2,5 miliardy v 

nákladech na nemoci z povolání. Ztráty a náklady vyplývající z pracovních úrazů a nemocí souvisejících 

s prací představují v rozvinutých zemích 4 až 5% z HDP (v méně vyspělých zemích až 10%). [56] 

V polovině druhého desetiletí 21. století tak česká ekonomika přicházela o cca 0,5 % HDP (české HDP 

v roce 2016 = cca 4 700 mld.). Vlastní ztráty pak mohou představovat až několikanásobek této hodnoty. 

5.1.1 Aktuální pracovní úrazovost, která může souviset s Průmyslem 4.0 

Pracovní úrazy se rozdělují na několik druhů. Jedná se o pracovní úrazy s pracovní neschopností, bez 

pracovní neschopnosti a o pracovní úrazy smrtelné. U pracovních úrazů s pracovní neschopností 

přesahující 3 kalendářní dny jsou k dispozici podrobná data o pracovním úrazu, která jsou zaznamenána 

v Záznamu o úrazu [57]. Tyto případy se ještě dělí na ty závažné (s hospitalizací nad 5 dní) a ostatní. 

V roce 2019 došlo v České republice celkem k 42 341 případům pracovních úrazů s pracovní 

neschopností přesahující 3 kalendářní dny. Z tohoto počtu bylo zapotřebí vybrat takové pracovní úrazy, 

které by mohly souviset s Průmyslem 4.0. K tomuto účelu byly vybrány takové pracovní úrazy, u kterých 

byly jako zdroj úrazu uvedeny "stroje a zařízení stabilní". Celkem tak bylo vybráno 2 468 případů (tj. 5,8 

%). Tyto úrazy postihly nejčastěji pracovníky, kteří byli zaměstnáni u zaměstnavatelů klasifikovaných 

podle Sekcí CZ-NACE jako zaměstnanci působící ve zpracovatelském průmyslu (C.), velkoobchodě, 

maloobchodě a opravách motorových vozidel (G.) či v zemědělství, lesnictví a rybářství (A.). Nejvíce 

zastoupené sekce zaměstnavatelů podle CZ-NACE jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 5).  
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Tabulka 5 Nejvíce zastoupené sekce zaměstnavatelů podle CZ-NACE a počtu pracovních úrazů s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny u kterých bylo jako zdroj úrazu uvedeno „stroje a zařízení stabilní“ (cca 

90 % z 2 468 případů) v roce 2019. (Zpracování vlastní dle dat VÚBP, v. v. i.) 

Sekce CZ-NACE 

Pracovní úrazy s pracovní 

neschopností delší než 3 dny 

počet % % kum. 

C. Zpracovatelský průmysl 1 763 71,4 71,4 

G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 159 6,4 77,9 

A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 103 4,2 82,1 

F. Stavebnictví 84 3,4 85,5 

H. Doprava a skladování 65 2,6 88,1 

N. Administrativní a podpůrné činnosti 59 2,4 90,5 

Z těchto 2 468 případů byly vytipovány takové případy pracovních úrazů, které by mohly souviset právě 

s Průmyslem 4.0. Pro tyto účely byly vyhledány pracovní úrazy, které souvisely se stroji, které byly 

označeny jako automat, robot1, CNC, výrobní linka a také případy, kdy pracovník prováděl úkon za chodu 

stroje. Většinou odstraňoval zaseklý materiál a byl strojem v automatickém režimu zachycen a zraněn. 

Těchto případů bylo identifikováno celkem 232. Tyto pracovní úrazy tak představovaly cca 0,5 % ze 

všech pracovních úrazů s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny. Jednalo se o pracovní 

úrazy související s: 

 výrobními linkami 112 případů 

 automaty  55 případů 

 chodem stroje  34 případů 

 roboty   22 případů 

 CNC stroj  9 případů 

Tyto pracovní úrazy byly identifikovány nejčastěji u zaměstnavatelů působících ve zpracovatelském 

průmyslu (C.), administrativní a podpůrné činnosti (N.) a velkoobchodě, maloobchodě a opravách 

motorových vozidel (G.). Počty identifikovaných případů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 7). 

 

  

                                                             
1 V českém jazyce se termín robot používá jednak pro stroje podobné člověku (rod mužský životný), jednak pro 
stroje nepodobající se člověku (rod mužský životný i neživotný). V předloženém textu se s termínem robot pracuje 
v obou variantách. Z tohoto důvodu se používá takové skloňování, které odpovídá oběma možným variantám [58]. 
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Tabulka 6 Nejvíce zastoupené sekce zaměstnavatelů podle CZ-NACE a počtu pracovních úrazů s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny u kterých byl jako zdroj úrazu identifikován automat, robot, CNC, výrobní 

linka a případy, kdy pracovník prováděl úkon za chodu stroje (cca 90 % z 232 případů) v roce 2019. (Zpracování 

vlastní dle dat VÚBP, v. v. i.) 

Sekce CZ-NACE 

Pracovní úrazy s pracovní 

neschopností delší než 3 dny 

počet % % kum. 

C. Zpracovatelský průmysl 187 80,6 80,6 

N. Administrativní a podpůrné činnosti 11 4,7 85,3 

G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motorových vozidel 9 3,9 89,2 

V další tabulce je uvedeno podrobné členění (oddíly CZ-NACE) výše identifikovaných pracovních úrazů 

v sekci CZ-NACE Zpracovatelský průmysl (C.). 

 
Tabulka 7: Největší výskyt těchto pracovních úrazů v sekci (CZ-NACE) zaměstnavatelů zpracovatelský průmysl (C.) 

rozdělený do oddílů v této sekci, u kterých byl jako zdroj úrazu identifikován automat, robot, CNC, výrobní linka a 

případy, kdy pracovník prováděl úkon za chodu stroje (cca 80 % z 232 případů) v roce 2019. (Zpracování vlastní dle 

dat VÚBP, v. v. i.) 

C. Zpracovatelský průmysl Počet 

10 Výroba potravinářských výrobků 31 

11 Výroba nápojů 1 

13 Výroba textilií 6 

15 Výroba usní a souvis. výrobků 1 

16 Zpracování dřeva, výroba dřev., korkových, proutěných a slámových výrobků, 

kromě nábytku 
10 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 8 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 2 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 1 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 6 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 18 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 15 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 8 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělná výroba, kromě strojů a zařízení 22 
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C. Zpracovatelský průmysl Počet 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 3 

27 Výroba elektrických zařízení 7 

28 Výroba strojů a zařízení 9 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 27 

31 Výroba nábytku 3 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 7 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 2 

Celkem 187 

V dalších tabulkách je uvedeno rozdělení těchto pracovních úrazů podle pohlaví a závažnosti úrazu. 

Závažný pracovní úraz je případ s hospitalizací nad 5 dní. Uvedeny jsou počty a procenta. 

Celkový počet případů 2 468 je rozdělen do tabulek na ostatní stacionární stroje (2 236 případů), 

(Tabulka 8) a na stroje automat-robot-linka-CNC atd. (232 případů), (Tabulka 9). U dvou případů 

pracovních úrazů ostatních byl u zraněného pracovníka naměřen alkohol (obsluha výrobní linky). 

Tabulka 8: Rozdělení pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (Ostatní) a s 

hospitalizací delší než 5 dnů (Závažný) u kterých byl jako zdroj úrazu identifikován stroj a zařízení stabilní, a kdy 

pracovník prováděl úkon za chodu stroje podle pohlaví v roce 2019. (Zpracování vlastní dle dat VÚBP, v. v. i.) 

Druh pracovního úrazu 

Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny 

muž žena celkem 

počet % počet % počet % 

Ostatní 1 467 65,60 703 31,40 2 170 97,00 

Závažný 61 2,70 5 0,30 66 3,00 

Celkem 1 528 68,30 708 31,70 2 236 100,00 

 

 

  



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 46/106 

Tabulka 9: Rozdělení pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (Ostatní) a s 

hospitalizací delší než 5 dnů (Závažný) u kterých byl jako zdroj úrazu identifikován automat, robot, CNC, výrobní 

linka a případy, kdy pracovník prováděl úkon za chodu stroje podle pohlaví v roce 2019. (Zpracování vlastní dle dat 

VÚBP, v. v. i.) 

Druh pracovního úrazu 

Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny 

muž žena celkem 

počet % počet % počet % 

Ostatní 129 55,6 88 37,9 217 93,5 

Závažný 14 6,0 1 0,5 15 6,5 

Celkem 143 61,6 89 38,4 232 100,0 

V tabulce níže (Tabulka 10) je zároveň uvedeno rozdělení pracovních úrazů s pracovní neschopností 

delší než 3 kalendářní dny u automatických stabilních strojů podle druhu stroje. Z dat je patrné, že cca 

90 % případů se odehrálo jen v souvislosti s pěti druhy strojů.  

Tabulka 10: Rozdělení pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, u kterých byl jako zdroj 

úrazu identifikován automat, robot, CNC, výrobní linka a případy, kdy pracovník prováděl úkon za chodu stroje 

podle zdroje úrazu v roce 2019. (Zpracování vlastní dle dat VÚBP, v. v. i.) 

 

Klasifikace zdroje úrazu podle ESAW 

Pracovní úrazy s pracovní 

neschopností delší než 3 

dny 

počet % % kum. 

10000 Stroje a zařízení stabilní – nespecifikováno 180 77,6 77,6 

10160 Balící a etiketovací stroje (plnění, uzavíraní, etiketování) 11 4,7 82,3 

10150 Zařízení na spojování (svařování, lepení, spojování hřeby/šrouby, 

nýtování) 
8 3,4 85,8 

10994 Zvláštní stroje potravinářského, tukového a tabák. 6 2,6 88,4 

10070 Tvářecí stroje – lisování, kování 5 2,2 90,5 

10060 Stroje pro zpracování materiálu – ostatní procesy 2 0,9 91,4 

10020 Stroje pro přípravu materiálů, drcení, mletí, prosívání, třídění, 

míchání 
2 0,9 92,2 

10106 Vrtačky na kov a stroje na řezání závitů 2 0,9 93,1 

10130 Stroje pro úpravu povrchu – čištění, mytí, sušení, potiskování, 

lakování 
2 0,9 94,0 

10110 Strojní pily 2 0,9 94,8 
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Klasifikace zdroje úrazu podle ESAW 

Pracovní úrazy s pracovní 

neschopností delší než 3 

dny 

počet % % kum. 

10071 Lisy, kladiva, buchary apod. 1 0,4 95,3 

10080 Tvářecí stroje, kalandrování, válcování, válcové lisy (vč. 

papírenských) 
1 0,4 95,7 

10107 Stroje na beztřískové obrábění kovů 1 0,4 96,1 

10010 Stabilní stroje pro dobývání materiálu a pro zemní práce 1 0,4 96,6 

10112 Pily, frézy a stroje protahovací a hoblovací 1 0,4 97,0 

10995 Zvláštní stroje polygrafické, kancelářské, zdravotnické 1 0,4 97,4 

10993 Zvláštní stroje textilní a oděvnické 1 0,4 97,8 

10102 Frézovací, drážkovací a žlábkové stroje na dřevo 1 0,4 98,3 

10100 Obráběcí stroje - hoblování, frézování, soustružení, broušení, vrtání, 

leštění 
1 0,4 98,7 

10180 Speciální stroje používané v zemědělství, výše neuvedené 1 0,4 99,1 

10120 Stroje pro řezání (nožem), štípání, ořezávání strojní nůžky, 

prostřihovací lisy 
1 0,4 99,6 

10991 Zvláštní stroje na výrobu buničiny, lepenky a papíru 1 0,4 100,0 

Celkem 232 100,0  

 

Pro podrobné analýzy pracovní úrazovosti jsou v případě smrtelných pracovních úrazů k dispozici 

výpisy z vyšetřovacích spisů, které pořizují například Oblastní inspektoráty práce (OIP) Státního úřadu 

inspekce práce, Státní báňská správa ČR, Policie ČR, Drážní inspekce či Úřad pro vyšetřování civilního 

letectví. 

U pracovních úrazů „nesmrtelných“ (ostatních a závažných) tyto podrobné informace k dispozici nejsou. 

Informace je možné čerpat pouze z dat, které podniky zasílají do OIP v podobě záznamu o úrazu. 

Z dostupných informací není zcela možné rozlišit, jaký stroj byl zdrojem pracovního úrazu. Omezené 

informace lze pracně vyhledávat v popisu úrazového děje. Tím se ale nepodaří podchytit veškeré 

případy. Proměnná „stroje a zařízení stabilní“ se tak musí překódovat ručně. Pro tyto účely by bylo 

vhodné získávat proměnnou "zdroj úrazu" ve vyšší kvalitě. Níže analyzované úrazy proto mohou být 

zatíženy chybou. 
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Poznámka: 

Aby bylo v budoucnu možno lépe sledovat pracovní úrazovost je potřeba zlepšit v záznamu o úrazu 

zařazování proměnné „Zdroj úrazu“ podle klasifikace ESAW. Tato klasifikace na první úrovni obsahuje 

22 položek. Na druhé úrovni je již dostatečně podrobná. Například u položky „Strojů a zařízení 

stabilních“ obsahuje dalších 19 položek. Jak je vidět v tabulkách výše, do této druhé úrovně jsou již 

málokdy data zařazena. Praktický problém tohoto stavu lze hledat především v tom, že se potřebná data 

sbírají na záznamu o úrazu v systému národní klasifikace. Tato národní klasifikace se pak do systému 

ESAW převádí manuálně. Tato národní klasifikace nicméně nabízí jen první úroveň a to jen 11 položek. 

Pro potřeby statistik by proto bylo nutné novelizovat současné nařízení vlády č. 201/2010 Sb., tak aby 

umožňovalo dostatečně identifikovat zdroje úrazu. 

Další pomocné proměnné, z nichž se dá vyčíst průběh a důvod úrazu, jsou pak další proměnné „Činnost“ 

a „Zaměstnání“ zraněného (CZ-ISCO). Činnost obsahuje 2 úrovně a je dostatečně přesná, avšak zařazení 

je obdobné jako u zdroje úrazu, a to především na 1. úroveň. Jedná se o národní klasifikaci, která se do 

systému ESAW nepřevádí a mohla by proto být zadávána přesně s využitím obou úrovní. Zaměstnání 

zraněného je zadáváno na 5 úrovní a je kvalitní. 

Pro účel posouzení kvality výstupů na zadané téma postačí zpracování posledního roku, tedy aktuálních 

dat (2019). Na základě dosavadních zkušeností lze předpokládat, že roky předchozí poskytnou výsledky 

obdobné, neboť četnost a počty pracovních úrazů s pracovní neschopností v posledních letech v České 

republice klesají. 

5.1.2 Závažné pracovní úrazy 

Z analyzovaných pracovních úrazů bylo vybráno několik případů závažných úrazů (s hospitalizací delší 

než 5 dnů) u kterých je dále uveden upravený popis úrazového děje. Vybráno bylo 13 charakteristických 

případů. Ve většině případů se jednalo o nedodržení pracovního postupu a návodu k obsluze, jednání 

bez oprávnění, proti zákazu, odstranění bezpečnostních prvků (kryt, vypínač). Věk zraněných 

pracovníků se pohyboval od 22 do 63 let, průměrný věk byl 43 let a medián byl 36 let. Medián ze všech 

pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny činil v České republice v roce 2019 

42 let. Úrazy tak byly postiženi především mladší pracovníci. 

Případ č. 1 

V rozporu s pracovním postupem prováděl pracovník čištění samosběracího vozu za chodu. Pracovník 

byl následně zachycen řetězem posuvu a došlo k amputaci nohy. 

Případ č. 2 

Při obsluze plnícího přístroje linky na sladké pečivo přitlačovala pracovnice za chodu stroje otvorem v 

krytu násypky náplň směrem k vytlačovacím pístům. Následně došlo ke kontaktu pracovnice s 

pohybujícími se částmi zařízení (písty) a amputaci článků prstů pravé horní končetiny. 

Případ č. 3 

Úrazem postižený pracovník obsluhoval linku na výrobu FIX desek. Během práce došlo k zachycení ruky 

pracovníka válcem a následně ke zlomenině předloktí levé ruky a zhmožděním svalů. 
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Případ č. 4 

Při obsluze dělící linky na plech nepostupoval pracovník dle pracovního postupu a zakázaným 

způsobem manipuloval s okrajovou částí plechu (odpad). Tento plechový pásek se pracovníkovi 

následně omotal kolem nohy a pořezal jej v oblasti kotníku. 

Případ č. 5 

Pracovník prováděl v rozporu s pracovním postupem za provozu čištění pracovních válců kartonážní 

výrobní linky pomocí textilní utěrky, přičemž došlo k zachycení utěrky válci a vtažení pravé ruky 

pracovníka mezi válce výrobní linky a k následnému rozdrcení prstů pracovníka (otevřené zlomeniny). 

Případ č. 6 

Pracovník uklízel pod páskovacím strojem za chodu linky. Při tom se sehnul do pracovního prostoru 

stroje. Před započetím prací si pracovník tuto linku nezastavil. Došlo tak ke kontaktu s pohyblivým 

rámem stroje a ke zlomeninám v oblasti hlavy. 

Případ č. 7 

Na třídící linku byly špatně vykládány dlaždice, čehož si všimla obsluha linky (postižený pracovník) a 

linku na svém pracovišti zastavila. V okamžiku, kdy byla linka zastavena, zastavil se i stroj, který vykládá 

dlaždice na dopravník. Tento stroj však nebyl pracovníkem před jeho vstupem do pracovního prostoru 

tohoto stroje řádně zastaven. Postižený pracovník mezitím rovnal dlaždice na paletě. Přitom došlo k 

nečekanému spuštění přísavné desky stroje (dojížděl cyklus), který vykládá dlaždice na dopravník. 

Deska se přesunula nad postiženého pracovníka a přimáčkla jej předkloněného přes okraj kovové 

palety. Následkem byla zlomenina žeber a lopatky a tržná rána na hlavě. 

Případ č. 8 

V rozporu s pracovním postupem prováděl postižený pracovník čištění válce linky na střihání plechů 

brusným papírem při zapnutém stroji. Pohybující válce zachytily pracovníkovi rukavici a došlo ke 

vtažení ruky mezi válce a ke zranění zlomeninám prstů. Současně s tím bylo zjištěno, že na stroji byly u 

bezpečnostního krytu demontovány koncové spínače, které mají bránit tomu, aby mohl být během 

čištění stroj zapnutý. 

Případ č. 9 

V rozporu s pracovním postupem vstoupil pracovník z nezjištěných důvodů do pracovního prostoru 

výrobní linky. Následkem toho utrpěl pracovník mnohačetná poranění hlavy. 

Případ č. 10 

Při seřizování lisu pracovník nedopatřením sešlápl šlapku lisu a ten mu následně rozdrtil dlaň ruky. 

Případ č. 11 

V rozporu s pracovním postupem vstoupil pracovník za provozu na automatický lis, kde chtěl 

povytáhnout vázací drát a následně ho navázat. Po zatažení drátu mu byla zachycena jehla na vytažení 

drátu i s rukou, kterou již nedokázal vrátit zpět, a následně byla ruka namotána na vázací zařízení. 

 



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 50/106 

Případ č. 12 

Na sítotiskovém automatu došlo k samovznícení archů v sušícím tunelu automatu. Při vytahování 

zaseklého archu došlo ke vznícení archů a vzplanutí pracovního oděvu přítomného pracovníka a to na 

lýtku pravé dolní končetiny. 

Případ č. 13 

V rozporu s pracovním postupem manipuloval za provozu pracovník s chybně spojenými kartony 

zaseklými v automatickém nakladači. Pracovník se rukou opřel o stroj a druhou rukou rovnal karton v 

nakladači. Čidlo stroje zaznamenalo, že materiál je před válci, došlo ke spuštění podávacích válců a levá 

ruka pracovníka byla zachycena těmito podávacími válci. 

 

5.1.3 Smrtelné pracovní úrazy 

V roce 2019 došlo ke třem případům smrtelných pracovních úrazů, během kterých pracovník: 

 seřizoval výtah, po dokončení práce, kdy byl výtah již ve funkčním režimu, se pracovník ještě 

pohyboval v šachtě, následně byl zasažen protizávažím do hlavy; 

 stál na pohyblivé plošině hydraulických nůžek na protlačovacím lisu a seřizoval chod nůžek. 

Plošina se dala do pohybu a pracovník byl přimáčknut ke konstrukci stroje; 

 obsluhoval paletovací linku. Z balíku spadlo několik prken, pracovník je chtěl vrátit. Vstoupil 

proto na paletovací stůl a to za chodu linky. Paletovací stůl se dal následně do pohybu vzhůru a 

pracovník jím byl přimáčknut ke stropu. 

 

5.2 Průmysl 4.0 a možný budoucí vývoj pracovní úrazovosti 

V současnosti (2019) představují pracovní úrazy související s Průmyslem 4.0 cca 0,5 % (viz výše) 

pracovních úrazů s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny. Do budoucna může počet těchto 

úrazů stoupat, celkový podíl pracovních úrazů však bude pravděpodobně klesat. Rozvoj digitalizace 

a robotizace povede k dalšímu snižování fyzické namáhavosti práce, ke zlepšování hygienických 

parametrů pracovního prostředí a tím ke snižování celkové pracovní úrazovosti. Jak je uvedeno na 

několika příkladech dále, některé současné profese mohou být do budoucna až ze sta procent nahrazeny 

stroji.  

Nejvýznamnější a také zatím nejrychleji rozvíjející se oblast Průmyslu 4.0 je průmyslová robotizace 

(robotizace průmyslové výroby). Průmysloví roboti jsou autonomně fungující stroje-automaty (stroje 

podobající se/nepodobající se člověku), které jsou určeny k reprodukci některých pohybových 

a duševních funkcí pracovníka při provádění pomocných a základních výrobních operací bez jeho 

bezprostřední účasti, a které jsou k tomuto účelu vybaveny některými jeho schopnostmi (sluchem, 

zrakem, hmatem, pamětí apod.), schopností samovýuky, samoorganizace a adaptace, tj. přizpůsobivostí 

k danému prostředí. Tato zařízení mají potenciál se stát žádanou náhradou pracovníků ve výrobním 

procesu a zajistit tak jejich bezpečnost a ochranu zdraví. S ohledem na postupující rozvoj technologií 

nelze do budoucna vyloučit ani svébytně uvažující roboty [59],[60],[61]. 
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Od roku 2014 bylo v zemích OECD v provozu přibližně 750 000 průmyslových robotů. Do roku 2020 

vzrostl počet průmyslových robotů na tři miliony. V hustotě robotů je Česká republika šestnáctá na 

světě. Na deset tisíc pracovníků jich má 147. Světový průměr 57 nejprůmyslovějších zemí činí 113. 

[58],[62],[63]    

Podle zahraničních analýz patří ČR k zemím, kde bude robotizace a automatizace probíhat masivněji než 

v jiných zemích, tzn., že i vliv na vývoj pracovní úrazovosti by mohl být vyšší. Například studie 

společnosti McKinsey z roku 2018 spočítala, že podíl pracovních míst, která pravděpodobně budou v 

budoucnosti automatizována, je v Česku 51 procent proti 44 procentům v celé EU. K podobným 

poznatkům dospěly i studie OECD, PricewaterhouseCoopers či Bloomberg Economics. Důvodem pro 

tento vyšší podíl robotizace pracovních míst v Čechách je vyšší zastoupení zpracovatelského průmyslu 

v ekonomice, ve kterém je častý výskyt opakující se manuální práce. [64] 

 

Obrázek 19: Počet průmyslových robotů v ČR v letech 2009 – 2019, (červeně – roční přírůstek, modře - celkový 

počet). (Převzato z World Robotics 2020 Industrial Robots [630]) 

Pracovní úrazy v souvislosti s novými technologiemi vznikají zejména v souvislosti s: [65] 

 nárazem nebo kolizí pracovníka (např. s robotickým ramenem, autonomním dopravním 

pásem, atd.); 

 rozdrcením nebo zachycením pracovníka (např. mezi robotickým ramenem a jiným 

zařízením); 

 poruchami mechanických částí a zasažením pracovníka (např. probodnutí ulomeným 

nástrojem, apod.); 

 z jiné příčiny (např. popálení horkým olejem, zásah elektrickým proudem, aj.). 
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Obdobná zjištění je možné vypozorovat i z interních materiálů VÚBP, v. v. i. v případě pracovních úrazů, 

které byly identifikovány v českém prostředí. 

Obecně je možné uvést, že pracovní úrazy způsobené novými technologiemi vznikají na základě chyb 

technických (technologických), popřípadě jsou způsobeny lidským činitelem. Mezi technickými 

chybami lze identifikovat například chyby v konstrukci, mechanice, elektronice (např. uvolněné spojení 

mezi součástmi, vadný tištěný spoj, nefunkční senzor apod.). [66] 

Chyby související s lidským činitelem jsou způsobeny například chybami v programování, propojení 

periferních zařízení, chybným zapojením vstupních/výstupních senzorů, které mohou mít za následek 

nepředvídaný pohyb nebo akci, což může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Chyby 

související s lidským činitelem pramení především z nesprávného zaučení nebo ovládání řídícího panelu 

či z toho, že nejsou dodrženy předepsané postupy. Problémem však může být i to, že pracovníci 

přespříliš nekriticky důvěřují kontrolním mechanismům nových technologií. [67] 

Vysoké pracovní tempo v mnoha případech může znamenat, že se dostatečně nedbá na BOZP. Prokazuje 

se, že nejrizikovější situací je přímý kontakt člověka s průmyslovým strojem při provádění běžných 

operací. Průmyslová automatizace je jedním z vhodných řešení, jak ulevit zaměstnancům od nebezpečné 

a monotónní práce. Díky této automatizační technologii je možné snížit výskyt běžných příčin 

pracovních úrazů na pracovišti až o 35%, jiný zdroj uvádí pokles až o 72 %. [66], [68] 

Ze zahraničních zdrojů plyne, že sami roboti však mohou pracovní úrazy také způsobit. Nejčastějším 

pracovním úrazem pracovníků při práci s roboty jsou úrazy způsobené rozdrcením nebo zachycením 

(56% všech úrazových událostí) a úrazy způsobené nárazem (44%) a takové hrozí i v budoucnu. 

Příčinou většiny pracovních úrazů je technická chyba - špatná konstrukce technologie (2/3 úrazů) 

anebo lidská chyba (1/3 úrazů). [69],[70],[71] I zde však lze odhadovat, že počty úrazů souvisejících s 

používáním nových technologií budou oproti celkovému počtu úrazů minimální. 

Např. počet smrtelných pracovních úrazů způsobených roboty ve Spojených státech amerických za 

posledních 30 let činí 33 úmrtí zaměstnanců. Průměrný počet úmrtí způsobených robotem za rok je 1,1, 

(0,55 promile) z přibližně 2 000 pracovních úrazů způsobených roboty za jeden rok. Pro srovnání v USA 

v roce 2019 zemřelo při pracovním úrazu celkem 5 333 zaměstnanců, o 2 procenta více než v roce 2018 

(celkem 5 250). Celkový počet pracovních úrazů v USA v roce 2018 i 2019 byl přibližně stejný a 

pohybuje se kolem 2,65 mil. [51], [72]. Z těchto údajů vyplývá, že pracovní úrazy v souvislosti s roboty 

včetně těch smrtelných jsou vzhledem k celkovému počtu pracovních úrazů v USA v menšině. Pokud 

bychom se na základě této 30leté statistické řady pokusili odhadnout příspěvek k počtu pracovních 

úrazů v souvislosti s roboty v České republice, dojdeme k číslu nízkých jednotek desítek pracovních 

úrazů za rok, což není mnoho v porovnání k celkovému počtu pracovních úrazů (viz výše). 

Celková pracovní úrazovost se vlivem používání nových technologií pravděpodobně sníží o jednotky až 

desítky procent. Analýza vlivu digitálního věku a digitální ekonomiky předpovídá, že v Čechách průmysl 

vystačí s desetinou současných zaměstnanců. 

Prognostici Gartner a Massachusettského institutu předvídají do roku 2025 ztrátu až třetiny současných 

pracovních míst. To vše rovněž významně ovlivní počet pracovních úrazů v odvětví [58],[73]. 
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Profese s předpokládaným snížením pracovní úrazovosti v České republice vlivem nových technologií 

Průmyslu 4.0 (Lze předpokládat pokles počtu pracovníků, nahrazení pracovníků pomocí nových 

technologií)2: 

Úředníci pro zpracování číselných údajů (100%); Všeobecní administrativní pracovníci (100%); 

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) (88%); Pokladníci a prodavači vstupenek a 

jízdenek (100%); Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví (60%); Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 

(83%); Ostatní úředníci (80%); Sekretáři (88%); Obsluha pojízdných zařízení (100%); Chovatelé 

zvířat pro trh (63%); Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (60%); Obsluha zařízení 

na těžbu a zpracování nerostných surovin, strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a 

papíru (80%); Úředníci v logistice (77%); Montážní dělníci výrobků a zařízení (75%); Obsluha strojů 

na výrobu potravin (86%); Pracovníci s odpady (57%); Pokladníci ve finančních institucích, 

bookmakeři (67%); Strojvedoucí a pracovníci pro sestavování a jízdu vlaků (50%); Ostatní obsluha 

stacionárních strojů a zařízení (89%). 

Profese s předpokládaným zvýšením pracovní úrazovosti v České republice vlivem nových technologií 

Průmyslu 4.0 (Lze předpokládat nárůst počtu pracovníků a současně využívání nových technologií)2: 

Programátoři (14%); Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (18%); 

Profese s předpokládanou stagnací či mírným poklesem pracovní úrazovosti v České republice vlivem 

nových technologií Průmyslu 4.0 (Lze předpokládat mírný pokles počtu pracovníků, využívání nových 

technologií)2: 

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě; Lékaři (0%); Všeobecné sestry a porodní 

asistentky (0%); Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních oblastech, 

obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností (17%); Učitelé na VŠ, VOŠ (0%); 

Řídící pracovníci v oblasti ICT, ubytovacích a stravovacích služeb, v zemědělství, lesnictví, rybářství 

a v oblasti životního prostředí (27%); Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví, elektrotechniky, 

elektroniky a elektronických komunikací, v oblasti databází a počítačových sítí (20%); Mistři a 

příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví (33%); Zákonodárci a nejvyšší úředníci 

veřejné správy, politických a zájmových organizací (20%); Specialisté v biologických a příbuzných 

oborech, v oblasti strategie a personálního řízení, sociální, církevní (20%); Řídící pracovníci v 

průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech (33%); Spisovatelé, 

novináři a jazykovědci (0%). 

Technologický rozvoj během probíhající průmyslové revoluce do značné míry tedy určuje a bude 

určovat trendy v oblasti pracovních úrazů. Roboti převezmou mnoho vysoce rizikových činností a 

opakovaných manuálních prací, které v současné době provádějí lidé, což by mělo vést k menšímu počtu 

pracovních úrazů. Díky technologickým a automatizačním řešením se může stát pracoviště 

bezpečnějším, pokud jde o tradiční pracovní úrazy. [59] 

                                                             
2 Pozn.: V závorce odhadovaný substituční potenciál (potenciál nahraditelnosti, potenciál automatizovatelnosti) 
profese/povolání dle IAB-futuroautomatu práce [50], který vyjadřuje míru nahraditelnosti profese novými 
technologiemi v %.) 
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Složité a síťově propojené systémy budou pro zajištění bezpečnosti při vzájemné komunikaci (zejména 

člověk – stroj – člověk) vyžadovat naprostou shodu povelů a instrukcí (přesně, srozumitelně, výstižně, 

jednoznačně). Inspirace a zkušenosti lze čerpat z velínů chemických provozů, řízení letového provozu 

apod. [58] 

V souvislosti s Průmyslu 4.0 bude třeba přehodnotit současné nastavení podmínek práce a vztahů všech 

zainteresovaných stran. Pro přizpůsobování a zlepšování podmínek práce se v důsledku nových 

technologií otevírají možnosti vytvářet „chytré pracovní prostředí“ (ergonomie, monitorování 

a prevence rizik, expozic, apod.). Hlavní zásadou pro zvýšení bezpečnosti automatizovaných a 

robotizovaných pracovišť a snížení počtu pracovních úrazů je udržování bezpečného pracovního 

prostředí pomocí „kontrolovaných zón“. Podrobnější doporučení týkající se návrhu průmyslových 

technologických systémů, školení pracovníků a jejich dohledu lze najít v publikaci NIOSH „Prevence 

úrazů na robotizovaných pracovištích“. [58] [74] 

Nové technologie poskytují řadu příležitostí ke zlepšení BOZP. Je to především proto, že mohou nahradit 

pracovníky v potenciálně nebezpečných prostředích a tím snížit např. [75]: 

 riziko pádu z výšky, 

 počet zranění spojených se zvedáním těžkých předmětů, 

 počet zranění spojených s únavou zaměstnanců. 

Automatizované systémy tedy nabízejí z pohledu BOZP značné výhody. Robotizace může pomoci 

předcházet zraněním nebo nepříznivým účinkům na zdraví při práci v nebezpečných podmínkách. 

Mohou také zabránit pracovním úrazům při mimořádných událostech. [76] 

V závěru této části je vhodné ještě doplnit, že mezi nové technologie patří též exoskeletony, které 

představují asistenční zařízení poháněná systémem elektrických motorů, pneumaticky, systémem pák, 

hydraulicky nebo kombinací technologií, které umožňují pohyb končetin se zvýšenou silou a vytrvalostí 

(tj. fyzickou zátěží) [77]. Tato zařízení nemusí mít jen pozitivní přínosy (např. snížení fyzické zátěže, 

pomoc při správném držení těla, násobení síly pracovníka apod. [78]), vyloučeny nejsou ale ani 

negativní dopady, které v budoucnu mohou vést k pracovním úrazům či nemocem z povolání. Pro 

příklad lze uvést, že užívání exoskeletonů může pomoci snížit zátěž ramenních svalů, na druhou stranu 

však může zvýšit zátěž dolních částí zad [78], [79]. Opět je tedy zřejmé, že bude v budoucnu výraznější 

požadavek na kvalitně provedené analýzy rizik jak na pracovišti, tak u výrobce nových technologií. 

Používání exoskeletonů může mít také vliv na požadavek minimálních rozměrů pracovišť. Exoskeletony 

mohou být totiž poměrně robustní a mohou zabírat více místa, než vlastní tělo pracovníka [80],[81]. 

To, jak se budou nové technologie a postupná robotizace (substituce lidské práce stroji, přístroji, 

roboty) v rámci Průmyslu 4.0 projevovat z pohledu pracovní úrazovosti lze shrnout následovně 

(upraveno dle [63],[64],[70],[73],[74],[75],[82]): 

 Nové technologie pomohou snižovat počet pracovních úrazů tím, že budou rozvíjet bezpečnost 

a spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost při výkonu práce. 

 Nové technologie budou nahrazovat nejdříve zaměstnance v nebezpečných a méně 

kvalifikovaných profesích a tím pomohou zlepšit pracovní úrazovost. 
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 Nové technologie pravděpodobně zvýší pracovní úrazy u těch profesí, které s nimi přichází 

často do styku, zejména za nestandardních podmínek (např. opraváři, kontrolní a servisní 

technici, programátoři). 

 Nové technologie povedou k přesunům zaměstnanců z profesí, které lze snadno nahradit 

novými technologiemi (např. průmyslová výroba a zpracovatelský průmysl) do oblasti služeb a 

zdravotnictví. To ovlivní pracovní úrazovost. 

 Vzroste potřeba věnovat zvýšenou pozornost a posilovat vědění o nově zaváděných 

technologiích do praxe, což povede ke zkvalitnění komunikace a ergonomie na pracovišti a k 

omezení počtu pracovních úrazů. 

 Nové technologie přinesou posun od prevence fyzických rizik (snižování pracovní úrazovosti) 

k posilování prevence psychosociálních rizik (eliminace nárůstu stresové zátěže). 

 Robotizace a automatizace velmi pravděpodobně omezí riziko vzniku pracovního úrazu při 

manipulaci s různými materiály a výrobky (břemeny).  

 Zatím zůstává otázkou, jestli dojde i ke snížení úrazů v důsledků pádů osob (patří 

k nejčastějším úrazům). 

Nové technologie se budou podílet na omezení fyzického pohybu (např. dlouhé (nevhodné) sezení při 

práci, jednostranná zátěž, apod.), což může pracovní úrazovost ovlivnit. 

5.3 Predikce vývoje nemocí z povolání, které mohou souviset s průmyslem 4.0 

Nemoci z povolání jsou podle § 1 odst. (1) nařízení vlády č. 290/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých 

vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. Konkrétně se jedná o 

nemoci rozdělené podle původu vzniku do šesti kapitol, které jsou následující: 

1) Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 

2) Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 

3) Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice. 

4) Nemoci z povolání kožní. 

5) Nemoci z povolání přenosné a parazitární  

6) Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. [83] 

Průmysl 4.0, a s tím související účinky nových technologií, dle predikce bude mít jak pozitivní, tak 

negativní vliv na výskyt nemocí z povolání. Dá se předpokládat, že dojde v oblasti Kategorizace prací 

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ke 

snižování množství prací zařazovaných do 4. a 3 a 2R kategorie práce (zejména v oborech Těžba a 

dobývání, Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví) [84]. Tím pádem poklesne počet onemocnění 

spadající z kapitol 1, 2, 3 a 4. (viz výše – výčet skupin nemocí z povolání). 

Nové technologie přinesou odstranění fyzicky namáhavé a rutinní práce, která je životu nebezpečná, či 

její dlouhodobý výkon ohrožuje zdraví a způsobuje nemoci z povolání. Jedná se především o postupnou 

automatizaci a robotizaci pracovišť. Roboti a tzv. coboti (kooperativní roboti) jsou stále častěji využíváni 
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při přepravě těžkých objektů po pracovišti, pomáhají automatizovat různé neergonomické úkoly, atd. 

[85] 

Zároveň se zaváděním nových technologií bude docházet ke zlepšování hygienických parametrů 

pracovního prostředí. [86] Obecně bude snižována expozice zaměstnanců chemickými látkami, jinými 

nebezpečnými látkami (azbest, apod.), ionizujícím i neionizujícím záření. Prostředky, jako jsou senzory 

a celková digitalizace pracoviště, umožňují určit expozici zaměstnanců ve vysokém rozlišení v čase a 

místě. Tzv. virtuální pracovník hygieny práce přinese personalizovaná a automatizovaná data, na jejichž 

základě může pracovník BOZP/vedoucí pracovník stanovit opatření, např. včasné varování před 

nezdravými pracovními podmínkami, ať už v kombinaci či nikoli s automatickým zapínáním extraktorů 

nebo vypínáním strojů. Senzory mohou měřit každých 5 sekund a poskytují průměrný expoziční profil 

během pracovního dne namísto průměrné hodnoty při měření pro regulační účely. Kromě toho jsou 

výsledky měření ze senzorů okamžitě k dispozici digitálně, což umožňuje okamžitou akci. Použití této 

technologie umožňuje přechod od monitorování expozice k aktivnějšímu řízení expozice. [87] 

Digitalizace s sebou přináší více možností práce na dálku (tzv. home office). Tento trend je podporován 

i současnou virtualizací sociálních kontaktů. V rámci pozitiv může práce na dálku přispívat k lepšímu 

sladění pracovního a rodinného života. Usnadní získat práci osobám z okrajových regionů a ušetří jim 

denně čas na cestu do práce a zpět. V současnosti se jeví jako pozitivum omezení kontaktu s dalšími 

osobami kvůli přenosu COVID 19, případně jiných nemocí. Pokud je zaměstnanec nachlazený, ale není 

na nemocenské, může využít home office a omezí tak možnost přenosu infekce na spolupracovníky [88]. 

Zatímco u nemocí z kapitol 1 – 4 se očekává menší četnost, u nemocí z kapitol 5 a 6 je tomu naopak. Díky 

novým technologií se pracovní náplň jednotlivých profesí mění. Jak ubývá těžké manuální práce, kterou 

vykonávají roboti, přibývá více administrativní práce a obecně práce na počítači. S ohledem na povahu 

vykonávané práce roste výskyt onemocnění syndromu karpálního tunelu z přetěžování horních 

končetin a onemocnění krční páteře. V souvislosti s používáním „náhlavních sad“ při práci u počítače a 

při komunikaci s pomocí nových komunikačních technologií je očekáván nárůst percepční kochleární 

vady sluchu, která je způsobená hlukem, a dále nárůstem očních vad. Obecným rizikem časté práce 

v sedě s sebou nese další rizika spojovaná s nedostatkem pohybu (sezení na židli bez cílené pohybové 

kompenzace), nesprávnými návyky stravování (stravování se u pracovního stolu). Nesprávně 

udržované pracovní pomůcky (PC myš, klávesnice, povrchy). 

I pro práci na dálku je využívání počítače nezbytné a ve většině případů probíhá z domácího prostředí, 

které není přizpůsobeno ergonomickým požadavkům dle nejnovějších odborných doporučení 

(kancelářské prostory v podnicích už jsou často ergonomicky uzpůsobeny). Dá se očekávat vývoj nemocí 

z povolání např. díky nevhodnému sezení u počítače v oblasti muskulo-skeletárního systému, dále 

ve zhoršení zraku, díky nevhodnému osvětlení v místnosti domácí kanceláře a nastavení zorných úhlů, 

nepříznivé účinky záření monitorů na lidské oko speciálními polarizačními brýlemi nechráněné, může 

vést ke zhoršení zraku apod. Pracovníci při práci u počítače v rušném prostředí domácí kanceláře nebo 

sdílených kanceláří (open space) často k práci používají náhlavní sady pro poslech zvukových médií, 

kde při nesprávně nastavené intenzitě hlasitosti může vést ke zhoršení sluchu.  

Globalizace a rozvoji informací a komunikace značně ovlivňují časoprostorovou kompresi. Lidský čas se 

dělí na místní čas, biologický čas jedince a sociální čas, který představuje pracovní podmínky. Kvůli 
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globalizaci se časoprostorová komprese přizpůsobuje době práce, nikoli biologickému času člověka. 

Zavádějí se častěji práce na směny, noční práce. Dvě prospektivní kohortní studie potvrdily spojitost 

s prací na směny a rakovinou, zejména rakovinou prsu, rakovinou tlustého střeva a rakovinou prostaty. 

Je známo, že práce na směny zvyšuje riziko kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. [89] 

Prozatím se řešily nemoci z povolání z hlediska fyzického zdraví. Dopady na psychické zdraví 

pracujících nejsou zcela jednoznačné, nejsou zatím podrobeny bližšímu zkoumání. Není zcela zřejmé, 

zda budou zaměstnanci vlivem Průmyslu 4.0 vystaveni novým stresům, které jsou rozhodující z hlediska 

psychického zdraví, jaká budou přijímána opatření, aby se těmto stresům zabránilo nebo se alespoň 

jejich výskyt snížil. Psychické dopady nových pracovních podmínek, ale i nových kolektivů, jejichž 

součástí budou i roboti, budou individuální, budou záležet na dispozicích každého jednotlivce. O to větší 

význam bude mít poradenství týkající se volby vhodné profese, vhodného zaměstnání [90]. 

Pro některé pracovníky může stresový faktor představovat zavádění nových technologií jako takových. 

Existuje poměrně velká dosavadní vázanost pracovních sil ve výrobách a profesích méně kvalifikačně 

náročných. Pracovní místa na nízké úrovni kvalifikace a pracovníci vykonávající rutinní činnosti budou 

postupně stále více ohroženi komputerizací a automatizací zasahující do výroby i služeb, a to s důsledky 

do změn v sociálním postavení jednotlivců i celých profesních skupin [91]. Profese nahrazené roboty 

budou muset být přeškolené na práci jiné povahy, často více intelektuální. Změna při přechodu na jinou 

náplň práce může vést ke stresu, což může být zdrojem psychosomatických potíží. Nesprávně nastavená 

spolupráce s coboty, může u zaměstnanců taktéž vyvolávat stres. Jelikož stroj oproti lidem může 

pracovat bez přestávek a neunaví se, je nutné nastavit parametry spolupráce tak, aby byla přizpůsobena 

lidské potřebě, ne naopak [92]. 

Zvýšený tlak na zaměstnance bude zapříčiněn také díky tzv. shromažďování údajů o výkonu 

konkrétních osob v reálném čase, digitální kolekce. Údaje týkající se výkonu zaměstnanců v reálném 

čase jsou možné z důvodu rostoucí digitalizace. Na pracovištích mnoha zaměstnanců již nejsou papíry, 

pořadače a pera, ale osobní počítače, notebooky nebo smartphony. K práci může mít přístup kdokoli 

v zařízení. „Digitální otisky prstů“ jsou novým fenoménem. Tyto nové pracovní materiály usnadňují 

práci a přispívají podstatně ke zvýšení produktivity; zároveň se práce stává stále transparentnější [92]. 

Práce z domova s sebou také může nést zvýšený psychický tlak na pracovníky z pohledu nevhodně 

rozvržené pracovní doby, kdy si pracovník při práci z domova do určité míry sám určuje, kdy bude 

pracovat. Na jedné straně je takovýto pracovník více v kontaktu se svojí rodinou, ale současně je 

přítomnými rodinnými příslušníky od soustředěné práce vyrušován s tím důsledkem, že práci bude 

dokončovat až např. ve večerních nebo brzkých ranních hodinách. To s sebou v dlouhodobém horizontu 

může vést k nedostatku odpočinku a s tím související psychická onemocnění. Jelikož se na práci na dálku 

nevztahují předpisy o pracovní době a je tu velká možnost flexibility, rozmáhá se trend stálé 

dostupnosti, kdy se od zaměstnance očekává trvalá dosažitelnost. Stírají se tak hranice mezi pracovním 

a soukromým životem zaměstnance, což také může vést k psychickým obtížím [92]. 

Průmysl 4.0 s sebou přináší i nové formy zaměstnaneckých poměrů, tzv. Virtuální pracovní skupiny. 

Tento fenomén s sebou nese nové problémy v souvislosti se sociálním začleňováním pracovníků. 

Členové virtuální pracovní skupiny velmi často nemají žádný osobní kontakt se svými přímými kolegy. 

Zejména v případě práce z domácí kanceláře je komunikace možná pouze prostřednictvím techniky, což 
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může vést k izolaci zaměstnanců a méně kreativní tvořivosti. Spolupráce navíc funguje lépe, pokud jsou 

členové schopni vzájemně bezproblémově komunikovat jak po jazykové, tak po obsahové stránce. Se 

zaváděním virtuální pracovní skupiny predikujeme nárůst psycho-somatických onemocnění - rozvoj 

bipolární nemoci, schizofrenie, chronické neurózy apod. [92]. 

V souvislosti s využitím nových technologií v oblasti expozice zaměstnanců chemickým látkám, jiným 

nebezpečným látkám (azbest, apod.), ionizujícím i neionizujícím zářením dojde ke snížení nemocí 

z povolání. Využití nových technologií (např. virtuální pracovník hygieny práce) napomůže cíleně 

zaměřit potřebná preventivní opatření. Například včasné varování před nepříznivými pracovními 

podmínkami či hrozícím nebezpečím. K tomuto slouží například chytré osobní ochranné pracovní 

prostředky, které využívají různých druhů senzorů, které mohou komunikovat s vlastním uživatelem či 

vzdáleným pracovníkem (mohou upozornit na nebezpečí a navrhnout opatření). Použití nových 

technologií proto umožňuje přechod od monitorování expozice k aktivnějšímu řízení expozice. [93] 

V souvislosti s Průmyslem 4.0 lze proto očekávat pokles počtu pracovníků, kteří by trpěli některou 

z v současné době uznávaných nemocí z povolání. S ohledem na změny na trhu práce a ve výrobě je však 

možné očekávat, že budou pracovníci zatíženi novými zdravotními nemocemi, které v současné době 

uznávány jako nemoci z povolání nejsou. Půjde především o nemoci související s duševním zdravím, 

popřípadě o nemoci související s muskuloskeletálními poruchami. 

 

Dílčí závěry 

Vedle některých dalších témat, jako je např. vliv pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku, genderová 

politika a stárnutí obyvatel, řeší vyspělé země světa včetně České republiky aktuálně i otázku nárůstu 

nových technologií a jejich uplatňování na pracovišti a s nimi spojených nových (a nově vznikajících) 

rizik pro BOZP. 

Nově vznikající rizika jsou vyvolávána novými pracovními situacemi, které vznikají při uplatňování 

nových technologií v praxi a které přinášejí z hlediska ochrany života a zdraví pro pracovníky i 

zaměstnavatele nové výzvy vyžadující implementaci politických, administrativních a technických 

přístupů umožňující dosažení požadované (vysoké) úrovně BOZP. 

Vliv nových technologií se promítne do fyzického i psychického zdraví pracujícího člověka. 

Technologický rozvoj během 4. průmyslové revoluce povede ke snižování fyzické namáhavosti a 

rizikovosti práce, která je nebezpečná nebo jejíž dlouhodobý výkon ohrožuje zdraví a způsobuje nemoci 

z povolání, ke zlepšování hygienických parametrů pracovního prostředí a ke zdokonalování OOPP. Snížit 

se díky němu může např. riziko úrazů nebo ergonomická rizika při manipulaci s materiály a výrobky 

(břemeny). Tím se zvýší bezpečnost práce a posílí ochrana zdraví zaměstnanců. 

Přestože manuální a stereotypní práci budou v rostoucím měřítku zastávat moderní technologie, bude 

třeba ve specializovaných technických profesích, v profesích používajících digitální technologie a při 

práci s omezenou možností fyzického pohybu (dlouhé a/nebo nevhodné sezení při práci, jednostranná 

zátěž, přetěžování) počítat s riziky vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Řeč je o rizicích, jejichž 

vlivem může docházet k nárůstu nemocí svalově-kosterního aparátu (muskuloskeletální poruchy a 

onemocnění) s trvalými nebo špatně léčitelnými následky.  
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Počet pracovních úrazů se od roku 2000 snižuje. Úrazy, které mohou souviset s novými technologiemi, 

resp. s Průmyslem 4.0 v současné době (2019) představují kolem 0,5 % všech úrazů s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny. Do budoucna se tato hodnota bude dozajista zvyšovat a to 

právě s ohledem na navyšující se počet pracovníků v těchto oborech. Celková pracovní úrazovost by se 

však měla snižovat. V případě nemocí z povolání bude záležet na definici a na tom, co bude za nemoci 

z povolání považováno. Počty případů nemocí z povolání, které jsou uvažovány dnes, by se měly 

snižovat. Důvodem je předpokládaná nižší expozice pracovníků rizikovým faktorům. 

Je ještě potřeba doplnit, že s ohledem na to, že nejčastější příčinou pracovních úrazů je špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté riziko, které v roce 2019 zapříčinilo 81 % pracovních úrazů, je zřejmé, že určitá 

míra pracovních úrazů je a bude trvalým průvodním jevem práce. Nepříznivě se však vyvíjí průměrná 

doba trvání pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. Ta se naopak v roce 2019 oproti roku 

2000 prodloužila o cca 1/3 (38 %), ze 41 kalendářního dne na 55 kalendářních dnů. Delší dobu 

rekonvalescence lze pozorovat i u nemocí souvisejícím s psychickým zdravím. [48],[50],[51] 

V obecné rovině tak lze předpokládat snižování pracovní úrazovosti a počtu nemocí z povolání. Ve 

specifických případech oborů však bude docházet k nárůstu těchto případů a to současně s tím, jak se 

bude zvyšovat počet pracovníků v těchto oborech. Výraznou pozornost bude potřeba věnovat například 

nemocem souvisejícím s psychickou zátěží v širším slova smyslu. V rámci prevence pak bude potřeba, 

věnovat zvýšenou pozornost analýzám rizik a to jak u zaměstnavatele, tak u konstruktérů, kteří vyvíjejí 

nové technologie. 
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6 Výsledky jednotlivých průzkumů 

Jednou z hlavních aktivit projektu bylo provedení dílčích šetření subjektů ve firemní praxi s ohledem 

na bezpečnostní inženýrství, sběr a analýza získaných dat a vytvoření přehledové studie k situaci 

ve firemní praxi, co se týče dané problematiky Průmyslu 4.0, jeho dopadu na zaměstnanost s ohledem 

na bezpečnost. 

Předmětem výzkumné činnosti v rámci projektu bylo identifikace názorů, zkušeností, potřeb a 

problémů cílové skupiny (zaměstnavatelů, inspektorů Oblastních inspektorátů práce, zástupců odborů, 

studentů) v souvislosti s rozvojem technologií, nárůstu IT, automatizace, digitalizace, robotizace včetně 

dopadů i nároků na pracovní sílu v těchto měnících se podmínkách. 

Výzkumný projekt využíval celou škálu metod. Byla použita metoda kvantitativního terénního šetření 

nereprezentativního charakteru. S ohledem na požadavky GDPR bylo šetření realizováno jako 

anonymní.  

První dotazník byl věnován výzkumu podnikajících subjektů v kontextu Průmyslu 4.0. Cílem dotazníku 

byla analýza aktuálního stavu firem, zejména jejich postavení vůči školám a požadavky na absolventy. 

Cílovou skupinou byly firmy, které mají zavedenou technologii Průmyslu 4.0, aby právě jejich zpětná 

vazba přispěla k budoucí transformaci studijních oborů reagující na 4. průmyslovou revoluci. Celkový 

počet vyhodnocených dotazníků je 87, z toho 56 firem se zavedenou technologií. Dotazník byl sestaven 

z 11 otázek. 

6.1 Vyhodnocení hypotéz 

Získaná data pomocí dotazníkového šetření byla podrobena čtyřem hypotézám testovaných na 5 % 

hladině významnosti (𝛼 = 0,05). K testování hypotéz byl použit Test dobré shody (Pearsonův chí-

kvadrát test), který se používá na kategorická data pro porovnání četností. Obecná formulace nulové a 

alternativní hypotézy je u tohoto testu: 

H0: četnosti se rovnají, 

HA: četnosti se významně liší. 

 

Vzorec pro výpočet testové statistiky testu je: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

kde… 

𝑂𝑖 .............................................naměřená (observed) četnost 𝑖-té skupiny, 

𝐸𝑖  .............................................předpokládaná (expected) četnost 𝑖-té skupiny, 

𝑛 ..............................................počet skupin, 

𝜒2 ............................................hodnota testové statistiky chí-kvadrát rozdělení. 
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Hodnota testové statistiky se převedla pomocí funkce CHIDIST na dosaženou hladinu významnosti (𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒). Tato hodnota byla následně porovnána se zvolenou hladinou významnosti (𝛼). Nulová hypotéza 

byla zamítnuta ve prospěch alternativní hypotézy v případě, že dosažená hladina významnosti byla nižší 

než zvolená hladina významnosti. Potřebné výpočty byly provedeny v softwaru Microsoft Excel 2007. 

6.2 Dotazníkové šetření zaměstnavatelů 

Hypotéza č. 1:  Zaměstnavatelé dávají přednost absolventům ČVUT, na rozdíl od VŠB. 

K testování této hypotézy byly použity odpovědi z otázky číslo 6, která zní následovně: „Dáváte u 

uchazečů přednost konkrétní vystudované škole?“ Četnosti odpovědí jsou shrnuty v následující tabulce 

spolu s očekávanými četnostmi k testu dobré shody. 

 
Tabulka 11: Naměřené a očekávané četnosti odpovědí 1. hypotézy 

 Naměřené Očekávané 

ČVUT 14 12 

VŠB 10 12 

Celkem 24 24 
 

 

Graf 2: Naměřené četnosti vybraných odpovědí 6. otázky dotazníku 

Hypotézy: 

H0: 𝑛𝐶𝑉𝑈𝑇 = 𝑛𝑉𝑆𝐵, 

HA: 𝑛𝐶𝑉𝑈𝑇 ≠ 𝑛𝑉𝑆𝐵, 

kde 𝑛𝐶𝑉𝑈𝑇 představuje četnost respondentů dávající přednost absolventům ČVUT a 𝑛𝑉𝑆𝐵 představuje 

četnost respondentů dávající přednost absolventům VŠB. 
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Výsledky: 

𝜒2 =
(14 − 12)2

12
+

(10 − 12)2

12
= 0,6667 

p − value = 0,4142 

Závěr: 

Dosažená hladina významnosti (0,4142) byla větší než zvolená hladina významnosti (0,05), proto 

nezamítneme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy. Zkoumaná hypotéza 

„Zaměstnavatelé dávají přednost absolventům ČVUT, na rozdíl od VŠB“ nemohla být potvrzena na 5 % 

hladině významnosti. 

Hypotéza č. 2: Zaměstnavatelům nezáleží na vystudované škole. 

K testování této hypotézy byly použity odpovědi z otázky číslo 6, která zní následovně: „Dáváte u 

uchazečů přednost konkrétní vystudované škole?“ Četnosti odpovědí jsou shrnuty v následující tabulce 

spolu s očekávanými četnostmi k testu dobré shody. 
Tabulka 12: Naměřené a očekávané četnosti odpovědí 2. hypotézy 

 
Naměřené Očekávané 

Záleží 19 43,5 

Nezáleží 68 43,5 

Celkem 87      87 

 

 

Graf 3: Naměřené četnosti vybraných odpovědí 6. otázky dotazníku 
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HA: 𝑛𝑁 ≠  𝑛𝑍, 

kde 𝑛𝑁 představuje četnost respondentů, kterým nezáleží na konkrétní vystudované škole, a 𝑛𝑍 

představuje četnost respondentů, kterým záleží na konkrétní vystudované škole. 

 

Výsledky: 

𝜒2 =
(19 − 43,5)2

43,5
+

(68 − 43,5)2

43,5
= 27,5977 

p − value = 1,49 ∗ 10−7 

Závěr: 

Dosažená hladina významnosti (1,49 ∗ 10−7) byla menší než zvolená hladina významnosti (0,05). Test 

prokázal, že se četnosti významně liší, v podstatě bylo prokázáno, že četnost 𝑛𝑁 (68) je výrazně odlišná, 

tedy vyšší, oproti četnosti 𝑛𝑍 (19). Proto je zkoumaná hypotéza „Zaměstnavatelům nezáleží na 

vystudované škole“ potvrzena na 5 % hladině významnosti. 

 

Hypotéza č. 3: Znalosti studentů jsou po ukončení vysoké školy nedostatečné, v závislosti na požadavcích 

zaměstnavatelů. 

K testování této hypotézy byly použity odpovědi z otázky číslo 10, která zní následovně: „Scházela Vám 

někdy u zaměstnanců konkrétní znalost, dovednost v kontextu s Vaší technologií?“ Četnosti odpovědí 

jsou shrnuty v následující tabulce spolu s očekávanými četnostmi k testu dobré shody. 

 
Tabulka 13: Naměřené a očekávané četnosti odpovědí 3. hypotézy 

 
Naměřené Očekávané 

Dostatečné 54 43,5 

Nedostatečné 33 43,5 

Celkem 87       87 
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Graf 4: Naměřené četnosti odpovědí 10. otázky dotazníku 

 

Hypotézy: 

H0: 𝑛𝑁 = 𝑛𝐷, 

HA: 𝑛𝑁 ≠  𝑛𝐷 , 

kde 𝑛𝑁 představuje četnost respondentů, kterým scházela konkrétní znalost, dovednost  

u absolventů (měli nedostatečné znalosti) a 𝑛𝐷 představuje četnost respondentů, kterým nescházela 

konkrétní znalost, dovednost u absolventů (měli dostatečné znalosti). 

 

Výsledky: 

𝜒2 =
(54 − 43,5)2

43,5
+

(33 − 43,5)2

43,5
= 5,069 

p − value = 0,0243 

 

Závěr: 

Dosažená hladina významnosti (0,0243) byla menší než zvolená hladina významnosti (0,05). Test 

prokázal, že se četnosti významně liší, prokázali jsme, že četnost 𝑛𝑁 (33) je výrazně odlišná, tedy nižší, 

oproti četnosti 𝑛𝐷 (54). Již při pouhém pohledu na data či graf je patrné, že jsme hypotézu nemohli 

prokázat. 

Z toho důvodu je naše zkoumaná hypotéza „Znalosti studentů jsou po ukončení vysoké školy 

nedostatečné, v závislosti na požadavcích zaměstnavatelů“ zamítnuta na 5 % hladině významnosti. 
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Hypotéza č. 4: Více jak polovina dotazovaných zaměstnavatelů, kteří nespolupracovali s VŠ v rámci 

praxe studentů, by přivítali budoucí spolupráci. 

K testování této hypotézy byly použity odpovědi z otázek číslo 7 a 8, které zní následovně: 

„Spolupracoval jste někdy s VŠ v rámci praxe studentů?“ a „Pokud ne, přivítali byste zavedení spolupráce 

s akademickou půdou?“ Četnosti odpovědí respondentů, kteří s VŠ nespolupracovali, jsou shrnuty v 

následující tabulce spolu s očekávanými četnostmi k testu dobré shody. 
Tabulka 14: Naměřené a očekávané četnosti odpovědí 4. hypotézy 

 
Naměřené Očekávané 

Přivítali 15 11,5 

Nepřivítali 8 11,5 

Celkem 23 23 

 

Graf 5 Naměřené četnosti vybraných odpovědí 8. otázky dotazníku 

Hypotézy: 

H0: 𝑛𝐴𝑁𝑂 = 𝑛𝑁𝐸 , 

HA: 𝑛𝐴𝑁𝑂 ≠  𝑛𝑁𝐸 , 

kde 𝑛𝐴𝑁𝑂 představuje četnost respondentů, kteří nespolupracovali s VŠ, ale budoucí spolupráci by 

přivítali a 𝑛𝑁𝐸 představuje četnost respondentů, kteří taktéž nespolupracovali s VŠ, ale budoucí 

spolupráci s VŠ odmítají. 

 

Výsledky: 

𝜒2 =
(15 − 11,5)2

11,5
+

(8 − 11,5)2

11,5
= 2,1304, 

p − value = 0,1444. 
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Závěr: 

Dosažená hladina významnosti (0,1444) byla větší než zvolená hladina významnosti (0,05), proto 

nezamítneme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní. Zkoumaná hypotéza „Více jak polovina 

dotazovaných zaměstnavatelů, kteří nespolupracovali s VŠ v rámci praxe studentů, by přivítali budoucí 

spolupráci“ nemohla být na 5 % hladině významnosti potvrzena. 

 

6.2.1 Vyhodnocení otázek dotazníku 

Otázky dotazníku byly jednotlivě zpracovány do grafů. 

1. otázka: Jste firma: 

 

Graf 6: Vyhodnocení 1. otázky dotazníku 

Z Graf 6 lze říct, že zastoupení respondentů dle velikosti firem je relativně rovnoměrné. 
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2. otázka: Jaké je Vaše podnikatelské zaměření? 

 

Graf 7: Vyhodnocení 2. otázky dotazníku 

Největší zastoupení respondentů reprezentují podnikatelské subjekty v průmyslu, tedy druhovýroby, a 

to v počtu 52 respondentů. Následuje sektor terciární s 33 respondenty, který zastupují služby – od 

dopravy, zdravotnictví, obchodu, školství, kultury a komunálních služeb, vědy a výzkumu, high-tech 

technologií a další. Primární sektor je zastoupen minimálně, pouze ve dvou případech. 

 

3. otázka: Setkali jste se s pojmem Průmysl 4.0? 

 

Graf 8: Vyhodnocení 3. otázky dotazníku 

Vyhodnocení v osmém grafu, o povědomí Průmyslu 4.0, má drtivá většina firem. U dvou případů se stalo, 

že firmy zamítly své povědomí o Průmyslu 4.0 a v následující otázce jej potvrdily existencí technologie 

zavedenou ve firmě. 
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4. otázka: Máte zavedenou technologii Průmyslu 4.0? 

 

Graf 9: Vyhodnocení 4. otázky dotazníku 

Z nasbíraných 87 odpovědí dotazníkového šetření má více jak polovina dotazovaných zavedenou 

technologii Průmyslu 4.0 ve firmě. V následujícím grafu č. 9 jsou zobrazeny nejhojněji zastoupené 

technologie. 

 

Graf 10 Zastoupení technologií Průmyslu 4.0 dotazovaných respondentů 

 

5. Vybíráte si zaměstnance podle konkrétního studijního oboru? 

Otázka pátá byla doplňkového charakteru ve spojitosti s následující šestou otázkou. Většina 

dotazovaných, tj. 82 %, upřednostňuje absolventy technických oborů, které souvisejí s prací v průmyslu. 
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Graf 11: Vyhodnocení 5. otázky dotazníku 

 

6. Dáváte u uchazečů přednost konkrétní vystudované škole? 

U šesté otázky měli respondenti možnost vybrat si více preferovaných škol. Celkem 68 dotazovaným 

nezáleželo na vzdělání v konkrétní škole. Mezi VŠB-TUO a ČVUT byly čtyři odpovědi rozdíl, což je ve 

srovnání s 68 preferencemi zanedbatelný rozdíl. Stejně tak VŠB–TUO v porovnání s VUT v Brně. 

 

 

Graf 12: Vyhodnocení 6. otázky dotazníku 
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7. Spolupracoval jste někdy s VŠ v rámci praxe studentů? 

Celkem 74 % respondentů byl/je v kontaktu s univerzitou v rámci poskytování praxe studentům 

v průběhu studia. Řada firem nabízí praxe placené, avšak není to podmínkou. Cílem je nejen kontakt 

studenta s praxí, ale i s potenciálním budoucím zaměstnáním. Firmy si tak mohou postupně vychovávat 

své budoucí zaměstnance. 26 % respondentů nikdy nespolupracovali s univerzitou, což představuje 23 

dotazovaných firem. Dále mě zajímala otázka č. 8, „Pokud ne, přivítali byste zavedení spolupráce 

s akademickou půdou?“. Konkrétně to, zda by těchto 23 dotazovaných přivítali spolupráci do 

budoucna. 15 z nich odpovědělo, že ano, tudíž je velká šance rozšířit okruh firem a oborů nejen 

v Moravskoslezském kraji, kam mohou studenti směřovat své pracovní zkušenosti. 

 

 

Graf 13: Vyhodnocení 7. otázky dotazníku 

 

9. Dáváte přednost absolventům VŠ s (částečnou) praxí v oboru? 

V grafu 14. je vyobrazených 74 %, respondentů, kteří dávali přednost absolventům, s pracovní 

zkušeností. Někdy vzniká rozpor právě mezi studiem a praxí. Jsou skupiny studentů, kteří již od 

bakalářského studia aktivně shání praxe v oboru a je pro ně jednodušší získat cenné zkušenosti. Poté je 

skupina studentů, která se v průběhu studia věnuje pouze vzdělávání a první pracovní kontakt si 

nechávají až po ukončení vzdělání. Firmy často uvádí ve svých inzerátech zároveň označení „vhodné pro 

absolventy“ a „požadujeme alespoň 2 roky praxe“. Jedním z řešení je právě větší důraz a motivace 

rozšíření spolupráce firem a vysokých škol. 
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Graf 14: Vyhodnocení 9. otázky dotazníku 

 

10. Scházela Vám někdy u zaměstnance konkrétní znalost, dovednost v kontextu s Vaší technologií? 

Relativně stejný názor vyjádřili respondenti ohledně vybavenosti absolventů znalostmi a dovednostmi 

po absolvování vysoké školy. Rozdíl v grafu č. 15 je pouze v 6 %, kdy 53 % dotazovaných nescházela 

znalost/dovednost u absolventa. Zbylých 47 % vidělo nedostatek zkušeností v různých oblastech. Tyto 

oblasti jsem zanalyzovala a rozdělila do skupin. V první skupině jsou znalosti, které by do budoucna 

mohli rozvíjet studenti ve škole v rámci svého studijního oboru: znalost legislativy (obecná bezpečnost, 

ATEX), mechanika, fyzika a materiály, jazyková vybavenost, praxe, pečlivost, chuť učit se novým věcem, 

samostatnost, analytické myšlení. Ve druhé skupině jsou znalosti, které se týkají zvolených studijních 

oborů. Poptávka je po studentech informačních technologií, elektrotechniky a strojírenství. 

 

 

Graf 15: Vyhodnocení 10. otázky dotazníku 
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11. Máte v plánu rozšířit Vaše podnikání o další technologie 4.0? 

Poslední otázka dotazníku, zpracovanou do 16. grafu, plní pouze doplňkovou a informativní funkci. Opět 

byly odpovědi respondentů podobné, v rozdílu 6 %, tj. 7 dotazovaných firem. Nejčastěji chtějí firmy 

investovat své prostředky do technologií 3D tisku, rozšířené a virtuální reality a kolaborativní robotiky. 

 

Graf 16: Vyhodnocení 11. otázky dotazníku 

 

6.3 Dotazníkové šetření inspektorů a zaměstnanců odborů 

Pilotní dotazník byl věnován výzkumu inspektorů Oblastních inspektorátů práce (OIP) a Státního úřadu 

inspekce práce (SÚIP) České republiky v kontextu Průmyslu 4.0. Cílem dotazníku byla analýza 

aktuálního povědomí o Průmyslu 4.0, zejména zda se inspektoři při kontrolách ve firmách s novými 

technologiemi setkali. Cílovou skupinou byli inspektoři působící v celé České republice. Právě jejich 

zpětná vazba přispěla ke zmapování, na kterém území ČR se již setkali se zavedenou novou technologií 

Průmyslu 4.0. k budoucí transformaci studijních oborů reagující na 4. průmyslovou revoluci. Celkový 

počet vyhodnocených dotazníků bylo 86, z toho 35 inspektorů se již setkalo se zavedenou novou 

technologií.  

Podobný dotazník byl věnován výzkumu zaměstnanců odborových organizací působících v České 

republice v kontextu Průmyslu 4.0. Cílem dotazníku byla analýza aktuálního povědomí o Průmyslu 4.0, 

zejména zda se zaměstnanci odborových organizací při kontrolách ve firmách s novými technologiemi 

setkali. Cílovou skupinou byli zaměstnanci odborových organizací působící v celé České republice. Právě 

jejich zpětná vazba přispěla ke zmapování, na kterém území ČR se již setkali se zavedenou novou 

technologií Průmyslu 4.0. k budoucí transformaci studijních oborů reagující na 4. průmyslovou revoluci. 

Celkový počet vyhodnocených dotazníků bylo 37 z toho 30 zaměstnanců odborových organizací se již 

setkalo se zavedenou novou technologií. 
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6.4 Dotazníkové šetření studentů 

Dotazník se zabývá výzkumem povědomí studentů o Průmyslu 4.0. Cílovou skupinou byli studenti 

Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 70 studentů, 

z toho 28 studentů 1. ročníku bakalářského studia, 15 studentů 2. ročníku bakalářského oboru 

Bezpečnost práce a procesů, 19 studentů 3. ročníku bakalářského oboru Bezpečnost práce a procesů 

a 8 studentů 1. ročníku navazujícího studia v oboru Bezpečnostní inženýrství. 

Dotazník se skládal z 5 otázek s maximálním počtem šesti bodů. Hranice hodnotící úspěšnost byla 

nastavena v rozmezí 4–6 bodů. Dotazník se třemi a méně body byl hodnocen jako neúspěšný. Cílem 

nebylo individuální hodnocení dotazovaných, ale pouze obecný přehled, jak jsou na tom studenti se 

základními znalostmi dané oblasti. 

 

6.4.1 Hodnocení 1. ročníku bakalářského studia 

Graf č. 17 znázorňuje hranici počtu úspěšných a neúspěšných studentů. Z 28 dotazovaných splnilo 

úspěšnou hranici méně jak polovina, pouze 13 studentů. Zbylých 15 řadíme mezi neúspěšné. 

 

 

Graf 17: Klasifikace studentů v počtu správných odpovědí 1. ročníku Bc. studia 

V grafu č. 18 lze vidět stejný výsledek dotazníku v procentuálním vyjádření relativních četností 

správných odpovědí. Úspěšnost 1. ročníku je 47 %. Relativní četnosti mající 0 nejsou v grafu zobrazeny 

(jedná se o 0, 1, 5 a 6 správných odpovědí). 
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  Graf 18 Relativní četnost správných odpovědí studentů 1. ročníku Bc. studia 

Relativní četnost správných odpovědí v následujícím grafu poukázala na neznalost studentů odpovědí 

na otázku č. 3 „Jaká země je považována za kolébku Průmyslu 4.0“. Pouze tři studenti z 28 odpověděli 

správně – Německo. Zbylé odpovědi jsou hodnoceny kladně. 

 

Graf 19: Procento správných odpovědi studentů 1. ročníku Bc. studia 

 

 

 

 

22%

32%

46%

Relativní četnost správných 
odpovědí

2 odpovědi 3 odpovědi 4 odpovědi

Otázka č.
2

Otázka č.
3

Otázka č.
4

Otázka č.
5

Otázka č.
6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Otázky

Procento správných odpovědi 1. ročníku 
Bc. studia



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 75/106 

6.4.2 Hodnocení 2. ročníku bakalářského studia 

Z 15 dotazovaných studentů splnilo úspěšnost překročením hranice čtyř bodů pouze sedm studentů, 

tedy méně než polovina. 

 

Graf 20 Klasifikace studentů v počtu správných odpovědí 2. ročníku Bc. studia 

V procentuálním vyjádření grafu č. 21 tato hodnota dosahuje celkem 47 %. Zbylých 53 % dotazovaných 

v dotazníku neuspěli. Úspěšnost je tedy srovnatelná, prakticky stejná, jako v 1. ročníku bakalářského 

studia. 

 

    Graf 21: Relativní četnost správných odpovědí studentů 2. ročníku Bc. studia 

Studenti 2. ročníku neměli problém se 3. otázkou, naopak nejhůře dopadla otázka č. 2, kterou úspěšně 

zvládlo pouze 20 % studentů. 100% úspěšnost je u otázky č. 6.  
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Graf 22: Procento správných odpovědí studentů 2. ročníku Bc. studia 

 

6.4.3 Hodnocení 3. ročníku bakalářského studia 

Nejméně úspěšným ročníkem z pohledu analýzy je 3. ročník bakalářského studia. Přes úspěšnou hranici 

čtyř bodů se dostali pouze 3 studenti z 19 dotazovaných. Celkem 

11 studentů dosáhlo tří bodů ze zodpovězených otázek. 

 

Graf 23: Klasifikace studentů v počtu správných odpovědí 3. ročníku Bc. studia 
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Zmíněné 3 body, kterých dosáhla více jak polovina studentů, představuje relativní četnost 58 %. 

Úspěšně prošlo dotazníkem pouze 10 % studentů. 

 

Graf 24 Relativní četnost správných odpovědí studentů 3. ročníku Bc. studia 

 

Následující graf č. 25 pokračuje v trendu 2. ročníku, kdy nejméně úspěšné odpovědi byly u otázky č. 3. 

Druhou nejnižší úspěšnost vykazuje otázka č. 5 dotazníku „Testbed pro Průmysl 4.0 je?“. Zbylé otázky 

úspěšně splnila více jak polovina dotazovaných v ročníku. 

 

        Graf 25: Procento správných odpovědí 3. ročníku Bc. studia 
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6.4.4 Hodnocení 1. ročníku magisterského studia 

V prvním ročníku navazujícího studia je nejméně studentů za všechny analyzované ročníky, a to osm 

respondentů. Úspěšná hranice čtyř bodů byla překročena pouze u dvou studenti. 

 

Graf 26: Klasifikace studentů v počtu správných odpovědí 1. ročníku navazujícího studia 

V procentuálním vyjádření představují dva úspěšné dotazníky pouhých 25 %, což je druhý nejhorší 

výsledek ze všech ročníků, bez ohledu na malou skupinu dotazovaných. 

 

Graf 27: Relativní četnost správných odpovědí studentů 1. ročníku navazujícího studia 

 

Úspěšnost studentů v počtu sedmi správných odpovědí jsou u otázek č. 4 a č. 6. Naopak nejnižší 

úspěšnost sklidila 2. otázka a to necelých 13 %. 
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Graf 28: Procento správných odpovědí 1. ročníku navazujícího studia 

6.4.5 Souhrnné vyhodnocení 

Souhrnné vyhodnocení dotazníků studentů bakalářských a magisterských oborů představují dva grafy 

v procentuálním vyjádření, a to proto, že v každém ročníku je jiný počet studentů, tak aby byly výsledky 

porovnatelné, jsou vyjádřeny v procentech. 

Graf č. 29 zobrazuje relativní četnosti správných odpovědí mezi všemi ročníky a graf č. 30 znázorňuje 

relativní četnosti správných odpovědí u jednotlivých otázek. Kapitola je doplněna tabulkou s údaji o 

průměrném počtu správných odpovědí za jednotlivé ročníky. 
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Graf 29: Porovnání relativních četností správných odpovědí mezi ročníky 

 

Nejúspěšnějším ročníkem v počtu správných odpovědí 5 bodů je 2. ročník bakalářského studia, 

následovaný 3. ročníkem. Rozdíl mezi 2. a 3. ročníkem je 22 %. Na pomyslném třetím místě se umístil 1. 

ročník bakalářského studia s úspěšnou hranicí 46 %, které představují čtyři správné odpovědi 

dotazníku. Navazující magisterské studium obsadilo i přes nejnižší počet respondentů úspěšnou 

procentuální hranici, a to 25 % se čtyřmi správnými odpověďmi. 

 
Tabulka 15: Průměrný počet správných odpovědí 

1. ročník Bc. studia 3,25 

2. ročník Bc. studia 3,53 

3. ročník Bc. studia 2,89 

1. ročník navazujícího studia 2,75 

 

Tabulka 9 hodnotí průměrný počet správných odpovědí. Jako nejúspěšnější skupinu uvádí 2. ročník 

bakalářského studia s percentilem 3,53 %. Naopak nejnižší průměr má 1. ročník magisterského studia, 

a to 2,75 %.  
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Graf 30: Porovnání relativních četností správných odpovědí mezi ročníky 

Na tento graf lze pohlížet z mnoha úhlů. Můžeme hodnotit úspěšnost každého ročníku v jednotlivých 

otázkách nebo hodnotit nesilnější a nejslabší otázku dotazníku nebo nejvyšší a nejnižší celkové 

dosažené hodnoty všech otázek. Pokud bereme v úvahu nejvyšší získaný percentil, je to 33 % u otázky 

č. 4 a získal ho 3. ročník bakalářského studia. V kontrastu výsledků získal 3. ročník i tu nejnižší hranici 

úspěšnosti, a to 0 % u 3. otázky.  

Všechny ročníky měly podobnou úspěšnost, nebyly dosaženy výrazně nevyhovující výsledky, vyjma 

zmíněné 3. otázky. Úspěšnost se pohybuje mezi 25–33 %, což v hodnocení je nízký percentil, ale ve 

srovnání s ostatními ročníky jsou výsledky podobné. Nejvyšší úspěšnost byla prokázána u otázky č. 4. 

Nejnižší úspěšnost vykázala otázka č. 3, kde se úspěšnost nedostala nad 17 % a otázka č. 5, kde 

úspěšnost byla pod 20 % včetně. U otázky č. 2 lze vidět velký kontrast v úspěšnosti: 9 %, 11 % vs. 29 %, 

což je celkem 20% rozdíl. Úspěšnost u 6. otázky byla velmi srovnatelná: 20 %, 25 %, 28 % a 32 % – 1. 

ročník trochu zaostává. 
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6.5 Konzultace s odborníky z praxe  

Individuálně byly kontaktovány průmyslové firmy využívající technologie Průmyslu 4.0 a 

s odpovědnými zástupci firem byly vedeny strukturované rozhovory. Tyto konzultace byly vedeny 

podle jednotného dotazníku, viz vzor dotazníku níže. 

 

Dotazník - konzultace k problematice bezpečnosti nových technologií (Průmysl 4.0) 

1. Název firmy. Víceřádkový text. 

 

2. Jste firma. Jedna volba. 

malá (do 50 zaměstnanců) 

střední (50 až 250 zaměstnanců) 

velká (více než 250 zaměstnanců) 

3. Jaké je Vaše podnikatelské zaměření?. Více voleb. 

Hutnický průmysl 

Strojírenský průmysl 

Automobilový průmysl 

Elektrotechnický průmysl 

Chemický průmysl 

Energetický průmysl 

Spotřební průmysl (textilní, oděvní, obuvnický, dřevozpracující, polygrafický) 

Potravinářský průmysl 

Stavební průmysl 

Zbrojní průmysl 

Sklářský průmysl 

Služby 
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4. Vaše profese, kterou ve firmě zastáváte? Jednořádkový text. 

 

5. Kterou technologii Průmyslu 4. 0 máte zavedenou? Více voleb. 

Kolaborativní robot 

Virtuální nebo rozšířená realita 

3D tisk 

Drony 

Digitální dvojče 

Internet věcí 

Internet služeb 

 

6. Máte v plánu rozšířit Vaše podnikání o další nové technologie Průmyslu 4.0? Jedna volba. 

Ano 

Ne 

7. O jakou technologii. Více voleb. 

Kolaborativní robot 

Virtuální nebo rozšířená realita 

3D tisk 

Drony 

Digitální dvojče 

Internet věcí 

Internet služeb 

 

8. Vaše informovanost a znalosti o nových technologiích a celé oblasti Průmysl 4.0: Více voleb. 

Netýká se, není relevantní 

Obecné – neaktivní zjišťování 

Aktivní vyhledávání znalosti v běžně dostupných zdrojích 

Aktivní získávání znalosti z odborných databází, odborné literatury 
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Získávání znalosti z konferencí zaměřených na Průmysl 4.0 

Získávání informací a zkušeností od podniků (z podnikové praxe) 

9. Jaké nedostatky spatřujete u nových absolventů oboru Bezpečnostního inženýrství / OZO v prevenci 

rizik (praxe max. 3 roky) s ohledem na nové technologie Průmyslu 4.0. Jednořádkový text. 

 

10. Kterou novou technologii Průmyslu 4.0 by měli studenti oboru Bezpečnostního inženýrství (budoucí 

OZO v prevenci rizik) znát podrobněji a proč? Jednořádkový text. 

 

11. Které znalosti o nových technologiích u absolventů oboru Bezpečnostního inženýrství / OZO v 

prevenci rizik (praxe max. 3 roky) by Vám zrychlily implementaci nové technologie do výroby / 

nabízené služby? Jednořádkový text. 

 

 

Z výsledků rozhovorů vyplynuly tyto závěry: 

 Zástupci firem representovali spíše malé a střední podniky v elektrotechnickém průmyslu, kteří 

využívají nejvíce z technologií Průmyslu 4.0 kolaborativní roboty, internet věcí, virtuální realitu 

a BIM - Building Information Modeling. 

 V budoucnu budou více využívat technologie digitální dvojče a automatizační komponenty 

(senzory). 

 Informace o nových technologií získávají především aktivním vyhledáváním na internetu, dále 

pak na interních konferencích a vzájemným předáváním zkušeností (z dobré podnikové praxe). 

 Nedostatky absolventů: bezpečnostní inženýři by měli umět i programovat, firma si absolventy 

dovychová po přijetí do zaměstnání pomocí norem.  

 Doporučení užší provázanosti univerzit s firmami s vazbou na praxi. Zároveň je potřeba zmínit, 

že věnování se studentům je z pohledu průmyslových podnikům náročné, proto se jim věnují až 

po absolvování s perspektivou dlouhodobé zaměstnanosti ve firmě. 

 Znalosti studentů o nových technologií Průmyslu 4.0 jsou výhodou, ale není to tak nutné, lze se 

to doučit v praxi. 

 Doporučené znalosti studentů: student se musí naučit zpracovávat informace (i velké množství) 

a umět z nich vybrat ty nejnutnější. Měl by mít základy praktických zkušeností, aby uměl 

navrhnout bezpečnostní řešení („na klíč“). 

 

Porovnání s výsledky slovenského dotazníku  

Podobné výsledky byly zjištěny také na Slovensku, kde bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 53 

průmyslovými podniky, řešitelé tohoto projektu získali výsledky k dispozici. Z dotazníků vyplynulo 

několik závěrů: 
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 V průmyslových podnicích se prosazuje myšlenka integrované bezpečnosti v řízení 

společností. 

 Digitalizace ve vztahu k bezpečnosti je postupně podporována vrcholným vedením společností. 

 Strategie Průmyslu 4.0 je v podnicích implementována jen částečně. 

 Schopnosti zaměstnanců, pokud jde o budoucí požadavky Průmyslu 4.0, jsou hodnoceny jako 

adekvátní. 
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7 Workshop Bezpečnost práce v kontextu Průmyslu 4.0 

Jednou z hlavní aktivit projektu bylo také uspořádání tematického workshopu za účasti předních 

českých a slovenských odborníků. Příprava workshopu byla propojena s tradiční konferencí BOZP 

organizovanou každoročně Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava a 

Sdružením požárně bezpečnostního inženýrství. Samotná příprava workshopu spočívala ve: 

 vytvoření a rozeslání pozvánky na workshop spolu s pozvánkou na konferenci BOZP 2020 (viz 

obrázek 1 níže),  

 identifikaci tématu a obsahu workshopu – Průmysl 4.0 s ohledem na kolaborativní robotiku, 

 kontaktování osob vystupujících na workshopu. 

 

 

Obrázek 20: Pozvánka na workshop Bezpečnost práce v kontextu Průmyslu 4.0 

 

Původně plánovaný termín workshopu 21. 4. 2020 byl z důvodu nouzového stavu přesunut na listopad 

2020 a v novém termínu byl 24. 11. 2020 úspěšně uspořádán online přenos. Workshopu se zúčastnilo 

přes 60 posluchačů. 
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Program workshopu se skládal ze dvou částí, a to z prezentací vybraných odborníků a moderované 

diskuze. 

Program přednášek workshopu: 

Aktuální stav implementace Průmyslu 4.0 v ČR 

Vladimír Mařík – České vysoké učení technické v Praze, CIIRC 

Automobilový průmysl v kontextu Strategie Průmysl 4.0 - nové rizika 

Juraj Sinaj – Technická univerzita v Košicích 

Síť univerzitních testbedů zaměřujících se na Průmysl 4.0 a spolupráci s aplikační sférou (platforma NCP 

4.0) 

Petr Šimoník – VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI 

Výhody a úskalí integrace kolaborativních robotů 

Bečka Zdeněk – SICK spol. s r.o. 

Safelog project - Safety in automated warehouse 

Košnar Karel, Přeučil Libor – České vysoké učení technické v Praze, CIIRC 

 

Otázky moderovaná diskuze: 

1. Jak si vede ČR v zavádění Průmyslu 4.0 ve srovnání s ostatními zeměmi ve světě? Jsou čeští 

zaměstnavatelé/zaměstnanci připraveni na změny v souvislosti se zaváděním robotů a cobotů? 

2. Jaká nová rizika vnímáte při spolupráci člověka s robotem z pohledu BOZP? Může využití velkého 

množství technologií zvýšit psychosociální rizika u zaměstnanců? Pokud ano, jak by se těmto 

rizikům dalo předejít? 

3. Vnímáte, že by pandemie přispěla k urychlení modernizace - nástupu nových technologií do praxe? 

Existují data, která by to potvrzovala/vyvrátila? 

4. Jsou v automobilovém průmyslu již zaznamenány nějaké pracovní úrazy při spolupráci člověka 

s kolaborativním robotem, autonomními vozíky či jinými novými technologiemi? 

5. V jaké míře jsou v průmyslových podnicích v ČR implementováni coboti do výroby?  Zvyšuje se 

poptávka po cobotech?  

6. Kde spatřujete nedostatky s ohledem na bezpečnost, které zpomalují využití cobotů v praxi? 

7. Kolik takových automatických skladů, o kterých jste mluvil v prezentaci, již funguje nebo bude 

postaveno v ČR ?   

8. Jaké požadavky na vzdělávání studentů v oblasti bezpečnosti je potřeba zavádět do studijních plánů 

v souvislosti s Průmyslem 4.0? (Zkušenosti ČVUT, TUKE a VŠB-TUO) 
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Z workshopu vyplynuly následující závěry: 

- Česká republika je připravena na zavádění Průmyslu 4.0, existuje podpora na národní úrovni. Nejlépe 

jsou připravené velké firmy. Roboti jsou nejvíce zaváděni, kde není dostatek zaměstnanců. 

- Pracoviště s více roboty sebou nese více rizik, ale celkově se snižují fyzikální nebezpečí (bude mizivě 

málo pracovních úrazů) a naopak se zvyšují psychosociální rizika, která nabírají na obrátkách. Problémy 

mohou nastat také při údržbě nových technologií. 

- Současná doba pandemie pozitivně přispívá k zavádění technologií Průmyslu 4.0 do praxe, snahou je 

integrovat roboty a tím maximálně vytlačit lidi z provozů. 

- Zavádění kolaborativních robotů musí být řešeno s počáteční rozvahou, kde je vhodné nasadit 

robota/cobota, aby nedocházelo k neuváženému nasazení „pseudokolaborativních“ robotů. Zároveň 

zajistit dostatečnou bezpečnost integrátorů. 

- Pro lepší vzdělávání studentů zahrnovat do přednášek problematiku Průmyslu 4.0., do každého 

studijního plánu zahrnovat cykly přednášek o bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, a tím studentům 

vštěpovat potřebné znalosti. Praktické dovednosti zajišťovat pomocí laboratoří – testbedů. Studenty 

naučit, aby se dále vzdělávali v nových technologiích. 
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8 Vliv pandemie na oblast Průmyslu 4.0 a související vzdělávání  

Na základě diskuze při průběžném oponentním řízení byla do projektu zařazena i analýza vlivu 

současné pandemie COVID-19 na oblast Průmyslu 4.0.  

V následující části souhrnné výzkumné zprávy je proto zařazen stručný souhrn informací z literární 

rešerše a navazující úvaha o vztahu Průmyslu 4.0 a pandemie. 

 Digitální Technologie 

o Podle McKinsey průzkumu v oblasti výroby a dodavatelských řetězců bylo zjištěno, že 

93 % oslovených organizací plánuje investovat do digitalizace. 
o V poslední době je rozšířená technologie DPM Digital performance management, 

[94],[95] 

 Pozn.: Je to forma rozšířené reality – umožňuje správu produkce a výkonu 

v reálném čase. 

 Cloud based platformy 

o Většina zaměstnavatelů a škol zavedlo do praxe telekonferenční nástroje pro 

komunikaci. [96] 

o Nejpoužívanější software jsou:  

Microsoft Team, Cisco Webex Meetings, GoToMeeting. 

 Smart Cities 

o Mnoho států, které mají silnou digitální infrastrukturu jako Belgie, Čína, Francie, 

Německo, Itálie UK, USA zavádějí do svých měst nové technologie, aby zabránili šíření 

covidu-19. 

o Technologie jako jsou AI, drony, IoT. [97] 

o Tyto technologie poskytují potřebné informace pro trasování. 

 Artificial Intelligence (AI) 

o Evropská komise v současné době investuje do AI technologie, která umožní 

diagnostikovat COVID-19 za méně než 1 minutu. 

o Evropská komise se rozhodla testovat AI technologie v 10 evropských nemocnicích, 

které se nacházejí např. v Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, Španělsku a Švédsku [98] 

 Drony 

o Čína využívá pro monitorování obyvatelstva a nabádání k nošení roušek. 

o Španělsko využívá drony vybavené dezinfekcí k dezinfikování více než 10 000 m2 [99] 

 

Při zohlednění původní definice Strategie Průmyslu 4.0, která vycházela s filozofie "Dodávat výrobky 

podle přání trhu / zákazníka", je aplikace ICT ve všech etapách logistických procesů taková, aby byl vliv 

lidského faktoru v produkčních částech výrobní etapy minimalizován. Na druhé straně se podíl lidské 

práce zvyšuje v rámci projekčních činnosti, aplikace softwarových produktů při navrhování 

komplexních automatizovaných systémů. Aplikace principů Průmyslu 4.0 se v současnosti realizuje 

především ve výrobních nebo distribučních technologiích vyznačujících se vysokým stupněm 

automatizace při použití robotických a manipulačních komplexů [100]. V rámci propojení jednotlivých 

součásti systému jsou snahy vyloučit lidský faktor nejen v primárních etapách, ale i na jejich rozhraních. 

Jedná se především o: 
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- snímače na strojním zařízení - rozhraní stroj - snímač, 

- mobilita dat z primárního místa stroj - snímač do operativního centra zpracování získaných 

informací - palubní počítač (bordcomputer), 

- mobilita dat z bordcomputer do cloudu, 

- zpracování dat v cloudu (aplikace metodiky Big Data), 

- zpětná mobilita dat z cloudu na místo akce jako aktivního člena na stroji / zařízení, které provede 

potřebnou operaci na technologickém zařízení. 

Místo lidského faktoru v Průmyslu 4.0 je především, jak již bylo uvedeno: 

- v oblasti návrhu ICT pro řízení systému v kontextu propojení jednotlivých částí, 

- při verifikovaných získaných informací, 

- při provádění oprav a údržbářských činnosti. 

Při zohlednění uvedených faktorů je možné předpokládat, že systémy řízení rizik v kontextu Průmyslu 

4.0 budou modifikovány především na jejich minimalizaci právě v oblastech, kde je významné místo 

člověka. 

Při etapě projekčních činnosti a verifikaci používaných informací se charakteristiky ohrožení a tím i 

rizik mění. Nemluví se o mechanických (elektrických, chemických a jiných) ohroženích. Objevují se nové 

typy rizik vycházející z duševní aktivity člověka, jeho mentálního či psychického zatížení (např. stres, 

schopnost koncentrace, duševní zdraví). 

Toto konstatování podmiňuje i volbu prostředků pro minimalizaci těchto druhů rizik. Je možné 

předpokládat, že se budou v budoucnosti v rámci prevence rizik využívat metody např. mentální 

přípravy, duševní regenerace, pohybových aktivit, aplikace komunikačních technik. 

Pro oblasti údržby příp. kontroly provozních stavů budou mít místo tradiční způsoby prevence rizik. 

V uvedeném kontextu je možné konstatovat, že vliv pandemie COVID-19 nebude mít podstatný vliv na 

systémy řízení rizik jako součásti technologických systémů. Důvodem je snižování podílu lidského 

faktoru a tím i důsledků vlivu pandemie na provoz různých druhů průmyslových technologii. 

Strategická změna výskytu ohrožení v podmínkách Průmyslu 4.0 bude klást významný důraz na změnu 

vzdělávání a přípravu lidí. Změní se požadavky kladené na způsoby a metody pro získávání dovedností 

a kompetencí. Nebude se klást důraz na vědomosti získávané v rámci prezenčních forem vzdělávání (i 

když je není možné zcela vynechat), ale hlavně na kombinaci propojení vzdělávání a získávání 

praktických zkušeností. V důsledku těchto změn je možné očekávat, že v přípravě lidského faktoru 

nebude možné využívat jen formy on-line vzdělávání. V těchto scénářích bude nutné provést jejich 

změny pomocí vzdělávacích programů využívajících konkrétní oblasti průmyslových činnosti, což bude 

vyžadovat intenzivní spolupráci vzdělávacích institucí a průmyslového zázemí při aktivní účasti 

kontrolních orgánů, např. inspektorátů práce v ČR. 
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Dílčí závěr: 

Covid-19 má na vývoj a přijímání Průmyslu 4.0 pozitivní vliv, pandemie akcelerovala vývoj a aplikaci 

Průmyslu 4.0. Mnozí lidé považovali čtvrtou průmyslovou revoluci za potenciální příčinu ztráty 

pracovních míst, avšak situace s pandemií Covid-19 dovedla lidi k transformaci jejich mentality a dnes 

vnímají čtvrtou průmyslovou revoluci za velkou podporu, která zmírňuje problémy způsobené nucenou 

prací z domova. 
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9 Závěrečná doporučení postupu implementace Průmyslu 4.0 pro 

jednotlivé sektory 

Oblast takzvané funkční a procesní bezpečnosti se musí vyvíjet zároveň s průmyslem, aby tato oblast 

zůstala aktuální v souvislosti s dynamickým technologickým, společenským a ekonomickým vývojem. 

Hlavní otázkou ve vztahu k implementaci Průmyslu 4.0 je, jaká jsou opatření, která můžeme podniknout 

ke zlepšení provozní bezpečnosti zařízení?  

Proto jsou v následujícím textu shrnuty výzvy pro hlavní zainteresované subjekty (průmysl, regulační 

orgány, společnost a univerzity) z pohledu, co bychom měli udělat individuálně a kolektivně pro zvýšení 

procesní bezpečnosti ve 21. století. 

9.1 Průmyslové podniky 

Výzvou pro průmyslové podniky je při podnikání investovat do bezpečnosti procesů. Kultura 

bezpečnosti a vůdčí schopnosti (leadership) jsou jádrem věci. Vedení firmy s dobrou kulturou 

bezpečnosti, která si cení a podporuje bezpečnost, pozitivně podporuje investice do bezpečnostního 

výzkumu a řízení rizik ve společnosti. Pro průmysl je také výzvou podchytit odborné znalosti a 

korporátní paměť (dlouhodobé zkušenosti v oblasti bezpečnosti). Cílem je udržet lidské zdroje v době, 

kdy lidé často mění své role. Průmysl musí spolupracovat se vzdělávacími institucemi s cílem 

poskytnout studentům praktické zkušenosti a podporovat bezpečnostní výzkum na univerzitách. 

9.2 Regulační orgány 

Základní výzvou je kompetentnost regulačních orgánů, aby mohly přispívat přidanou hodnotou a zlepšit 

tak výsledky v oblasti bezpečnosti. Jedním důležitým aspektem kompetence je porozumět pojmu riziko. 

Porozumění riziku obecně chybí u všech zástupců zúčastněných stran. I přes rozvoj mezinárodních 

standardů pro řízení rizik v některých oblastech stále přetrvávají rozdíly v základním pojetí rizika a 

nebezpečí. Okamžité politické reakce na bezpečnostní incidenty jsou obvyklé na zmírnění tlaku 

veřejnosti, ale nemusí být nutně součástí dobře promyšlené dlouhodobé proaktivní politiky. Ani ty 

nejkonzervativnější bezpečnostní předpisy neznamenají vždy nejvyšší snížení rizika. V některých 

oblastech světa se předpokládá, že pokud je vše v souladu se zákonem, pak je zařízení bezpečné. Zatímco 

legislativní požadavky se budou z mnoha důvodů lišit, regulační orgány musí podporovat rozvoj 

jednoznačného a důsledného hodnocení rizik založeného na vědeckých přístupech. Zástupci 

kontrolních orgánů mají zájem o školení v nových technologiích Průmyslu 4.0. 

9.3 Společnost 

Průmysl, akademická obec a regulační orgány by měly rozumět a akceptovat obavy široké veřejnosti o 

bezpečnost, i když jsou tyto obavy založeny na základě nedostatku znalostí a kompetencí. 

Informovanost veřejnosti a její zapojení do řízení rizik je důležité, cílem je zapojit širokou veřejnost do 

role aktivních účastníků v otázkách bezpečnosti. To bude vyžadovat vzdělávací programy již od úrovně 

mateřských škol až po nejvyšší ročníky vysokoškolského vzdělávání pro potřeby budování základních 

znalostí v bezpečnosti jako součást celoživotního vzdělávání. Společné porozumění mezi průmyslem a 

veřejnou komunitou založené na důvěře může fungovat za předpokladu, že existuje transparentnost 

informací prostřednictvím správné komunikace a zapojení veřejnosti. 
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9.4 Univerzity 

Akademická obec vytváří znalosti pro bezpečnější svět. Dobrý akademický program je založen na dvou 

pilířích – výuce a výzkumu. Klíčovou výzvou je spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami 

(stakeholdery) na činnosti akademické obce. Díky tomu bude pravděpodobnější, že i v rámci rozvoje 

Průmyslu 4.0 a jeho intenzivního zavádění do ekonomiky České republiky budou výsledky výzkumu 

směřovat k potřebám průmyslu. Klíčem je zvýšení financování výzkumu bezpečnosti procesů, 

zdokonalování studijních plánů v oblasti bezpečnosti a tím zlepšení kvality a kompetencí absolventů. 

Pro bezpečnost procesů jsou velmi důležité praktické zkušenosti, které na akademické půdě často chybí. 

Studenti musí pochopit, proč je bezpečnost procesu důležitá v reálném světě v kontextu Safety First a 

jak mohou uplatnit své znalosti v průmyslu. Proto je nezbytné zahrnout do výuky praktické stáže. 

Univerzitní laboratoře by měly být považovány za „zmenšenou verzi reálných procesů“ a aplikovat tím 

základní prvky managementu procesní bezpečnosti. Univerzity by měly poskytovat nejen technické 

dovednosti, ale také umožnit studentům osvojovat si kulturu bezpečnosti v průběhu celého studia ve 

všech studijních odborech především technického zaměření. Jako příklad je možné uvést kurz 

Inženýrská etika, kterého absolvování může studentům pomoci pochopit principy kultury bezpečnosti 

a aplikovat její principy ve všech oblastech jejich profesního ale i soukromého života.  

 

V následujícím textu výzkumné zprávy jsou navržena opatření, která by mohla přispět k zajištění vyšší 

uplatnitelnosti absolventů do praxe, zejména pro oblast Průmyslu 4.0. Jednotlivé aktivity jsou 

přednostně navrhovány pro studium na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, ale mohou být použity také 

na ostatních univerzitách. 

V  Tabulka 16 je analyzován seznam vysokých škol v České republice, které mají ve svých studijních 

plánech zaměření obecně na bezpečnost a zároveň na BOZP. Cílem je nalézt potenciální absolventy 

univerzit, kteří se v budoucnu mohou intenzivně zabývat otázkou bezpečnosti a Průmyslu 4.0. 

 
Tabulka 16: Přehled vysokoškolských studijních programů se zaměřením na bezpečnost práce 

Vysoká škola Fakulta 
Studijní program 

bakalářského studia 
Studijní program navazujícího 
magisterského studia 

VŠB-TU Ostrava 
Bezpečnostního 

inženýrství 
Bezpečnost práce a procesů Bezpečnostní inženýrství 

VUT Brno 
Strojního 

inženýrství 

Kvalita, spolehlivost a 

bezpečnost 
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost 

ČVUT Praha Stavební 
Požární bezpečnost staveb 

*spíše požární ochrana 

Integrální bezpečnost staveb 

*spíše požární ochrana 

UTB Zlín 

Logistiky a 

krizového 

řízení 

Ovládání rizik 

Bezpečnost společnosti –  

I. specializace: Rizikové 

inženýrství 

II. specializace: Rizika výrobních 
a logistických procesů 
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9.4.1 Úprava studijních plánů studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-
TUO 

V 1. ročníku bakalářského studia, který je stejný pro všechny začínající studenty, je doporučena úprava 

v předmětu Stroje, zařízení a technologie. 

Ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia oboru Bezpečnost práce a procesů je doporučena úprava v 

předmětech Bezpečnost strojů a zařízení, Bezpečností informatika, Technická bezpečnost, Psychologie 

bezpečnosti práce, Analýza rizik závažných havárií. 

V 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství je doporučena 

úpravu v předmětech Diagnostika a údržba, Vývojové trendy v bezpečnostním inženýrství. 

Budoucí absolventi programů na FBI, zabývající se problematikou bezpečnosti v návaznosti na řešení 

úloh Průmyslu 4.0, musí mimo jiné znát příslušné technologie natolik, aby byli schopni identifikovat a 

následně řídit rizika z hlediska bezpečnosti jejich provozu, a to nejen pro stávající aplikace, ale i pro 

předpokládaný budoucí vývoj. Z toho důvodu byly obsahově rozpracovány skupiny témat výuky 

předmětu, o jehož názvu, obsahu a struktuře, na základě tohoto prvního návrhu, lze dále diskutovat, 

zejména v souladu s dalším nástupem techniky a technologií Průmyslu 4.0 do ekonomiky států EU a 

v ČR. 

Výstupem projektu je formulace obsahu přednášek předmětu s předběžně stanoveným názvem:  

Nasazení robotů v systémech Průmyslu 4.0 

Mimo charakteristiky průmyslových robotů a jejich parametrů, vlastností a funkcí jako technických 

systémů speciálního druhu a jejich užití do současné doby, jsou analyzována dnes známá specifika jejich 

nasazení v konkrétních případech. Je přitom zřejmé, že v dané etapě počátečního rozvoje Průmyslu 4.0 

se bude obsah předmětu proměňovat na základě nových poznatků. 

Nicméně je třeba zmínit, že pro tvorbu, nasazení a provoz systémů typu Průmyslu 4.0, včetně otázek 

bezpečnosti, je velmi omezujícím faktorem rozvoje nedostatek specializovaných odborníků. Zde 

definovaný předmět patří mezi ty, které by měly podstatně přispět k jejich přípravě a tím i rozvoji dané 

problematiky v praxi. 

 

9.4.2 Specifické cvičení pro studenty oboru Bezpečnost práce a procesů 

V rámci pochopení základní problematiky kolaborativních robotů (kobot) je doporučena studentům 

znalost těchto norem: 

 ISO 13482:2014 Robots and robotic devices - Safety requirements for personal care robots 
 ISO 15066:2016 Robots and robotic devices - Collaborative robots 

Kobot je nákladnější a pomalejší než „normální“ průmyslový robot, ale pro některé aplikace je vhodnější, 

i když nespolupracuje s člověkem, protože se dají využít informace o tlaku např. pomocí 

tenzometrických senzorů. Z hlediska využití v praxi lze na kobota nahlížet ze dvou pohledů: 
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1 Robot je v kolaborativním módu – v tomto případě se vychází z ISO normy 15066:2016, z 

tabulky maximálních sil (pro různé části těla různé síly), kterými může robot při kontaktu na 

člověka působit. Zakázán je náraz jakoukoliv silou do hlavy a krku. Pokud robot tyto parametry 

splňuje, smí se člověk přiblížit libovolně blízko. Pokud robot tyto parametry nesplňuje, je 

nezbytné počítat bezpečnou vzdálenost pro zastavení. 

2 Robot v nekolaborativním módu – Bezpečná vzdálenost se počítá z ČSN EN ISO 10218-1:2011 

Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty. 

Minimální vzdálenost k nebezpečnému prostoru musí být vypočítána základní rovnicí (2): 

𝑆 = (𝐾 × 𝑇) + 𝐶,                                                  (2) 

kde 

S  je minimální vzdálenost (mm), 

K parametr rychlosti přiblížení (mm/s), 

T  celková doba zastavení systému (s), 

C  vzdálenost vniknutí (mm). 

 

9.4.3 Zvýšení povědomí studentů o Průmyslu 4.0 formou přednášek a seminářů 

Tuto problematiku lze zahrnout rovněž do jiných předmětů fakult VŠB-TUO a zvýšit tak povědomí 

studentů o 4. průmyslové revoluci. Přednášky a semináře mohou vést jak akademičtí pracovníci 

(profesoři a inženýři) i z jiných univerzit, tak lidé z praxe, vlastnící technologie 4.0. Obecně vzato je 

doporučeno více zapojovat do vzdělávání odborníky, majitele firem a zaměstnance firem. Jejich forma 

přednášek, projev a zkušenosti z praxe jsou pro studenty velmi přínosné a motivující, stejně tak funguje 

forma výuky v některých státech v zahraničí.  

Využití nových technologií (aditivní technologie, kolaborativní robotika, virtuální nebo rozšířená 

realita) při výuce a přípravě na ně, dává učiteli mnoho různých možností, jak studenty aktivovat k učení. 

Nový přístup se proto zaměřuje na možnosti využití virtuální reality v oblasti bezpečnosti práce. Jako 

příklad byl v prostředí softwaru XVR vytvořen modelový scénář pracovního úrazu na téma smrtelný 

pracovní úraz v průmyslovém objektu na základě požadavků platných právních předpisů ČR 

(kolaborace složek – policie ČR, záchranné služby, OIP, zástupců firmy), viz následující Obrázek 21. 

Scénář byl připraven pro studenty studující bezpečnost práce a procesů na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TU Ostrava. V budoucnu budou mít absolventi odbornou kvalifikaci v oblasti prevence 

rizik (zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí, HSE). Cílem bude vyškolit studenty v 

povinnostech zaměstnavatele při pracovním úrazu, práci HSE profesionála při pracovním úrazu, 

spolupráci s pohotovostními službami a policií ČR. 

 



 

 
 

F-059, Verze 3 
Veřejný 

Strana 96/106 

 

Obrázek 21: Ukázka ze SW XVR: Kolaborace složek – policie ČR, záchranné služby, OIP, zástupců firmy 

 

9.4.4 Zavést intenzivní spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky 
(CIIRC), která je součástí ČVUT 

CIIRC je výzkumným centrem a pracovištěm v oblasti průmyslu, který je nejen v akademické sféře velmi 

uznávaným institutem v České republice. Slouží i studentům, kteří ho navštěvují při studiu a mohou zde 

zkoušet praktické postupy a technologie, které půjdou nebo již jsou zavedeny v průmyslu. Součástí je 

Testbed pro Průmysl 4.0, který slouží jako platforma mezi firmami z praxe a akademickou sférou. A tady 

určitě platí zlaté pravidlo, že nejefektivnější způsob je učit se od nejlepších. V moderním univerzitním 

kampusu VŠB-TUO je dokončována budova Testbed Ostrava pro laboratorní výuku s názvem CPIT TL3. 

Projekt „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury VŠB-TUO 

prostřednictvím výstavby samotného objektu CPIT TL3 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky 

zejména v nových Bc./Mgr. studijních programech. Jedná se o komplexní výukovou testbed platformu 

se sekcí Smart Factory (Digital Factory s elementy Průmyslu 4.0 - IoT, Digital Twin, big data, robotika, 

prediktivní údržba, virtuální a rozšířená realita, rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, Machine 

Learning a další), Home Care (byty pro výuku nových technologií biomedicínského inženýrství) a 

Automotive (laboratoře se zaměřením na e-mobilitu, Functional Safety a Automotive Spice, HIL simulace 

a testování automobilových elektronických systémů). Budova se sofistikovaným building management 

systémem, fotovoltaickou elektrárnou, možnostmi sledování a řízení energetických toků a integrovanou 

rozsáhlou sítí rozmanitých technologií senzorických systémů, bude součástí struktury budov, 

umožňující vysoko objemové datové přenosy a ukládání velkých dat. 
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9.4.5 Více oslovovat firmy po celé České republice a zavést spolupráci za účelem praxe 
studentů v průběhu studia 

Tuto formu spolupráce může pomoci rozšířit jak univerzita, resp. jednotlivé fakulty, ale i studenti, kteří 

si tak mohou domluvit spolupráci v blízkosti svého domova. Firmu si mohou vytipovat jednak dle 

sektoru, velikosti a hlavně předmětu podnikání. Skvělou možností jak firmám oplatit jejich loajalitu je 

pozvat firmy na každoroční veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS, kde se firmy jednak dostanou 

do povědomí více lidem a také přijdou do kontaktu se studenty a akademickou sférou. 
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10 Závěr 

Cíle projektu byly splněny. Souhrnná výzkumná zpráva předkládá dostupné informace z oblasti 

bezpečnosti z pohledu Průmyslu 4.0 a analyzuje potřeby dalšího vzdělávání studentů vysokých škol. 

V rámci zorganizovaného workshopu byly prodiskutovány aktuální otázky Průmyslu 4.0 v široké 

odborné veřejnosti. Výsledky projektu byly postupně prezentovány na konferencích (viz Příloha č. 1) a 

zahraničních odborných časopisech (viz Příloha č. 2). Nad rámec přihlášky projektu byl publikován 

článek v prestižním impaktovaném časopise (viz Příloha č. 3). 
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