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Abstrakt: Příspěvek se zabývá trendy, které jsou označovány pojmem Průmysl 4.0. 
Právě Průmysl 4.0 a s ním spojená výroba v chytrých továrnách je velmi významná 
pro další rozvoj průmyslu. Protože se jedná o doposud nový trendy, který není plně 
zmapován, bylo provedeno samostatné dotazníkové šetření, Jeho cílem bylo 
analyzovat připravenost českých podniků na Průmysl 4.0, tzn., zda se české podniky 
o tento trend a obecně i čtvrtou průmyslovou revoluci zajímají a zda jsou na ně
připraveny. Vybrané výsledky tohoto šetření přináší tento příspěvek. 

Klíčová slova: průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce, internet věcí 

Abstract: The article deals with trends of Industry 4.0. The Industry 4.0 and smart 
factories are very important for the further development of the industry. Therefore, the 
questionnaire survey was carried out. Its aim was to analyze the readiness of Czech 
companies for Industry 4.0, it means whether Czech companies are interested in this 
trend and whether they are prepared properly. Selected results of this survey bring this 
article. 
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V poslední době jsou veřejností stále více diskutovány trendy označované pojmem 
Průmysl 4.0, který je založen na kombinaci nových IT technologií, resp. internetu věcí 
a průmyslu, resp. nových výrobních, dopravních a manipulačních technologií, nových 
materiálů a s tím souvisejících procesů. Hodně je poukazováno na to, že právě 
Průmyslu 4.0 (někdy nazýván jako čtvrtá průmyslová revoluce) ovlivní v budoucnu 
většinu populace i procesů v celé společnosti. Tento trend postupně získává 
jednotnější pojetí, i když v současnosti pokrývá široké spektrum aspektů od 4. 
průmyslové revoluce na straně jedné až po tvrzení označující vše jako zdařilý 
marketingový tah na straně druhé. 

1. Trendy spojené s pojmem Průmysl 4.0

Pojem Průmysl 4.0 se v současnosti především používá v Evropě. Ve Spojených 
státech a anglicky mluvících zemích se tomuto konceptu říká průmyslový internet. 
V některých zemích je tento koncept nazván jako internet věcí nebo chytrá továrna. 
Průmysl 4.0 má bohužel kromě nejednotného názvu i nejednotné charakteristiky. 
Záleží přitom také na tom, jak se k této problematice rozhodnou přistupovat jednotlivé 
iniciativy nebo podniky (Deloitte, 2015). 

Německý ústav pro průmyslovou normalizaci charakterizuje Průmysl 4.0 jako sloučení 
skutečné výroby s virtuálním světem. Vznikne svět, ve kterém jsou informační 
technologie plně začleněny do výrobních procesů. Systémy ve výrobě, logistice či 
službách budou vzájemně komunikovat novým inteligentním způsobem. Díky 
Průmyslu 4.0 jsou zkracovány výrobní cykly, potřeby zákazníků jsou zpracovány 
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v reálném čase nebo je údržba do značné míry zautomatizována. Výsledkem toto 
všeho jsou chytré továrny (DIN, 2017). 

Evropskou unií (konkrétně Evropským parlamentem) je pak pojem Průmysl 4.0 chápán 
jako termín pro skupinu rychlých transformací v designu, výrobě, provozu a využívání 
systémů. Označení 4.0 právě znamená, že je to pro svět čtvrtá průmyslová revoluce 
(European Union, 2015).  

Obecně lze Průmyslu 4.0 charakterizovat jako transformaci výroby za samostatných 
automatizovaných továren na plně automatizovaná a optimalizovaná výrobní 
prostředí. Výrobní procesy jsou propojeny vertikálně a horizontálně v rámci 
podnikových systémů. K tomu jsou senzory, stroje a IT systémy vzájemně propojeny 
v rámci hodnotového řetězce přesahující hranice jednotlivých podniků. Za tímto 
účelem vznikají Cyber-Physical System (zkráceně CPS), které jsou základním 
stavebním kamenem pro chytré továrny.  

Ve vyspělých zemích je Průmyslu 4.0 věnovaná pozornost již pár let. V těchto zemích 
jsou zakládány nebo podporovány národní iniciativy, projekty či instituce, které se 
zabývají Průmyslem 4.0. Jako příklad je možné uvést Německo se strategickou 
iniciativou „Industrie 4.0“. Ve Francii je rozvíjen projekt „Inudstrie du Futur“. Kromě 
států se zabývá tímto trendem čím dál více podniků (Muřický, 2016).  

Trend Průmyslu 4.0 se projevil i v České republice. Vláda ČR na svém zasedání dne 
24. srpna 2016 přijala Iniciativu Průmyslu 4.0. Cílem vlády bylo posílit dlouhodobou
konkurenceschopnost České republiky. Kromě toho se také iniciativa snaží ukázat 
možné směry vývoje a nastínit opatření, která by mohla podpořit ekonomiku a průmysl 
ČR a zároveň pomoci připravit společnost na absorbování tohoto trendu (Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2016).  

2. Dotazníkové šetření

Protože se jedná o doposud nový trendy, který není plně zmapován, bylo provedeno 
samostatné dotazníkové šetření, Jeho cílem bylo analyzovat připravenost českých 
podniků na Průmysl 4.0, tzn., zda se české podniky o tento trend a obecně i čtvrtou 
průmyslovou revoluci zajímají a zda jsou na ně připraveny. 

Oslovování podniků probíhalo od 3. března 2017 do 18. března 2017. Pro zjištění 
podniků, které patří pod výše zmíněné oblasti průmyslu, byla využita aplikace ARES, 
která je vytvořena Ministerstvem financí. Byly osloveny vybrané podniky, které patří 
podle CZ-NACE do daných oblastí průmyslu. Dotazníkové šetření bylo posláno cca 2 
300 podniků. Především se jednalo o akciové společnosti, protože právě tyto 
společnosti by měly mít dostatek zaměstnanců, kteří by mohli věnovat svůj čas 
 k vyplnění dotazníkového šetření. Konkrétní podobu dotazníkového šetření lze nalézt 
na internetové adrese http://prumysl40.weben.cz.  

Sběr odpovědí byl uzavřen 24. března 2017. Návratnost dotazníkového šetření se 
pohybovala na úrovni 8,7%. Odpovědi respondentů byly pročteny a bylo kontrolováno, 
zda byly zodpovězeny předepsaným způsobem všechny povinné otázky. Dále bylo 
zkontrolováno, zda respondenti patří do cílové skupiny šetření. Po očištění zbylo 197 
odpovědí, které byly připraveny k analýze.  
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2.1 Zabýváte se v rámci podniku tématikou a uplatňováním 
přístupů Průmyslu 4.0? 

První otázka z dotazníkového šetření byla filtrační. Jejím cílem bylo rozdělit podniky 
na ty, které se zabývají průmyslem 4.0 a na ty, které se tímto trendem nezabývají. Na 
tuto otázku odpovědělo 197 respondentů. Jak lze vidět z grafu č. 1, 152 podniků (tedy 
77,16% respondentů) se nezabývá problematikou Průmyslu 4.0. Dále pak 11,68% 
podniků označilo, že se již delší dobu zajímá o tématiku a uplatňování přístupů 
Průmysl 4.0. V neposlední řadě v současné době připravuje či realizuje pilotní projekty 
týkající se tématiky Průmyslu 4.0 11,17% podniků.  

Graf 1 – Zabýváte se v rámci podniku tématikou a uplatňováním přístupů 
Průmyslu 4.0? (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.2 Úrovně připravenosti podniků  s ohledem na dobu, kterou se 
tématice Průmyslu 4.0 věnují 

Na grafu č. 2 jsou zobrazeny četnosti jednotlivých úrovní připravenosti podle doby 
zabývající se tématem průmyslu 4.0, potažmo čtvrté průmyslové revoluce. Podnikům 
zabývajícím se delší dobu tématikou Průmyslu 4.0 vyšla průměrná hodnota úrovně 
připravenosti na 2,22 a tyto podniky tak dosáhly vyšších úrovně připravenosti než ty 
realizující teprve první pilotní projekty. 
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Graf 2 – Úrovně připravenosti firem s ohledem na dobu, kterou se věnují 
tématice Průmyslu 4.0 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Níže v práci jsou uvedeny výsledky otázek, na které odpovídaly pouze firmy, které 
označily v otázce č. 1 odpověď, že se tématikou Průmyslu 4.0 zabývají již dlouhodobě 
nebo teprve připravují či realizují pilotní projekty týkající se tématiky čtvrté průmyslové 
revoluce. Celkově se jedná o odpovědi 45 podniků. 

2.3 Proč se váš podnik zabývá tématikou Průmyslu 4.0? 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit důvody, které přispívají k tomu, že se podniky 
zabývají tématikou Průmyslu 4.0. V rámci této otázky mohly podniky označit více 
odpovědí. Nejvíce označovaným důvodem, proč se podniky zabývají tématikou 
Průmyslu 4.0, je „Žádají si to požadavky trhu“, který získal 53,33% odpovědí. Jako druhý 
nejvíce zastoupený důvod je „Zlepšení udržitelného rozvoje“ s 48,89%. Na třetím místě 
v nejvíce zmiňovaných odpovědí se umístily důvody „Budeme mít náskok před 
konkurencí“ a „Z ekonomických důvodů“, kdy oba dva jsou uváděny v 33,33% případů. 
Dalšími důvody, proč se firmy zabývají čtvrtou průmyslovou revolucí, jsou „Je na nás 
vyvíjen tlak ze strany zákazníků či dodavatelů“ s 31,11%, „Využívání Průmyslu 4.0 je 
pozitivně vnímáno“ s 24,44%, „Strategie podniku je zaměřena na Průmysl 4.0“ 
s 22,22%, „Je to trend na IT trhu“ s 15,56%. Podniky mohly v rámci této otázky využít i 
vlastní odpověď a tomu se také, tak stalo v 8,89% případů. Na grafu číslo 3 jsou tyto 
odpovědi označeny jako jiné. Ve vlastních odpovědí podniků lze nalézt, že důvodem 
zabývání se tématikou Průmyslu 4.0 je nedostatek kvalifikovaných pracovníků či, že 
Průmysl 4.0 je obecně trendem.  
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Graf 3  – Proč se váš podnik zabývá tématikou Průmyslu 4.0? 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4 V jakých oblastech vašeho podniku jste investovali do 
implementace Průmyslu 4.0 za poslední dva roky a jaké máte 
plány do následujících pěti let? 

Další otázka dotazníkového šetření zjišťovala, jak podniky za poslední dva roky 
investovaly či jak budou investovat do jednotlivých podnikových oblastí. Jmenovitě se 
jedná o oblasti věda a výzkum, výroba, nákup, logistika, odbyt/prodej, servis/služby a IT. 
Podniky mohly vybírat ze čtyř defaultních odpovědí, a to žádné investice, malé investice 
(investice ve výši do 2 milionů Kč), střední investice (investice v rozmezí 2 až 5 milionů 
Kč), velké investice (investice přesahující 5 milionů Kč). Graf č. 4 zobrazuje, jaké částky 
podniky investovaly za poslední dva roky do svých oblastí. Jak je možno 
z tohoto grafu vidět, podniky nejvíce za poslední dva roky investovaly do oblastí vědy a 
výzkum, výroby a IT. 

Graf č. 5 pak zobrazuje, jaké částky podniky plánují investovat příštích pět let. Z grafu je 
patrné, že v příštích pěti letech budou podniky především investovat do stejných oblastí, 
do kterých investovaly předešlé dva roky, a to do opět oblastí věda a výzkum, IT a 
výroba. 
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 Graf 5  – Plánované investice podniků do podnikových  oblastí v rámci 
implementace Průmyslu 4.0 v příštích pěti letech. (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.5 Proč se váš podnik tématikou Průmyslu 4.0 nezabývá? 

Součástí dotazníkového šetření byla i otázka, která měla zjistit, proč se podniky 
tématikou čtvrté průmyslové revoluce nezabývají. Na tuto otázku odpovídaly podniky, 
které právě označily první otázku, že se touto tématikou nezabývají. Konkrétně se 
jednalo o 152 podniků, které současně ale mohly v odpovědi označit více důvodů. 
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Nejčastějším důvodem, proč se podniky nezabývají touto tématikou, bylo „Není pro nás 
v současnosti důležitá“. Tento důvod získal 60,53%. Jako druhý nejčastější důvod 
nezabývání se tématikou Průmyslu 4.0 respondenti uváděli „Máme nedostatečné 
informace a povědomí o problematice Průmyslu 4.0“, pro který se vyslovilo 23,68% 
firem. Třetím nejčastějším důvodem se pak stala odpověď „Nejsme si jistí, že řešení 
Průmyslu 4.0 poskytne přínos“, která získala 23,03% odpovědí. Mezi další důvody, proč 
se podniky nezabývají čtvrtou průmyslovou revolucí, dále patří „Průmysl 4.0 obnáší příliš 
vysoké náklady“ s 11,84%, „Máme nedostatečné znalosti a dovednosti“ 
s 10,53%, „Neexistují žádné vládní regulace a pobídky“ s 5,26%, „Naše konkurence se 
touto tématikou nezabývá, proto ani my“ s 4,61%. Podniky mohly v rámci této otázky 
využít i vlastní odpovědi, tomu se tak stalo v 11.84% případů. Na grafu číslo 6 jsou tyto 
důvody označeny jako „Jiné“.  

Graf 6 – Proč se váš podnik nezabývá tématikou Průmyslu 4.0? 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

3. Závěr

Na základě provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se v České republice 
tématikou Průmyslu 4.0 již některé průmyslové podniky zabývají. Avšak jejich počet 
podle provedeného průzkumu není dostatečný vzhledem k tomu, jaké postavení 
průmysl v České republice zaujímá. Tento fakt je možná zapříčiněn tím, že Průmysl 4.0 
vyžaduje z počátku značné investice. Větší zájem podniků zajímat se o trend Průmyslu 
4.0 by pravděpodobně mohly vyvolat i vládní pobídky či subvence. 

Většina podniků nezabývající se zatím tímto trendem uvedla, že tématika Průmyslu 4.0 
pro ně není v současnosti důležitá. To může být způsobeno tím, že tyto podniky jsou 
málo informovány o potenciálních výhodách a dopadech implementace Průmyslu 4.0.  
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