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Vážení přátelé,
přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

V prodlouženém zimním čísle našeho bulletinu se zaměříme na téma průmyslu a jeho
budoucího vývoje. Přesto, že pod průmyslem si mnozí z nás představí především
stroje, průmysl je také hodně o lidech.
Od první průmyslové revoluce, kdy lidstvo
poznalo sílu parního stroje, přes tu druhou,
v níž hlavní roli hrála masivní elektrifikace,
až po ne tak dávný nástup informačních
technologií uplynulo více než dvě století.

téma

Naše poslední „revoluce“ není ještě ani zcela
dovršena a již se objevují otázky budoucnosti průmyslu – průmyslu 4.0, v němž se
do popředí zájmu dostává internet, který
propojuje nejen lidi, ale i stroje. Nová doba
má představit digitalizaci, robotizaci a maximální automatizaci velké části lidských činností za vzniku tzv. kyberfyzických systémů.
Čtvrtá průmyslová revoluce zasáhne
různé oblasti lidského podnikání.

Některých se dotkne více, jiných méně,
změny se ale budou týkat nás všech.
Na to, co pro ně představuje průmysl
4.0, na názory a úvahy o přínosech
a dopadech a možných změnách jsme se
zeptali odborníků v různých oblastech.
Rozhovory nám poskytli pan Roman
Matoušek a paní Monika Martišková,
pan Roman Eichler a pan Martin
Meluzin. Neváhejte se začíst!

Česko v příštích desetiletích projde
nejen čtvrtou průmyslovou revolucí, ale také rychlým demografickým
stárnutím. Jak spolu souvisí tyto dva
fenomény a co to může znamenat
pro pracovní trh a sociální služby?

MONIKA MARTIŠKOVÁ A ROMAN MATOUŠEK
S digitalizací a automatizací se bude
proměňovat skladba pracujících v českém průmyslu. Pokud je aktuálně podíl
pracovníků v kategorii „operátoři a montéři strojů a zařízení“ kolem 16 procent
pracujících, což je přibližně 727 000 lidí,
tento počet se má již v nejbližší dekádě
razantně snížit. Několik set tisíc lidí se
může ocitnout na úřadech práce a nyní
relativně prosperující města a regiony
mohou (znovu) zažít problémy spojené
se strukturální nezaměstnaností, které
ještě z nedávné minulosti známe z Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje. Pro
odvrácení tohoto scénáře bude potřeba
hned několik opatření, z nichž nejdůležitější jsou vzdělávání a rekvalifikace.
Digitalizace a automatizace však není
jediný fenomén, který bude měnit trh
práce. Druhým, podobně neodvratitelným, je stárnutí populace. Zatímco nyní
žije v Česku asi 440 000 obyvatel ve věku
80 a více let, podle poslední demografické projekce Českého statistického úřadu
již za 15 let (v roce 2034) přesáhne jejich
počet 800 000 osob, z nich pak bude
více než 100 000 starších 90 let. Právě
po dovršení 80 let věku rychle narůstá
podíl seniorů, kteří potřebují pro zajištění
základní sebeobsluhy pomoc jiných osob,
mezi devadesátiletými se jedná již o 80 %
osob. Výrazně zvýšit se tedy budou
muset kapacity služeb sociální péče,

poskytované ať již v bytech klientů, nebo
v pobytových zařízeních. Nelze totiž
předpokládat, že potřebnou péči budou
schopni zajistit rodinní příslušníci. Populace v produktivním věku mezi 19 a 65 lety
přitom ve stejném období sníží o zhruba
250 000 na 6,4 mil. osob.
Máloco je v příštích desetiletích tak jisté
jako průmysl 4.0 a demografické stárnutí.
Téměř jistě budeme svědky úbytku pracovních míst v jednom velkém sektoru,
zatímco v druhém sektoru bude potřeba
pracovníků růst. Jedná se přitom o velmi
odlišné sektory. Zatímco v průmyslu
dominují muži, například v autoprůmyslu
je to až 63 %, sociální služby zaměstnávají
převážně ženy, v pobytových službách
je to podle Eurostatu až 86 %.Zatímco
v průmyslu je průměrná mzda na pozici
seřizovač a obsluha obráběcích strojů
přes 30 000 Kč, ošetřovatelé v sociálních službách dostávali v průměru jen
23 000 Kč a specialisté v tomto oboru
kolem 28 000 Kč.Zatímco v průmyslu je
nejistota v podobě propouštění nebo poklesu mezd spojena zejména s víceletými
ekonomickými cykly, financování sociálních služeb je každoročně předmětem
politických diskuzí na úrovni obcí, krajů
i státu, přičemž nejčastěji jsou skloňovány
chybějící miliardy na platy zaměstnanců.
I přes tyto rozdíly je důležité uvažovat
o přechodu zaměstnanců ze sektoru

výroby do sektoru sociálních služeb jako
o možném řešení hrozící strukturální
nezaměstnanosti. Nelze sice očekávat
masový přesun pracovníků z průmyslu
do služeb, ale uplatnění až několika desítek tisíc pracovníků by pomohlo zajistit
kvalitní péči o stárnoucí populaci.
Pro to, aby se něco takového vůbec
mohlo stát, musí dojít k zatraktivnění
pracovních podmínek v sektoru sociálních
služeb. V první řadě se musí zvýšit nabízené mzdy, což se neobejde bez dlouhodobého a předvídatelného financování ze
strany státu, samospráv nebo samotných
klientů. Jen důstojné pracovní podmínky můžou přesvědčit lidi z výrobního
sektoru tak významně změnit obor svého
působení. Druhou nutnou podmínkou
jsou kvalitní rekvalifikace, které přesvědčí provozovatele sociálních služeb, aby
přijímali lidi z výrobního sektoru. Fyzicky
náročné práce pro ně bude dost. A v třetí
řadě je to otevřenost změnám a spolupráci při hledání nejlepších reakcí na ně.
Zkrátka, potřebná budou systémová řešení přesahující jeden sektor. A to je pro
mnohé sektorově a rezortně uvažující
aktéry, politiky nebo úředníky možná ta
největší výzva.
Roman Matoušek,
Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování
Monika Martišková, CELSI – Central
European Labour Studies Institute
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Čtvrtá průmyslová revoluce se netýká jen výrobních podniků, ale zasahuje například i lékařství. Zdravotnictví je svět sám pro sebe a většina lidí je ráda, když s ním do styku přijít
nemusí. Takže si mnohdy ani neuvědomujeme, že zdravotnictví je jedním z nejrychleji se
rozvíjejících oborů a i tady se uplatňují principy a technologie průmyslu 4.0.
Není pochyb, že určité znaky 4. průmyslové revoluce nese zdravotnictví již
nyní. Zatím jsou ovšem pro pacienta
spíše neviditelné, byť z nich má reálný užitek nejen on jako jedinec, ale
i celý systém. Systém těží především
ze zlevnění a zvýšení efektivity poskytované péče, a to paradoxně za růstu
bezpečnosti pro pacienta. Nejčastěji
se totiž můžeme s prvky průmyslu 4.0
setkat v paraklinických, tedy především
laboratorních, odděleních nemocnic.
Již dnes se můžeme nejen ve velkých
fakultních nemocnicích setkat s laboratorními postupy, které dříve musel provádět laborant – což vedlo k určitému
zatížení možnou chybou jedince. Jako
příklad uveďme strojové čtení krevních
vzorků za pomoci modulárních analytických jednotek či sekvenování DNA pro
vyšetření genetických predispozic. Že
výsledky testu přijdou lékaři do počítače ihned, jakmile jsou analyzovány
strojem, je dnes již zcela samozřejmé

AKTUALITY

nu k aplikaci. Několikrát denně poté
posílají naměřená data do databáze
ošetřujícího lékaře, kde automaticky
dochází k predikci komplikací nemoci i léčby. Lékař poté může na dálku
upravit nastavení inzulinové pumpy, aniž
by se musel pacient k nemocnici vůbec
přiblížit.
Lze si velmi snadno představit, že jednoho dne bude každý předmět uměle
vložený do pacienta – ať už endoprotéza kolene či pumpa nahrazující srdce
– odesílat data nejen o pacientovi, ale
i funkcích a potřebě servisu přístroje
přímo do nemocnice.
Další průmyslová revoluce bude mít
na běh a zvyklosti ve zdravotnictví
veliký vliv. Bezesporu dojde k urychlení
a zlepšení diagnostiky, což ušetří nemalé peníze, ale jako vždy i zde je obrovské nebezpečí zneužití těchto nanejvýš
osobních dat.
MUC. Martin Meluzin,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Od nového roku se rozrůstáme o společnost
Katz-Griffin Business Services, s.r.o., zaměřenou na
outsourcing interních služeb, a to zejména v oblastech
HRM, projektového managementu a řízení procesů.

číslo čísla

440

a zejména v akutní péči díky rychlému
vyhodnocování klesla úmrtnost.
Významnou změnou je i moderní využití
internetu v oblasti radiologie. Zatímco
dříve potřebovala každá nemocnice
vlastního radiologa, dnes je moderním řešením tzv. teleradiologie. Jeden
zaměstnanec poté může vyhodnocovat
snímky pořízené v několika nemocnicích
najednou pomocí internetu, a za den tak
obsloužit řádově více pacientů. Zvládne
to nejen díky koncentraci více pacientů,
ale i díky AI, která dopředu navrhuje
radiologovi možnou diagnózu.
Jestliže ale nyní někde můžeme vidět
potenciál nových technologií, a především IoT, je to bezesporu u pacientů
s cukrovkou 1. typu, a tedy potřebou
si několikrát denně aplikovat inzulín. Již
nyní se v ČR vyskytuje skupina pacientů, kteří mají ve svém těle senzor měřící
hladinu cukru v krvi, jež je odesílána
do inzulinové pumpy, která sama
vypočítá potřebné množství inzuli-

tolik hodin koučování a mentoringu
jsme od začátku roku uskutečnili

Výměna mistrů v rámci programu My u vás, vy u nás přináší především prakt ickou výměnu zkušeností a poznatků – bez obalu a tak,
jak reálně jsou.
V diskuzi získají vaši mistři
odpovědi na aktuální otázky
a problémy z úhlu pohledů
lidí na stejných pozicích v jiném podniku. Mistři tedy

mohou srovnávat situaci, poznávat
obecné zákonitosti fungování výroby a sdílet osvědčené postupy práce
s operátory. Stejnou mincí vám v reciproční návštěvě oplatí i druhá strana.
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Automatizace a práce strojů nám přináší mnoho výhod a ulehčení. S příchodem strojů se
změnily naše priority, nároky na kvalitu i rychlost zpracování. Přejeme si, aby nám stroje pomáhaly a zbavovaly nás rutinních nebo namáhavých činností. Zároveň víme, že všechnu práci
stroje dělat nemohou. A proto, když slyším často skloňovaný pojem „průmysl 4.0“, vytanou
mi na mysli dvě hlavní otázky.
První z nich je: „Kam nás to celé
posune?“
Prakticky každá změna v dějinách lidstva
s sebou přinesla něco pozitivního. I když
to na první pohled nemuselo tak vypadat, nakonec se ukázalo, že i ne zrovna
pozitivní události lidstvo někam posunuly.
Proto si pokládám právě tuto otázku.
V dnešní době „nulové“ nezaměstnanosti
si myslím, že další krok v digitalizaci a automatizaci výroby pomůže udržet krok
s potřebami společnosti. Nejen s kvantitou, od které se již mnoho lidí odklání, ale
zejména s kvalitou různých průmyslových
řešení. Firmy nestíhají, odmítají zakázky,
prioritizují klienty, trápí se s fluktuací. V tom nám rozhodně může dobře
uchopený průmysl 4.0 pomoci. Vedoucí
ve výrobě jasně nastaví parametry produktu a stroje poskytnou stoprocentní
kvalitu a minimální chybovost. Zároveň se
objeví nová, doposud nemyslitelná řešení.
Například klient vzdálený tisíce kilometrů může on-line sledovat jeho produkci

a aktivně zasahovat do případných změn.
Průmysl 4.0 bude mít dopad i do plánování odbytu. Stroje nebudou nemocné,
nebudou vyvolávat konflikty v týmu,
stávkovat apod.
Přesně tato úvaha ve mně ale vyvolává
druhou otázku: „Co bude s lidmi?“
Vzhledem k tomu, že stroje vždy nahrazovaly alespoň část lidské práce, je toto
logická otázka. Zastávám názor, že co
může udělat stroj stejně nebo lépe než
člověk, ať to udělá. Je dost práce, kterou
stroje (zatím) neumí. Obtížně budou
stroje kreativní, nové věci „vymýšlí“ podle
lidmi zadaných algoritmů. Nezorganizují
brainstorming, teambuilding, složitě
budou naslouchat a projevovat empatii,
prostě do lidskosti mají stroje daleko.
V tom jsme my lidé lepší a jedineční. Bude
rozhodně nutné pomoci lidem přeorientovat se na jiný typ prací. Prací, kde nebudou jen mechanicky používat ruce, ale
budou mít možnost více zapojit smysly,

rozum, cit, komunikační a sociální dovednosti. Prostě využívat to, co lidi dělá
lidmi a co nás odlišuje od strojů. A i když
to není snadné přijmout, je to fakt, který
musíme brát na vědomí. Každopádně
i ten nejlepší stroj alespoň občas člověka
potřebuje. A tady vidím příležitost pro
změnu v přístupu lidí. Naučme se najít se
stroji „symbiózu“, a ne rozpory.
Pokud si někdo myslí, že se ho průmysl 4.0
nedotkne, ať čte dál. Podělím se o zkušenost mého kamaráda z výrobní firmy. Byl
na exkurzi v mateřské společnosti a při
pohledu z velínu do jedné z hal se podivil,
že není nic vidět. Na jeho otázku, proč je
v celé hale tma, mu vedoucí výroby dal
logickou odpověď: „Stroje nepotřebují
světlo. Ani teplo. Ani kantýnu…“. Tato
odpověď mi dala novou optiku na skutečnost, že je jedno, jestli pracujeme v továrně, v potravinářství nebo ve vzdělávání.
Průmysl 4.0 se týká nás všech.
Ing. Roman Eichler,
rozhýbávač, lektor, kouč

Program Poznej nejen sebe – Lezec pracuje s tématem spolupráce
s klienty v duchu pozitivní psychologie.
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Použité zkratky
AI – Aritificial inteligence
IoT – Internet of Things
Chcete se o produktech dozvědět víc? Volejte nebo pište:
Katka Meluzinová
+420 775 152 988
katerina.meluzinova@sanek.cz

Lezení (skalní i na stěně) má velmi blízko k vnitřnímu rozpoložení a hlubokým
rysům a prožitkům každého z nás. Situace je prostá a jasná – role, fungování,
odpovědnost, vazby. Program je proto
založen na individuálních a skupinových lezeckých aktivitách, kdy si všichni

PROJEKTY U KLIENTŮ

zkouší nejen roli lezce, ale i jističe.
Program přes sebereflexi vede účastníky k reflexi ostatních a konečně týmu
jako celku. Kromě zážitku si účastníci
odnáší především pocit vzájemné závislosti a pochopení důležitosti správné
komunikace.

