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podnikání

Typickým příkladem jsou hoaxy na sociál-
ních sítích. Facebook ve snaze pojmout do 
své sítě celý svět snížil interakční frikci na-
tolik, že je často využíván k dezinformacím 
různého druhu a kalibru. Ovšem bojovat proti 
důsledkům toho, že je Facebook v kvadrantu 
„open house“, prostřednictvím státního úřa-
du, jak se pokouší naše ministerstvo vnitra, 
bude zcela neúčinné.

Nízké angažmá vývojářů je pohromou ze-
jména pro platformy zprostředkující progra-
mové aplikace.

Nevyvážené sdílení hodnoty znamená, že 
existují skupiny uživatelů, kteří mají z in-
terakcí na platformě značně rozdílnou míru 
užitku. Obchodní řetězce lze považovat za 

platformu pro dodavatele a kupující. Znevý-
hodňování dodavatelů, které některé řetězce 
praktikují, je typickým příkladem této chyby.

Nepodařený start. Problém startu plat-
formy je občas nazýván problémem slepice 
a vejce. Čím začít? Soustředit se na získá-
ní dodavatelů, nebo odběratelů? Vymyslíte 
báječný marketplace, který lidi zajímá, ale 
dodavatele tam nedostanete. Sem lze zařa-
dit platformu sdílení elektronických recep-
tů IZIP.

Při komodizaci platformy si zřizovatel 
platformy snaží vylepšit monetizaci i pro-
dejem produktů. Proměňuje tak podnikání 
v modelu platformy na podnikání v mode-
lu pipeline.

Nedostatek představivosti, jak by moh-
lo podnikání na platformě fungovat, je často 
spojen s nepochopením toho, jak je v platfor-
mě vytvářena hodnota.

Průmysl 4.0 a platformy

Změna podnikatelského modelu z pipeline 
na platformní je často uváděným příznakem 
nástupu průmyslu 4.0. Mnohdy však dochází 
k záměně pojmů a technické platformy (hard-
warové, softwarové) jsou vydávány za plat-
formy podnikatelské.
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Veletrh Amper má již svou tradici a Fó-
rum automatizace na něm již potřetí bylo dal-
ší možností, jak seznámit návštěvníky formou 
přednášek a prezentací se zajímavými názory, 
novými informacemi a rovněž i produkty. Le-
tos jich odezněly téměř dvě desítky. Jednotli-
vé dny byly pojaty oborově, a tak bylo možné 
odborný zájem skloubit se zaměřením před-
náškových dnů a bloků. Velké plátno Fóra au-
tomatizace se nacházelo jako obvykle v čele 
pavilonu V a bylo tím prvním, co návštěvníci 
přicházející od hlavní brány viděli.

Úvodní den byl věnován internetu věcí 
a průmyslové informatice. Od zamyšlení nad 
pozicí MES v rámci iniciativ 4.0 (AD&M) 
a úvahy o potřebách vzdělávání pro naplně-
ní těchto iniciativ (Automa) přes informace 
o referenční architektuře IoT (Microsoft) po 
prezentaci vhodných sítí pro tyto úkoly (Sim-
pleCell) a řešení správy strojního vybavení 
online (FIOT – Foxon).

Následující den byl plně robotický. O pro-
gram se postaralo jak akademické prostředí 
s autonomně teleprezenčním robotickým sys-
témem (VUT Brno), swarm robotikou (SAV), 
informacemi o průmyslové robotice a kon-
ceptu Industrie 4.0 (Národné centrum robo-
tiky) a informacemi o formách soutěží robo-
tů, tak firmy dodávající pro průmysl konkrét-
ní řešení návrhu a optimalizace robotických 
linek (AxiomTech).

Třetí den byl věnován senzorům, sníma-
čům a automatizaci. Úvodní prezentace měla 
přehledový a výkladový charakter směrova-
ný k iniciativě Industrie 4.0 a technickým zá-
kladům, ze kterých vůbec povstala – kyber-
-fyzickým a multiagentním systémům. Dále 
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byly předneseny prezentace o moderních ten-
zometrech (Kyowa – Japonsko), o sledování 
kondice a prediktivní údržbě (FIOT – Foxon) 
a o měření polohy hladin sypkých hmot rada-
rem (Endress+Hauser). Velký úspěch sklidil 
rozbor nejčastějších poruch snímačů tlaku, 
neodolatelným způsobem přednesený zástup-
cem společnosti BHV senzory. Dále byla po-
zornost věnována diagnostice v automatizaci 
procesní výroby (ABB), sítím do průmyslo-
vého prostředí (SimpleCell) a velkému téma-
tu big data versus smart data v oblasti sledo-
vání výroby (Deimos).

Poslední den byl věnován školství a vzdě-
lávání. Především střední průmyslové školy 
a vysoké technické školy z regionu Moravy 
představily úspěšné týmy robotických sou-

těží, talentované a nadšené studenty a jejich 
práce a též nejrůznější přehlídky student-
ských aktivit.

Fórum automatizace si našlo své poslu-
chače. Většina prezentací byla obsazena a or-
ganizátoři si občas museli vypůjčit židle i od 
sousedů. Posluchači i přednášející byli spoko-
jeni, což bylo hlavním cílem Fóra automatiza-
ce. Závěrem pouze povzdech: proč odpověd-
ní pracovníci firem vystavujících na veletrhu 
Amper nevyužili možnost nabídnout spolu-
práci mladým a pro ně určitě perspektivním 
studentům, kteří prezentovali výsledky své 
odborné přípravy formou zajímavých kon-
strukcí a postupů v rámci Fóra automatizace?
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