
12 AUTOMA 5/2016

téma
in

te
gr

ov
an

é 
vý

ro
bn

í s
ys

té
m

y,
 p

rů
m

ys
lo

vý
 in

te
rn

et
 v

ěc
í

Trendy v automatizaci a konference ARaP

Předkládaný článek autorů Miroslava Duba a Radima Novotného vznikl na základě je-
jich referátu předneseného na odborné konferenci ARaP, jež se konala v Praze 24. a 25. lis-
topadu 2015.

Cílem konferencí ARaP je spojit možnosti a zájmy akademické a realizační sféry při 
uplatňování novinek v automatizaci. Náplní konference jsou přehledové přednášky specia-
listů z automatizační praxe zaměřené na vývojové trendy v oblastech jejich dlouholeté spe-
cializace, prezentace firem se zaměřením na inovace a s nimi spojené využití vlastních pro-
duktů nebo provozních zkušeností z nově nainstalované techniky s pokročilým řízením, pre-
zentace z akademické sféry orientované na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Přípravný výbor v současné době začal pracovat na přípravě konference ARaP 2016, kte-
rá se uskuteční v listopadu letošního roku. Jako mediální partner konference bude časopis 
Automa o jejích přípravách včas informovat. Zájemci o aktivní zapojení se do přípravy pro-
gramu konference jsou vítáni. Abstrakty ostatních přednášek konference ARaP 2015 lze na-
lézt na stránkách www.arap.cz.

redakce časopisu Automa

průmyslovou výrobu v nejbližších letech na-
dále ubírat.

4. Závěr

V článku je poukázáno na některé podstat-
né rozdíly v současné průmyslové automati-
zační praxi oproti vizím, které byly formu-
lovány před asi 25 lety. Podle názoru autorů 
je zřejmé, že stále ale jde o uplatňování pos-
tulátů technické kybernetiky, jak jsou známy 
již z konce 40. let minulého století, v průmy-
slové praxi. Tak tomu zřejmě bude i nadále. 

Považují proto za diskutabilní, zda lze mlu-
vit o další průmyslové revoluci.

Stále je ale nutné mít na paměti, že auto-
matizace není cíl. Je to jen nástroj k tomu, 
abychom vyráběli levněji, kvalitněji, aby-
chom byli schopni pružněji reagovat na po-
ptávku na trhu apod.

Jak ukazuje vývoj za posledních 25 let, 
produktivita a účinnost tohoto nástroje vel-
mi výrazně vzrostly. Tento trend bude nepo-
chybně, a nejspíš daleko strměji, než tomu 
bylo v minulosti, pokračovat. V této souvis-
losti je možné o revoluci mluvit zejména ve 

vztahu k technickému vzdělávání a přípravě 
kvalifikovaných odborníků pro přípravu, rea-
lizaci a provozování moderních automatizo-
vaných výrobních systémů.

Ať už se tedy zmiňované další perspektivy 
skrývají pod pojmem jako Průmysl 4.0, nebo 
pod jiným, možná evolučnějším názvem, je 
nezbytné být u toho. Jde o konkurenceschop-
nost nejen Evropy ale i českého průmyslu 
jako takového.

Ing. Miroslav Dub, CSc.
(miroslav.dub@sidat.cz),

Ing. Radim Novotný, Ph.D.,
(radim.novotny@sidat.cz)
SIDAT spol. s r. o., Praha

Ing. Miroslav Dub, CSc., prokurista a poradce 
společnosti SIDAT, působil více než dvacet let jako 
jednatel a ředitel této inženýrské firmy. Společnost 
SIDAT za tuto dobu realizovala dodávky několika 
stovek automatizačních systémů a systémů výrobní 
informatiky do mnoha výrobních podniků v tu-
zemsku i v zahraničí.

Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, od roku 2012 
jednatel společnosti SIDAT, působí v této společ-
nosti od roku 1994. Postupně pracoval ve funkci 
vedoucího projektu, ředitele divize a ředitele 
obchodního úseku. Je autorem mnoha unikátních 
řešení zejména v oboru integrace systémů a prů-
myslových komunikačních sítí.

Dne 10. března 2016 se ve Střední prů-
myslové škole strojnické v Praze v Betlém-
ské ulici uskutečnila malá slavnost – otevře-
ní nově vybavených učeben. 

V první z nich bylo do provozu uvedeno 
robotizované pracoviště s profesionálním ro-
botem firmy ABB. Je prvním a jediným škol-
ním pracovištěm tohoto typu v ČR. Pracovi-
ště je vybaveno bohatým příslušenstvím pro 
typické úlohy průmyslového robotu. Studen-
ti se na něm učí programovat dráhu jeho po-
hybu a ovládat jej při řešení různých mani-
pulačních úloh. 

Druhá představená učebna je plně vyba-
vena pro výuku obrábění na NC (číslicově 
řízených) strojích. Nově je vybavena CNC 
(počítačově číslicově řízeným) soustruhem 
firmy EMCO Intos s řídicím systémem Sinu-
merik 828 D. Soustruh bude využíván k vý-
uce programování CNC systémů a k obsluze 
číslicově řízených obráběcích strojů. Odbor-
níci s touto kvalifikací jsou českými firma-
mi žádaní a na trhu práce jich je znatelný ne-

Nově vybavené učebny v SPŠS v Praze 
v Betlémské ulici

dostatek. Proto bude učebna sloužit k výuce 
vlastních studentů a bude využívána i k vý-
uce v rekvalifikačních kurzech, které škola 
již tradičně organizuje pro úřady práce – ne-
jenom ze Středočeského kraje, ale i pro re-
kvalifikanty z celé ČR v rámci NSK (národní 
soustavy kvalifikací). SPŠS Betlémská je je-
diná škola v Praze, která má akreditaci MPO 
na tuto profesní kvalifikaci. 

Jako třetí byla představena počítačová 
učebna vybavená programovým produktem 
pro ECDL (European Computer Driving Li-
cence). Volbou sylabů ECDL se stanovuje 
vzdělávací obsah, který odráží potřeby trhu 
práce a života v současné informační společ-
nosti, zejména v oboru přenositelných digitál-
ních kompetencí. Současně nabízí mezinárod-
ně uznávanou, standardizovanou a nezávis-
lou metodu pro ověření výsledků vzdělávání 
v tomto oboru. 

Na závěr byla představena nová posi-
lovna. Je vybavena nejrůznějšími typy mo-
derních „mučidel“. Pro studenty je oblíbe-

ným místem výuky tělesné výchovy a spor-
tovního vyžití, pro zaměstnance užitečným 
osvěžením. 

Slavnostní otevření nově vybavených 
učeben zahájil ředitel školy Ing. Miroslav 
Žilka, CSc. Představil školu, která je svou 
téměř 180 let dlouhou tradicí patrně nejstar-
ší strojnickou průmyslovou školou v Evropě. 
Uvedl, že české firmy kladně hodnotí dobrou 
úroveň jejích absolventů a mají o ně zájem. 
Mnoho absolventů ale pokračuje ve studiu na 
vysokých školách, zejména na ČVUT v Pra-
ze. Škola se úspěšně vyrovnala se všeobec-
ným problémem nedostatku zájemců o studi-
um na technických školách a je jednou z mála 
technických škol, které nestrádají nedostat-
kem studentů. Vděčí za to nejenom své dob-
ré pověsti, ale i cílené spolupráci SPŠS Bet-
lémská se základními školami. Akce se zú-
častnili i oficiální hosté: Jan Mládek, ministr 
průmyslu ČR, Václav Pícl, náměstek minist-
ra školství ČR, a další. 

(šm)


