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vzdělávání pro automatizaci

O výzkumu, vývoji a inovacích, spoluprá-
ci průmyslových firem a výzkumných praco-
višť a o technickém vzdělávání se hovořilo na 
tiskové konferenci Česko-německé obchod-
ní a průmyslové komory (ČNOPK) začátkem 
srpna v Praze. 

Pro německé firmy působící v Česku hrají 
inovace klíčovou roli – to potvrdil průzkum 
Česko-německé obchodní a průmyslové ko-
mory uskutečněný začátkem června 2013. 
Ze 600 oslovených firem se průzkumu zú-
častnilo 48 převážně německých společností 
(většinou malých a středních). Téměř polo-
vina ze zúčastněných firem disponuje vlast-
ním oddělením pro výzkum a vývoj a vlast-
ními laboratořemi. Více než 80 % z nich se 
zabývá optimalizací výrobních procesů, která 
je vedle vývoje produktu a aplikovaného vý-
zkumu „důležitá“ nebo „velmi důležitá“ pro 
78 % respondentů. Z výsledků vyplynulo, že 
přibližně 80 % dotázaných firem chce pomocí 
výzkumných a inovačních aktivit posílit svoji 
pozici na trhu, snížit náklady nebo reagovat 
na požadavky zákazníků. 

Průzkum ukázal, že představitelé firem po-
važují za nejdůležitější faktor pro vývoj, vý-
zkum a inovace odborné znalosti zaměstnan-
ců (obr. 1). Celých 96 % účastníků průzkumu 
tak potvrdilo souvislost mezi kvalitním sys-
témem vzdělávání, kvalifikovanou pracov-
ní silou, inovacemi a konkurenceschopností.

Jak podpořit vývojovou aktivitu firem

Zlepšena by měla být především spoluprá-
ce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými 
institucemi a také tzv. transfer technologií 
(komerční využívání výsledků vývoje). Na 
obr. 2 je ukázáno, že tento druh spolupráce 
využívá třetina zúčastněných podniků, zatím-
co 56 % z nich realizuje své aktivity v oblas-
ti výzkumu, vývoje a inovací společně s ma-

Kvalitní technické vzdělávání klíčem k inovacím

teřskou firmou v Německu. Téměř polovina 
se obejde bez kooperačního partnera a 42 % 
spolupracuje s jinými podniky.

„Na rozdíl od Německa je 
v České republice zatím spí-
še okrajovou záležitostí, aby 
firmy zadávaly renomovaným 
výzkumným institutům sou-
kromé zakázky,“ vysvětlil na 
tiskové konferenci výkonný 
člen představenstva ČNOPK 
Bernard Bauer a dodal: „Užší 
spolupráce mezi průmyslem 
a výzkumnými institucemi 
by přitom jistě vedla ke zlep-
šení transferu technologií.“ 
ČNOPK podporuje inovační 
podniky při hledání kooperač-
ních partnerů prostřednictvím 
svého kompetenčního centra 
Inovativní technologie, kte-
ré bylo založeno v roce 2011, 
a jako spojnice mezi němec-
kými a českými podniky, vý-
zkumnými institucemi, klast-
ry a kontaktními sítěmi nabízí 
poradenství a zprostředková-
vá kontakty.

Na tiskové konferenci 
ČNOPK se v souvislosti s vý-
vojovými aktivitami firem ho-
vořilo o technickém vzdělává-
ní. Podle Jaromíra Studeného, 
ředitele komunikace společ-
nosti Siemens, by se měly prů-
myslové společnosti v rámci 
současného legislativního rám-
ce začít angažovat v technic-
kém vzdělávání a investovat do 
něj. Stejný názor vyjádřil také 
viceprezident ČNOPK a ředi-
tel Veletrhů Brno Jiří Kuliš: 

„Aktivita v oblasti podpory školství by měla 
vycházet z privátních firem.“

 (ed)

Obr. 1. Co je ve vaší firmě nejdůležitějším zdrojem pro vý-
zkum, vývoj a inovace (možno zaškrtnout více odpovědí), 
zdroj: ČNOPK 
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Obr. 2. Jakou formou spolupráce provádí vaše firma výzkum, 
vývoj a inovace (možno zaškrtnout více odpovědí), zdroj: 
ČNOPK
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y   Druhá schůzka evropských 
asociací uživatelů 
automatizační techniky 
v procesním průmyslu

Ředitelé a předsedové představenstev ev-
ropských asociací uživatelů automatizační 
techniky v procesním průmyslu, EI (Velká 
Británie, Švédsko), EXERA (Francie, Itá-
lie), WIB (Nizozemí) a NAMUR (Němec-
ko), se 9. září 2013 sešli v Bruselu. Bylo to již 
druhé setkání a účastníci pokračovali v dis-
kusích, které před rokem začali – zejména 

o těsnější spolupráci asociací, reprezentují-
cích dohromady více než 200 firem z oboru. 
Po krátkém představení aktuální situace se 
věnovali zejména analýze silných a slabých 
stránek jednotlivých asociací a rozvoji vzá-
jemné spolupráce. 

Vyhledání oblastí možné spolupráce bude 
následováno operativní prací jednotlivých 
oborových skupin. Je připravován společný 
dokument o funkční bezpečnosti a konala se 
úvodní schůzka skupiny IT Security. Úspěš-
ně byla uzavřena výměna zkušeností s výbě-
rem průtokoměrů. Asociace budou společně 
uplatňovat svůj vliv v procesu standardiza-

ce systémů pro správu výstražných hláše-
ní (alarm management). K novým oblas-
tem spolupráce patří efektivní inženýrské 
nástroje a metody procesního řízení. V ob-
lastech MES a techniky pro řízení proce-
sů budou asociace hledat další partnery 
ke spolupráci.

Účastnici se shodli, že by měla vznik-
nout společná dohoda o spolupráci – jasný 
důkaz, že všechny zúčastněné asociace cítí 
přínosy vzájemné spolupráce k ještě lepší-
mu reprezentování společných zájmů uži-
vatelů automatizační techniky v procesním 
průmyslu.  (Bk)


