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výzkum, vývoj, vzdělávání

V září byla se zakládají-
cími partnery, mezi něž pa-
tří také SAP Česká repub-
lika, podpisem memoranda 
na ČVUT v Praze slavnost-
ně zahájena činnost Národ-
ního centra Průmyslu 4.0 
(NCP 4.0) a otevřena prv-
ní fáze testbedu pro prů-
mysl 4.0 (obr. 1). Testbed 
představuje unikátní kon-
cept zkušební výrobní linky, 
která díky variabilitě stro-
jů, robotů a softwarových 
nástrojů včetně kombinace 
rozšířené i virtuální reali-
ty umožní testovat postupy 
podle koncepce průmyslu 4.0 před jejich za-
vedením do reálné průmyslové výroby. Test-
bed, jehož součástí bude také modelová di-
gitální továrna SAP Digital Manufacturing, 
bude postupně vybavován moderní techni-
kou a po plném dokončení se stane prvním 
svého druhu v Evropě. V prostorách Čes-
kého institutu informatiky, robotiky a ky-
bernetiky ČVUT v Praze tak vzniká špič-
kové moderní pracoviště, které poskytuje 
potřebnou infrastrukturu zejména pro malé 
a střední podniky v České republice s úko-
lem šířit osvětu o průmyslu 4.0 a usnadnit 
přechod firem do éry digitálních podniko-
vých a výrobních procesů. Zároveň CIIRC 
ČVUT chce připravovat své studenty pro 
práci v těchto firmách nejen po teoretické, 
ale také po praktické stránce. „Pro úspěšnou 
realizaci celospolečenského procesu, jakým 
je průmysl 4.0, je nutná spolupráce komerční 
i veřejné sféry včetně školství. Proto s vel-
kou radostí vítám ČVUT v programu SAP 
University Alliances, přínos naší spolupráce 

CIIRC ČVUT se připojuje ke vzdělávacímu 
programu SAP University Alliances

bude pro české vzdělávání důležitý. Chceme 
připravovat studenty na nástup do zaměstná-
ní tak, aby měli v digitální ekonomice kon-

kurenční výhodu. Absolventi snáze najdou 
uplatnění v širokém ekosystému zákazní-
ků, implementačních partnerů a konzultan-
tů SAP,“ řekl Roman Knap, generální ředi-
tel SAP Česká republika.

Připojením k SAP University Alliances 
získává CIIRC ČVUT přístup také k sadě 
softwarových nástrojů pro internet věcí SAP 
Leonardo. Software SAP Leonardo využívá 
big data a analytiku a propojuje lidi, věci 
a firmy se SAP Cloud Platform a s aplika-
cemi využívajícími nástroje, jako jsou stro-
jové učení nebo blockchain. Tím umožňuje 
využití internetu věcí v digitální logistice, 
výrobě a správě majetku. Součástí progra-
mu je rovněž propojení s komunitou SAP 
Next-Gen a možnost účastnit se nejrůzněj-
ších soutěží, globálních summitů a start-upo-
vých projektů.

V České republice je členem SAP Uni-
versity Alliances také Fakulta sociálně eko-
nomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, kde je pro zimní semestr 2017/2018 
pro její studenty vypsán první pilotní kurz se 
zaměřením na SAP.

SAP University Alliances je globální pro-
gram, do nějž je zapojeno přes 3 200 vzdě-

lávacích institucí včetně 
nejprestižnějších univerzit 
z více než 110 zemí po ce-
lém světě. Jeho cílem je po-
skytnout školám moderní 
software SAP a umožnit jim 
účast na odborných konfe-
rencích a seminářích. Pro-
gram klade důraz na prak-
tickou výuku a na přípra-
vu studentů pro nástup do 
pracovního života. Členo-
vé SAP University Allian-
ces mají přístup k softwa-
ru, vzdělávacím materiá-
lům a metodologiím, jako 
je např. Design Thinking.

Radim Adam

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) zavádí 
do výuky vzdělávací program SAP University Alliances, který umožňuje studentům i lek-
torům po celém světě přístup k nejmodernějšímu softwaru včetně sady softwarových 
nástrojů pro internet věcí SAP Leonardo. Cílem spolupráce SAP a ČVUT je připravit stu-
denty na požadavky zaměstnavatelů spojené s digitalizací, ulehčit jim tak vstup do pra-
covního života a pomoci trhu v oboru IT, který se potýká s nedostatkem pracovních sil.

Obr. 1. Na CIIRC ČVUT v Praze vzniká testbed pro průmysl 4.0

Obr. 2. Zleva Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT, Petr Kadera, 
vedoucí výzkumné skupiny Inteligentní systémy pro průmysl 
a chytré distribuční sítě, CIIRC ČVUT, Roman Knap, generální 
ředitel SAP Česká republika, Stefan Weidner, výkonný ředitel 
SAP UCC v Magdeburku
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