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podnikání

se zákazníci zajímají o ucelená řešení a stá-
le častěji u nás hledají technickou podporu.

Jaká ucelená řešení pro zákazníky dodá-
váte? Mohl byste uvést příklad?

V poslední době často řešíme provozy, 
v nichž se používá sběrnice Profibus. Zákaz-
níci zjistí, že tato sběrnice již nebude podpo-
rována, a tak se na nás obracejí s tím, aby-
chom jim nabídli řešení se sběrnicí Profinet. 
A my najdeme kombinaci produktů, která spl-
ní jejich očekávání.

Jiným častým případem jsou firmy vyví-
jející nový stroj nebo celou linku a uvažující 
o tom, jak by to udělaly jednodušeji nebo pro 
koncové zákazníky komfortněji, třeba z hledis-
ka diagnostiky a podobně. Většinou si s nimi 
sedneme, bavíme se o jejich projektu a navrh-
neme vhodnou konfiguraci produktů. Máme 
specialisty s mnohaletou praxí, jejichž zna-
losti jsou zákazníky čím dál více oceňovány.

Jste se zákazníky v kontaktu i po dodáv-
ce produktů?

Není nic neobvyklého, že jsme k dispozici 
při uvádění funkčních celků do provozu. Při 
instalaci a softwarové konfiguraci se na nás 
zákazníci obracejí s dotazy nebo přímo u nich 
řešíme nastavení a naprogramování, konfigu-
rování. S produkty tedy nabízíme i služby „all 
inclusive“. Aby byly naše produkty efektivní, 
je důležité, aby zákazník dobře rozuměl, jak 
fungují. Samozřejmě se postaráme i v přípa-
dech, kdy jsou s dodanými výrobky problé-
my, ať v záruce, nebo po ní.

Vaše služby i vlastní produkty zákazníky 
něco stojí. Mění se podle vašich zkušenos-
tí postoj zákazníků k ceně?

Cena je stále důležitá. Důležité je, aby zákaz-
ník věděl, co si za tu cenu koupí, a porozuměl 
tomu, proč cena je taková, jaká je. Proto je dů-
ležité hovořit se zákazníkem otevřeně a nabíd-
nout mu nejenom jednu variantu, ale různé va-
rianty. Každá z nich je jinak pokročilá a posky-
tuje jinou míru komfortu. A to se odrazí v ceně. 
Tato jednání jsou důležitá pro výsledek zakázky.

Stane se, že se se zákazníkem nedohod-
nete?

Někdy zákazník od zakázky ustoupí, pro-
tože projekt nestihne. Stává se také, že se za-
kázka odsune a po nějaké době se koncept 
úplně „překopá“, protože se změní požadav-
ky. Jindy se po čase objeví v našem sortimen-
tu nový produkt, který umožní lepší řešení. 
Jednou nám zakázku značně zjednodušilo, 
když přišel z Německa adaptér, který převádí 
analogový signál na I/O-Link. Ale nepamatuji 
se, že by zákazník odstoupil od dohodnutého 
hotového řešení.

Jaké máte plány a cíle do budoucna?
Naším cílem je být stále na trhu dostateč-

ně kompetentním partnerem. Za velmi důle-
žité považuji, aby byli spokojeni zaměstnan-
ci s tím, že v naší firmě pracují. Růst je také 
důležitý, ale velký význam přikládám spoko-
jenosti lidí, protože jsou-li spokojení zaměst-
nanci, jsou spokojení i zákazníci.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Fakulta výtvarných umění (FaVU) VUT 
v Brně zahájila provoz robotického pracovi-
ště, jehož základ tvoří robotická ruka s frézo-
vací hlavou. Díky nové investici mohou uměl-
ci z brněnské techniky v 3D studiu snadno 
pracovat např. s měkkými materiály a vytvo-
řit z nich až několikametrové sochy.

„Práce na 3D tiskárně je omezená rozmě-
rem a dobou tisku. Robot vychází z digitál-
ních dat, která už máme, a přitom umožňuje 
realizovat sochy daleko rychleji a ve větším 
měřítku,“ uvedl Tomáš Medek, vedoucí 3D 
studia FaVU. Nejčastěji zde pracují s poly-
styreny, polyuretany či umělým dřevem. Díky 
novému vybavení mohou studenti a zaměst-
nanci fakulty pracovat na několikametrových 
dílech, což bylo dosud možné jen ve spolu-
práci s jinými pracovišti. Robot navíc může 
model obrábět z několika stran.

K vybavení 3D studia patří i 3D tiskárny 
a také optické skenery. Například zařízení 
ATOS I snímá povrch digitalizovaného ob-
jektu pomocí projektoru a dvou bočních ka-
mer. Snímky se pak v počítači spojí na zá-
kladě referenčních bodů a výsledkem je vir-
tuální model, se kterým lze dále pracovat. 
Finální data jsou následně připravena pro ex-
port do 3D tiskáren nebo dalších 3D aplika-
cí. Jde o průmyslový skener, který má schop-

FaVU VUT zahájila provoz nového robotického 
pracoviště

nost digitalizovat i velké objekty. Lze jím tak 
vlastně naskenovat i lokomotivu, ale zároveň 
je dost detailní, aby naskenoval např. ořech. 
K dispozici tu mají i skener Artec Eva, který 
je mnohem menší a umí snímkovat ve vysoké 
rychlosti, proto je vhodný např. pro portréty.

Díky kombinaci skenování a následného 
3D tisku je možné snadno uspořádat výstavy 
i na velké vzdálenosti. Studenti FaVU tak měli 
v minulosti možnost ve spolupráci s americkou 
School of Visual Arts vystavit svá díla v The 
SVA Flatiron Gallery na Manhattanu. Stačilo 

do USA poslat data a exponáty vytiskly tamní 
tiskárny už na místě. Naopak studenti z New 
Yorku mohli zase bez nutnosti náročné přepra-
vy vystavovat svá díla v Brně.

Studio, které v sobě snoubí výtvarné umě-
ní a moderní techniku, funguje na FaVU 

od roku 2007, kdy bylo jedno 
z prvních, které začalo využí-
vat 3D tisk jako nástroj a for-
mu uměleckého vyjádření ve 
výuce. „Jako první jsme zača-
li zavádět to, co se nyní nazývá 
digitální sochařství, do výuky 
a od té doby v tom kontinuál-
ně pokračujeme,“ zmínil za-
kladatel ateliéru Michal Gabri-
el, podle kterého dává virtuál-
ní prostor sochařům unikátní 
možnost si libovolně zoomo-
vat a přiblížit si i sebemenší 
detail. „Digitální sochařství 
vlastně umožňuje skicovat 
v prostoru,“ naznačil Gabriel, 

jehož díla mohou Brňané pravidelně potká-
vat např. v mini-galerii Šiligrák na Šilingro-
vě náměstí v centru Brna.
[Tisková zpráva VUT v Brně, březen 2019.]
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Obr. 1. Michal Gabriel u nového robotického ramena (foto: 
Igor Šefr)


