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diskuse a rozhovory

Nové příležitosti pro automatizaci v době 
ekonomické krize

Patrick Schwarzkopf je jednatelem němec- 
kého sdružení VDMA Robotik + Automation. 
Zajímal nás jeho pohled na to, co přinesl rok 
2008 v oboru automatizace a co lze očeká-
vat v budoucnosti. Rozhovor s ním navazu-
je na příspěvek z prosincového vydání Auto-
my  (str. 4) pod názvem Kam se ubírá vývoj 
v automatizaci a jak jej ovlivní současná eko-
nomická krize? 

Jak byste charakterizoval uplynulý rok 
2008 v oboru automatizace? Jaká technic-
ká řešení jsou na vzestupu? 

Ve zvýšené míře se používají standardní 
produkty řešené tak, aby mohly být přizpůso-
beny různým úlohám. Dále se uplatňují pro-
dukty, které se snadno ovládají a rekonfigu-
rují. Produkty pro automatizační řešení musí 
také poskytovat mnoho různých variant vyu-
žití a musí být velmi flexibilní, protože život-
ní cykly se stále zkracují. V technice strojo-
vého vidění je značná poptávka po inteligent-
ních kamerách a snímačích obrazu, protože 
mají kompaktní rozměry a jsou hospodárné. 
V robotice je novým směrem robot pracující 
spolu s pracovníkem tak, že sdílejí společný 
pracovní prostor bez jakýchkoliv bariér. Tím 
se robot stává „pomocníkem” ve výrobním 

procesu a robotiku lze ve větší míře využívat 
v malých firmách.

Jaká jsou Vaše očekávání v roce 2009?
Je obtížné vyslovovat předpověď pro rok 

2009, protože v tomto okamžiku panuje ne-
jistota vlivem finanční krize. Předpokládám, 
že se po nějakou dobu sníží investice do au-
tomobilového průmyslu. Na druhé straně je 
v době krize ještě důležitější optimalizovat 
produkty a při tom se uplatní právě automa-
tizace. Takže krize může v tomto oboru při-
nést nové příležitosti. Některé průmyslové 

obory si povedou velmi dobře, jako je fo-
tovoltaika, která zažívá boom. Právě robo-
tika a automatizace mohou výrazně zlepšit 
proces výroby fotovoltaických panelů a sní-
žit náklady.

Jak bude ovlivněno podnikání v oboru 
automatizace zpomalením ekonomického 
růstu v Evropě? Jakou strategii by měly 
firmy zvolit?

Situace se bude lišit v závislosti na oboru 
zákazníků. Zatímco automobilový průmysl 
sníží investice, ostatní obory nemusí být za-
saženy, jako třeba obor zdravotnických za-
řízení nebo potravinářský průmysl. Nejlepší 
strategií je zřejmě diverzifikace, aby slabší 
obchody v jednom segmentu byly kompen-
zovány lepšími výsledky v jiných.

Odběratelé produktů průmyslové auto-
matizace budou nyní zřejmě hledat úspor-
ná, efektivní řešení. Je pravděpodobné, že 
se v současné době na trhu uplatní inova-
tivní řešení a produkty?

Souhlasím. Automatizační technika je klí-
čem k lepší kvalitě. Vede k růstu produktivi-
ty. Investice se rychle vrátí nižšími výrobními 
náklady. To vše zvýší konkurenceschopnost. 
To je zvlášť důležité v době ekonomických 
turbulencí. Věřím, že to vytvoří příležitosti 
pro technická řešení, která optimalizují vý-
robu a sníží náklady.
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Místopředseda Českomoravské společnos-
ti pro automatizace (ČMSA) Ladislav Maixner 
se v rozhovoru zaměřil na to, jak se zpomalení 
ekonomického růstu dotkne vzdělávacích insti-
tucí a jaká je nyní jejich úloha.

Jaký byl pro Českomoravskou společ-
nost pro automatizaci rok 2008?

Významným impulzem pro činnost ČMSA 
byl v roce 2008 návrh na spolupráci ze stra-
ny Asociace malých a středních podniků ČR 
(AMSP). Následně jsme spolu s ústavem vý-
robních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT 
Praha připravili projekt s názvem Koordinační 

Inovační schopnosti pracovníků jsou rozhodující
centrum vědy a výzkumu v oblasti automatiza-
ce a nových strojírenských technologií. Cílem 
projektu je podpořit transfer nových poznatků 
k pracovníkům organizací AMSP a zároveň 
umožnit technikům těchto podniků přímý pří-
stup k vědeckotechnickým pracovištím. V loň-
ském roce se ČMSA podílela na organizaci ně-
kolika firemních dnů, semináře Milníky a uka-
zatele automatizace při MSV Brno a soutěže 
Kyber-Robot pro žáky středních škol.

Jak bude ovlivněna oblast vzdělávání zpo-
malením ekonomického růstu v Evropě?

Přechodné zpomalení růstu ekonomiky má 
samozřejmě přímý dopad na výrobní a vývo-
jové organizace, ale jen nepřímý vliv na orga-
nizace zabývající se vzděláváním. Pro ně to 
může znamenat např. méně dotací a kontraktů 
ze soukromé sféry a třeba i okamžité problé-
my s uplatněním absolventů. Na druhé straně 
vzdělávací cesta mládeže trvá po opuštění zá-
kladní školy ještě další tři až jedenáct let (i ví-
ce). Lze tedy očekávat, že většina vzdělávají-
cí se populace bude do praxe vstupovat v pod-
mínkách pro rozvoj ekonomiky příznivějších. 

Proto se domnívám, že toto přirozené kolísání 
světové ekonomiky musí naše školství a vzdě-
lávací instituce vnímat, ale není nutné je pře-
kotně promítat do svých koncepcí.

Zpomalení ekonomického růstu může 
přimět výrobce, aby hledali inovativní ře-
šení. Jaké cesty vedou k inovacím v oboru 
automatizace?

Pro každou ekonomiku je vedle jiných fak-
torů rozhodující inovační potenciál pracovní-
ků. V automatizaci je důležitá aktivní synté-
za znalostí a zkušeností z oboru strojírenství, 
elektroniky a elektrotechniky a technických 
a programových prostředků informační techni-
ky, tedy průnik oborů, pro který se ujalo ozna-
čení mechatronika. Pro vznik inovací je důleži-
té podporovat mládež v tom, aby se orientovala 
na technické obory a na aplikovaný výzkum. 
To by mělo patřit k prioritám našeho státu. Pří-
prava lidských zdrojů je předpokladem pro to, 
aby průmyslové firmy vyráběly s vyšší přida-
nou hodnotou, než je tomu dosud. V tom vidím 
jednu z cest k úspěšné budoucnosti.
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Ladislav Maixner, 
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Je zakládajícím čle-
nem a místopředsedou 
ČMSA. Pod jeho vede-
ním vyšla v roce 2000 

čtyřdílná učebnice Automatizace a auto-
matizační technika a v roce 2006 učebnice 
Mechatronika pro střední odborné školy. 


