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KONZULTAČNÍ CENTRUM

EXKURZE

Třetí konference cyklu Strojírenské fórum 2017 nesoucí název DIGITA- 
LIZACE - cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů se konala  
15. listopadu 2017 na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kyberne- 
tiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Akce se konala v synergii s konferencí ARaP 2017 
(Automatizace, robotizace a procesy). Hlavním zaměřením konference se stal 
aktuální trend digitální transformace výrobních procesů i veškerých firemních 
a mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících.  

Jednodenní odborné setkání se sestávalo z dopoledního a odpoledního před-
náškového bloku a exkurze. V rámci dopoledního bloku vystoupili odborníci 
se zaměřením na strategickou a vývojovou oblast problematiky a hovořili jak 
o obecném chápání pojmu digitalizace, tak o současném a možném budoucím 
průběhu tohoto procesu v českých firmách. Blok uzavřel diskuzní panel firem, 
jenž účastníkům poskytl příležitost položit přednášejícím konkrétní dotazy. Od-
polední část konference byl věnován praktickým ukázkám jednotlivých part-
nerských firem, jejichž zástupci demonstrovali svá řešení. Také odpolední blok 
poskytl na svém konci prostor pro diskuzi. 

Konference se konala pod záštitou rektora Českého vysokého učení tech-
nického v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Odbornými garanty 
konference se staly Elektrotechnická asociace ČR a Svaz průmyslu a dopravy 
ČR.

Ve spolupráci se zástupci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní tech-
niku a technologii (RCMT) ČVUT v Praze přednáškový den zakončila exkurze  
s odborným výkladem po vybraných pracovištích CIIRC. 

Součástí konference se stalo konzultační centrum, které poskytlo účastníkům 
konference prostor pro přímý kontakt se zástupci firem B + R automatizace  
a Yamazaki Mazak. Obě dvě firmy zde předvedly své produkty a věnovaly se 
účastníkům v průběhu celého dne. 
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Martin Špitt, UNEX a.s.
„V rámci fóra jsem se zúčastnil konferencí na půdě VŠB-TUO - mé Alma mater 
a ČVUT. Působím jako vedoucí technologického vývoje ve firmě, která se jako 
subdodavatel věnuje výrobě širokého sortimentu těžších ocelových výrobků, 
a přesto, že působíme v odvětví, ve kterém je a bude mít aplikace těchto 
myšlenek určité zpoždění, zajímaly mě zejména témata nástupu a významu 
digitalizace, resp. toliko skloňovaného industrie 4.0.”

David Jůza, Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.
„Velice mne potěšilo, že jsem mohl vidět a slyšet něco z reálné výroby  
(Siemens, Škoda Auto, Festo),  a byl jsem překvapen, jak některé příspěvky  
— firmy-jsou daleko s digitalizací. Dle mého má tato konference přínos jen pro 
člověka již seznámeného s problematikou digitalizace.”

Emil Blahák, FERMAT CZ s.r.o.
„Náplň konference byla z mého pohledu zajímavá a podnětná, neboť problema- 
tika digitalizace ve strojírenství je, myslím, poněkud opomíjená a většinou 
vnímaná jako okrajová záležitost. Ať chceme nebo nechceme, digitalizace 
nás obklopuje v běžném životě čím dál víc a její využití v průmyslové výrobě 
je dalším, téměř nevyhnutelným, krokem k modernizaci výrobních procesů.  
Blízká budoucnost jistě ukáže, že bez sledování tohoto nového trendu a jeho 
zavádění do systémů nebude většina firem schopna odolávat konkurenci.
Díky účasti na této konferenci a rozšíření našich obzorů budeme propříště 
věnovat patřičnou pozornost tomuto tématu, sledovat vývoj na tomto poli  
a přistoupíme k postupné digitalizaci firmy v našich podmínkách.”
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Těšíme se na další setkání
v roce 2018.
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