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Problematika zavádzania konceptu Industry 4.0 – diel V.  
– prípadové štúdie ............................................................................... 78

V nadväznosti na 
predchádzajúci 
článok o tom, ako 
postupovať pri 
uplatňovaní stratégie 
Industry 4.0 vo 
výrobných firmách, 
pripravili autori 
príklady zaujímavých 
implementácií, 
ktoré realizovali 
u svojich zákazníkov. 
Poukazujú hlavne na 
praktickú pridanú 
hodnotu pre 

zákazníkov, použité technické riešenie nie je v tomto článku až tak 
dôležité. Zákazník, ktorý vyrába diely pre oblasť automobilového 
priemyslu a využíva korporátny systém ERP, hľadal riešenie, ktoré 
by zjednodušilo proces plánovania výroby a prípravy výrobných 
plánov (forecast). Nakoľko využívaný systém ERP bol vzhľadom na 
skutočnosť, že dokázal plánovať iba do neobmedzených kapacít, 
v tomto prípade nepoužiteľný, využívali plánovači pre plánovanie 
dnes asi najrozšírenejší plánovací systém MS Excel. Toto riešenie 
však takisto nebolo ideálne, nakoľko schopnosti práce s rozsiahlymi 
dátami v MS Excel sú pomerne limitované, a takisto podstatným 
faktorom v tomto prípade bola i bezpečnosť. Veľkým problémom 
bola skutočnosť, že ochrana dát pred nechcenými prepismi v MS 
Excel je takmer nemožná. Ďalším z významných faktorov bola 
rýchlosť prípravy požadovaných výstupov, nakoľko napriek veľmi 
významnému používaniu makier to bola náročná ručná práca 
trvajúca niekoľko človekodní.

Šedesátý MSV bude největší za poslední dekádu ............................... 6

Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkovou techniku i technologie a to 
nejlepší z historie i současnosti českého a slovenského průmyslu. 
Od 1. do 5. října 2018 se na brněnském výstavišti koná celkem šest 
průmyslových veletrhů a unikátní výstava připomínající 100 let od vzniku 
Československa. Zájem o účast na 60. mezinárodním strojírenském 
veletrhu je největší za poslední desetiletí. Všechny pavilony jsou téměř 
vyprodány a celkem se zúčastní přibližně 1 650 firem z více než 30 zemí. 
Vystavovatelé chtějí zaujmout kvalitou a nápaditostí svých expozic, takže 
návštěvníky čeká v každém pavilonu atraktivní podívaná. 

Co uvidíte na MSV 2018 v Brně ........................................................... 8

Inspiromat pro výuku a Tecomat: logika (nejenom) pro 
programátory (část 1) ......................................................................... 22

Seriál tímto dílem mění své téma 
a stává se kurzem aplikované 
logiky. Nejprve se bude zabývat 
kombinační logikou a později 
se zaměří na sekvenční logické 
systémy. Výklad je řešen formou 
dvou souběžných „vláken“. První 
(tanec s Foxtrotem a robotem) 
je tvořen řešenými příklady 
logických úloh s programy pro 

PLC. Jsou použity jazyky ST a IL podle normy IEC 61131-3 a grafický 
jazyk CFC – všechny v prostředí vývojového systému Mosaic. Tento 
způsob výkladu je určen „netrpělivým“ čtenářům, kteří rádi řeší úlohy 
hned, bez teoretické přípravy – „učí se plavat skokem do hluboké 
vody“. Druhé „vlákno výkladu“ (trocha teorie nikoho nezabije) je 
tradičním kurzem aplikované logiky. Seznamuje se základními pojmy, 
s booleovskými operátory AND, OR, NOT a s dalšími logickými 
funkcemi, s pravidly Booleovy algebry a s metodikou algoritmizace 
kombinačních logických úloh.

Letní zamyšlení: proč máme tak rádi starý software? ...................... 46

Před nedávnou dobou jsme 
uvedli na trh novou generaci 
programového systému Control 
Web 8. Zlepšení funkčnosti 
a rozšíření nabídky funkcí nám 
zabralo několik let intenzivního 
vývoje a testování. Přínosy pro 

autory aplikací jsou ve srovnání s předchozí verzí obrovské. Nicméně 
určitá část našich zákazníků objednává stále staré, mnohem horší 
verze systému. A to často i velmi staré, vždyť např. takový Control Web 
2000 byl vyvíjen před více než dvaceti lety! I stále hodně používaný 
ControlWeb 6 je starší než deset let. Na jedné straně nás těší, že i staré 
verze jsou spolehlivé a jsou dlouhodobě takto oblíbené. Jenže nebyly 
vyvíjeny pro současné operační systémy, již desetiletí nejsou udržovány 
a podporovány a i funkčně byly na špici vývoje již před mnoha 
lety. Proč je tedy tolik lidí preferuje před moderním, nesrovnatelně 
kvalitnějším a lépe vybaveným systémem, který je navíc možné pro 
vývoj a testování aplikací používat zcela zdarma?

Přenosný exoskelet pomáhá pacientům po mozkové příhodě ........ 77

Jako výsledek řešení projektu 
Recupera-Reha byl v Německu 
vyvinut mobilní exoskelet 
pro podporu horní části 
lidského těla určený speciálně 
k rehabilitační terapii pacientů 
po mozkové příhodě. Roboty se 
v lékařství již delší dobu běžně 
používají při akutních zákrocích. 
Stále významnější roli ovšem 

mají robotické systémy také v oboru rehabilitace. V nedávno úspěšně 
ukončeném projektu s názvem Recupera-Reha se pracovníkům 
inovačního centra pro robotiku Německého výzkumného střediska pro 
umělou inteligenci DFKI (Robotics Innovation Center des Deutschen 
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz) v Brémách pod 
vedením profesora Dr. Franka Kirchnera, dr. h. c., podařil průlom na 
poli rehabilitační robotiky. Společně s odborníky specializované firmy 
Rehaworks GmbH z Olsbergu (Severní Porýní-Vestfálsko) vyvinuli 
mobilní exoskelet pro podporu horní části těla určený speciálně 
k rehabilitační terapii pacientů po mozkové příhodě (mrtvici).

Vážení a milí čtenáři,
těším se na setkání s vámi na Mezinárodním strojí-
renském veletrhu v Brně. Najdete nás opět v pavi-
lonu C a letos budeme mít stánek výrazně větší než 
jindy: podobně jako dříve na veletrhu Amper, nyní 
také na MSV budeme pořádat přednáškové fórum 
s mottem „automatizace – vize a realita“. Najdete 

je ve stánku C1 od úterý do čtvrtka – podrobný program je na str. 11.
Je to zajímavé: když jde o pochopení opravdu složitých témat, 

vždy preferuji přečíst si článek, knihu nebo skripta. A nejlépe na 
papíře, protože si na něj můžu psát a kreslit. Já vím, do PDF si 
také můžu dělat poznámky, ale není to ono. Alespoň pro mě ne. 
A na druhou stranu, poslechnout si přednášku má také svůj vý-
znam. Zdůvodňuji si to tím, že mohu přednášejícímu klást otázky 
a zapojit se do diskuse. Ale například webové semináře, jakkoliv 
i tam se můžu ptát a diskutovat, mně vůbec nevyhovují. To raději 
trávím čas cestováním, abych mohl zažít přednášku nebo tiskovou 
konferenci naživo. Proč?

Nebo jiná věc: chcete se dozvědět, co budou firmy vystavovat na 
MSV? Tak si o tom přečtěte v časopise, třeba v našem (str. 8 až 10), 
a nemusíte trávit čas bloumáním po stáncích a čekáním, až se vám 
někdo bude moci věnovat. A přesto lidé na veletrhy jezdí. Proč?

Jsem přesvědčen, že osobní setkání a osobní zážitek nelze nahra-
dit. Nejsem proti moderním způsobům prezentace, když se používají 
s rozmyslem. Vždyť také časopis Automa má své účty na LinkedIn, 
na Twitteru i na Facebooku. Pro krátká sdělení, upozornění na nové 
články nebo sdílení názorů jsou to výborné platformy. Ale nechtěli 
jste se někdy se svými přáteli ze sociálních sítí sejít osobně?

Proto prosím přijďte do našeho stánku a přijďte na naše fórum. 
Přijďte si poslechnout přednášky a přijďte s námi diskutovat o ča-
sopise a o našem edičním plánu na příští rok. Ten najdete na str. 87.

A ještě mě napadá: kdybyste chtěli, abychom uspořádali přátel-
ské setkání čtenářů s autory, redaktory, inzerenty a redakční radou – 
přijďte nám o tom říci do našeho stánku. Mohli bychom takové se-
tkání spojit i s vyzvanou přednáškou, diskusí, exkurzí, večeří, malým 
koncertem… Co vy na to?

Petr Bartošík, šéfredaktor

úvodník




