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výzkum, vývoj, vzdělávání

formami výuky, které lze uplatnit po návratu 
do normálního stavu, např. nad lepším vyba-
vením laboratoří, nad vytvořením nebo ná-
kupem pomůcek pro efektivní výuku a pro 
podporu samostatné tvořivé práce studen-
tů, jejich přirozené hravosti a soutěživosti. 
Na stránkách www.tecomat.com je už delší 
dobu zveřejněna nabídka Výukové stavebni-
ce Foxee. Její popis lze najít v rubrice „Ře-
šení“, oddíl „Školní sety“. Stavebnice je pro-
duktem partnerské firmy Smart BIT (www.
smart-bit.cz) a slouží jako výukový nástroj 
pro technické vzdělávání v oboru automati-
zace na principech řízení podle zásad prů-
myslu 4.0. Jádrem je kompaktní řídicí sys-
tém („kostka Foxee“) se zabudovaným PLC 
Tecomat Foxtrot. K dispozici je soubor me-
chanických modelů řízených soustav (např. 
manipulátorů, pásových dopravníků, mobil-
ních mechanismů – obr. 6). Poskytuje dosta-
tečný prostor pro tvořivou hravost studentů 
a tím i pro zajímavou a kvalitní výuku. Me-
chatronické učební pomůcky nabízí i sama 
firma Smart BIT. Zaměřuje se především 
na podporu vzdělávání v oboru automatiza-
ce formou školní výuky, mimoškolních ak-

tivit mládeže, ale i na vzdělávání dospělých 
(učitelů, zaměstnanců firem, ale i zaměst-
nanců úřadů a institucí). Pořádá pro ně spe-

cializované kurzy, mnohdy netradiční „zá-
žitkovou“ formou. Jako svou novinku nabízí 
kompletní model automatizovaného domu, 
kterým projíždí její obyvatel – miniaturní 

mobilní robot Ozobot. Na jeho přítomnost 
dům reaguje odpovídajícím způsobem (např. 
aktivitou osvětlení, otevíráním a zavíráním 

dveří). Jeho aktivi-
tu ilustruje videozá-
znam na https://pho-
tos.app.goo.gl/kNU-
hXGxHybjjc1Kd9). 
Model opět řídí sys-
témem Tecomat Fox-
trot (obr. 7).

Omezení kontak-
tů v důsledku opat-
ření proti nemoci co-
vid-19 sice zkompli-
kovalo život firmám 
a školám, ale může 
mít i pozitivní ná-
sledky. Je příležitostí 
pro tvořivé a odváž-
né jednotlivce a fir-
my, pro jejich origi-

nální nápady a odvážná řešení – a pro po-
třebné investice.

Ladislav Šmejkal,
Teco a. s. a externí redaktor časopisu Automa

Obr. 7. Model domu a jeho řízení

Koronavirová krize posiluje pozici Ev-
ropy jako výrobce elektroniky. Společnost 
Kontron, výrobce výpočetní techniky pro in-
ternet věcí a vestavné systémy, proto spoju-
je šest svých výrobních závodů v Evropě do 
jednotné sítě EMS/ODM. Cílem je nabíd-
nout evropským zákazníkům nejen výrobu 
v geograficky blízké oblasti, ale také velmi 
rozsáhlé služby.

EMS, Electronic Manufacturing Servi-
ce, a ODM, Original Design Manufacturer, 
jsou firmy z oblasti výroby elektroniky, kte-
ré pro své zákazníky, zpravidla z kategorie 
OEM, vyrábějí na základě smlouvy dohod-
nuté komponenty, ale kromě toho jim nabízejí 
také služby, včetně podpory při vývoji zaříze-
ní, přípravě výroby, návrhu výroby systémem 
configure to order (zboží se u výrobce skládá 
a sestavuje z modulů až po přijetí objednáv-
ky), řízení dodavatelských řetězců, logistiky 
a zajišťování oprav. ODM na rozdíl od EMS 
vlastní autorská nebo patentová práva na klí-
čové komponenty, které vyrábí.

Vedení nově vznikající sítě převezme Jo-
chen Gimple, výkonný ředitel firmy Kon-
tron Electronics GmbH a viceprezident pro 
EMS/ODM.

Kromě stávajících závodů firmy Kontron 
Electronics v Německu a Maďarsku jsou nyní 

Kontron spojuje své výrobní závody EMS/ODM 
v Evropě

součástí sítě rovněž výrobní závody Kontron 
Austria v Rakousku a právě byla integrová-
na i firma Iskratel ze Slovinska.

Koronavirová krize brzy pomine, ale před 
lidstvem již nyní stojí hrozba mnohem větší – 

změna klimatu, k níž velkou měrou přispívá 
i doprava zboží okolo celého světa. Pro mno-
ho zákazníků jsou již dnes ohledy na ochranu 
životního prostředí a trvalé, nikoliv jen pře-
chodné zkracování dodavatelských řetězců 
velmi důležité: při rozhodování o dodavate-

li nehraje roli jen „krátká dodací lhůta“, ale 
i „krátká dodací cesta“.

Pro firmu Kontron je další konkuren ční 
výhodou, že již dlouho prosazuje koncept 
one-stop-shop, nákupu na jednom místě. 

Kromě vlastních produk-
tů, jako jsou jednodes-
kové počítače, moduly 
COM a SoM, průmyslo-
vá Box PC, servery do 
racku a operátorské pane-
ly, dodává také software 
a řešení pro automatizaci, 
internet věcí a cloudové 
aplikace. K tomu přibý-
vají i služby poskytované 
výrobci kategorií EMS/ 
/ODM. Zákazníci si tedy 
mohou bez kompromisů 
od jednoho dodavatele 
vybírat ze širokého sor-
timentu produktů, řešení 
a služeb.

Další konkurenční výhodou je, že za sku-
pinou S&T Group, jíž je Kontron členem, sto-
jí finančně silná a stabilní evropská podnika-
telská skupina s obratem přes miliardu eur.

(Bk)

Obr. 1 Výrobci EMS/ODM poskytují zákazníkům kromě vlastní 
výroby i služby v oblasti vývoje, testování, servisu, správy životního 
cyklu a outsourcování


