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Jak přizpůsobit
podnikání přicházejícím změnám
Redakce

Jednou
z nejzajímavějších
letošních květnových akcí
byl seminář pořádaný
společností Industrial
Technology Systems
(ITS). Tihomir Erdeljac,
ředitel této společnosti,
po přivítání hostů, kterými
byli prof. Milan Zelený,
vystupující za nadaci ZET
Foundation, a Hermann
Kaineder, ředitel Siemens
Industry Software pro
Rakousko, Švýcarsko
a Českou republiku, se
pustil do vlastní
prezentace a hned na
začátku rozvinul svoji tezi
o potenciálu lidí v naší
zemi, kterou jsem zmínil
už v úvodníku minulého
čísla časopisu CAD.
Mluvil o historii slavných
lidí a nechyběli mezi nimi
Tomáš Baťa, Emil Kolben,
Čeněk Daněk, Emil
Škoda, Josef Ressel,
František řižík, František
Wichterle, Jan a František
Sigmundovi a další.
A nemohla chybět ani
zmínka Karlu Čapkovi
a jeho slavné hře R.U.R.,
ze které se do všech
světových jazyků dostalo
slovo robot.
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Tihomir Erdeljac

Hovoøil ovšem také o vývoji v letech 1945 až
1989, kde zmínil v podstatì nedotèený prùmysl válkou, odmítnutí Marshallova plánu, RVHP
a pìtiletky. Skláøský, textilní a energetický prùmysl byl v té dobì stále na svìtové špièce, ve
strojírenství a automobilovém prùmyslu jsme
byli na špici aspoò ve Východním bloku.
Dìní od roku 1990 poznamenala kupónová privatizace. V roce 2009 zamìstnává
zemìdìlství 3 % obyvatelstva, prùmysl 38 %
a služby 59 %. Jak se ukáže, toto dìlení bude
dùležité v kontextu pøednášky profesora Zeleného. Smutným konstatováním by mohlo být,
že v èeských rukách, kromì energetiky, není
žádný významnìjší podnik. Na druhou stranu
je náš automobilový prùmysl jedním z nejrozvinutìjších v Evropì – Škoda Auto, TPCA,
Hyundai, a je na nìj navázaná pìkná øádka
subdodavatelù.
Spoleènost ITS pùsobí v ÈR už 26 let
a prošla v letech 1990 až 2001 celou øadou
zmìn. Z prkna na poèítaè, z práce ve 2D na
3D a pøidání MKP simulací. Další transformace
pøišla v letech 2001 až 2007, kdy probìhla
kompletní digitalizace konstrukce a všechno je

nyní ve 3D. Od roku 2007 do nynìjška ITS øídí
data a know-how firmy, automatizovala procesy
a vše digitalizuje. Ve výhledu pro následující
léta je pøevod vlastních zákazníkù na nové
digitální prostøedí.

Transformace a metamorfóza,
neboli ekonomika v éře
akcelerující změny
Takový byl titul pøednášky profesora Milana
Zeleného ze ZET Foundation. Tento pán, pøipomínající mi vzezøením i hlasem Jana Wericha,
seznámil posluchaèe se svým pohledem na
souèasný svìt v pøednášce, která o patnáct
minut pøesáhla plánovanou jednu hodinu.
Ale nikdo toho nelitoval. Pøedem je vhodné
poznamenat, že profesor Zelený pøednáší na
Fordham University New York, je poradcem
svìtových vlád a podnikù a jedním z nejvíce
citovaných ekonomù dnešní doby. Trvale žije
v USA ve státì New Jersey.
Z jeho slov vyplývá, že tok svìtové zmìny
se nedá zapomenout ani ignorovat, ani si øíci,
že u nás ne. Je to prostì tok zmìny, který byl
èasto opomenut, protože v minulosti zmìny
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jako pøechod ze zemìdìlství na prùmysl, tzv.
Prùmyslová revoluce, probíhal tak dlouho, že
jsme ani nevnímali, že jde o nezvratnou evoluèní zmìnu. To, co se dìje nyní, nazval érou
akcelerující zmìny. Zmìna z jednoho zpùsobu
života na jiný, která kdysi trvala staletí a pøizpùsobení se jí trvalo celé generace, se dnes
zrychluje do té míry, že jedna jediná generace
mùže takových zmìn zažít celou øadu.
Já jsem se narodil na vesnici,
kde nebyla tekoucí voda,
nebyla elektřina, nebyl telefon.
Svítili jsme dokonce i loučí.
A komunikace byla, že šel
bubeník po vesnici a bubnoval,
vždy rozvinul lejstro a říkal:
„Na vědomost se dává, ...“

Dnes se mluví o digitalizaci a máme už nìkolik
fází digitalizace. Jsou i nové technologie, které
ukazují, že budou digitalizaci velmi závažným zpùsobem mìnit a transformovat. Akcelerace je tedy
velmi významná a je potøeba se jí vìnovat.
Rychlost zmìny je v souèasné dobì nejvíc vidìt na pronikání technologií, a celá øada
podnikù dojela na to, že nepochopila rychlost
zmìny. Jako „dobrý“ pøíklad jmenoval prof. Zelený americký Kodak a jeho instantní fotografie.
„Nìco o tom vím, protože jsem v Rochesteru
studoval a do Kodaku chodil na stáže jako student. A byl jsem vždycky unesen kvalitou lidí. To
všechno byli geniální lidé, mnozí z nich nositelé
Nobelovy ceny. A byl jsem už jako student pøekvapen, že nechali Kodak vlastnì odejít a dnes
už neexistuje, zbankrotoval. Pøes všechny génie
se jim nepodaøilo zachytit rychlost zmìny.“
Pronikání nových technologií demonstroval
prof. Zelený na následujícím grafu.
Hnìdá køivka patøí technologii instantní fotografie, fialová se týká digitalizace. Prof. Zelený
øíká: „Kodak mìl instantní fotografii a digitalizace se zaèala objevovat, ale jenom v koncepci,

Pronikání nových technologií
Pozor na rezistenci!
Míra
pronikání
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takže nábìh znalostí na technologii byl pouze
mírný a nikdo si toho v podstatì nevšímal.
Jak nábìh zaèal akcelerovat, to je ten první
kopec na køivce, tak to už bylo samozøejmì
k povšimnutí. Už se o tom mluvilo a v Kodaku
dokonce chodili mladí inovátoøi a øíkali: ‚My
máme digitalizaci.‘ A Kodak zbystøil. A øekli:
‚No dobøe, tak nám to tady nechte.‘ To byli na
vrcholku toho kopce a tam zaèíná rezistence.
Podnik to zaèíná zvažovat a staví pružné bariéry, rùzné pøekážky. Zvyšuje marketing na
instantní fotografii, bere inovaèní nápady digitalizace a strká je do trezoru, snaží se nìjakým
zpùsobem všemu zabránit. A protože to je silný
podnik, lidé jsou na instantní fotografii zvyklí
a podnik má spoustu penìz, tak se mu podaøí
nábìh digitalizace srazit. Rozvoj digitalizace
i uvìdomìní si to jde do poklesu – a v tom
nastává ta chyba. Tam ti géniové v tom baráku
øekli: ‚Vidíte, my jsme vám to øíkali, to je jen
móda, už to odeznívá, už je to pryè.‘ A všechen potenciál – peníze i lidi – investovali do
instantní fotografie. A v tom momentu, kdy toto
sami sobì øekli, digitalizace nabìhla tak, že

ĂƐ

už bylo pozdì a podnik už nemohl pøehodit
výhybku na novou technologii tak, aby se stal
významným hráèem.“
Vždy je tøeba brát v úvahu rezistenci. Pøíklad rezistence najdeme už dobì Františka
Køižíka. Ten vymyslel elektromobil dávno pøed
výbušnými motory. Teprve nyní se to obnovilo
v Americe pod názvem Tesla. A rezistence vùèi
elektromobilùm je velmi silná.
Já jsem ze státu New Jersey
a stát New Jersey ještě
nedávno zakázal prodej
elektromobilů Tesla ve státu
New Jersey. Zakázal prodej!
Elon Musk nemohl nabíjecí
stanice postavit v existujících
benzínových stanicích.

Hlavním dnešním problémem inovace není ani tak
ten nápad, kreativita, ale jak pøekonat rezistenci.
Mladým se vìtšinou øíká, když budete pracovat,
budete kreativní a budete plní nápadù, tak lidé

inzerce
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prof. Milan Zelený

vás pøijmou, lidé na to èekají. To ale vùbec ne.
Porsche vyvinul v roce 1905 elektromobil tak fantastických vlastností, že už tehdy mìl elektrické
motory pøímo v kolech. Nebyly v nìm tedy žádné
pøevody z vertikálního na kruhový pohyb. Ale nemohl soutìžit s levným blafajícím a páchnoucím
systémem, který byl o tolik levnìjší. Porsche ale
nebyl hlupák, nebil hlavou proti zdi a nezkazil si
svùj vlastní život tím, že vymyslel elektromobil.
Novým není jen boj s rezistencí. Ještì donedávna technologie vždy mohla projít celým
svým cyklem a teprve, když dosáhla jakéhosi
vrcholu a naplnìní, se zaèaly uplatòovat nové
technologie. Dnes je to tak, že vidíte druhou,
modrou køivku, která má také rezistentní hrb.
Ale døív než tato technologie vùbec dosáhne
nìjakého naplnìní nebo vrcholu, už se zaèíná prosazovat a pronikat další konkurenèní
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technologie a nenechá pøedchozí technologii
ani dosáhnout naplnìní. A takových køivek zde
mùže být nìkolik. To je to, èemu prof. Zelený
øíká akcelerace.

Transformace a metamorfóza
Ekonomika se nám snaží ukázat dva základní
jevy a trendy. První je dost známý, ale nebyl
v ekonomii brán pøíliš vážnì, a øíkáme mu
transformace. To znamená, že to jde o dlouhodobou zmìnu, kdy se dominantní aktivita
pøesouvá z jednoho sektoru na druhý. Jako
lidstvo jsme mìli zpoèátku ekonomiku velmi
primitivní, jen jsme sbírali plody a lovili. Pak
jsme vynalezli zemìdìlství a dlouhá tisíciletí
pøevládalo v lidské èinnosti zemìdìlství. Pak
se objevil prùmysl, prùmyslová revoluce, a nìkolik set let jsme žili v prùmyslové revoluci.

Po druhé svìtové válce se objevil nový sektor
služeb, a ten se rozvinul ve vyvinutých zemích.
Ve smyslu pøevažujícího zapojení zamìstnání
práceschopných jedincù, jsou buï v zemìdìlství nebo v prùmyslu nebo ve službách. Celý
øetìzec zemìdìlství-prùmysl-služby a dnes
státní sektor je øetìzem transformací.
„Jak ukážu, dnes dochází k jakémusi závìru
v tom smyslu, že už nemáme nový sektor lidské
aktivity, která by pokraèovala v øetìzci. A musí dojít ke kvalitativní zmìnì. Nejenom zmìnì
relativního zamìstnání v rùzných sektorech,
ale kvalitativní zmìnì celého systému. Tomu
øíkáme metamorfóza. Pro zapamatování jde
o paralelu, když si pøedstavíte živý organizmus,
tøeba nìjakou housenku, jak se živí ve svém
prostøedí a narùstá a narùstá, pøidává segmenty a v urèitém momentu už nemùže zvýšit
svoji komplexitu a rozmìr. A dochází k tomu,
že se uvnitø vytváøí zárodek nové formy a pak
dojde k zakuklení a porodu motýla. Pøitom ta
housenka a ten motýl je jeden organismus, ale
v rùzných formách. Tomu se øíká metamorfóza.
Tím, jak budu argumentovat, procházíme.“
Tyto dva základní jevy (ani krize, ani recese)
jsou doprovázeny celou øadou rùzných cyklických krizí, depresí a recesí. Problém naší spoleèenské, politické a hlavnì ekonomické vìdy je,
že neumíme rozpoznat, když tyto vìci probíhají
souèasnì, který ten jev, øeknìme napøíklad ztráty nebo poklesu zamìstnanosti, paøí k cyklické
krizi nebo dlouhodobé transformaci.
„V ekonomické vìdì dodnes nemáme
nástroj, který by bezpeènì øekl: tento pokles
zamìstnanosti není cyklický ale patøí do
transformace, kterou prochází. To je selhání
ekonomické vìdy, a já mám jediné vysvìtlení,
proè tento nástroj pro rozlišení nemáme. Žili
jsme v dobì, kdy transformace byly tak dlouhé,
že zahrnovaly nìkolik století a my jsme nebyli
schopni pochopit, proè by to za prvé mìl být
náš zájem a za druhé jsme nemìli lidi, kteøí to
mohli nìjak prožít a øíct ano, takto to vidím.
My jsme vlastnì vlastnì ty vìci chápali teprve,
když už byly v plném rozkvìtu.“
Každý transformaèní nebo metamorfózní
pohyb je doplnìn celou øadou krizí, depresí, recesí, které se po krátké dobì nìjakým
zpùsobem vyrovnají, ale podkladová transformace poøád pokraèuje. Tento proces mùžeme
vidìt na grafu.
Jde o pøíklad americké ekonomiky, sloupec
pøedstavuje celkovou pracovní sílu a všechny ty
sloupce jsou stejné, protože jde o 100 % pracovní síly. První sloupec je zemìdìlství, americká
ekonomika v koloniálních dobách byla z 99 %
zemìdìlská, lidi byli zamìstnáni v zemìdìlství,
neboli celá pracovní síla byla v zemìdìlství,
s výjimkou nìkolika právníkù a kazatelù a co
ještì tehdy spoleènost potøebovala.
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Růst produktivity práce
a jeho vliv na vývoj lidstva
Dùležitým momentem je produktivita práce,
èili zlepšování kvantity i kvality na vynaložené úsilí na pracovníka nebo na odpracované
hodiny. Produktivita práce je základním hnacím motorem vývoje lidstva. Kdyby nebyl rùst
produktivity práce, tak se budoucí generace
nebudou mít lépe než ty pøedchozí. Produktivita práce v zemìdìlství znamená, že mùžete
vyrobit totéž množství zemìdìlských produktù,
ale s menším poètem lidí. V druhém sloupci je
vidìt, že poèet lidí v zemìdìlství klesl, a otevøel
se prostor, ve kterém byli lidé vytlaèeni ze zemìdìlství, a tento prostor (èervený) jsme pak
zaèali nazývat prùmyslovým.
Když se podíváme celkově,
tak vidíme, jak modrá barva
postupně klesá, až
v posledním sloupci už není
vůbec vidět, protože v USA je
dnes v zemědělství pouze
0,5 % celkové pracovní síly.
To ale neznamená, že
zemědělství je v nějakém
špatném stavu. Znamená to,
že pár lidí umí uživit celou
Ameriku, a kdyby bylo nutné,
tak i ještě půlku Ruska.

Když se objevil prùmysl, tak se rozšiøoval a zamìstnával stále více lidí. V urèitém stádiu ale
zaèal také zvyšovat produktivitu. Už nevyrábí
jenom stroje pro zemìdìlství, ale vyrábí i stroje
pro výrobu strojù a dokonce dnes máme systémy, kde stroje vyrábìjí samy sebe, automaticky
samy sebe replikují. Vidíte, že prùmysl se objeví,
zaène narùstat, ale neovládne zamìstnanost

v celé ekonomice, rùst produktivity zaène snižovat poèet lidí v prùmyslu a objeví se opìt
prostor. Na grafu vyznaèený zelenì.
Tento prostor byl po druhé svìtové válce zaplnìn tím, èemu øíkáme sektor služeb. Do druhé
svìtové války ekonomika znala jen zemìdìlství
a prùmysl. Sovìtský svaz napøíklad uznal sektor
služeb až v roce 1956! V USA dosáhl sektor
služeb až 80 procent pracovní síly.
Já, když jsem začínal učit, tak
80 % nás bylo zaměstnáno ve
službách. Produktivita práce
zastihla tento sektor díky
objevu internetu, digitalizace
a ostatních technologií, které
jsou specificky silné
a použitelné pro růst
produktivity práce ve službách.
Po prvním rozmachu s 80 procenty již dnes klesá počet
zaměstnanců ve službách, jak
je vidět v posledním sloupci,
a opět se tam objevuje něco
nového. Člověk by řekl, toto je
výborné, protože kdykoliv se
dostaneme do problémů, tak
se objeví nějaký sektor a tím
to bude vyřešené. Jde jenom
o ten přechod, abychom to
zvládli. A to je chyba!

V posledním sloupci jsme podle profesora Zeleného narazili na koneènou stanici. Nový fialový
sektor už není klasický ekonomický sektor. Je to
stát, který se zpoèátku snaží chovat jako sektor,
ale jelikož je závislý na všech ostatních sektorech
výbìrem daní, tak už nemùže narùst do 80 procent. Pøedstavte si, že bychom z 80 % byli buïto
zamìstnanci státu, nebo nezamìstnaní. Protože

nezamìstnaný èlovìk je vlastnì zamìstnanec
státu, který pobírá urèité státní podpory po urèitou dobu, ale nutnì nic neprodukuje. V USA
dosáhl fialový sektor jen 17 procent a dnes už
rapidnì klesá. Stát se mezi tím staèil zadlužit,
protože politici nechápou, že to prostì nejde.
Zadlužují se a chtìjí stát prostì poøád považovat
za normální sektor, ale nefunguje to.
Námitkou mùže být: „No jo, ale toto nikdy
v historii nebylo.“ A profesor Zelený na to odpovídá: „No tak se naše generace setkává s nìèím,
co nikdy v historii nebylo. Došli jsme ke konci vývojové øady transformací. Jinými slovy, a mùžete
se s tím teï poprat, já tvrdím, že jsou pouze ètyøi
aktivity, které lidé v ekonomice mohou dìlat. Mohou produkovat potraviny (zemìdìlství), mohou
vyrábìt jakékoliv vìci (prùmysl), mohou poskytovat služby (to je to, co teï dìlám, nebo když jdete
ke kadeøníkovi, nebo když si necháte poradit od
finanèníka, doufejme, že dobøe) a nebo, pro zkratku øeknu, nedìlají nic. A já tvrdím, že pátý sektor
neexistuje. Všechno, co se pokusíte vymyslet, je
buïto potraviny, nebo vìci, nebo služba a nebo
nic. Nedìlám nic, jsem nezamìstnaný. A nebo
pracuji nìkde jako úøedník.“
Učím na Columbia University
a FordhamUniversity New York
40 let, tak to víte, že mi prošly
rukama tisíce a tisíce studentů.
A všechny jsem vyzýval, ať
vymyslí pátý sektor, že
dostanou jedničku v kurzu. Ale
za celou tu dobu nikdo nic
nevymyslel. Dokonce jsem za
to nabízel velké odměny. Lidé,
kteří to vyslechnou, hned
zvednou ruku a říkají: „A co
tohle?“ Co pracovat na
mořském dnu a takovéto
hlouposti. Teď je důležité to, že
ve stejné situaci nejsou
všechny ekonomiky. Každá
ekonomika prochází tímto
vývojem, ale každá je někde
jinde. Třeba Somálsko je pořád
v tom prvním sloupci. Čína
donedávna byla ve čtvrtém
sloupci, začala budovat
a vybudovala úspěšně průmysl,
a dneska přechází velmi rychle
do sektoru služeb. A Amerika je
v tom posledním sloupci. Proto
Amerika je, já tomu říkám,
laboratoří budoucnosti, protože
oni se s tím potýkají první.

V tomto okamžiku jsme dospìli zhruba do pùlky
pøednášky a slibujeme, že v pøíštím èísle CAD
4/2016 se dostaneme až do konce.
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