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PŘÍNOSY A ÚSKALÍ ROBOTIZACE PRACOVNÍCH OPERACÍ
Z POHLEDU VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ

BENEFITS AND WEAKNESSES OF ROBOTIZATION OF WORK
OPERATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TEAM LADERS
MAREK, J. & SKŘEHOT, P.A., & VANCL, D. & MARKOVÁ, K. & VARGOVÁ, S.
Abstrakt:

Tento článek shrnuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu RIDWOS, jehož součástí
bylo mimo jiné také provedení polostrukturovaných řízených rozhovorů s 32 team leadery z pěti
výrobních firem z oblasti Automotive a elektrotechnického průmyslu. Účelem provedeného
výzkumu bylo získat informace (zpětnou vazbu) o tom, jak kooperace lidí s roboty na pracovištích
probíhá, jak zaměstnanci vnímají postupný nástup robotizace, jak nahlížejí na technologický vývoj v
této oblasti a jakým způsobem robotizace ovlivnila kulturu práce (včetně kultury bezpečnosti) na
jejich pracovištích. Navzdory malému vzorku respondentů, přinesl provedený výzkum přesvědčivé
výsledky. Pro utřídění získaných poznatků byla použita metoda grupování využívající předem
definovanou bodovou škálu. Medián hodnot pro každou skupinu respondentů pak umožnil
kvantitativně vyjádřit převažující postoje v rámci jednotlivých sledovaných aspektů (tj. pozitivní vs.
negativní). Z výsledků vyplynulo, že v jedné firmě k robotizaci převládal výrazně pozitivní přístup,
zatímco v ostatních čtyřech byly pozitivní postoje výrazně tlumeny řadou úskalí a negativ, které
robotizace přinesla. Ve všech pěti případech nicméně byla potvrzena původní výzkumná hypotéza,
a to, že robotizace pracovních operací přináší pro danou firmu pozitiva a zaměstnanci ve využívání
robotů při práci spatřují přínosy.

Abstract:

This article summarizes the results of research carried out within the RIDWOS project, which
included, among other things, conducting semi-structured controlled interviews with 32 team
leaders from five manufacturing companies in the automotive and electrical engineering
industries. The purpose of the research was to obtain information (feedback) on how people
cooperate with robots in the workplace, how employees perceive the gradual onset of
robotization how they view technological developments in this area and how robotization has
affected the work culture in their workplaces. Despite the small sample of respondents, the
research yielded convincing results. A grouping method using a predefined point scale was
used to classify the acquired knowledge. The median of the values for each group of
respondents then made it possible to quantify the prevailing attitudes within the individual
monitored aspects (ie positive vs. negative). The results showed that in one company a
significantly positive approach to robotization prevailed, while in the other four positive
attitudes were significantly dampened by a number of weaknesses and negatives that
robotization brought. In all five cases, however, the original research hypothesis was
confirmed, namely that robotization of work operations brings benefits for the company and
employees see the use of robots at work.
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Úvod
Neustále narůstající počet instalovaných robotů nejen v ČR, ale po celém světě, jednoznačně
ukazuje, jaký boom tento segment průmyslového odvětví v posledních letech zažívá.
Z každoročních statistik mezinárodní robotické federace není obtížné predikovat počty
instalovaných robotů v dalších letech. S tím, v jaké krizi se v současné době nachází trh práce, kdy
poptávka firem nejen po kvalifikovaných, ale i nekvalifikovaných pracovnících, mnohonásobně
převyšuje reálně dostupnou pracovní sílu, budou počty instalovaných robotů stále narůstat. K této
skutečnosti bezpochyby napomáhá i fakt, že ceny průmyslových robotů postupně klesají, takže lze
v horizontu dvaceti let předpokládat jejich masové využívání [1]. Přínosy robotizace pro firmy se
všeobecně hodnotí veskrze kladně. Zvýšení efektivity a produktivity pozitivně promítnutých do
ekonomických ukazatelů je pro top management firem jistě líbivý a robotizace a její další rozvoj má
v tomto ohledu zelenou. Jak ale robotizaci vnímají ti, kteří jsou s roboty v každodenním kontaktu?
Existují vedle zřejmých pozitivních stránek provozu robotů i nějaké negativní důsledky? O těch se
na veřejnosti již tak často nemluví, neboť se jedná do značné míry o citlivé společenské téma.
Tento fenomén jsme se pokusili prozkoumat v rámci řešení výzkumného projektu RIDWOS.
V roce 2020 a 2021 jsme provedli tři série terénních šetření v pěti vybraných průmyslových
firmách, kde jsou roboty již delší čas používány. První etapa šetření byla zaměřena na návštěvu
v těchto firmách, vytipování robotizovaných pracovních operací vhodných pro detailnější výzkum a
provedení skupinových rozhovorů s manažery a odbornými pracovníky z daných firem metodou
focus group, jejímž cílem bylo vyspecifikovat obsah a rozsah dotazníkového šetření mezi řadovými
zaměstnanci, resp. dotazování mezi team leadery (2020). Druhá etapa šetření pak představovala
provedení vlastního dotazníkové šetření a třetí etapa pak provedení řízených polostrukturovaných
rozhovorů s team leadery (2021). Účelem tohoto výzkumu bylo objektivizovat jak pozitiva, tak i
negativa spojená s provozem robotů v těchto firmách s cílem potvrdit či vyvrátit stanovenou
výzkumnou hypotézu.
Je nesporné, že robot dokáže pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, není nemocný, je
rychlý, efektivní a na nic si nestěžuje, ale co když se tento plechový pracovník porouchá? Kdo za
něj musí pod časovým tlakem odvést práci a kdo ho bude vlastně obsluhovat, resp. seřizovat?
Mohou, a především chtějí to dělat všichni zaměstnanci? A co když tento nemluvný
„spolupracovník“ zajistí to, že na pracovišti násobně ubude „živých“ zaměstnanců, což se
v konečném důsledku může projevit i na zhoršení mezilidských vztahů v rámci celé firmy? Mohou
přebíjet tyto negativní skutečnosti i ony vyzdvihované výhody plynoucí z provozování robotů? Tyto
a další otázky zajímají nejen odbornou veřejnost, ale pochopitelně také manažery dotčených firem.
Jedná se totiž o aspekty, které utvářejí kulturu práce v dané firmě. A tu si dnes zaměstnanci stále
více uvědomují a berou ji do úvahy i při rozhodování o svém dalším kariérním rozvoji či setrvání
v daném zaměstnání [1]. A ač chceme či ne, kvalifikovaný a motivovaný personál představuje pro
zaměstnavatele drahocenný kapitál, který je potřeba si hýčkat, neboť se ho na pracovním trhu
příliš nedostává.
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Metodika sběru dat
Hlavním cílem tohoto šetření bylo zmapovat postoje a názory team leaderů, kteří vedou
pracovní skupiny zaměstnanců, kteří dennodenně přicházejí do přímého pracovního kontaktu
s roboty nebo s nimi přímo pracují. Snahou bylo získat informace (zpětnou vazbu) o tom, jak tato
kooperace lidí s roboty probíhá, jak zaměstnanci vnímají zavádění robotizace pracovních operací,
jak nahlížejí na technologický vývoj v této oblasti a jak robotizace ovlivnila úroveň kultury
bezpečnosti na těchto pracovištích.
Pro tento výzkum byla definována jedna základní hypotéza, jejíž platnost měl provedený sběr
dat ověřit či vyvrátit. Hypotéza zněla: Robotizace pracovních operací na daném pracovišti
přinesla jasná pozitiva a zaměstnanci ve využívání robotů při práci spatřují přínosy.
Jako technika předvýzkumu byla zvolena kombinace prohlídky vybraných pracovišť, kde jsou
průmyslové roboty používány, a individuální rozhovory s vedoucími těchto pracovišť. Na tuto část
pak navázal samotný výzkum, který spočíval nejprve v pečlivé přípravě otázek určených pro řízené
polostrukturované rozhovory s jednotlivými team leadery a jejich následné provedení in situ.
Současně s tím probíhalo také dotazníkové šetření mezi samotnými zaměstnanci, jehož výsledky
jsou shrnuty v samostatné publikaci [2].
Zásadou pro provedení výzkumu za využití polostrukturovaného individuálního rozhovoru je,
že toto interview musí být provedeno dle předem připravené kostry témat, která je vymezena
několika výchozími otázkami. Během rozhovoru samotného je pak úkolem výzkumníka za využití
doplňujících otázek usměrňovat rozhovor s respondentem tak, aby se respondent mohl otevřeně
vyjádřit ke všem okruhům otázek, avšak nesmí dojít k nežádoucímu odklonu od merita věci, což by
mohlo vést k získání zkreslených nebo nepoužitelných odpovědí.
V rámci rozhovoru tak byla aplikována Kerlingerova technika [3], která je založena na
dodržení sedmi kritérií:
• Otázka musí mít vztah k výzkumnému problému.
• Typ a forma otázky musí odpovídat typu a charakteru informace.
• Otázka musí být jasná a nedvojsmyslná.
• Otázka nesmí být sugestivní.
• Otázka nemá stavět na informacích, které respondent nezná.
• Otázka nemá být formulována tak, aby byla emocionálně přijatelná.
• Otázka nemá navádět k sociálně žádoucím odpovědím.
Pro řízené rozhovory jsme definovali pět výchozích otevřených otázek projektivního typu:
1. Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi řízeném pracovišti.
2. Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?
3. Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně kvalifikace a požadavků na
znalosti zaměstnanců?
4. Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování zaměstnanců při práci, jejich stereotypy
a návyky?
5. Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace pracovišť do budoucna?
Účelem rozhovorů nebylo odhalit nedostatky na jednotlivých pracovištích nebo v organizaci
práce, nýbrž získat podpůrná data pro ověření stanovené výzkumné hypotézy. S ohledem na
epidemickou situaci nebylo možné rozhovory provést osobně "face to face", a proto byla použita
metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Odpovědi byly zaznamenávány pouze
formou poznámek, tj. audiozáznam nebyl pořizován.

BOZP2021

9.11.2021

Strana 60

Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health
Odpovědi získané při řízených rozhovorech byly následně vyhodnoceny dvěma metodami:
A) kvantitativní analýzou metodou grupování a
B) kvalitativní obsahovou analýzou.
Ad A) Grupování získaných odpovědí bylo provedeno za využití níže uvedené kategorizační
tabulky, která poskytuje zjednodušené agregované informace o názorech vedoucích pracovníků na
jednotlivé okruhy témat, které byly předmětem řízeného rozhovoru. Jednotlivé odpovědi byly
obodovány způsobem uvedeným v Tab. 1 a ze získaných skóre byl proveden:
• Výpočet průměru ze všech hodnot pro každého respondenta v hodnocené skupině –
výstupem je hodnota v intervalu 1 ; 5.
• Výpočet mediánu z hodnot získaných dle bodu 1 v rámci množiny respondentů v celé
hodnocené skupině – výstupem je hodnota v intervalu 1 ; 5.
Interpretace získaných výsledků pak byla taková, že hodnota mediánu vyšší jak 3,5 indikuje,
že na daném pracovišti mělo zavedení robotizace pozitivní dopady, zaměstnanci se s roboty sžili,
přijali je kladně, rozšířili si svou kvalifikaci, získali nové dovednosti a v další robotizaci vidí pozitivní
perspektivy. Výsledky pro jednotlivé firmy, kde byly rozhovory provedeny, jsou shrnuty v Tab. 2.
Ad B) Kvalitativní obsahová analýza pak byla použita pro deskripci a utřídění informací
získaných od jednotlivých respondentů. Získané odpovědi proto byly nejprve roztříděny do dvou
skupin: Příležitosti a Úskalí. Následně byly identifikovány podobné proměnné znaky jednotlivých
odpovědí a to tak, aby bylo možné definovat konkrétní převládající postoje v dané skupině
vedoucích pracovníků. Agregované výsledky kvalitativní obsahové analýzy shrnuje Tab. 3.
Tab. 1 Přehled položených otázek, sledovaných aspektů a bodová škála pro hodnocení.
Otázka

Sledovaný aspekt
5

1) Uveďte přínosy a
úskalí při používání
robotů na Vámi
řízeném pracovišti.
2) Jak vnímají Vaši
podřízení používání
robotů na pracovišti?

1

Přínosy

Přínosy značné

Přínosy jen dílčí

Přínosy žádné

Úskalí

Úskalí žádné

Úskalí dílčí

Úskalí značné

Bez robotů se
obejdeme

Roboti při práci
nepomáhají

Přijetí robotizace
lidmi
Vliv robotizace na
pracovní trh
Vliv robotizace na
kvalifikaci
zaměstnanců

3) Jakým způsobem se
promítlo používání
robotů do úrovně
kvalifikace a požadavků Vliv robotizace na
na znalosti
dovednosti a
zaměstnanců?
motivaci
zaměstnanců
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Principiální varianty odpovědí
Bodové skóre
3

Roboti při práci
pomáhají/sžili se s
nimi
Roboti vytvářejí
nové pracovní
příležitosti
Kvalifikace
zaměstnanců se
zvýšila
Zaměstnanci
získali nové
dovednosti, nebo
vyšší motivaci

Roboti významně
neovlivňují
pracovní trh
Kvalifikace
zaměstnanců
zůstala beze
změny
U zaměstnanců
nedošlo k žádné
změně

Roboti berou
lidem práci
Kvalifikace
zaměstnanců se
snížila
Dovednosti nebo
motivace
zaměstnanců se
snížily (lenost,
otupělost…)
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Otázka

Sledovaný aspekt

4) Myslíte si, že
robotizace pracovišť
ovlivnila chování
zaměstnanců při práci,
jejich stereotypy a
návyky?

Vliv robotizace na
pracovní
výkonnost
zaměstnanců
nebo BOZP

5) Jaké máte očekávání
s ohledem na vývoj
robotizace pracovišť do
budoucna?

Trendy a tempo
další robotizace
Výhledové efekty
robotizace na svět
práce

Principiální varianty odpovědí
Bodové skóre
5
3
1
Robotizace
Zaměstnanci se
Zaměstnanci se
neměla vliv na
zlepšili v pracovní
zhoršili v pracovní
pracovní
výkonnosti
výkonnosti
výkonnost
Zaměstnanci
Robotizace
Zaměstnanci
začali práci dělat
neměla vliv na
začali práci dělat
efektivněji
efektivitu práce
méně efektivně
Zaměstnanci
Robotizace
Zaměstnanci
začali práci dělat
neměla vliv na
začali práci dělat
bezpečněji
bezpečnost práce méně bezpečně
Robotizace na
Robotizace na
Robotizace na
pracovištích bude pracovištích bude pracovištích
intenzivně
pokračovat jen
nebude dále
pokračovat
pozvolna
pokračovat
Robotizace bude
Robotizace
Robotizace bude
mít významně
nebude mít na
mít negativní
pozitivní efekty na svět práce zásadní efekty na svět
svět práce
dopad
práce

Poznámka: V případě, že se respondent k danému tématu nevyjádřil, anebo se vyjádřil
nejednoznačně (např. si v průběhu rozhovoru protiřečil), nebyla jeho odpověď dále hodnocena
(v Tab. 2 označeno symbolem ̶ ).
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Výsledky
Tab. 2 Výsledky kvantitativní analýzy pro jednotlivé firmy.
Firma č. 1
Otázka
1

1

Respondent
2
3

4

Přínosy

5

5

5

5

Úskalí

5

̶

1

1

Přijetí robotizace lidmi

5

5

5

5

Vliv robotizace na pracovní trh

3

1

̶

̶

5

5

5

5

̶

5

1

̶

Postoje/názory

Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi řízeném
pracovišti.

2 Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?

3

Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně
kvalifikace a požadavků na znalosti zaměstnanců?

Vliv robotizace na kvalifikaci zaměstnanců
Vliv robotizace na dovednosti a motivaci
zaměstnanců

4

Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování
zaměstnanců při práci, jejich stereotypy a návyky?

Vliv robotizace na pracovní výkonnost zaměstnanců
nebo BOZP

5

5

5

5

Trendy a tempo další robotizace

5

5

5

̶

Výhledové efekty robotizace na svět práce

3

5

3

3

4,50

4,50

3,75

4,00

Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace pracovišť
5
do budoucna?

Průměr skóre
Medián skóre
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Firma č. 2
Respondent

Otázka

Postoje/názory

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Uveďte přínosy a úskalí při
1 používání robotů na Vámi
řízeném pracovišti.

Přínosy

5

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

Úskalí

1

3

1

3

3

3

1

1

1

1

̶

1

3

1

3

1

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

̶

̶

3

3

1

1

1

1

1

1

5

3

̶

̶

3

1

Vliv robotizace na kvalifikaci
zaměstnanců

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Vliv robotizace na
dovednosti a motivaci
zaměstnanců
̶

5

̶

5

5

̶

̶

1

̶

̶

̶

5

5

5

̶

̶

Myslíte si, že robotizace
pracovišť ovlivnila chování
4
zaměstnanců při práci, jejich
stereotypy a návyky?

Vliv robotizace na pracovní
výkonnost zaměstnanců
nebo BOZP

5

3

5

5

5

1

3

5

5

5

5

1

1

5

5

5

Jaké máte očekávání
5 s ohledem na vývoj robotizace
pracovišť do budoucna?

Trendy a tempo další
robotizace
Výhledové efekty robotizace
na svět práce

5

3

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

1

3

3

1

̶

5

3

3

3

3

1

5

3

3

3,75

3,25

4,33

3,89

3,00

3,57

3,67

3,75

3,75

4,71

3,67

3,75

4,50

4,00

3,75

2

Přijetí robotizace lidmi
Jak vnímají Vaši podřízení
používání robotů na pracovišti? Vliv robotizace na pracovní
trh

Jakým způsobem se promítlo
používání robotů do úrovně
3
kvalifikace a požadavků na
znalosti zaměstnanců?

Průměr skóre 4,14
Medián skóre
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Firma č. 3
Otázka
1

Respondent

Postoje/názory

Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi
řízeném pracovišti.

2 Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?

1

2

3

4

5

Přínosy

5

5

5

5

5

Úskalí

3

3

̶

3

1

Přijetí robotizace lidmi

5

5

5

5

5

Vliv robotizace na pracovní trh

1

3

̶

̶

3

Vliv robotizace na kvalifikaci zaměstnanců

1

3

3

5

5

Vliv robotizace na dovednosti a motivaci
zaměstnanců

3

3

3

̶

3

3

Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně
kvalifikace a požadavků na znalosti zaměstnanců?

4

Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování
zaměstnanců při práci, jejich stereotypy a návyky?

Vliv robotizace na pracovní výkonnost
zaměstnanců nebo BOZP

5

3

3

5

5

5

Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace
pracovišť do budoucna?

Trendy a tempo další robotizace

5

̶

3

3

5

Výhledové efekty robotizace na svět práce

3

1

̶

̶

̶

3,44

3,25

3,67

4,33

4,00

Průměr skóre
Medián skóre

BOZP2021

3,67

9.11.2021
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Firma č. 4
Otázka
1

Respondent

Postoje/názory

Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi řízeném
pracovišti.

2 Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?

1

2

3

Přínosy

5

3

3

Úskalí

3

3

1

Přijetí robotizace lidmi

5

5

5

Vliv robotizace na pracovní trh

̶

1

3

3

Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně kvalifikace
a požadavků na znalosti zaměstnanců?

Vliv robotizace na kvalifikaci zaměstnanců

3

3

5

Vliv robotizace na dovednosti a motivaci zaměstnanců

5

5

̶

4

Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování zaměstnanců při
práci, jejich stereotypy a návyky?

Vliv robotizace na pracovní výkonnost zaměstnanců nebo
BOZP

3

5

5

5

Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace pracovišť do
budoucna?

Trendy a tempo další robotizace

5

5

5

Výhledové efekty robotizace na svět práce

5

5

1

4,25

3,89

3,50

Průměr skóre
Medián skóre

BOZP2021

9.11.2021

3,89
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Firma č. 5
Otázka
1

Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi řízeném
pracovišti.

2 Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?
Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně
3
kvalifikace a požadavků na znalosti zaměstnanců?
4

1

Respondent
2
3

4

Přínosy

5

3

5

5

Úskalí

3

1

1

1

Přijetí robotizace lidmi

5

5

5

5

Vliv robotizace na pracovní trh

3

3

3

̶

Vliv robotizace na kvalifikaci zaměstnanců
Vliv robotizace na dovednosti a motivaci
zaměstnanců

3

5

3

3

̶

5

̶

3

Vliv robotizace na pracovní výkonnost zaměstnanců
nebo BOZP

5

5

5

3

Trendy a tempo další robotizace

5

5

5

5

Výhledové efekty robotizace na svět práce

5

1

5

5

4,25

3,67

4,00

3,75

Postoje/názory

Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování
zaměstnanců při práci, jejich stereotypy a návyky?

Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace pracovišť
5
do budoucna?

Průměr skóre
Medián skóre

BOZP2021

9.11.2021

3,88
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Tab. 3 Výsledky kvalitativní obsahové analýzy.
Otázka 1

Uveďte přínosy a úskalí při používání robotů na Vámi řízeném pracovišti.
PŘÍNOSY

 Při nasazení robotizace může pracovní činnosti
vykonávat méně zaměstnanců. Robot sám vykoná
práci za několik zaměstnanců.
 Roboty nejsou nemocné a pracují 24 hod. denně 7
dní v týdnu.
 Dochází k eliminaci těžké manuální práce.
 Roboty nemají negativní lidské vlastnosti (myšleno
v kontextu zaměstnanců „potížistů“).
 Zvýšení produktivity, rychlosti a kvality práce.
 Automatizace výrobních procesů.
 Provoz robotů je levnější než zaměstnávat
zaměstnance. Robot sám navíc vykoná daleko více
práce než samotný zaměstnanec.
 Modernější stroje jsou méně poruchové a s velkou
pravděpodobností se dá určit jejich zastavení (např.
z důvodu potřeby doplnění materiálu).

ÚSKALÍ
 Starší roboty jsou náchylnější k častějším poruchám,
tj. častějšímu zastavení výroby. V této souvislosti
potřebují více oprav/seřízení což zvyšuje náklady na
jejich údržbu.
 Roboty mohou obsluhovat pouze kvalifikovaní
zaměstnanci. Najít vhodné lidi pro práci s roboty je
obtížné. Někteří zaměstnanci se pro práci s roboty
nehodí a musejí být po čase přeřazeni na jinou práci.
 U starších zaměstnanců (55+) je častým problémem
jejich rekvalifikace na práci s roboty, resp. na práci
s moderními technologiemi. I přesto, že se těmto
zaměstnancům nabízejí rekvalifikační kurzy, tak je
odmítají z důvodu obavy/strachu práce s moderními
technologiemi. Raději se nechávají přeřadit na jinou
práci v rámci firmy.
 U některých zaměstnanců převládá názor, že roboty
berou lidem práci.

 Nasazením robotizace se na pracovištích snížil počet
zaměstnanců. Někteří vedoucí zaměstnanci to vítají,
jelikož „lidé jsou potížisti“.

 Ze zaměstnanců dlouhodobě pracujících ve firmě se
jen málo z nich (především těch nadšených pro
moderní technologie) přizpůsobilo pro práci s roboty.

 Vždy, když se na pracovišti nainstaluje robot, který
vykonává práci za zaměstnance, tak tento
zaměstnanec je vždy přeřazen na jinou práci v rámci
firmy.

 V minulosti pracovalo na pracovišti např. 100
zaměstnanců. Lidský kontakt tak byl velký a pro firmu
přínosný („firma více žila“). Lidé se více potkávali na
např. na obědě, více se osobně poznávali, vedli
rozhovory i o mimopracovních věcech. V současnosti
díky používaní robotů zůstalo na pracovišti cca 20
zaměstnanců a lidské/sociální kontakty se významně
omezily. Dříve mistr často chodil mezi zaměstnance
do výroby a komunikoval s nimi, dnes sedí celou
směnu u PC a se zaměstnanci se vidí minimálně.
 Z pohledu sociálních kontaktů např. na jednom
pracovišti vedle sebe pracovalo několik
zaměstnanců, nebo se zaměstnanci potkávali více na
obědě a mohli se více vzájemně poznávat, vést
rozhovory i o mimopracovních záležitostech apod.
V současnosti se lidé potkávají na obědech v daleko
menší míře nebo dokonce vůbec.
 V současnosti jsou pro práci s roboty nadšení
především mladí lidé, kteří jsou na moderní
technologie zvyklí a pracují s nimi.
 V případě, že je robot špatně nastaven/seřízen a
vyrábí vadné kusy, tak tuto činnost provádí až do
doby, než se na to přijde (riziko značné zmetkovosti).
 Nasazení většího množství robotů brání vysoká
pořizovací cena.
 Roboty si nedokážou poradit při vzniku mimořádné
události (např. nedokážou objet překážku, naráží do
ní a způsobí škodu).
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Otázka 2

Jak vnímají Vaši podřízení používání robotů na pracovišti?
PŘÍNOSY

 Zaměstnanci jsou roboty fascinováni.
 Zaměstnanci vítají, že roboty jim ulehčují práci.
 Zaměstnanci přijali používání robotů bez problémů.
Vnímají instalování robotů jako instalaci každého
jiného nového zařízení.
 Před cca osmi lety, když se ve firmě začala nasazovat
robotizace, tak mezi zaměstnanci panovaly obavy, že
roboty lidem vezmou práci. V současnosti již tyto
obavy nejsou. Lidé vnímají pozitiva zavádění
robotizace.

ÚSKALÍ
 Pakliže je robot v provozu, tak zaměstnanci nemají
možnost na malé pauzy během práce (před
nasazením robotizace to bylo možné v rámci určitých
mezí). Lidé se tak vlastně řídí tempem robotu.
 Někteří zaměstnanci provádějí manuální práci,
kterou jinde již vykonávají roboty. Z tohoto důvodu
jsou některými zaměstnanci vnímány jako nežádoucí
konkurence.

 Nasazením robotizace se vytvořila nová pracovní
místa (např. seřizovači, údržbáři).
 V rámci rekvalifikace na práci s roboty si zaměstnanci
kariérně polepšili (výkon odbornější práce, lepší
platové ohodnocení). Dá se říci, že mají „více peněz
za méně práce“.

Otázka 3

Jakým způsobem se promítlo používání robotů do úrovně kvalifikace a požadavků na
znalosti zaměstnanců?
PŘÍNOSY

ÚSKALÍ

 Je potřeba dosažení vyšší kvalifikace
(zaškolení/zaučení) na obsluhu/údržbu robotu.

 Osvojení si práce s robotem trvá u některých
zaměstnanců i několik let.

 Osvojení si práce s robotem trvá u většiny
zaměstnanců zpravidla několik měsíců.

 Zaměstnavatel neorganizuje vlastní kurzy
programování robotů, a plně toto zaškolení nových
zaměstnanců provádí externí firma. Vedoucí
zaměstnanci by ocenili, kdyby se výuka zajišťovala
vlastními silami, tj. v rámci podnikové školy práce.

Otázka 4

Myslíte si, že robotizace pracovišť ovlivnila chování zaměstnanců při práci, jejich
stereotypy a návyky?
PŘÍNOSY

 Zaměstnanci jsou při práci s roboty více obezřetní
kvůli tomu, že jsou nebezpeční a rovněž kvůli jejich
vysoké pořizovací hodnotě (bojí se jejich poškození a
vzniku hmotné škody).

ÚSKALÍ
 Zaměstnanci nemohou nechat robota bez dozoru.
Když se např. zastaví, tak musí zaměstnanci ihned
reagovat a situaci vyřešit. Je třeba neustálého
dozoru.
 Nasazením robotizace se zvýšila složitost logistiky.
Dříve, když si zaměstnanci výrobní proces řídili sami,
tak byla logistika jednodušší.
 Noví zaměstnanci se bojí pracovat s roboty
(obsluhovat/seřizovat), neboť to jsou složitá a drahá
zařízení. Po zapracování se (u někoho i několik let)
obavy odpadají.
 Někteří zaměstnanci (např. seřizovači) „zlenivěli“,
díky moderním technologiím mají práci „jednodušší“,
resp. nejsou nuceni vynakládat takové úsilí při práci
jako dříve. Dříve, když se něco pokazilo, tak museli
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důsledně hledat zdroj problému. V současnosti je
celý výrobní proces digitalizován (čidla, displeje a jiná
IT zařízení) neustále zprostředkovávají aktuální
informace o výrobním procesu (např. hlášení
poruchy s přesným určením místa poruchy).
Zaměstnanci tak již nemusejí přesné místo poruchy
odhalovat sami.

Otázka 5

Jaké máte očekávání s ohledem na vývoj robotizace pracovišť do budoucna?
PŘÍNOSY

 Zcela určitě nedojde k plnému nahrazení člověka
robotem při práci, jak se obávají někteří lidé.
 Je možné, že stroje budou v budoucnosti zcela
samostatné (bezobslužné). Vždy ale bude zapotřebí,
aby je dozoroval člověk.
 Robotizace je jednoznačně dobrá cesta do budoucna.
Především je potřeba nahrazovat těžkou manuální práci
nasazením robotů a rovněž je třeba modernizovat
všechny „zastaralé“ provozy.
 Vždy budou existovat pracoviště, resp. pracovní
činnosti, které nepůjdou robotizovat, jelikož se
neobejdou bez přítomnosti člověka (např. práce
seřizovačů robotů).
 Robotizace se bude neustále rozvíjet.
 V budoucnu bude stále více docházet ke zvýšení úrovně
komunikace mezi strojem a člověkem.
 Díky robotizaci se budou moci lidé přeškolit na
odbornější práci, čímž získají vyšší kvalifikaci a na trhu
práce větší jistotu při získávání práce.

ÚSKALÍ
 Starší lidé (55+) se budoucnosti a rozvoje
robotizace spíše obávají. Jsou rádi, že se dokázali
přizpůsobit současnému stavu a u toho by
nejraději setrvali. Motivace v podobě rozvoje
robotizace a práce s novými technologiemi u nich
převážně nepřevládá.
 Robotizace se nasazuje ve velkém, ale robotizovat
drtivou většinu pracovních činností není správné. I
přesto, že za lidi převezmou práci roboty a lidem
bude zaručen příjem, co potom lidé budou dělat?
Lidem musí zůstat nějaká práce!
 Je možné, že roboty budou v budoucnosti natolik
inteligentním, že začnou ohrožovat lidstvo.
 Někteří zaměstnanci se domnívají, že roboty
v budoucnu vezmou lidem práci.
 Nebezpečí je hrozba z oblasti IT ve smyslu zneužití
robotů (hackerské útoky).

Shrnutí výsledků a diskuse
Z výsledků uvedených v Tab. 2 se lze dozvědět, že názory oslovených team leaderů se
poměrně lišily. Nejpozitivněji na robotizaci nahlíželi respondenti z Firmy č. 1. Naproti tomu team
leadeři z ostatních čtyř firem byli k problematice robotizace výrazně skeptičtější. Pro objektivní
interpretaci výše uvedených hodnot je ale na místě zdůraznit, že se nejedná o statisticky
reprezentativní vzorek. Řízených rozhovorů se totiž zúčastnilo jen 32 respondentů, což nesporně
vylučuje možnost tyto výsledky generalizovat. Na druhou stranu je ale potřeba zmínit, že uvedené
šetření bylo provedeno ve firmách, které z pohledu celkového počtu nainstalovaných robotů patří
mezi největší v ČR. Nad to je nutné si uvědomit, že zavedení robotizace výrazně redukuje nejen
počty pracovníků v dělnických profesích, ale i jejich team leaderů, takže získání třicítky těchto
respondentů pro účely provedeného šetření představoval poměrně náročný úkol.
Jak lze vidět v Tab. 2, ve všech pěti případech byla hodnota mediánu skóre vyšší jak 3,5, což
potvrzuje stanovenou výzkumnou hypotézu (viz výše). Pokud jde o kvalitativní vyhodnocení, pak
v Tab. 3 jsou v agregované podobě uvedeny převažující názory oslovených team leaderů.
Zde uvedené odpovědi podávají určitý obrázek o tom, jakým způsobem se robotizace promítla,
resp. promítá do kultury práce v dané firmě, a jakým způsobem se změnily pracovní návyky
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zaměstnanců, včetně jejich přístupu k BOZP. V Tab. 4, která podává kvantitativní shrnutí výsledků,
jsou uvedeny i celkové počty zaměstnanců, kteří v daných firmách s roboty pracují (vč. pracovníků
údržby a seřizovačů).
Tab. 4 Kvantitativní shrnutí výsledků provedeného výzkumu.
Počet respondentů
(team leaderů)

Počet zaměstnanců
(operátoři výroby,
údržbáři, seřizovači)

Medián skóre

Firma č. 1

4

48

4,25

Firma č. 2

3

9

3,89

Firma č. 3

16

237

3,75

Firma č. 4

5

15

3,67

Firma č. 5

4

22

3,88

Celkem

32

331

Pracoviště

Závěr
Zavádění robotizace má jeden neoddiskutovatelný pozitivní dopad, a to zlepšení úrovně
ochrany zdraví zaměstnanců. Roboty dokážou převzít těžkou a namáhavou práci, nevadí jim práce
ve ztížených pracovních podmínkách a pracují v taktu, kterému by i ten nejzdatnější člověk jen
stěží kdy stačil. Robotizace má i jasné ekonomické přínosy, což je ostatně hlavním důvodem, proč
se stále více firem rozhoduje pro jejich využívání. Jak ale moudře praví české přísloví „není vše
zlato, co se třpytí“, tak i robotizace sebou nesporně přináší i jistá negativa. A ta by měla být jasně
popsána, aby byl celkový obrázek o využívání robotů na pracovištích skutečně objektivní. A o to
jsme se alespoň rámcově pokusili v rámci našeho výzkumu.
To, o čem se aktuálně vede největší diskuse, je kardinální otázka, zda roboti vezmou lidem
práci či nikoli. Ve skutečnosti ale tato otázka spočívá v hledání odpovědi na to, zda se lidé mají
obávat toho, že robotizace bude mít negativní dopady na kvalitu jejich životů, resp. zda ohrozí
jejich sociální jistoty. Stále zřetelněji se ale ukazuje, že tyto obavy jsou veskrze liché. Nelze jistě
paušálně tvrdit, že by zavádění robotů nevedlo k postupnému snižování počtu zaměstnanců
v některých provozech, ale je potřeba si také přiznat, že se jedná pouze o pracovní sílu podílející se
na primárních výrobních operacích, které jsou obvykle velmi náročné a namáhavé. To, co ale i naše
šetření ukázalo, je skutečnost, že lidé, kteří výrobní provozy (v důsledku robotizace) opouštějí,
nacházejí uplatnění jinde. Navíc právě skutečnost, že roboty jsou jen stroje mající své přednosti ale
též nedostatky, dává těmto lidem skvělou příležitost rekvalifikovat se na jejich technickou
podporu, na seřizovače či údržbáře. Případně mají možnost přejít na jiná pracoviště, nebo dělat
jinou práci, kde mohou své dovednosti taktéž dobře zhodnotit. A to se v praxi prokazatelně již
děje. Výše uvedené obavy se tak postupně stírají, a spíše než ohrožení svých pracovních míst, lidé
robotizaci vnímají jako cosi, co změní jejich pracovní život. Někteří zatím ještě netuší, v čem ta
změna bude spočívat a jak moc se jich konkrétně dotkne. Vždyť roboty stále ještě nejsou běžnou
součástí každého pracoviště. Stále se jedná o „drahou hračku“, kterou si firmy zatím pořizují jen
pro specifické účely, resp. pro velmi omezený okruh pracovních operací. To se ale brzy nesporně
rychle změní a důvodů pro to bude hned několik. Tím prvním bude nedostatek kvalifikovaného
personálu a tlak na rychlost, kvalitu a variabilitu produkce v postcovidové éře. Na druhou stranu
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vždy bude existovat spousta pracovních operací, ve kterých roboty lidské operátory nikdy zcela
nenahradí. Jde o činnosti založené na přesnosti, citu pro detail, důvtipu či rychlém rozhodování,
které budou roboty sotva kdy schopní dělat lépe než lidé. A to je nesporně také příslibem toho, že
kvalifikovaní, dostatečně motivovaní a pracovití lidé se nebudou muset bát o své uplatnění na trhu
práce. Nebo alespoň takto se to dnes jeví.

Zařazení příspěvku
Tento článek vznikl v rámci řešení výzkumného projektu TL02000177: „Výzkum vlivu
digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru“, který
je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky.
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