
Přehodnocenı́ role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci
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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367307
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Source: DFKI
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Průmyslová revoluce 1.0
Stroje na vodní a parní pohon byly nasazeny v továrnách, aby mechanizovaly část 
práce

Průmyslová revoluce 2.0
Masová produkce s využitím elektrické energie; počátky montážních linek a 
hromadné výroby

Průmyslová revoluce 3.0
Nástup počítačů, internetu, robotů a automatizace, kde stroje a lidé byly 
nahrazeny roboty

Průmyslová revoluce 4.0
Kybernetické systémy monitorují procesy v továrnách a dělají decentralizovaná
rozhodnutí



10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, 19. říjen 2017           4 

Průmysl 4.0
Termín pochází z Německa – z Hannoverských trhů z roku 2011. Jednalo se o 
projekt německé vlády na podporu automatizace a inovací v oblasti výroby, 
zejména reorganizace globálních hodnotových řetězců. Průmysl 4.0 znamená
moderní a modulární strukturované továrny, kde jsou fyzické procesy řízeny 
kybernetickými systémy, které vytváří virtuální svět, ten pomáhá tvořit 
decentralizovaná rozhodnutí.

Druhý věk strojů (The Second Machine Age)
Digitální technologie (hardware, software, sítě) se stávají sofistikovanějšími a 
integrovanějšími, a transformují společnost i globální ekonomiku. Svět se nachází 
v inflexním bodě, kde se tyto digitální technologie budou projevovat „plnou silou“ 
prostřednictvím automatizace a vytváření „bezprecedentních věcí“. (Erik 
Brynjolfsson & Andrew McAfee 2014). 

Čtvrtá průmyslová revoluce
Charakterizována novými technologiemi, které spojují fyzický, digitální a 
biologický svět, ovlivňuje všechny disciplíny, ekonomiku a průmyslová odvětví, a 
mění pohled i na úvahy o tom, co znamená být člověkem. (Klaus Schwab 2016).
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Chytrá továrna (Smart factory)
Prostředí, ve kterém stroje a zařízení dokážou zlepšit procesy pomocí 
automatizace a sebeoptimalizací. „Smart/Chytré„, protože kombinuje výrobu, 
informace, komunikační technologie, senzory, stroje a robotiku. Spojuje "dílnu" s 
"horním patrem"!

Průmysl X.0
Kyber-fyzické výrobní systémy, které kombinují komunikaci, IT, data a fyzické 
prvky. Stroje "mluví" s produkty a jinými stroji, objekty poskytují rozhodující údaje 
a informace jsou zpracovávány a distribuovány v reálném čase, což vede k 
obrovským změnám celého průmyslového ekosystému. (Accenture)

Digitální pracovní prostředí (digital workplace)
Umožňuje nové, efektivnější způsoby práce; zvyšuje angažovanost a agilitu 
zaměstnanců; a využívá stylů a technologií orientovaných na spotřebitele. 
(Gartner)
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Stroje se učí myslet!



10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, 19. říjen 2017           4 

Na způsoby, jak vyrábíme produkty
• Snížení manuální práce
• Zvýšené využívání robotů, senzorů, umělé inteligence a strojového učení
• Automatizované řízení dodavatelského řetězce
• Snížení množství zásob
• Silnější vazba mezi požadavky zákazníků a výrobou
• Individuální produkty

Na způsoby, jak řídíme procesy a společnosti
• Horizontální a vertikální integrace
• Odstranění izolovaných částí, důraz na týmy, budování „systému systemů“
• Plánování v reálném čase
• Zavedení konceptu Lean (štíhlá výroba, odstranění všeho zbytečného) 
• Rychlá odezva na změnu a rychlost dodání pomocí plánovacího nástroje Agile
• Od reaktivního k prediktivnímu režimu provozu
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Na způsob, jak řídíme osobní život
• Internet věcí (domácnosti)
• Chytré telefony (stálý kontakt, špionáž)
• Ohrožení našeho soukromého života (bezpečnostní kamery)
• Nepředvídatelný růst chudých i bohatých vrstev společnosti
• Nákupy (drony)
• Práce (práce na dálku)
• Vzdělání (MOOC - massive open online course, jobs vs. skills)
• Hnutí Open access (otevřená věda)

"The challenges are as daunting as the opportunities are compelling. We must 
have a comprehensive and globally shared understanding of how technology is 
changing our lives and that of future generations, transforming the economic, 

social, ecological and cultural contexts in which we live.”

Klaus Schwab
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Definice

Šedá literatura zahrnuje různé typy dokumentů produkovaných na 
všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových 
institucí jak v elektronické tak v tištěné podobě, chráněné autorským 
zákonem, jsou dostatečně kvalitní, aby byly shromažďovány a 
uchovávány v knihovnách nebo institucionálních repozitářích a které 
neprocházejí standardním vydavatelským procesem, tj. jsou vydávány 
institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost. 
(„Pražská definice” 2010)

Různorodé zveřejněné materiály, které neprochází tradičním 
akademickým recenzním řízením. (Adams at al. 2016)

Jednodušší popsat než definovat!
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Úkol: stanovení nové definice?

Vzhledem k původcům, objemu, typům a rychlosti tvorby ŠL je třeba 
změnit definici ŠL a zaměřit se na kvalitu, duševní vlastnictví, 
vyváženost a udržitelnost. Hrozí riziko zastaralosti, nebude možné 
odlišit šedou literaturu od ostatních dokumentů.

Nová definice

ŠL je jakýkoliv zveřejněný zaznamenaný, 
odkazovatelný a udržitelný datový nebo informační 
zdroj se současnou nebo budoucí hodnotou, který 
neprošel tradičním recenzním řízením.
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Rozmanitost šedé literatury

Datasety
Internet všeho(IoE)
Internet věcí (IoT)
Průmyslový internet věcí (IIoT)
Komunikace mezi stroji (M2M)
Samořídící auta
Roboti, senzory, bezpečností systémy

Odhady počtu připojených zařízení se 
pohybují v miliardách. Podle Gartnera by 
do roku 2020 mohl počet vzrůst na 
přibližně 20 miliard. Podle Allied Business 
Intelligence více než 30 miliard, podle 
Nelson Research 100 miliard, podle Intelu 
200 miliard a podle International Data Co. 
212 miliard.
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Source: Wayne Balta, IBM
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Prostředí/technika
Dlouhodobá ochrana
Organizace & management
Operabilita

Economika/Finance
Úroveň a doba trvání podpory
Návrat investicí
Budoucí hodnota

Společnost/Organizace
Obecenstvo
Vlastnictví informací & řízení
Svoboda přístupu k informacím

“The ability to be maintained at a certain rate or level.” 

"Development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs." Brundland Report for 

the World Commission on Environment and Development (1992)
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Analytické nástroje
Staré vs. Nové nástroje a technologie
Různá funktionalita softwaru, koncepce, očekávání
Dynamické vs. Statické informace a dokumenty

Vizualizace
2-D  &  3-D
Virtuální a rozšířená realita
Úroveň požadavků a technické dovednosti 

Duševní vlastnictví
Přehnaná ochrana
Otevřený přístup a otevřená věda
Pochybnosti o vlivu na rozvoj, zdraví, inovace

Soukromí
Ochrana citlivých osobních údajů
CCTV bezpečnostní kamery ve veřejných prostorech
Fotografie na sociálních sítích



Budoucnost

 Šedá literatura nezmizí
 Objem ŠL poroste exponenciálně
 Poroste množství formátů ŠL

Nová definice

 Musí brát v úvahu objem a rychlost tvorby ŠL
 Zaměření na kvalitu, duševní vlastnictví, organizaci a udržitelnost
 Odliší ŠL od ostatních dokumentů

Vzrůst povědomí, viditelnosti a důležitost šedé literatury
 Práce na teoretickém výzkumu i praktických aplikacích
 Kurzy, školení, manuály
 Spolupráce s informačními specialisty, knihovníky a archiváři
 Investice do propagace
 Propagace kvalitních, dobře spravovaných kolekcí ŠL
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Děkuji!

Invention is the most important product

of man's creative brain 

Nikola Tesla
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