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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na popis a zhodnocení efektivnosti zavedení 

metodologie WCM v prostředí výrobní organizace AMTP Karviná, a.s. 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickými 

východisky metodologie WCM a nástroji, kterými je tato metoda doplněna a v neposlední 

řadě historickým vývojem. Je zde rovněž uveden stručný postup implementace již dříve 

zmiňované metodologie prostřednictvím WCML Tree Model. 

 Druhá část práce je zaměřena na samotné vyhodnocení efektivnosti metodologie, která 

byla společností implementována v roce 2011. Nejprve byla provedena analýza dle pilíře Cost 

deployment, aby byla zjištěna úroveň ztrát ve sledovaném roce a to jak v nákladovém tak 

v kvantitativním vyjádření. Výsledek analýzy byl porovnán s výsledky referenčního roku a 

v případě nalezení zjištěných nedostatků byla navrhnuta nápravná opatření.  
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Abstract 

This thesis focuses on the description and evaluation of the effectiveness of the WCM 

methodology in the production environment organization AMTP Karviná, a.s. 

The thesis is dividend into two parts. The first part deals with the theoretical bases 

WCM methodology and tools, which is accompanied by this method, and finally historical 

development. There is also a brief implementation process previously mentioned metodology 

through WCML Tree Model.  

The second part is focused on evaluating the effectiveness of the metodology that was 

implemented by the year 2011. First, ananalysis was conducted by pillars Cost deployment, to 

determine the level of losses in they are under review, both in cost and in quantitative terms. 

The analytical reset was compared with the reference year and in case of fading any identified 

deficiencies was designed and then implemented corrective measures. 
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1 Úvod 
 

Schopnost konkurence je jádrem úspěchu nebo neúspěchu podniků. Konkurence 

rozhoduje o vhodnosti těch činností podniku, které mohou přispět k jeho výkonnosti, např. 

inovací, soudržného chování nebo dobré realizace záměrů. Předmětem konkurenceschopnosti 

jsou trhy a to nejen investiční, technologické a inovační, ale také trhy práce a ve svých 

konečných důsledcích zisk. Proces transformace mezinárodního rozložení sil bude vyzývat ke 

globální spolupráci. Ten kdo bude umět objem, rychlost a směr ekonomické síly správně 

orientovat, bude mít úspěch. Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou 

je podnik schopen vytvořit pro své kupující zákazníky a která převyšuje náklady podniku na 

její vytvoření. [12] [11] 

Právě z těchto důvodu je důležité víc, než kdy dřív, zvolit si správnou strategii, která 

by zaručila udržení podniku na trhu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Jeden směr 

k udržení či zvýšení konkurenceschopnosti je zapojení se a rozvoj programu WCM neboli 

World class manufacturing. Výrobci světové třídy mají tendenci realizovat osvědčené 

postupy, ale také vymýšlet nové postupy, jak se udržet ve výrobním i v nevýrobním sektoru 

nad ostatními. Společnost, která zvládne prosadit tuto metodologii ve svém podniku, dává 

světu najevo, že se pohybuje ve skupině těch nejlepších výrobců. Je to v podstatě taková 

nálepka, kterou se může v tuzemsku pyšnit v současné době relativně malá skupina podniků, 

což vede k náskoku před konkurencí.  

Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti metody World class manufacturing, kterou 

analyzovaná společnost implementovala v roce 2011. Vyhodnocení efektivnosti bude 

provedeno prostřednictvím pilíře Cost deployment, který se skládá ze 7 na sebe navazujících 

kroků. Výsledky analýzy budou srovnány s výsledky získané v referenčním roce. V případě 

nalezení nedostatků budou navržena nápravná opatření. 

  



2 
 

2  Představení metody WCM 

 

V dnešním neustále se měnícím podnikatelském prostředí je důležité, aby se 

organizace držely neustále na pozoru a svou konkurenci udržely za sebou. Proto je nezbytné, 

být prvotřídní ve zvoleném oboru bez ohledu na velikost organizace, zemi původu nebo 

dostupné zdroje. Ekonomická krize v roce 2008 způsobila, že je více než kdy jindy důležité 

pečlivé vedení organizace, jak z hlediska strategického, tak dodavatelského řetězce. Proto je 

nezbytně nutné, aby společnost budovala systematický přístup ve vedení organizace a 

identifikovala a dále rozvíjela své strategické oblasti procesů. [9] 

Typické jevy dnešního podnikatelského prostředí lze shrnout do následujících 

bodů:[9] 

- Neustálé zkracování životního cyklu výrobku; 

- Obtížně předvídatelná poptávka po hotových výrobcích, součástí či podsestav; 

- Vzhledem ke zvýšení výrobního mixu hotových výrobků, je stále obtížnější uspokojit 

veškeré požadavky zákazníka; 

- Stále rostoucí konkurence v oboru podnikání; 

- Neperiodičnost zakázek. 

Z těchto důvodů musí být úspěšná organizace minimálně na stejné úrovni jako její 

konkurence, hlavně v oblastech: kvalita, dodací lhůta, flexibilita, náklady/cena, záruční a 

pozáruční servis. 

Pan Richard J. Schonberger, zkušený ekonom, který od roku 1986 popularizoval 

termín „WCM- výroba světové úrovně“, zastává názor, že organizace, která chce dosáhnout 

světového postavení, musí změnit své postupy a koncept podnikání, což vede ke změně 

vztahů mezi dodavateli, odběrateli, výrobci a zákazníky. Právě tento odborník představil 

vysoce strukturovaný a integrovaný výrobní systém, který zahrnuje veškeré procesy 

organizace (od údržby až po logistiku, kvalitu, bezpečnost v podniku atd.), dle kterého jsou 

organizace schopné dosáhnout konkurenceschopnosti s výrobky vysoké kvality. Tento model 

je zobrazen na obrázku 1. [13] [4] 
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Obr. 1 Schonberger Model 

 (zdroj: [13]) 

Jak už bylo řečeno, WCM je integrovaný systém, který přináší vynikající výsledky 

nejen v oblasti výroby a celého logistického cyklu, ale také v: [9] 

- Neustálém zlepšování všech služeb; 

- Zapojení zaměstnanců na všech úrovních;  

- Přijetí principů Total Quality, Lean Production. 

Sedm typických klíčových faktorů úspěchu metody WCM lze vyjádřit v následujících 

bodech: [9] 

- Snížení dodacích lhůt; 

- Rychlá reakce na změny na trhu; 

- Snížení provozních nákladů; 

- Naplňování očekávání zákazníků; 

- Řízení podniku na globální úrovni; 

- Řízení procesu prostřednictvím outsourcingu; 

- Transparentnost podnikání. 
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2.1  Nástroje, ze kterých se vyvinula metoda WCM 

Podmínkou úspěšné aplikace metody WCM je rozhodování se na základě 

podložených, objektivních a naměřených dat a jejich následné analýzy. Proto je silně 

nevhodné využívat pro tuto analýzu a dosažení světové výkonnosti pouze jeden nástroj, 

doporučována je právě kombinace několika tradičních nástrojů, které jsou uvedeny v tab. 1. 

[13] 

Tab. 1 Soupis základních nástrojů využívané metodou WCM 

Základní nástroje 

5G Cleaningcycles PokaYoke 

4M or 5M Inspectioncycles DOE 

5S Maintanancecycles ANOVA 

5W+1H Controlcycles PPA 

5whys FMEA Kanban QA,QM, Matrix 

AM Tag Kaizen SMED 

WO Tag MURI, MUDA,MURAAnalysis X Matrix 

PM Tag Spaghetti Chart ValueStream Map 

Heinrich Pyramid OPL RJA 

SAF Tag SOP TWTTP 

Zdroj:[13] 

 

Tabulka není vyčerpávající, existuje mnoho nástrojů, které zde nejsou uvedeny a jsou 

běžně využívány v organizacích. Jak můžeme vidět na obr. 2, s postupem času se stále 

rozšiřuje škála používaných nástrojů či metod, díky kterým jakákoliv organizace snáz 

dosáhne světové úrovně. 
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Obr. 2 Vývoj nástrojů využívaných pro úspěšné zvládnutí WCM (zdroj: [13]) 

Další text je zaměřen na popis těch nejpoužívanějších nástrojů u nás. 

5S 

Mnoho druhů ztrát má svůj původ v nepořádku nebo nedostatečné standardizaci 

pracoviště. V neuspořádaném pracovním prostoru lze stěží realizovat prvky efektivního 

výrobního systému, obzvláště pak vizuální řízení procesu a jeho standardizaci, multifunkční 

práci, krátké přechodové časy a účinné řízení kvality. [2] 

Metodologii, jejíž implementace tento základní předpoklad zabezpečuje, se 

v Japonsku začalo říkat 5S. Tento název vznikl z počátečních písmen japonských slov, která 

označují komplexní pěti krokový program úklidu a uspořádání pracoviště [2]: 

 Seiri- Organizace 

 Seiton- Uspořádání 

 Seiso- Čištění 

 Seiketsu- Standardizovaná uklízenost 

 Shitsuke- Disciplína 
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KAIZEN 

Proces neustálého zlepšování kvality výrobků, procesů a služeb, řešení časové a věcné 

návaznosti pohybu materiálu, hotových výrobků a informací s cílem odstranit nadbytečné 

zásoby a uplatnit harmonický průběh podnikatelských aktivit s orientací na zákazníka- to je 

podstata filosofie kaizen , základ tajemství japonského úspěchu. Kaizen představuje využívání 

souboru různých přístupů, metod, technologií, mezi které patří např. kroužky jakosti, kanban, 

JIT, nulová chybovost procesů a produktů, zvyšování produktivity práce a další. [2] 

Cílem této filosofie je úspora nákladů, času, materiálu a pracovníků a samozřejmě 

trvalé zlepšování kvality ve všech oblastech podniku. [2] 

Základní zásady systému kaizen: [1] 

- Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, se musí věnovat pozornost. 

- Kaizen je otevřený pro každého. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu 

zlepšování. 

- Dřív, než se nějaké zlepšení zavede, musí být přesně analyzováno s ohledem na 

existující stav a možné pozitivní nebo negativní vlivy. 

- Kaizen představuje 50% práce dobrého manažera. 

- Vyzdvihování úlohy pracovního týmu, podpora participacea iniciativy pracovníků při 

řešení problémů. 

 

KANBAN systém  

Kanban je bezzásobová technologie, která byla vyvinuta a poprvé uplatněna 

společností Toyota. Jejím principem jsou tzv. samořídící regulační okruhy tvořené vždy 

dvojící článků dodavatelského řetězce (dodávajícím a odebírajícím článkem), jejichž vztahy 

se řídí tažným principem. Materiál, který je tažen do nebo přes výrobní proces, může být 

představen surovinami, součástkami, částmi, které jsou vyrobeny uvnitř podniku nebo jsou 

nakoupeny u externích dodavatelů. [10][2] 

Efektivnost uplatnění kanbanu spočívá v hospodárném zacházení se zásobami. 

Pracovníkům působícím v kanbanu se tudíž zdůrazňuje, aby se vyhýbali:[2] 
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- MURI: přebytkům, zbytečným zásobám vázaným hmotným a finančním potenciálem 

- MUDA: ztrátám  čehokoliv- materiálu, energií, času, využití strojů atd. 

- MURA: nerovnoměrnosti v práci, pohybech, neharmoničnosti apod. (racionalizace 

vlastní práce) 

 

JIT (Just in time) 

 Metoda JIT vznikla v 70. Letech minulého století v japonské automobilce. Princip 

této metody spočívá v uspokojení potřeby po určitém materiálu ve výrobě nebo po určitém 

hotovém výrobku v distribučním článku jeho dodáváním „právě v čas“, tj. v přesně 

dohodnutých a dodržovaných termínech podle potřeby odebírajícího článku. Dodávají se malá 

množství v co možná nejpozdějším okamžiku jejich potřeby, dodávky jsou velmi časté, třeba i 

desetkrát v průběhu dne, což umožňuje výrobu produktu ve velmi malých sériích. Ve vztahu 

ke konkrétnímu dodavatelskému řetězci podniku poskytuje aplikace JIT přínosy ve zlepšení 

obratu zásoby, lepšího zákaznického servisu, zmenšení skladového prostoru a nákladů na 

zásoby a v neposlední řadě zlepšení doby odezvy mezi podáním objednávky zákazníka a jejím 

uspokojením a tvorbě vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli. [5] [2] 

Technologie JIT a Kanban mají v podstatě stejný cíl: vždy načas a přesně plnit 

dodávky pro zákazníka v žádaném objemu, struktuře, kvalitě a čase. Rozdíl je v přístupu: JIT-

vyráběj dnes to, co bude třeba zítra; kanban- vyráběj dnes to, co se včera spotřebovalo. [2] 

 

TPM (Total productive maintanance) 

Tato metoda se orientuje na zapojení všech pracovníků v dílně do aktivit, které směřují 

k minimalizaci prostojů zařízení, nehod a zmetků. Využívá se zejména při snižování 

plánovaných či neplánovaných prostojů z typických 30% pod 5%. [8] Při TPM  jde o 

překonání tradičního dělení lidí na „pracovníky, kteří pracují na daném stroji“ a „pracovníky, 

kteří ho opravují“. Vychází se z toho, že právě pracovník, který obsluhuje stroj, má šanci 

zachytit abnormality v jeho práci a případné zdroje budoucích poruch zařízení nejdříve. 

Mottem totální produktivní údržby je: „Chraň si svůj stroj a starej se o něj vlastníma 

rukama.“[1] 
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TPM používá 5 základních činností na eliminaci přerušení v práci výrobního 

zařízení:[1] 

- Používání optimálních podmínek pro práci zařízení (čištění, mazání, utahování šroubů, 

těsnění a kryty apod.). 

- Dodržování předepsaných provozních podmínek. 

- Včasné diagnostikování a obnova poškozených prvků. 

- Odstraňování konstrukčních nedostatků v zařízení. 

- Zdokonalování schopností pracovníků v oblasti obsluhy, diagnostiky a údržby 

zařízení.  

 

2.2 Dosažení světové úrovně 

Metodologie WCM je typická tím, že pokrývá veškeré činnosti organizace a zahrnuje 

jak technické tak manažerské prostředí. V rámci této metody byla vyvinuta tzv. pilířová 

struktura představující „chrám WCM“, který je zobrazen na obrázku číslo 3. Cílem této 

metodologie je zlepšení celkové výkonnosti organizace odstraněním příčin ztrát ve výrobním 

systému, prostřednictvím realizace základních aktivit a metod. 

 

Obr. 3 Chrám WCM-technické pilíře (zdroj: podniková dokumentace) 
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Těchto 10 technických pilířů poukazuje na to, že je nezbytné se souměrně zabývat 

všemi pilíři, aby daná organizace docílila požadované kvality. 

Struktura jednotlivých pilířů je uspořádána do 7 stupňů, které jsou dále řazeny do 3 

fází (reaktivní, preventivní, proaktivní), přičemž přechod na vyšší stupeň je možný pouze v 

případě úspěšného zvládnutí předchozího stupně. Pilíře se orientují na podnikatelské činnosti, 

které jsou součásti každodenního života společnosti. Tato metoda vyžaduje analýzu 

výnosů/nákladů, která je rozhodujícím faktorem pro zahájení další fáze. Úspěšnost každého 

projektu spočívá v sestavení kompetentního týmu, analýze nákladů a ve zhodnocení návrhu 

opatření z hlediska poměru přínos/náklady.[9][13][16] 

 

Obr. 4 Obecné zobrazení kroků a fází k dosažení světové úrovně 

(zdroj: [13]) 

 

Reaktivní fáze je charakteristická zejména tím, že se podnik nesnaží předcházet 

problémům, zaměřuje se pouze na řešení problému a přijetí nápravného opatření až ve chvíli, 

kdy se problém objeví.[13] 

Do této fáze lze zařadit následující kroky: [16] 

Krok 1 - zaměření na konkurenční kvalitu 

V dnešním dynamickém podnikatelském a především konkurenčním prostředí se 

organizace musí zaměřit na plnění rychle se měnících požadavků zákazníků. Nejlepší 

konkurenční zbraní se tak stává orientace na poskytování kvalitních výrobků či služeb.  

Ovšem kvalitní produkty v dnešní době poskytuje mnoho organizací. Co odděluje organizace 

světové úrovně od ostatních je, jak lépe jsou schopni se odlišit od svých konkurentů. Proto by 

měli všichni pracovníci usilovat o neustálé zlepšování výkonnosti společnosti.  
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Krok 2 - zavádění štíhlé výroby 

Štíhlá výroba představuje metodologii, která usiluje o minimalizaci zdrojů potřebných 

pro výrobu. Prvky štíhlé výroby vedou k eliminaci dále uvedených forem plýtvání, které se 

v určité míře vyskytují v každé výrobní organizaci- nadvýroba, nadbytečná práce, zbytečný 

pohyb, zásoby, čekání, opravování, doprava a nevyužité schopnosti pracovníků.  

Krok 3 - dosažení nákladové efektivnosti 

Ačkoliv nynější vývoj v oblasti plánování a řízení vztahů se zákazníky se zaměřil 

převážně na vrcholové výhody (zvýšení výnosů), spodní hranice je stále závislá na kontrole 

nákladů. Společnosti s nízkonákladovou strukturou si uvědomují, že ziskovosti dosahují 

pomocí pružného nastavení cen, díky čemuž jsou schopny konkurence a udržení si podílu na 

trhu. Náklady jsou opravdu jen součástí výsledkové tabulky. Při zavedení World Class 

procesů dojde ke zlepšení v mnoha rozměrech najednou (náklady, dodací lhůty, sklady a 

podpora zákazníku. 

Preventivní fáze je charakterizována myšlenkou, že předcházení vzniku nežádoucích 

jevů je mnohem levnější a účinnější, než jej dodatečně odstraňovat, popř. snášet jeho 

následky. Z principu prevence tedy vyplývá, že místo soustředění se na strategii kontroly a 

řízení (na koncové technologie), je z dlouhodobého hlediska vždy levnější, soustředit se  

na hledání cest, jak předcházet vzniku příslušných negativních jevů. [14] 

Do preventivní fáze lze zařadit následující kroky: [16][7] 

Krok 4 - časy dodání 

Zákaznici očekávají rychle doručení své objednávky a za rozhodující prvky své 

spokojenosti považují schopnost dodavatelů pružné reakce, bezchybnosti a příjemného 

vystupování. Za nedodržení stanovených termínů doručení dodávky jsou dodavatele 

penalizováni. 

Dobré nápady nejsou všechno, je třeba zajistit dobré řízení procesů pro uvedení 

nových výrobků na trh a to rychleji než konkurence, tedy včas inovovat a tak docílit 

konkurenční výhody. Vše ovšem sebou nese riziko, které je nutné kontrolovat například 

prostřednictvím analýzy rizik, řízení rizik, kreativity a inovacím, vývojem nových produktů 

apod.    
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Krok 5 - překonání očekávání zákazníku 

Zaručený recept pro úspěšné podnikání je překonání očekávání zákazníků. 

Nejúspěšnější společnosti nevítězí tím, že pouze plní očekávání svých zákazníků, ale tím, že 

je překonávají a dělají z nich standardy, které jsou těžko překonatelné pro konkurenční 

společnosti. 

Proaktivní fáze se vyznačuje tím, že podnik předpokládá negativní dopady určité 

události a podniká příslušné kroky proto, aby k nim nedošlo vůbec, či v minimální možné 

míře. Podstatou těchto systémů je zabudování aspektů např. ochrany životního prostředí do 

stávajícího řídicího systému podniku na všech jeho úrovních. [13] 

Do této fáze se řadí následující kroky: [7] 

Krok 6 - princip rozdělování zakázek mezi společníky (kooperanty) 

Rozdělování zakázek mezi kooperanty je již běžnou praxí, jelikož to nabízí flexibilitu 

a možnost se zaměřit na ty části produktu, ve kterých podnik vyniká. Prostřednictvím 

efektivního plánování a využívání prostředků, navíc tento způsob umožňuje pružnou reakci na 

požadavky zákazníků a v neposlední řadě přináší úsporu nákladů, poskytování vysoké kvality 

produktů či služeb a včasného dodání. Pro výrobce je nejlehčí a nejrychlejší způsob delegovat 

některé výrobní operace mezi své výrobní partnery, kteří jsou v daném oboru excelentní.  

Díky tomu se podnik může zaměřit na úseky podnikání, v nichž jsou nejlepší (inovace 

produktů, design, marketing, distribuční sítě či výrobu).[12] [7] 

Krok 7 - Celosvětový přehled 

V dnešním globálním prostředí se v obchodním světě „mažou“ hranice státu a stále 

více podniků se zaměřuje na mezinárodní obchod ať už prodejem do zahraničí, či jen 

využíváním zásob dovážených ze zahraničí. Zákazníci vyhledávají prvotřídní produkty či 

služby a podniky na to musí pružně reagovat. Organizace, které se chtějí stát prvotřídní ve 

svém oboru, musí dodržovat mezinárodní standardy a ty nejlepší jsou oceněny The Shingo 

Prize, což je nejvyšší ocenění za dokonalost. 

2.2.1 Představení pilířů 

Každý pilíř se zaměřuje na konkrétní oblast výrobního systému: [6] 
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Health and safety (zdraví a bezpečnost, zkráceně H&S), pilíř se soustředí na ochranu 

zdraví a bezpečnosti v i mimo organizaci, přičemž si klade z cíl dosažení nulové hladiny 

úrazů a snížení absence na minimální možnou úroveň, [6] 

 

 

Obr. 5 Struktura pilíře HaS (zdroj:podniková dokumentace) 

 

Cost deployment (rozložení nákladů, CD), pilíř slouží k identifikaci ztrát a jimi 

vyvolaných nákladů s cílem stanovit plán k jejich redukci, [6] 

Kro
k 1 

• Tvorba pracovních skupin  

Kro
k 2 

• Posouzení současných podmínek  

Kro
k 3 

• Stanovení cílů a plánu pro zlepšení  

Kro
k 4 

• Analýza oblastí, kde se uskutečňují nebezpečné akce/operace 

Kro
k 5 

• Návrh opatření ke zlepšení a jeho posouzení, realizace opatření ke zlepšení  

Kro
k 6 

• Posouzení efektivnosti opatření ke zlepšení  

Kro
k 7 

• Dlouhodobé uplatňování v celé organizaci 
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Obr. 6 Struktura pilíře CD (zdroj: podniková dokumentace) 

 

Focused improvement (cílené zlepšování, FI), prostřednictvím tohoto pilíře dochází 

k systematickému snižování nákladů a eliminaci příčin ztrát a odpadů, což má za následek 

zvyšování konkurenceschopnosti a ziskovosti produktů, [6] 

 

Obr. 7 Struktura pilíře FI (zdroj: podniková dokumentace) 

Krok 1 

•Přiřazení ztrát podniku k WCM ztrátám, stanovení skutečných a ideálních nákladů ve 
výrobě, definovánání jednotlivých procesů 

Krok 2 

•Identifikace ztrát na základě historických údajů a zahájení měření chybějících údajů 

•V případě nedostupnosti dat  kvalitativní určení dat na základě brainstormingu, sběr dat 

Krok 3 
•Rotřídění ztrát na příčinné a výsledné ztráty 

Krok 4 
•Převod definovaných ztrát do peněžního vyjádření 

Krok 5 
•Přiřazení ztrát k jednotlivým pilířům 

Krok 6 

•Definování cílů v oblasti snižování nákladů 

•Plnění akčního plánu 

Krok 7 

•Kontrola dosažených finančních výsledků 

•Propojení výsledků s rozpočtem 

Krok 
1 

• Tvorba týmů 

Krok 
2 

• Analýza dat a výběr studijní oblasti, identifikace činností v této oblasti, 
nastavení SMART cílů 

Krok 
3 

• Zhodnocení výsledků se stanovenými cíli 

Krok 
4 

• Analýza možných příčin odchylek v rámci systému nebo dílčích subsystémů.  

Krok 
6 

• Výběr metriky, zkoušky a  měření 

Krok 
7 

• Srovnání nově dosažených hodnot se stanovenými daty v kroku dva. 



14 
 

Autonomous maintenance (samostatná údržba, AM), propaguje myšlenku pravidelně 

prováděné údržby operátorem zařízení, pro zajištění čistoty, prevence, zvýšení spolehlivosti 

zařízení a především uvědomění si pocitu zodpovědnosti u operátora za obsluhované zařízení. 

[6] 

 

Obr. 8 Struktura pilíře AM (zdroj: podniková dokumentace) 

Professional maintenance (profesionální údržba, PM), je prováděná odbornými 

pracovníky. Soustředí se na eliminaci příčin poruch a zároveň je usilováno o spolupráci a 

zdokonalení znalostí a dovedností pracovníků údržby s operátory strojů. [6] 

 

Obr. 9 Struktura pilíře PM (zdroj: podniková dokumentace) 

Krok 
1 

• Identifikace, první čištění a odstranění anomálie 

Krok 
2 

• Nápravná opatření proti zdrojům nečistot a špatně přístupnům místům 

Krok 
3 

• Standardizace číštění a následné kontroly 

Krok 
4 

• Generální inspekce/kontrola 

Krok 
5 

• Autonomní  inspekce/kontrola 

Krok 
6 

• Řízení a údržba 

Krok 
7 

• Sebeřízení 

Krok 
1 

•Technická podpora a pomoc pro výrobní oddělení, pokud jde o jejich činnosti autonomní údržby.  
(Rozšíření a prohloubení kontrolních dovednosti a všeobecné inspekce) 

Krok 
2 

• Prodloužit životnost součástí a  zlepšit údržbu systému s cílem snížení nákladů na 
údržbu, rozvoj systému prediktivní údržby 

Krok 
3 

• Správa náhradních dílů (výkresy, skicy dílčích montáží, opotřebení a spotřeba dílů) 

Krok 
4 

• Řízení nákladů na údržbu  (náklady na údržbu zařízení, náklady na údržbu budov a 
inženýrských sítí, ostatní náklady) 

Krok 
5 

• V závislosti na podmínkách údržby a diagnostiky techniky sestavit plán kontroly  

Krok 
6 

• Zlepšení údržby personálních dovedností 

Krok 
7 

• Optimalizace a standardizace procesu profesionální údržby 
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People development (rozvoj pracovníků, PD), soustředí se na zlepšování dovedností a 

znalostí pracovníků tak, aby rychle reagovali na měnící se potřeby výroby a kvality.[6] 

 

Obr. 10 Struktura pilíře PD (zdroj: podniková dokumentace) 

Early equipment management (včasné řízení obnovy zařízení, EEM), podstata pilíře 

tkví v časném plánování investic do nových zařízení a příprava na jeho bezpečné a spolehlivé 

zařazení do provozu.[6] 

 

Obr. 11 Struktura pilíře EEM (zdroj: podniková dokumentace) 

 

Krok 1 
• Identifikace ztrát vzniklých díky nedostatku schopností 

Krok 2 
•Identifikace potřebných dovedností 

Krok 3 
•Zhodnocení stávajících schopnosti a analýza nedostatků 

Krok 4 

•Revize vzdělávacího systému, identifikace znalců,  kteří povedou školení 

•Aplikace školení a kontrola výsledků  

Krok 5 
•Zavést systém pro rozvoj a zapojení všech zaměstanců 

Krok 6 
•Budoování vedoucích pracovníků na kriticých místech podniku 

Krok 7 

•Průběžné hodnocení lidí / systému  

•Zapojení  všech lidí do systému řízení 

Krok 
1 

• Zhodnocení příležitostí (finanční, úvěrová,sociální a politická rizika, rizika 
přírodních katastrof)  

Krok 
2 

• Posouzení proveditelnosti (odhad překročení nákladů, podíl na trhu, pracovní 
síla, návratnost investic, infrastruktura, voda / elektřina atd.) 

Krok 
3 

• Funkční návrh (posouzení flexibility, účinnosti dodavatelského řetězce, 
šetrnosti k životnímu prostředí) 

Krok 
4 

• Technický návrh (objem nákladů, dodržování předpisů, strom poruch, 
dispozice) 

Krok 
5 

• Sjednávání (časové zpoždění, překročení nákladů, pojištění, kvalit, financování, 
smluvní sankce, právní omezení) 

Krok 
6 

• Realizace projektu (logistika, náklady, bezpečnost, dílenské zpracování) 

Krok 
7 

• Uvedení do provozu  
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Product quality (kvalita produktů, PQ), usiluje o nulové vady a vysokou kvalitu 

produktu, 

 

Obr. 12 Struktura pilíře PQ (zdroj: podniková dokumentace) 

 

Customer service (zákaznický servis, CS), zaměřuje se na poskytování prvotřídní 

služby zákazníkům, kteří za ně vynaložili určité prostředky, [6] 

 

Obr. 13 Struktura pilíře CS (zdroj: podniková dokumentace) 

Krok 
1 

• Analýza současného stavu (analýza procesů- QA matice, 6M analýza)  

Krok 
2 

• Implemetace protiopatření z výsledku analýzy 6M 

Krok 
3 

• Rozvoj pracovních týmů 

Krok 
4 

• Sledování a zlepšení kontrolních metod 

Krok 
5 

• Udržení přínosu  

Krok 
6 

• Revize norem 

Krok 
7 

• Zlepšení standardů 

Krok 
1 

• Identifikace požadavků zákazníků 

Krok 
2 

• Situační analýza 

• Benchmarking -kvality, ceny v porovnání s konkurencí  

Krok 
3 

• Gap analýza 

• Nastavení cílů v rámci zákaznického servisu 

Krok 
4 

• Vývoj akčního plánu a následna implementace 

Krok 
5 

• Kontrola výsledků 

Krok 
6 

• Standardizace 

Krok 
7 

• Udržení loajálních zákazníků a získání nových zákazníkův plné loajalitu 
zákazníků 
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Environment and corporate social responsibility (environmentální a společenská 

odpovědnost firem, E), pilíř rozvíjí odpovědnost organizace za možné následky jejich 

chování. Vyjadřuje potřebu změny myšlení pro dosažení bezpečnosti a udržitelné cesty 

produkce s cílem dosažení nulových environmentálních incidentů a vyjádření podpory 

komunit, které jsou ovlivněny výrobními činnostmi podniku.[6] 

 

Obr. 14 Struktura pilíře E (zdroj: podniková dokumentace) 

 

Vedle technických pilířů stojí také pilíře netechnické (řídící), které nepřímo 

napomáhají naplnění cílů, stanovených právě pro technické pilíře. Jmenovitě se jedná o tyto 

oblasti: [3] 

1) Participace a podpora managementu 

2) Srozumitelnost cílů 

3) Plán dosažení a zavedení WCM 

4) Zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do jednotlivých oblastí modelu 

5) Spolupráce všech uvnitř společnosti 

6) Schopnost společnosti se zdokonalovat 

7) Vymezený čas a rozpočet 

8) Úroveň přesnosti a propracovanosti detailů 

9) Úroveň rozšíření v podniku 

10) Motivace pracovníků 

 

Krok 
1 

•Zhodnocení systému prostřednictvím auditu  

•Seřazení problémů dle priorit, stanovení cílů,  vypracování a rozvoj projektů 

Krok 
2 

• Zavést protiopatření vůči znečišťování a identifikace rizik 

Krok 
3 

• Standardizace činností a jejich kontrola 

Krok  
4 

•Hledání alternativ k nebezpečným látkám,které se využívají ve výrobním procesu 

•Minimalizace využívání surovin a energie 

Krok 

5 
• Zavedení EMS 

Kork 
6 

• Zavedení systému pro hodnocení nákladů a snížení rizik 

Krok 
7 

• Úplná realizace EMS 
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Všechny tyto pilíře využívají standardních nástrojů tak, aby dosáhly následujících cílů: 

 nulový odpad, 

 nulové vady, 

 nulové poruchy, 

 nulové zásoby.  

Pro dosažení maximálního efektu této metodologie je zapotřebí správně definovat 

oblast působení jednotlivých pilířů. Proto by měl být popsán každý pilíř z hlediska jeho 

potřeby (tj. důvod, proč by měl být pilíř realizován), vize (popisující požadovaný budoucí 

stav) a v neposlední řadě cíle, kvantitativně vyjádřeného jak z krátkodobého hlediska (1rok), 

tak z dlouhodobého hlediska (3 roky). 

 

2.3  Postup zavedení WCM 

Rámcový model, který je zde popsán, se nazývá WCML Tree Model. Tento název je 

odvozen z důvodu tvorby vývojového diagramu a následné transformace na diagram ve tvaru 

stromu, který popisuje pořadí rozvoje jednotlivých pilířů. 

 

2.3.1 Analýza současného stavu 

Nejprve se musí provést analýza současného stavu podniku. Popis současného stavu 

lze provést prostřednictvím ukazatelů. Jeden z ukazatelů například hodnotí využívání Lean 

metod v rámci řízení podniku, které tvoří základ štíhlé výroby, jako např. Kanban, 5S, 

mapování toku hodnot aj. Název tohoto ukazatele je Lean Presence Index (LPI) a lze ho 

vyjádřit vztahem:[9] 

                                             (1) 

Hodnotí se ovšem pouze ty Lean metody, které jsou používány v běžné praxi všemi 

zaměstnanci. Proto je vhodné zavést další ukazatel s názvem Lean Use Index (LUI), který se 

vyjádří dle vztahu: [9] 

LUI= (počet skutečně využívaných technik)/ LPI        (2) 
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Tento ukazatel vyjadřuje vztah mezi počtem skutečně využívaných Lean technik a 

počtem přijatých Lean technik v rámci systému řízení výroby. Dosahuje-li tento index vyšších 

hodnot než 50%, pak by měla být poměrně jednoduchá realizace WCML Tree Model. [9] 

 

2.3.2  Analýza pilíře Cost Deployment 

Po analýze současného stavu následuje analýza prvního z 10 pilířů – Cost Deloyment 

(CD). Pilíř CD je stěžejní právě v tom, že umožňuje snížení či úplnou eliminaci ztrát. Dále 

jako jeden z mála pilířů zpočátku vyžaduje zapojení všech hlavních podnikových zdrojů 

(výroba, údržba, logistika a kvalita). Proto lze patřičně motivovat a informovat širokou škálu 

pracovníků různých útvarů o pozitivním vlivu na podnik.  

 

Obr. 15 Vztah mezi náklady a ztrátami  

 

Jak lze vidět na obrázku 15, nákladové vyjádření ztrát představuje rozdíl stávajících 

nákladů zkoumaných položek a jejich stanovené ideální výše. Ideální výše nákladů je 

posuzována podle následujících kritérií: 

- Nulové odchylky 

- Nulové poruchy 

- Žádné změny nástrojů a dolaďování 

- Nulové vady výrobku 

- Nulové opravy 

- Nulové znečistění 

- Žádné nepříjemnosti 
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V případě, že některá z nákladových oblastí nemůže dosahovat nulové hodnoty, pak se 

ideální náklady stanovují na základě: [15] 

1) stanovení optimálních nákladů ideálního (myšleného) podniku, ve kterém dochází 

k ideálnímu průběhu výrobního procesu beze ztrát a který disponuje s ideálními zdroji. 

To je případ, kdy jsou náklady výsledkem násobení různých nákladů např.: 

 Ideální náklady na spotřebu zinku = Ideální náklady na 1 tunu zinku x Ideální spotřeba zinku 

2) rozdílu podnikem dosažitelných nákladů od současných nákladů. 

 

Obr. 16 Druhy nákladů, které se rozlišují v rámci WCM (zdroj: podniková dokumentace) 

 

Červené pole vyjadřuje stav, ve kterém se podnik právě nachází (současné náklady) a 

modré pole představuje plánovanou úroveň nákladů, ve které se měl podnik nyní nacházet. 

Přičemž současné náklady a plánované náklady mohou dosahovat stejných hodnot. 

Srovnávací náklady (zelený sloupec) se stanovují prostřednictvím metody benchmarkingu 

s nejlépe fungujícím podnikem se stejným předmětem podnikání. Těchto nákladů by podnik 

měl dosáhnout v krátkodobém horizontu do 3 let. Hvězdné náklady vyjadřují součet nákladů 

jednotlivých činností, které dosahují těch nejlepších hodnot v rámci několika podniků či linek 

provádějící totožnou (srovnatelnou) činnost. Úroveň, které chce společnost dosáhnout, a která 

představuje konečný cíl všech aplikovaných pilířů je na obr. 16 zobrazena oranžově, jedná se 

tedy o ideální náklady společnosti. Ideální náklady znázorňují hodnotu, kterou získáme 

rozdílem hvězdných nákladů a podnikem stanoveného procenta (většinou 10%). Této mety 

dosáhne společnost postupným snižováním ztrát. [15] 

Pilíř CD definuje mnoho druhů ztát, které lze zařadit do několika hlavních skupin:[15]
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- Lidé 

Ztráty, které mají dopad na účinnost pracovní síly (neuspořádanost pohybu, špatná 

organizace na lince, logistické ztráty) 

- Stroje 

Ztráty, které mají dopad na účinnost zařízení (selhání stroje, výměna nástroje, 

nastavení a seřízení stroje, závada a oprava stroje) 

- Materiál 

Ztráty ovlivňující účinnost zdrojů (energie, nářadí a spotřební materiál) 

- Metody/nástroje kvality 

Ostatní ztráty (nadvýroba, neúměrné zásobování) 

 

2.3.3 Rozvoj ostatních pilířů 

Výstupem analýzy CD je identifikace nejslabších míst podniku a stanovení pořadí 

pilířů, které se mají dále rozvíjet, jak je zobrazeno na obrázku 17.  

Zjištěné ztráty a nedostatky se nejprve přiřadí do skupin, uvedených v předchozí kapitole. Dle 

množství ztrát případně dle závažnosti se stanoví prioritní skupina, ke které je přiřazen 

příslušný pilíř. Vývojový diagram tak poskytuje ucelený postup rozvoje pořadí daných 

pilířů.[9] 

Pro každý pilíř existuje doporučený seznam nástrojů kvality, které lze použít 

k nápravě činností v rámci pilíře. Například pro zlepšení činností v rámci pilíře „Cílené 

zlepšování“ je vhodné využít Quick Kaizen, Kaizen,5W +1 H, 4M a 5Why. [9] 
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2.3.4 Vyhodnocení efektivnosti- kontrola kvality 

Za účelem vyhodnocení správnosti implementace tohoto modelu a celkové 

metodologie WCM byly vyvinuty ukazatele, které poskytují jasný přehled o zavedeném 

systému a mohou být podkladem pro tvorbu efektivních rozhodnutí. Pro WCML tree model 

byly definovány tři hlavní ukazatele, které slouží k měření využívání zdrojů, efektivního 

řízení a dosahování cílů. Jako referenční časový rámec je přitom považován kalendářní popř. 

fiskální rok. [9] 

Jmenovitě se jedná o ukazatele: [9] 

1) Involment Index (II) 

Nebo-li Index angažovanosti se využívá ke sledování návrhů vznesenými operátory, 

které byly aplikovány do reálného provozu, což poskytuje zpětnou vazbu. Výpočet 

tohoto indexu lze vyjádřit jako poměr mezi součtem počtu značek, bezpečnostním 

opatřením a Quick Kaizen k počtu operátorů. 

II = (n ° tag + n ° Bezpečnostní návrhy + n ° KaizenQuick) /(n ° operátorů) (3) 

 

2) Effectiveness Management Index (EMI) 

Index efektivnosti řízení je vyjádření míry reakcí na podněty z hlediska řízení a 

zlepšování příležitostí poskytnuté touto metodologií. Je definován jako poměr mezi 

počtem dokončených projektů a počtem zahájených projektů v daném roce. Index je 

vyjádřen v procentech. 

EMI = (n° dokončených projektů) / (n° zahájených projektů)   (4) 

 

3) Target Achievement Index (TAI) 

Hodnoty, kterých může nabývat tento ukazatel, leží v intervalu od 60% do 100% 

zahájených a dokončených projektů. TAI určuje účelnost dokončených projektů, které 

byly zaměřeny na snížení či úplnou eliminaci ztrát. Jedná se tedy o poměr mezi 

množstvím snížených ztrát prostřednictvím dokončených projektů a celkových ztrát 

znázorněných v matici nákladů C. 

TAI = (množstvím snížených ztrát) / (celkové ztráty) [%]    (5) 

Příčinou vývoje těchto ukazatelů byla potřeba ustálení a ovlivnění hlavních aspektů 

WCM, které tvoří srdce metodiky. Jeden z klíčových faktorů, představující základ 

implementace metodiky, je zapojení dodavatelů. Tento index umožňuje pochopit zvyšující 
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úroveň zapojení pouze jednoho dodavatele, což je jeden z hlavních rozměrů pro strategický 

výběr klíčových dodavatelů. Dalším aspektem je reakce vedení na návrhy vznesené 

zaměstnanci a zlepšení příležitostí, které mají být monitorovány, aby došlo ke zvýšení 

závazků k metodice v otázkách, které vedou k výběru klíčových dodavatelů. Posledním 

prvkem jsou cíle, které mají být zaměřeny na snížení ztrát. Správně nastavené cíle, tak mohou 

zvýšit úroveň aplikované metodiky. Tyto ukazatele jsou využívány pro sledování dříve 

zmiňovaných klíčových aspektů metodiky a měly by výrazně ovlivnit výběr vhodných 

dodavatelů. [9] 

 

2.4  Audit WCM 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, metodologie WCM je rozdělena na 10 

technických pilířů a 10 řídících pilířů. Při hodnocení zvládnutosti WCM se ke každému pilíři 

přiřadí počet bodů v rozmezí 0-5, tedy maximálně možný počet bodů je 100 (5bodů x 10 

technických pilířů; 5 bodů x 10 řídících pilířů). [3] 

 Stupeň 0- pokud organizace nepraktikuje žádné aktivity v rámci zkoumaného pilíře 

 Stupeň 1- pokud organizace preferuje reaktivní přístup; 

 Stupeň 2- pokud organizace aplikuje preventivní přístup, pouze v určité oblasti; 

 Stupeň 3- pokud organizace aplikuje preventivní přístup, aplikace v celé organizaci; 

 Stupeň 4- pokud organizace aplikuje proaktivní přístup, pouze v určité oblasti; 

 Stupeň 5- organizace aplikuje proaktivní přístup, aplikace v celé organizaci. 
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Obr. 18 Úroveň WCM 

 

Stupeň 5 představuje světovou úroveň. Pro nově začínající organizace je typické, že 

dosahují přibližně 25 bodů. [3] 
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3  Představení společnosti 
 

V této kapitole je uvedena základní charakteristika společnosti, která umožnila účast 

na projektu vyhodnocení efektivnosti zavedení metody WCM.  

 

3.1 Historie společnosti 

Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první 

objekty na výrobu vagónů. Název společnosti Jäkl, který převzal závod i výrobky, se váže ke 

jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehož patentu a zkušeností bylo využito při zavádění 

výroby podkov. Český název Jäklův železářský průmysl byl závodu přiznán v roce 1922. [16] 

Významnými roky pro společnost byla léta 1929, kdy bylo započato s výrobou 

závitových trubek, 1931 a 1932, kdy se v sortimentu postupně objevily nejdříve otevřené a 

pak i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným programem společnosti i v současné 

době. Firemní značka "JÄKL" byla přenesena i na tyto výrobky a tzv. "Jäklovy profily" 

vstoupily již tehdy do povědomí řady zákazníků. [16] 

Dalším významným obdobím byla léta po r. 1958, kdy byl podnik začleněn do NHKG, 

n.p., protože v následujících letech došlo k zásadním změnám v technologii. Bylo nahrazeno 

zastaralé kovářské svařování závitových trubek novou svařovací tratí, doplněnou o tahovou 

redukovnu. Byly modernizovány klíčové provozy závodu, t.j. profilovna, tažírna a 

pozinkovna. Posledním významným datem pro společnost je datum 1. 4. 1993, kdy po dohodě 

s Novou Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl 

Karviná, a.s. 

Změnu v novodobé historii podniku představuje od roku 2003 zvyšování vlivu koncernu 

Lakshmiho Mittala, kdy v roce 2006 získal 100 procent akcií Jäkl Karviná, a.s. (skrze vytěsnění 

menšinových akcionářů). Poslední změnu v názvu nese rok 2009, kdy byla společnost 

přejmenována na „ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s“. [16] 
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Stručná historie názvů společnosti v datech: [16] 

1922 listopad - Jäklův železářský průmysl, s. s r. o. 

1927 srpen - Jäklův železářský průmysl, a.s., Fryštát 

1948 září - závod začleněn do Vítkovických železáren jako závod Fryštát 

1949 červenec - závod začleněn do n. p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod Karviná. 

1951 leden - Železárny Karviná, n.p. 

1958 duben - NHKG, n. p., závod 19, Karviná 

1993 duben - JÄKL Karviná, a.s. 

2009 - ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s 

 

3.2 Současnost – výrobní sortiment 

V současné době je předmětem podnikání společnosti výroba a prodej podélně 

svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů 

otevřených.[16] 

Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: 

 rourovna; 

 profilovna. 

V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost 

zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a 

údržba. [16] 

Přesné a kalibrované trubky jsou používány v automobilovém průmyslu. Nabídka 

společnosti byla rozšířena o silnostěnné profily. [16] Následující obrázek zobrazuje 

procentuální vyjádření podílu vyráběných produktů. 
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Obr. 19 Složení produkce 

 

Hutní polotovary v sortimentu společnosti jsou: [16] 

 závitové trubky ocelové svařované v provedení černém pozinkovaném a 

lakovaném pro vedení médií (voda, plyn); 

 svařované konstrukční trubky určené pro běžné konstrukční účely; 

 svařované ocelové trubky přesné za studena tažené nebo kalibrované, které se 

užívají ve strojírenství, topenářských systémech, nábytkářství a 

automobilovém průmyslu apod.; 

 ocelové tenkostěnné profily otevřené, které se používají jako prvky v lehkých 

konstrukcích; 

 závitové trubky s úpravou konců pro mechanické spojky; 

 svařované kalibrované trubky pro konstrukční prvky v automobilovém 

průmyslu. 
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Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenství, stavebnictví, 

kovovýrobě, plynoinstalaci, vodoinstalaci, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, kde 

lze nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií. [16] 

 

3.2.1  Vize a cíle společnosti 

Záměrem společnosti je dosahovat takových ekonomických výstupů, které povedou k 

růstu tržní hodnoty firmy, zabezpečí její likviditu a výši zisku, umožňující výplatu 

přiměřených dividend i potřebný technický rozvoj. [16] 

Prostředkem pro dosažení úspěchu je pro společnost: [16] 

 produkce výrobků podle potřeb a požadavků zákazníka; 

 důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou se zaměřením 

na dodávky do automobilového průmyslu; 

 neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace, motivace a spokojenosti 

zaměstnanců; 

 zavádění moderních metod řízení. 

 

 

3.2.2 QMS ve společnosti AMTP Karviná a.s. 

Společnost má doposud zavedené tyto systémy: 

 ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality – Požadavky ČSN EN 

ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem 

na použití 

 ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci – Požadavky 

 ČSN P ISO/TS 16949:2009 Systémy managementu kvality - Zvláštní 

požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou 

výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu 
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Hlavní cíle těchto systémů jsou: 

 Instalace bariér a ochranných krytů na strojní zařízení; 

 Zpracovat projekt „ monitorování a měření úniku CO a H na žíhací peci“; 

 Snížit závažnost a četnost pracovních úrazů; 

 Dosáhnout tržního podílu 14% na domácím trhu; 

 Optimalizace expedičního skladu pro dodávky do automobilového 

průmyslu.(větší skladovací plochy, snadnější manipulace); 

 Zvýšit výtěžnost výrobních zařízení; 

 Snížení technologických ztrát ve výrobě; 

 Zvýšení jakosti vyráběných produktů; 

 Provést analýzu vodního hospodářství se zaměřením na užitkovou a pitnou 

vodu, s cílem dosáhnout optimalizace její spotřeby. 

 

  



31 
 

 

4 Analýza současného stavu řešení dané problematiky v podniku 

 

Analyzovaná společnost zahájila implementaci metodiky WCM v rámci celého podniku 

v roce 2011, aby docílila kýženého efektu v následujících oblastech:  

 Ekonomika (snížení nákladů (C), zvýšení produktivity (P) a motivace (M)); 

 Kvalita (neustále rostoucí požadavky na kvalitní produkty a služby vedou k nulové 

toleranci chyb); 

 Logistika (zkrácení dodací lhůty a dodržování termínů- snaha o Just-in-time (D)); 

 Pracovní prostředí (odstranění nebezpečné a těžké práce (S)); 

 Životní prostředí (eliminace rizik pro životní prostředí (E)); 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, pro efektivní zavedení metodologie 

WCM je zapotřebí nejprve definovat jednotlivé pilíře z hlediska potřeby, cílů a vize. Pro 

přehlednost jsou tyto údaje uvedeny v tabulce 2. 
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Tab. 2 Potřeby, vize a cíle jednotlivých pilířů 

PILÍŘ- Zdraví a bezpečnost 

POTŘEBY Jsou vyjádřeny v bezpečnostní politice 

VIZE 

Pracovat v bezpečném prostředí. 

Odstranit těžké a nebezpečné práce díky WCM činnostem. 

Odstranit nebezpečné situace a rizikové chování. 

CÍLE 

 

Krátkodobé 

Nulové nehody v závodě: vlastní personál, dočasní pracovníci 

a subdodavatelé 

Žádné onemocnění z povolání, snížit absenci na nejnižší 

možnou úroveň, žádné omezení práce. 

Dlouhodobé 
0 nehod zaměstnanců, dočasných pracovníků a subdodavatelů 

Průměrná absence (méně než 6 měsíců absence) <2% 

PILÍŘ- Analýza (rozložení) nákladů 

POTŘEBY 

Zvýšit konkurenceschopnost a ziskovost výrobků systematickým snižováním 

nákladů. 

Kvůli krizi v roce 2008, zlepšit nákladovou flexibilitu k rychlému produktovému 

mixu a objemové změny. 

Nalézt vhodný nástroj pro identifikaci, stanovení priorit a sledovatelnost odpadů 

a ztrát především ve výrobním procesu. 

Stanovení metod a nástrojů potřebných k neustálému snižování ztrát, které pro 

podnik znamenají největší hrozbu, případně ztrát, které zasahují do stěžejních 

procesů organizace. 

VIZE 
Dosáhnout a udržet náklady na požadovanou úroveň, vývoj nových metod a 

nástrojů pro neustálé snižování nákladů na nezbytnou úroveň. 

CÍLE 

 
Krátkodobé 

Posílit postavení na trhu v oblasti kvality a snížit alespoň 15% 

nákladů vyvolaných vznikem ztrát. 
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PILÍŘ- Analýza (rozložení) nákladů 

CÍLE Dlouhodobé 
Snížit náklady nejméně o 6% každý rok (viz 3x6%> 

15%) 

PILÍŘ- Neustálé zlepšování 

POTŘEBY 

Zvýšit konkurenceschopnost a ziskovost výrobků systematickým snižováním 

nákladů. 

Identifikace a následná aplikace nástrojů, potřebných k eliminaci příčin vzniku 

odpadu a ztrát způsobené zařízením.  

VIZE 

Po identifikaci a kvantifikaci budou veškeré podnikové odpady a ztráty 

systematicky eliminovány dle plánu priorit prostřednictvím vhodných nástrojů 

a metod. 

CÍLE 

 

Krátkodobé 
Snížit ztráty spojené s dokončením projektů neustálého 

zlepšování o 80% 

 Dlouhodobé 

Zisky, kterých podnik dosáhnul díky právě 

probíhajícím nebo již ukončeným projektům neustálého 

zlepšování v rámci 3 let, budou dosahovat větších 

hodnot než 60% zjištěných ztrát podniku. 

PILÍŘ- Autonomní údržba 

POTŘEBY 

Týmová spolupráce v rámci organizace představuje stěžejní faktor pro 

úspěšnost podniku. 

Operátoři jsou odpovědni za každodenní péči o obsluhující zařízení. 

Operátoři zařízení potřebují neustále získávat dovednosti, aby mohli pochopit a 

zvládnout obsluhované zařízení a výrobní procesy. 

VIZE 

Sestavit takové výrobní týmy, které by zajišťovaly práci ve standardních 

provozních podmínkách a měli patřičné znalosti a dovednosti k vykonání 

specifických činností. Zároveň byli schopni sami vyhledávat a následně 

eliminovat příčiny vzniku ztrát různého typu, neustále zvyšovat spolehlivost 

zařízení a standardizovat operační postupy (SOP) 
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PILÍŘ- Autonomní údržba 

CÍLE 

 

Krátkodobé 
Zlepšení spolehlivosti zařízení (zejména sledování poruch a 

ztrát v důsledku nedodržení základních podmínek) 

Dlouhodobé Snížení poruch na stěžejních zařízeních alespoň o 50 % 

PILÍŘ- Profesionální údržba 

POTŘEBY 

Pracovníci údržby se potřebují neustále podrobovat procesu neustálého 

vzdělávání, získávat dovednosti, aby porozuměli chování strojů a procesů 

údržby. 

VIZE 

Pracovníci údržby mají patřičné znalosti a dovednosti, které jim umožňují včas 

identifikovat a odstranit příčiny poruch a to jak občasného tak chronického 

charakteru. Existuje nákladově efektivní plán údržby a kontroly, který zvyšuje 

spolehlivost zařízení. 

CÍLE 

 

Krátkodobé Dosažení nulových poruch na kritických zařízeních do 6 měsíců 

Dlouhodobé 

Zvýšení hodnoty MTBF (čas mezi poruchami-čas od poruchy 

k poruše, čím je větší hodnota tím je spolehlivější) na 

strategických strojích s faktorem 4 do 3 let. 

Snížení MTTR na strategických strojích o 50%. 

PILÍŘ- Rozvoj lidí 

POTŘEBY 

Potřebujeme pracovníky, kteří jsou schopni pracovat v týmu, ale také 

samostatně, jsou patřičně motivováni. Pracovníky s ochotou neustálého 

vzdělávání a zlepšování svých schopností a dovedností.  

VIZE 
Organizace rozvíjí dovednosti a znalosti zaměstnanců na všech úrovních tak, 

aby dokázali zajistit efektivnost procesů a zařízení.  

CÍLE 

 

Zajistit a zvýšit znalosti, disciplínu, využívání vhodných metod, technik, 

postupů nebo norem. 

Zaměstnanci zvládají stresové situace, rozvíjí své dovednosti a schopnosti řešit 

problémy, odstraňovat poruchy.  
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PILÍŘ- Včasné řízení obnovy zařízení 

POTŘEBY 

Všechny neočekávané problémy mají dopad na zákazníky, což vede k 

narušení toků a přeskupení objednávek v celé společnosti, což je pro podnik 

nepřijatelné. 

VIZE 

Nulové ztráty při zavádění nového zařízení nebo při jeho úpravě. Kromě 

plynulého zahájení výroby na zařízení, by mělo být toto zařízení snadno 

ovladatelné, udržitelné, spolehlivé a flexibilní. Pracovníci by měli mít od 

počátku hluboké znalosti o zařízení. 

CÍLE 

 

Průběžně integrovat získané zkušenosti s cílem zlepšit správu nových projektů 

a výsledků. 

Úpravy po začátku projektu by měly být nulové nebo blízké nule. 

PILÍŘ- Kvalita produktu 

POTŘEBY 
Pro udržení konkurenceschopnosti je klíčovým faktorem poskytování 

kvalitních produktů zákazníkům. 

VIZE 

Naše výkonnost a poskytování kvalitních výrobku je ve srovnání s konkurencí 

na velmi dobré úrovni, proto jsme jasnou volbou pro zákazníky. Ti nám na 

oplátku prokazují svou loajalitu. 

CÍLE 
Krátkodobé 

Stížnosti od stěžejních zákazníku < 0,8% 

Procesní výnos > 96% 

Dlouhodobé Nulové vady na produktech 

Pilíř- Zákaznický servis 

POTŘEBY 

Zákazník vynaložil určité prostředky za produkty, proto od podniku očekává 

patřičnou kvalitu produktu i služeb. Priorita společnosti je uspokojení jeho 

očekávání a neustálé zlepšování zákaznického servisu. 

VIZE Autonomní údržba je výchozím bodem pro plnění dodacích lhůt. 

CÍLE 

Krátkodobé 
Nastavení dodacích lhůt tak, aby vyhovovaly 

požadavkům trhu. 

Dlouhodobé 
95% plnění pro partnerské zákazníky. 

90% plnění pro ostatní zákazníky. 
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PILÍŘ- Životní prostředí a společenská odpovědnost 

POTŘEBY Podpora v oblasti působnosti.  

VIZE 

Neustálé snižování a zamezení poškození vznikající v rámci provozu 

organizace. Zároveň mít pod drobnohledem veškeré emise a vedlejší produkty 

výroby. 

CÍLE 

Krátkodobé 

Zajistit soulad politiky životního prostředí podniku a místních 

norem.  

Nalézt srovnatelný podnik za účelem provedení analýzy spotřeby 

např. vody energie a odpadů, metodou benchmarkingu. 

Dlouhodobé 
Žádné ekologické katastrofy, stížnosti okolí, odchylky od 

platných předpisů a snížení spotřeby vody o 20 %. 

 

Po stanovení potřeby, vize a cíle u jednotlivých pilířů společnost postupovala dle 

sedmi krokového postupu pilíře Cost Deployment, v rámci kterého se stanoví kritické oblasti, 

na které se společnost dále zaměří. Analýza pilíře Cost Deployment byla poprvé provedena 

společností v referenčním roce (2011), kdy byla zahájena implementace metodologie WCM. 

Hodnocení proběhlo napříč celým podnikem.  

Výrobní program podniku se skládá z několika dílčích provozů. Jmenovitě jde o tyto 

provozy na: [16] 

 Linka Kocks 

 Drážkovací linka  

 Závitořezná linka 

 Pozinkovna (Galvanizace) 

 Lakovna 

 Svařovací linka 6, 7, 8, 9, 10, 13 

 Tažná stolice 1, 2, 3 

 Mořírna 

 Žíhací pec 

 Nedestruktivní zkoušení 

 Bonderizační linka 

 Dělící centrum 1, 2 

 Podélně dělící linka 

 

Praktická část diplomové práce se zabývá převážně procesem probíhajícím na lince Kocks 

v AMTP Karviná, a.s. Na lince byly identifikovány největší ztráty, což vede k úsilí a zaměření 

největší pozornosti právě na tuto linku.  
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4.1 Představení linky KOCKS 

Na trati KOCKS dochází k ohřevu nápichové trubky v průběžné indukční peci na 

redukovací teplotu, také se zde redukují trubky za tepla v tandemové tahové redukovně a na 

závěr zde dochází k dělení trubek letmou pilou.  

Pracoviště je tvořeno: dopravníkem před pecí, dopravníkem v peci, průběžnou 

indukční pecí ELPHIAC (2 sekce: 2 + 4 topné články napájené generátory VIP1 a VIP2), 

snímačem teploty nápichové trubky na výstupu pece, optickým snímačem přítomnosti trubky, 

dopravníkem do redukovny s termoizolačním příklopem, tandemovou tahovou redukovnou 

MANNESMANN (včetně elektrocentrály, olejového a vodního hospodářství), řídící kabinou 

redukovny, letmé pily a pece, vběhový a výběhový dopravník pily (na něm je umístěna 

impulsní kladka, optický snímač přítomnosti trubky a snímač výstupní teploty redukované 

trubky), dělící letmou pilou MANNESMANN-MEER, dvěmi bednami na odřezky, výhybkou, 

dvěma souběžnými dopravníky k chladícímu roštu, šnekovými vyhazovači, chladícím roštem 

(2 souběžné řetězové dopravníky), řídící kabinou chladícího roštu, zmetkovými koryty s 

přemostěním a zarážkou, sběrnými taškami, pásovou pilou, razícím strojkem (pro značení 

vzorků), střihacím lisem, váhou a regály meziskladu. [16] 

 

Obr. 20 Schéma linky Kocks 
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Legenda k obr. 20: 

1 - vstupní dopravník pece 11 - dopravník k chladícímu roštu 

 2 - indukční pec ELPHIAC 12 - řídící kabina chladícího roštu 

 3 - elektrocentrála a VIP 13 - chladící rošt s řetězovými 

dopravníky 

 4 - vstupní dopravník do redukovny 14 - zmetková koryta s přemostěním 

 5 - redukovna MANNESMANN 15 - sběrné tašky 

 6 - řídící kabina redukovny a pece 16 - váha 

 7 - vběhový dopravník pily 17 - regály meziskladu 

 8 - letmá pila a kabina řízení pily 18 - pásová pila (příprava vzorků) 

 9 - bedny na odřezky 19 - razící strojek (značení vzorků) 

10 - výhybka 20 - stříhací lis 

 

Tab. 3 Specifikace Linky Kocks 

 

Všeobecný popis 

Linka č. KOCKS 

Výrobce KOCKS 

Rok výroby 1960 

Parametry 

Max. rychlost linky [m/min] 60 

Tloušťka pásu od – do [mm] 2,5 – 6 

Šířka pásu od – do [mm] 352 – 364 

Průměr trubky od – do [mm] 17,2 – 114,3 

Rozměr profilu od – do [mm] ne 

Svařování 

Svařovací VF generátor Termatool 

Výkon [kW]/ Kmitočet [Hz] 400 

Odstranění vnitřního výronku od- do 17,2 – 114,3 

Dělení 

Typ pily (pomaloběžná/rychloběžná) Letmá 

Délka dělení od – do [mm] 5,2 – 8 (od 4 při snížené rychlosti redukovány) 

Přesnost dělení [mm] +50/-0 

(Zdroj: Interní dokumentace podniku) 



39 
 

5 Analýza pilíře CD pro zhodnocení dosažených výsledků za 

rok 2012 
 

Analyzovaná společnost implementovala v roce 2011 postupy metodologie WCM, 

tento rok je označován jako referenční. V tomto roce byla systematicky shromaždována data, 

která byla poté v roce 2012 analyzována. Následující kapitoly se zabývají analýzou a 

vyhodnocením dat, která byla naměřena a shromažďována v roce 2012. Počátek analýzy je 

zaměřen na systematické uspořádání shromážděných dat do přehledného systému (tabulek, 

grafů apod.) tak, aby se shodovaly se stanoveným maticovém postupem, který je zároveň 

propojen se sedmi krokovým postupem v rámci pilíře CD. Na závěr jsou získané výsledky 

porovnány s výsledky referenčního roku. V případě nalezení slabých míst jsou navržena 

nápravná opatření.  

Pilíř Cost deployment se skládá, jak již bylo řečeno, ze sedmi kroků zobrazených na 

obr. 6. Na tyto kroky se vztahuje maticový postup, který je zobrazen na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Soustava matic navazující na sedmi krokovou analýzu pilíře CD 
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5.1  Krok 1 analýzy CD 

 

Před sestavením matice A musí být nejprve stanoveny oblasti, na které mají ztráty 

dopad. Společností bylo identifikováno 16 druhů ztrát, které mají dopad na výrobní proces. 

Stroje- do této skupiny patří 7+1 ztrát, které mají dopad na účinnost zařízení, konkrétně pak: 

 Ztráta z důvodu poruchy zařízení - tento druh ztráty je vyvolán časovými ztrátami 

spojenými s poruchami zařízení. Jedná se o poruchy zapříčiněné z různorodých 

důvodů například poruchy mechanické, hydraulické, elektrické, spojené s 

automatizovanou produkcí a testováním nového zařízení. 

 Ztráta z přípravy a seřízení - ztráta vyjadřuje množství ztraceného času z důvodu 

přípravy a seřizování zařízení, ve fázích výroby. Přičemž množství času je přímo 

úměrně ovlivňováno velikostí vyráběných produktů a surovin užívaných k jeho 

výrobě, z důvodu nastavení konkrétních rozměrů na zařízení. 

 Ztráta z důvodu výměny nástrojů a standardní údržby - ztráta rovněž vyjadřuje 

množství času, který je zapotřebí k výměně poškozených nástrojů, jako například 

pilové kotouče, filtry apod. 

 Ztráta při spuštění - vzniká při spouštění zařízení za předpokladu, že nastane na 

tomto zařízení časová prodleva (ztráta) a s tím související ztráta odvíjející se od 

doby, potřebné pro dosažení standardního výkonu zařízení. Vznik těchto typů ztrát 

jsou zapříčiněné např. zahájením provozu po víkendu, opravách, při příchodu další 

směny apod. 

 Ztráta z důvodu drobných prostojů - pokud je prostoj zařízení menší jak 5 minut, 

pak se ztráta zařazuje do této skupiny. Vznik ztráty může byt zapříčiněn např. 

křížením materiálových toků, drobnými poruchami, které opravují samotní 

operátoři zařízení (čištění senzorů, korekce nastavení strojů, odstranění uvízlého 

materiálu, apod.) 

 Ztráta rychlosti - projevuje se výkyvy rychlosti zapříčiněné např. z důvodu 

neznalosti pracovníků nebo nedodržením standardů případně kontrolou procesu. 

 Ztráty z důvodu poruchy a přepracování produktů - vzniká vlivem nutností 

přepracování poškozené/vadné produkce.  

 Ztráty spojené s řízením - ztráty jsou očekávány- předem plánovány, vznikají 

z důvodu údržby, plánovaných oprav nebo nedostatečném množství objednávek. 
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Pracovní síla- 5 ztrát, které mají dopad na účinnost pracovní síly 

 Ztráty spojené s řízením - jedná se zejména o ztráty zapříčiněnýma čekáním na 

materiál, obsluhu, nástroje či pokyny. Do této skupiny lze zařadit i ztrátu spojenou 

s nedostatečnou organizací skladových prostor- nedostatek místa na skladě.  

 Ztráty z rozdílnosti úrovně obsluhy - ztráty jsou důsledkem přítomností úzkých 

míst v procesu. Úzkým místem může být myšleno např. rozdílná úroveň 

dovedností (zkušeností) pracovníků např. při spuštění či seřizování strojů, výměny 

nástrojů, dobou reakce na vzniklý problém.  

 Logistické ztráty - ztráty jsou zapříčiněny dodatečnou manipulací materiálu. Jedná 

se tedy o čas, po který je čekáno na části výrobku, transportní prostředky, vstupní 

materiál a dodávky energií. V tomto ohledu se uvažuje také případná časová ztráta 

související s přemístěním jednotlivých části výroby mezi výrobními linkami. 

 Ztráty z organizace linek - vyjadřují dobu, po kterou je zpomalena nebo zastavena 

produkce na linkách z důvodu využití obsluhujících pracovníku linky na jiných 

neodkladných úkonech.  

 Ztráty z měření a seřizování - pro zajištění stanovené úrovně kvality produkce, 

dochází k testování kontrolních vzorků. S tímto spojené ztráty, jako například čas, 

po který se sbírají kontrolní vzorky, měření daných parametrů, čí příprava a 

seřizování kontrolních a měřících technologií, patří do této skupiny ztrát. 

 

Zdroje- 3 ztráty, které mají dopad na efektivní využití zdrojů 

 Energie- vznik ztráty z důvodu plýtvání energiemi (plyn, elektřina, voda, pára, 

teplo). Ztráty jsou uvažovány v kilowatthodinách.  

 Nástroje a spotřební materiál- jedná se o ztrátu z opotřebení materiálu či nástrojů 

ještě před koncem stanovené životností. Podnik tedy musí předběžně vynaložit 

peněžní náklady na jejich opravu či pořízení nových materiálů, nástrojů. 

 Ztráty z výtěžnosti- ztráta je představena nevyhnutelným úbytkem materiálu 

v průběhu výrobního procesu. Materiál prochází různými fázemi procesu (řezání, 

sváření, tepelná úprava aj.) při kterých dochází ke vzniku odpadu (odřezku). Dále 

lze do této skupiny ztrát zařadit testovací vzorky a šrot. 
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V roce 2013 byly vyjádřeny celkové ztráty, za sledované období (rok 2012), a to jak 

v technických hodnotách (měrné jednotky) tak v nákladovém vyjádření (peněžní jednotky). 

Úsilí každého podniku je dosáhnout nulových hodnot u všech typů ztrát. Ovšem u některých 

ztrát této hodnoty nelze dosáhnout, protože jsou přímo spojeny s výrobním procesem a jsou 

buďto žádoucí nebo nevyhnutelné. U takových ztrát se určuje jejich minimální hodnota 

z technických a technickohospodářských norem. 

Pro peněžní vyjádření celkové hodnoty ztrát bylo nezbytné stanovit jejich optimální 

výši, neboť rozdíl mezi stanovenými náklady a jejich ideální výši představuje právě peněžně 

vyjádřenou hodnotu ztrát. Reálné hodnoty podniku jsou uvedeny v tabulce 4. 

První dva sloupce tabulky 4 představují ztráty vyskytující se v podniku a oblast jejich 

působení. Ve třetím sloupci s názvem MJ jsou vyjádřeny měrné jednotky, v jakých jsou ztráty 

uvedeny. Celkové hodnoty ztrát jsou pak vyjádřeny ve sloupci s názvem „Současné technické 

hodnoty“ a jsou vyjádřeny v měrných jednotkách.  Tyto hodnoty se následně transformují do 

nákladového vyjádření (uvedeno ve sloupci „Náklady“).  

Tab. 4 Identifikace ztrát a jejich hodnoty 

 
 

Současná 

technická 

hodnota

Náklady
Ideální 

náklady

Celková 

ztráta

MJ CZK
Cílová 

úroveň
MJ Kč Kč

Ztráta z důvodu poruchy 

zařízení
min 112,250 41,335,865 nula 41,335,865

Ztráta z přípravy a seřízení min 729,774 37,052,511 minimum 595,616 32,151,242 4,901,269

Ztráta z důvodu výměny 

nástrojů a standardní údržby
min 173,733 5,821,410 minimum 144,400 5,597,050 224,360

Ztráta při spuštění min 130,631 5,122,345 minimum 117,568 4,610,111 512,235

Ztráta z důvodu drobných 

prostojů
min 35,101 2,131,470 nula 2,131,470

Ztráta rychlosti min 39,202 2,600,234 nula 2,600,234

Ztráty z defektů a přepracování 

produktů
min 73,066 2,341,320 nula 2,341,320

Ztráta z důvodu odstávky min 27,012 1,350,343 nula 1,350,343

Ztráty spojené s řízením min 102,969 1,617,988 nula 1,617,988

Ztráty z rozdílnosti úrovně 

obsluhy
min 4,132 227,306 nula 227,306

Ztráty z organizace linek min 17,770 218,423 nula 218,423

Logistické ztráty min 17,458 627,153 nula 627,153

Ztráty z měření a seřizování min 59,880 1,460,744 nula 1,460,744

Energie kWh 30,254,619 95,943,076 minimum 28,017,120 87,311,664 8,631,412

Nástroje a spotřební materiál Kč 9,578,387 8,967,594 minimum 8,141,629 8,141,629 825,965

Ztráty z výtěžnosti t 6,461 83,768,828 minimum 4,727 61,290,388 22,478,440

91,484,526

Ideální hodnota

Celkem Kč

Zařízení

Pracovní síla

Zdroje

Ztráta
Oblasti 

dopadu ztrát
MJ
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Zjištěná celková ztráta vyjádřena v peněžních jednotkách činí 91,484,526 Kč za rok 2012. 

Struktura dílčích ztrát je pro srovnání vyjádřena v procentech v následujícím obrázku. 

 

Obrázek 22 Procentuální vyjádření ztrát za rok 2012 

 

Z obrázku 22 jasně vyplývá, že největší ztráty jsou tvořeny ze ztrát z výtěžnosti, 

energie, z přípravy a seřízení a z důvodu poruchy zařízení. Tento fakt bude v následné analýze 

zohledněn.  

V předchozím roce celková ztráta dosahovala hodnoty ve výši více než 128,5 mil. Kč. 

Srovnání velikosti dílčích ztrát za sledované období je zobrazeno na obrázku 23. Ztráty, které 

v roce 2012 dosahovaly nejvyšších hodnot, byly v následujícím roce stabilizovány nebo 

dokonce sníženy, až na ztráty z důvodu přípravy a seřízení. Avšak téměř všechny zbývající 

ztráty, na které nebyla zaměřena prioritní pozornost, dosahují vyšších hodnot ve srovnání s 

referenčním rokem. Konkrétně tedy ztráty při spuštění, ztráty spojené s řízením, nástroje a 

spotřební materiál a ztráty z defektů a přepracování produktů. 

Všechna použitá data jsou evidována v elektronické podobě prostřednictvím 

informačního systému MES (manufacturing execution system). Tento systém je založen na 
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Ztráty z organizace linek 



44 
 

evidenci tří oblasti poruch a situací, které ve výrobním procesu mohou nastat a to elektro, 

mechanické a ostatní. Případně jsou data nejprve zaznamenána do archu papíru a následně 

vkládána do elektronických tabulek. Proto jsou jednotlivá pracoviště vybavena počítači, do 

kterých operátoři vkládají data o situacích, které ve výrobním procesu mohou nastat např. 

prostoje, poruchy. U takto vzniklých situací se pak sleduje čas vzniku a délka působení na 

výrobní proces. Detailní analýzu operátor neprovádí. V případě neexistence dat dochází 

k odbornému odhadu chybějících dat prostřednictvím brainstormingu.  
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2011 54,59% 11,00% 7,34% 5,01% 3,88% 3,42% 2,56% 2,43% 2,34% 1,98% 1,84% 1,50% 0,88% 0,52% 0,41% 0,32% 

2012 31,18% 9,67% 8,99% 5,72% 3,61% 2,96% 3,25% 3,22% 2,03% 1,75% 1,99% 0,31% 0,87% 0,30% 0,71% 0,32% 
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Obrázek 23 Srovnání velikosti ztrát v letech 2011 a 2012 v procentech 
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5.2 Krok 2 analýzy CD 

V rámci kroku 2 došlo k přiřazení technických ztrát k dílčím provozům podniku, které 

byly uvedeny v předchozí kapitole. V následující tabulce jsou zobrazeny pouze hodnoty, které 

byly získány z procesu na lince Kocks.  

 

Tabulka 5 Struktura ztrát pro dílčí provoz na lince Kocks 

Oblasti 

dopadu 

ztrát 

Ztráta MJ 

Technická 

hodnota 

aktuální 

Míra 

valorizace 

[Kč/MJ] 

Ideální 

technická 

hodnota 

Technická 

hodnota 

ztráty [MJ] 

Hodnota 

ztráty [Kč] 

Zařízení 

Ztráta z důvodu 

poruchy zařízení 
min 9,270 142 

 

9,270 1,319,991 

Ztráta z přípravy a 

seřízení 
min 22,251 421 16,428 5,822 2,451,228 

Ztráta z důvodu 

výměny nástrojů a 

standardní údržby 

min 3,233 142 3,500 -267 -38,044 

Ztráta při spuštění min 0 421 

 

0 0 

Ztráta z důvodu 

drobných prostojů 
min 1,576 421 

 

1,575 663,460 

Ztráta rychlosti min 1,044 421 

 

1,044 439,523 

Ztráty z defektů a 

přepracování 

produktů 

min 0 421 

 

0 0 

Ztráta z důvodu 

odstávky 
min 2,376 142 

 

2,376 338,339 

Pracovní 

síla 

Ztráty spojené s 

řízením 
min 7,047 142 

 

7,047 1,003,468 

Ztráty z rozdílnosti 

úrovně obsluhy 
min 0 421 

 

0 0 

Ztráty z organizace 

linek 
min 0 142 

 

0 0 

Logistické ztráty min 151 142 

 

150 21,467 

Ztráty z měření a 

seřizování 
min 1,930 142 

 

1,930 274,835 

Zdroje 

Energie kWh 16,133,421 3 
15,223,805 

909,615 2,834,697 

Nástroje a spotřební 

materiál 
Kč 5,741,438 1 4,880,222 861,215 861,215 

Ztráty z výtěžnosti t 1388 12,966 
1,182 

205 2,667,274 
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Sloupec s názvem „Míra valorizace“ představuje transformované technické hodnoty 

do nákladového vyjádření. Míra valorizace je stanovena na základě analýzy historických dat 

pro každou položku ztrát v dílčím procesu zvlášť. Poslední sloupec představuje hodnotu, která 

byla získána prostřednictvím součinu míry valorizace a technické hodnoty vyjádřené 

v měrných jednotkách.  

Před implementací metody WCM byly evidovány pouze ztráty z důvodu poruchy 

zařízení, energie, nástroje a spotřební materiál a ztráty z výtěžnosti. Zbývající ztráty byly 

zařazeny v systému MES do skupiny ostatní. Z toho vyplývá, že v referenčním roce musela 

být tato skupina rozklíčována a na základě diskuze a brainstormingu odborníci přiřadili 

k jednotlivým skupinám ztrát jejich hodnotu v nákladovém vyjádření. Tabulka 5 se věnuje 

pouze ztrátám, které vznikají pouze na lince Kocks a lze z ní odvodit, že hodnoty ztráty z 

organizace linek, ztráty z rozdílnosti úrovně obsluhy, ztráty z defektů a přepracování produktů 

a ztráta při spuštění dosud nebyly evidovány. 

Tabulka 8 zahrnuje všechny výrobní provozy, na kterých vzniká 16 identifikovaných 

druhů ztrát. Celkově je tedy myšleno 336 polí, do kterých se zaznamenávají technické 

hodnoty, ze kterých se následně odvozují celkové náklady. Podnikem byl stanoven počet 

neevidovaných dat o velikosti 77, v procentech vyjádřeno 22 procenty (v minulém roce tato 

hodnota dosahovala 35%). Evidována data lze rozdělit do dvou skupin. Ta, která byla 

evidována automaticky, jedná se o 179 hodnot a ta, která byla dohledána, dodatečně 

naměřena, či vypočítána, jedná se o 80 hodnot. I přes 13% zlepšení v oblasti evidence dat, je 

stále hodnota neevidovaných dat příliš vysoká. Což může vést ke zkresleným závěrům této 

analýzy. 

Tab. 6 Struktura zpracovaných dat 

Počet možných 

technických hodnot 
336 

Počet celkově evidovaných 

technických hodnot 
259 

Počet již dříve 

evidovaných 

technických hodnot 

179 

Počet dovozených 

technických hodnot 
80 

Počet neevidovaných technických 

hodnot 
77 

Podíl neevidovaných hodnot v % 22 % 
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V tomto okamžiku jsou data zanesena do pomocných tabulek (tabulka 4 a 5), ze 

kterých se bude vycházet při sestavování následujících matic.  

Po přípravných krocích následuje sestavení první z mnoha matic, která umožňuje 

rozdělení ztrát do kategorií dle důležitosti, které jsou uvedeny v tabulce 8.  

 

Tab. 7 Kriteriální rozdělení ztrát dle důležitosti 

Váhové označení Kritérium [Kč] Typ ztráty 

1 X <= 130 000 Nízká ztráta 

3 130 000 < X < 700 000 Střední ztráta 

5 X >= 700 000 Vysoká ztráta 

(Zdroj: Vlastní zpracování z interní dokumentace) 

 

V tabulce 8 je zobrazeno 16 ztrát, které ovlivňují celkem 21 provozů. Celkem se 

nachází v tabulce 336 polí, do kterých se doplňují hodnoty, které vyjadřují důležitost vlivu 

změny na proces. Toto se provádí do určité míry na základě subjektivního hodnocení a dle 

tabulkového aparátu, který je zobrazen v tabulce 7. Řídící pracovníci stanovili přibližně 20 % 

hranici z celkového počtu polí, které mohou dosahovat důležitosti 3 a 5.  
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Tabulka 8 Matice A 

Druh ztráty 

Provoz 

   L
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S
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S
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0

 

S
v

ařo
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ací lin
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a 1
3

 

T
ažn

á sto
lice 1

 

T
ažn

á sto
lice 2

 

T
ažn

á sto
lice 3

 

M
o

řírn
a 

Ž
íh

ací p
ec 

N
ed

estru
k

tiv
n

í 

testo
v

án
í 

B
o

n
d

erizačn
í lin

k
a 

D
ělící cen

tru
m

 1
 

D
ělící cen

tru
m

 2
 

P
o

d
éln

ě d
ělící lin

k
a 

C
elk

em
 

Ztráta z důvodu poruchy 

zařízení 5 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 43 

Ztráta z přípravy a seřízení 3 1 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 51 

Ztráta z důvodu výměny nástrojů a 

standardní údržby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Ztráta při spuštění 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Ztráta z důvodu drobných prostojů 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27 

Ztráta rychlosti 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 27 

Ztráty z defektů a přepracování 

produktů 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 27 

Ztráta z důvodu odstávky 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 31 

Ztráty spojené s řízením 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 29 

Ztráty z rozdílnosti úrovně obsluhy 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Ztráty z organizace linek 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 25 

Logistické ztráty 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Ztráty z měření a seřizování 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 27 

Energie 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 5 1 3 1 1 41 

Nástroje a spotřební materiál 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 31 

Ztráty z výtěžnosti 1 1 5 3 3 5 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 5 3 1 5 51 

 

Při výběru ztrát, které jsou pro podnik nejzávažnější a tak budou mít prioritní 

pořadí řešení jejich redukce, se vychází z logiky sumy dosažených bodů. Byla tak stanovena 
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hranice 29 bodů, která vyjadřuje minimální počet bodů, od kterých je ztráta přesunuta do 

skupiny prioritních ztrát.  

 

Mezi nejdůležitější ztráty patří: 

 Ztráta z důvodu poruchy zařízení 

 Ztráta z přípravy a seřízení 

 Ztráta spojená s řízením 

 Energie 

 Nástroje a spotřební materiál 

 Ztráty z výtěžnosti 

 Ztráta z důvodu odstávky 

Tučně vyznačené ztráty představují shodu v porovnání se stanovením nejdůležitějších ztrát 

v referenčním roce. Mimo vyznačené ztráty do skupiny nejdůležitějších ztrát byly dále 

zařazeny ztráty z důvodu odstávky a ztráty spojené s řízením. 

 

5.3  Třetí krok analýzy CD 

 

V této fázi se analyzují ztráty z hlediska příčin a důsledků. Stěžejním okamžikem je 

rozdělení ztrát na příčinné a rezultativní. Zásadní rozdíl v těchto typech ztrát je ten, že 

příčinné ztráty podmiňují vznik rezultativních ztrát.  

Konkrétně pak v procesu svařování trubek dochází ke vzniku „ výronku“, který je 

následně odřezán a to jak z vnější části trubky tak z vnitřní. Vznik samotného „výronku“ je 

řazen do skupiny příčinných ztrát a případné zlomení nože, který odřezává uvnitř trubky 

vnitřní výronek je ztráta rezultativního charakteru, která vznikne působením právě ztráty 

příčinné. Tedy vznik výronku způsobí potřebu užití nože, který je následně poškozen, či úplně 

zničen.  

Pro podnik je proto stěžejní zaměření se na ztráty příčinné a jejich následná redukce a 

to z důvodu, že pokud dojde ke snížení příčinných ztrát, automaticky dochází k minimalizaci 

ztrát rezultativních.   

V tabulce 9 je zobrazeno rozdělení kauzálních, rezultativních a kombinovaných ztrát 

na demonstrativním procesu Linky Kocks. 
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Tab. 9 Pomocná tabulka kroku 3 

Druhy ztrát Linka Kocks 

Ztráta z důvodu poruchy zařízení p 

Ztráta z přípravy a seřízení p+r 

Ztráta z důvodu výměny nástrojů a standardní údržby  

Ztráta při spuštění  

Ztráta z důvodu drobných prostojů  

Ztráta rychlosti  

Ztráty z defektů a přepracování produktů  

Ztráta z důvodu odstávky p 

Ztráty spojené s řízením p 

Ztráty z rozdílnosti úrovně obsluhy  

Ztráty z organizace linek  

Logistické ztráty  

Ztráty z měření a seřizování  

Energie p+r 

Nástroje a provozní materiál p+r 

Ztráty z výtěžnosti r 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podnikové dokumentace 

 

Z větší části se na lince Kocks vyskytují ztráty příčinné. Ztráta z přípravy a seřízení je 

ztráta kombinovaná a to z důvodu, že tato ztráta je ovlivňována ztrátou z důvodu poruchy 

zařízení. Další kombinovanou ztrátou jsou energie, které mají rezultativní vazbu na první dvě 

ztráty uvedené v tabulce 10. Poslední ztráta tohoto typu je představena skupinou „Nástroje a 

provozní materiál“, která je vázána na ztrátu z důvodu poruchy zařízení. Ztráty z výtěžnosti 

jsou jedinečné v tom, že v každém procesu vystupují jako ztráty rezultativní, protože jejich 

vznik je podmíněn vždy ztrátou z důvodu poruchy zařízení. 

 Následným krokem po stanovení typu ztrát je jejich převedení do matice B. Tam se 

ovšem zobrazují pouze významné ztráty, které splňují podstatu kroku 2 a vazby čistě příčinné 

nebo rezultativní. Bylo zjištěno, že u kombinovaných typů ztrát vždy převažuje závažnost 

příčinných ztrát. Proto u tohoto typu ztrát bude v matici B brána v potaz pouze příčinná 
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vazba. Matice B, zobrazená na obrázku níže, je demonstrativně sestrojena na procesu linka 

Kocks.  

 

Tab. 10 Matice B 
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Ztráta z důvodu poruchy zařízení p      r 

Ztráta z přípravy a seřízení  p      

Ztráta z důvodu odstávky   p     

Ztráty spojené s řízením    p    

Energie     p   

Nástroje a spotřební materiál      p  

Zdroj: Vlastní zpracování z interní dokumentace 

 

5.4  Čtvrtý krok analýzy CD 

 

Ztráty, které byly stanoveny v matici A jako nejzávažnější a v matici B byly 

roztříděny do skupin příčinných nebo rezultativních ztrát, budou v tomto kroku kvantitativně 

vyčísleny. Specialisté podniku pravidelně odebírali data ze všech procesů v podniku. 

Součet ztrát v matici C pokrývající alespoň 60 % celkových ztrát vypovídá o 

komplexnosti sbíraných údajů. V opačném případě byly některé ztráty opomenuty. V tomto 

případě se jedná o nákladové vyjádření nejzávažnějších ztrát ve výši 58,6 mil. Kč / nákladové 

vyjádření celkových ztrát 91,4 mil. Kč tvoří 65%. Splněním dané podmínky je signalizována 

kompletnost výběru nejdůležitějších ztrát.  

Technické údaje byly dále transformovány do nákladového vyjádření v Kč. Výstup je 

zobrazen v tabulce 11. 
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Tab. 11Matice C 

 

 Linka Kocks 

Rezultativní ztráty 
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Ztráta 

z důvodu 

poruchy 

zařízení 

1,319,992      2,667,274 
3,987,266 

Ztráta 

z přípravy 

a seřízení 

 2,451,228      
2,451,228 

Ztráta 

z důvodu 

odstávky 

  338,340     
338,340 

Ztráty 

spojené s 

řízením 

   1,003,469    
1,003,469 

Energie 
    2,834,698   

2,834,698 

Nástroje a 

spotřební 

materiál 

     861,216  
861,216 

 

 

Aby bylo vyčíslení jednotlivých ztrát kompletní, sčítají se hodnoty ztrát rezultativního 

typu a typu příčinného (vždy v rámci řádku). Výstupem je tedy sumarizace těchto dvou typů 

ztrát zobrazených ve sloupci s názvem „ Celkem. Obsahem matice C je pak nákladové 

vyčíslení součtu vazeb ztrát všech 21 procesů v podniku. V tabulce 11 je uveden pouze proces 

na Lince Kocks.  

 Analýza matice C je vhodně doplněna o grafickou podobu prostřednictvím ABC a 

Paretovy analýzy. Tabulka 12 představuje pomocnou tabulku, dle které byl sestrojen obrázek 

25. Uvedené hodnoty v tabulce 12 představují součet jednotlivých nejzávažnějších ztrát 

vyskytující se u všech výrobních provozu. 
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Tab. 12 Pomocná tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 

Jednotlivé druhy ztrát Vliv [Kč]  
Kumulativní vliv 

[Kč] 

Relativní kumulativní 

vliv % 

Ztráta z důvodu poruchy zařízení 41,335,865 41,335,865 70.46% 

Energie 8,631,412 49,967,287 85.18% 

Ztráta z přípravy a seřízení 4,901,269 54,868,556 93.53% 

Ztráta spojená s řízením 1,617,988 56,486,544 96.29% 

Ztráta z důvodu odstávky 1,350,343 57,836,886 98.59% 

Nástroje a provozní materiál 825,965 58,662,843 100.00% 

Celková ztráta 58,662,843 

 

 

Obr. 24 Paretova analýza nejzávažnějších ztrát 

 
 

Obrázek zaznamenává pouze vliv příčinných ztrát, stanovených na základě předešlých 

kroků, ve kterých došlo k vymezení jednak příčinnosti a jednak důležitosti ztrát. V rámci 

tohoto zpracování byla stanovena ztráta, která má největší vliv na celek. Na ztráty z důvodu 

poruchy zařízení bude zaměřena největší pozornost, aby bylo docíleno minimalizace těchto 

ztrát. 
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5.5  Pátý krok analýzy CD 

 

Po identifikaci nejzávažnějších ztrát v podniku a jejich číselnému vyjádření se v tomto 

kroku stanoví způsob eliminace ztrát. Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, 

struktura celé metodiky je rozložena do 10 technických a 10 řídících pilířů, které pokrývají 

všechny procesy podniku.  

 Každý pilíř má vymezenou oblast působení a v tomto okamžiku je nutné zařadit 

každou ztrátu do konkrétní oblasti. Tento krok je velice důležitý pro stanovení oblastí priorit, 

na které musí být zaměřena největší pozornost s cílem eliminace či úplného odstranění již 

zjištěných ztrát. 

Zařazení ztrát k pilířům probíhá prostřednictvím brainstormingu. Tým je složen 

z odborníků pokrývající všechny oblasti výroby, kteří mají odpovědnost za řízení jednotlivých 

pilířů. Příčiny vzniku ztrát hrají hlavní roli při volbě pilířů. 

Při rozboru ztráty např. z důvodu poruchy zařízení bylo zjištěno, že možné příčiny 

vzniku této ztráty se podílejí následující pilíře. U každého z pilířů je uveden důvod jeho 

zvolení. 

 Autonomní údržba (AM): z důvodu neadekvátní manipulace se zařízením, 

nedodržování předepsaných postupu užívání a péče o zařízení. 

 Profesionální údržba (PM): z důvodu zanedbání stanovených kontrol a oprav zařízení, 

což v důsledku způsobuje předčasné opotřebení strojů a zařízení. 

 Rozvoj lidí (PD): neustálý vývoj moderních technologií má za následek nedostatečnou 

úroveň schopností a dovedností pracovníku na všech úrovních podniku, pokud není 

vyvinut plán školení a jiných aktivit pro rozvoj již zmiňovaných dovedností 

pracovníků. Dále nedostatečná motivace pracovníků snižující jejich výkonnost a 

v důsledku dochází k neplnění stanovených denních norem. 

 Cílené zlepšování (FI): z důvodu neznalosti či absence moderních metod zlepšování 

kvality procesů, produktů či náhradních dílů. 

 

Ke každé ztrátě uvedené v matici C se stanovili možné příčiny jejich vzniku. WCM 

komise a další členové stanovili, že příčiny ztrát lze řešit prostřednictvím pilířů PD, AM, PM 

a FI. Pro tyto pilíře byl stanoven procentuální podíl, na kterém se podílejí při vzniku ztrát. 
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Z procentuálního podílu účasti pilířů na vzniku ztrát bylo vypočítáno nákladové vyjádření 

v Kč. 

 

Tabulka 13 Matice D 

  

    Podíl pilíře [%] Podíl pilíře [Kč] 

Příčinné ztráty Celkem 

[Kč] 
FI AM PM PD FI AM PM PD 

K
o

c
k

s 
L

in
e 

Ztráta z důvodu poruchy 

zařízení 
3,987,266 36 36 18 9 1,449,915 1,449,914 724,957 362,478 

Ztráta z přípravy a 

seřízení 
2,451,228 50 20 

 
30 1,225,614 490,246 

 
735,368 

Ztráta z důvodu odstávky 338,340 15 45 25 15 50,751 152,253 84,585 50,750 

ztráty spojené s řízením 1,003,469 55 
  

45 551,908 
  

451,560 

Energie 2,834,698 90 5 5 
 

2,551,228 141,734 141,734 
 

Nástroje a spotřební 

materiál 
861,216 100 

   
861,216 

   

Zdroj: podniková dokumentace 

 

 

5.6  Šestý krok analýzy CD 

V předchozím kroku byl stanoven podíl pilířů na účasti identifikovaných ztrát. Nyní je 

zapotřebí vytvořit akční plán a naplánovat cíle redukce nákladů. Za tímto účelem byla 

sestavena matice E, zachycující cíle a plány redukce nákladů. 

 Nejprve účastníci brainstormingu, tedy členové komise a řídící pracovníci útvarů 

výroby, stanovili procentuální cíl redukce pro rok 2013 a 2014, který je pro podnik reálně 

dosažitelný. Na základě tohoto odhadu a již dříve stanovených celkových ztrát byl vypočítán 

očekávaný přínos pro sledované období (součin celkových ztrát a očekávaného přínosu pro 

sledované období). Dále jsou využity výstupní hodnoty z matice D (podíl pilíře v % a v Kč). 

Sloupec s názvem „Cíl 2013“ představuje hodnoty, které se vypočítaly jako podíl součinu 

potencionálních úspor s očekávaným přínosem pro rok 2013 a celkovou ztrátou.  

 U takto připravené tabulky je zapotřebí zjistit, na které oblasti ztrát se má vyvinout 

největší tlak pro dosažení kýženého výsledku (cíle redukce). Za tímto účelem byla navržena 

metoda subjektivního hodnocení prostřednictvím ICE skóre uvedené v tabulce 14. Název 

metody je složen z prvních písmen anglických slov I-impact (vliv), C- cost (nákladovost), E- 

easiness (snadnost). Každá složka může nabývat hodnoty 1, 3, 5, tyto hodnoty představují 
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váhové rozhranní daných prvků. Výpočet konečné hodnoty ICE skóre je proveden jako součin 

jednotlivých složek a zaznamenán do sloupce s názvem „Priorita“.  
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Tab. 14 Hodnota ICE skóre 

Hodnoty ICE skóre 

Vliv Nákladovost Obtížnost 

Nízký 1 Drahé 1 Obtížné 1 

Střední 3 Střední 3 Střední 3 

Vysoký 5 Levné 5 Lehké 5 

 

Společností byla stanovena hranice priority na hodnotu 45. Znamená to tedy, že 

nejprve budou rozvíjeny ty pilíře, u kterých se vyskytuje hodnota ICE skóre, která je větší 

nebo rovna hodnotě 45 a po jejich zvládnutí bude pozornost zaměřena na zbývající oblasti. 

 

Tab. 15 Matice E 
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V
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á
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o
v

o
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S
n

a
d

n
o

st
 

P
r
io

ri
ta

 

L
in

k
a

 K
o

c
k

s 

Ztráta z 

důvodu 
poruchy 

zařízení 

3,987,266 40 60 1,594,906.3 2,392,359 

AM 
1,449,915 

579,966 
3 5 3 45 

PM 
724,957 

289,983 
3 3 3 27 

FI 
1,449,915 

579,966 
3 3 3 27 

PD 
362,479 

144,991 
1 5 3 15 

Ztráty z 

přípravy a 
nastavení 

2,451,228 50 75 1,225,614.2 1,838,421 

AM 
490245.6657 

245,123 
3 5 3 45 

FI 
1,225,614 

612,807 
3 5 3 45 

PD 
735,368 

367,684 
3 5 3 45 

Ztráta z 

důvodu 

odstávky 

338,340 50 75 169,170 253,755 

AM 
152,253 

76,126 
3 5 3 45 

PM 
84,585 

42,292 
3 3 3 27 

FI 
50,751 

25,375 
3 3 3 27 

PD 
50,751 

25,375 
1 5 5 25 

Ztráta 
spojená s 

řízením 

1,003,469 70 80 702,428 802,775 
FI 

551,908 
386,335 

5 5 1 25 

PD 
451,561 

316,093 
1 5 3 15 

Energie 2,834,698 30 60 850,409 1,700,819 

AM 
2,551,228 

765,368 
1 5 5 25 

PM 
141,735 

42,520 
1 5 5 25 

FI 
141,735 

42,520 
1 5 3 15 

Nástroje a 
spotřební 

materiál 

861,216 30 40 258,364 430,608 FI 861,216 
258,365 

3 3 3 27 
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5.7  Sedmý krok analýzy CD 

 

Závěrečný krok je zaměřen na konečném sledování a zhodnocení dosahovaných 

finančních výsledků. Tento záměr se naplňuje prostřednictvím matice F, poslední v této 

analýze. Matice F, jako své vstupy, využívá výstupy z předešlých matic a podává tak ucelený 

přehled výsledků předešlých kroků. 

 

Tab. 16 Matice F 

Proces 
Příčinná 

ztráta 
Pilíř 

Cíl 2013 

[Kč] 

Potencionální 

úspora 2013 

[Kč] 

Sledované 

hodnoty 
říjen listopad prosinec 

Linka 

Kocks 

Ztráta z 

důvodu 

poruchy 

zařízení 

AM 579,966 1,449,915 
kum. cíl 406,912 523,840 579,966 

kum. výsledek 
  

692,156 

PM 289,983 724,957 
kum. cíl 203,455 261,920 289,983 

kum. výsledek 
  

324,796 

FI 579,966 1,449,915 
kum. cíl 406,911 523,840 579,966 

kum. výsledek 
  

812,948 

PD 144,991 362,479 
kum. cíl 101,727 130,959 144,991 

kum. výsledek 
  

201,637 

Ztráty z 

přípravy a 

nastavení 

AM 245,123 490,245 
kum. cíl 178,296 229,530 254,123 

kum. výsledek 
  

287,695 

FI 612,807 1,225,614 
kum. cíl 429,953 553,503 612,807 

kum. výsledek 
  

725,362 

PD 367,684 735,368 
kum. cíl 257,971 332,101 367,684 

kum. výsledek 
  

84,921 

Ztráta z 

důvodu 

odstávky 

AM 76,126 152,253 
kum. cíl 53,410 68,758 76,126 

kum. výsledek 
  

44,135 

PM 42,292 84,585 
kum. cíl 29,672 38,199 42,292 

kum. výsledek 
  

24,925 

FI 25,375 50,751 
kum. cíl 17,803 22,919 25,375 

kum. výsledek 
  

28,362 

PD 25,375 50,751 
kum. cíl 17,803 22,919 25,375 

kum. výsledek 
  

126,365 

Ztráta 

spojená s 

řízením 

FI 386,335 551,908 
kum. cíl 271,057 348,947 386,335 

kum. výsledek 
  

126,365 

PD 316,093 451,561 
kum. cíl 221,774 285,503 316,093 

kum. výsledek 
  

134,999 

Energie 

AM 765,368 2,551,228 
kum. cíl 536,992 691,300 765,368 

kum. výsledek 
  

684,235 

PM 42,520 141,735 
kum. cíl 29,832 38,405 42,520 

kum. výsledek 
  

45,186 

FI 42,520 141,735 
kum. cíl 29832 38,405 42,520 

kum. výsledek 
  

41,385 
Nástroje a 
spotřební 

materiál 
FI 258,365 861,216 

kum. cíl 181,272 233,361 258,365 

kum. výsledek     198,743 

 

 

Prvky, které se doposud v žádné matici nevyskytly, jsou údaje o kumulovaném cíli a 

kumulovaném výsledku. Ve skutečnosti se tyto údaje zaznamenávaly každý týden po celý 
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rok. V tabulce 16 jsou uvedeny data vždy posledního týdne v měsíci za poslední 3 měsíce 

kalendářního roku 2012 a to z důvodu velkého rozsahu všech informací, které by snižovaly 

přehlednost tabulky. Hodnoty kumulovaného cíle byly stanoveny na základě odborného 

odhadu zainteresovaných pracovníku tak, aby byly reálně dosažitelné. V řádcích 

kumulovaných výsledků se zaznamenávala data skutečně dosažená v daném týdnu po celý 

rok. 

  

Tab. 17 Analýza výsledků v oblasti nákladů 

Druh ztráty Kumulovaný cíl [Kč] 
Kumulovaný 

výsledek [Kč] 
Míra plnění cíle 

Ztráta z důvodu poruchy zařízení 
1,594,906 2,031,537 73% 

Ztráty z přípravy a nastavení 
1,225,614 1,097,978 110% 

Ztráta z důvodu odstávky 
169,168 116,116 131% 

Ztráta spojená s řízením 
702,428 894,852 73% 

Energie 
850,408 770,806 109% 

Nástroje a spotřební materiál 
258,365 399,754 45% 

Celkem 
4,800,889 5,311,043 89% 

 

Z celkového pohledu byl očekávaný cíl naplněn z 89%. Největší rozdíl očekávaného a 

skutečného výsledku tvoří skupina „Nástroje a spotřební materiál“, v procentech tento rozdíl 

dosahuje 55%, dále dle sestupného pořadí jde o následující skupiny:ztráta spojená s řízením 

(27%), ztráta z důvodu poruchy zařízení (27%). Ostatní skupiny dosáhly naplánovaného cíle, 

dokonce tento cíl překonaly. Pohyb jednotlivých složek je graficky zobrazen na obrázku 25.  
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Obr. 25 Zobrazení očekávaných hodnot a skutečně dosažených hodnot 

 

 

Důvod nesplnění očekávaných cílů je dosud neznámý. Jelikož rozdíl plánovaných cílů 

a skutečných výsledků je razantní (jedná se o 23-55%), signalizuje možnost špatně 

stanovených cílů, popřípadě nesprávně naměřených dat. 
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6  Vyhodnocení 
 

V předešlých kapitolách této práce byla provedena podrobná analýza pilíře Cost 

deployment, za účelem vyhodnocení úspěšnosti zavedené metody s názvem World class 

manufacturing. Následující text bude zaměřen na zhodnocení zjištěných faktů a nalézání 

slabých míst v podniku, na která má být zaměřená největší pozornost. 

Větší část analýzy pilíře CD je v této práci zaměřená na linku Kocks (důvody byly 

uvedeny v předchozím textu), a proto bude i následující text zaměřen pouze na tento proces. 

 Analýza pilíře CD proběhla prostřednictvím 7 kroků, které jsou obecně definovány 

v teoretické části práce. Obecně však platí, že výstup předchozího kroku slouží jako vstup 

kroku následujícího. Znamená to tedy, že matice F představuje sumarizaci všech zjištěných 

hodnot. Prostřednictvím této matice bylo zjištěno pouze částečné plnění plánovaných cílů, což 

lze vidět na obrázku 25.  

Na obrázku 26 je zobrazeno porovnání výsledků (nákladové vyjádření) v letech 2012 a 

2013. V grafu jsou zobrazeny 3 sloupce představující stav minulý - modrá barva, stav 

plánovaný - červená barva a stav současný - zelená barva. Modrá barva tedy představuje 

hodnoty, kterých bylo dosaženo v rámci roku referenčního (2011). Od těchto hodnot podnik 

odvodil cíle, kterých se má v roce následujícím (2012) dosáhnout (červená barva). Poslední 

sloupec představuje skutečně dosažené výsledky sledovaných ztrát v roce 2012 (zelený 

sloupec).   

Stanovené cíle byly překonány pouze u 3 z 6 velkých ztrát. Jmenovitě se jedná o 

skupiny „Ztráty z přípravy a nastavení“, „Ztráta z důvodu odstávky“ a „Energie“.  

Zajímavostí je, že skupina ztrát s názvem „Energie“, která v minulém roce představovala 

největší vybočení od cílové hodnoty, v tomto roce docílila požadované hodnoty. Toto 

přisuzuji vynaložení největší pozornosti a úsilí na redukci nákladů právě ve skupině 

„Energie“.  
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Obr. 26 Závěrečné porovnání výsledků 2012/2013 v Kč 

Ztráta z důvodu odstávky zastupuje skupinu s nejmenšími náklady v roce 2013. 

Podnik sám plánuje termín a dobu trvání odstávek strojů a zařízení, proto nevznikají ztráty 

v tak velkém rozsahu jako např. u skupiny „ Ztráty z důvodu poruchy zařízení“. V souvislosti 

se snížením nákladů v porovnání s minulým rokem je zřejmé, že se techniky plánování 

odstávek dostaly na vyšší úroveň. 

 Větší pozornost je zaměřena na ztráty, které nenaplnily očekávané cíle, jmenovitě tedy 

„ztráta z důvodu poruchy zařízení“, „ztráta spojená s řízením“ a „nástroje a spotřební 

materiál“. Matice F jasně deklaruje podíl jednotlivých pilířů na velikosti ztrát, 

prostřednictvím kterých lze odvodit možné příčiny, ale také navrhnout vhodná nápravná 

opatření. Podíl pilířů je zobrazen n následujícím obrázku. 
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Obr. 27 Porovnání plánovaných a dosažených cílů ztráty z důvodu poruchy zařízení 

V následující tabulce je vypočítán procentuální podíl plnění očekávaných cílů a 

skutečně dosažené hodnoty.  

 

Tab. 18 míra plnění očekávaných cílů v % 

 

Míra plnění očekávaných cílů v % 

AM PM FI PD 

Ztráta z důvodu 

poruchy zařízení 
81 88 60 61 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, ztráta z důvodu poruchy zařízení 

je zapříčiněna mnoha důvody, nejčastěji však poruchami mechanickými, elektrickými, 

hydraulickými případně poruchami spojenými s automatizovanou produkcí a testováním 

nového zařízení. Tato skupina je snadno kalkulovatelná, ale nejsou zde započítány ztráty 

budoucího charakteru, kam patří např. ztráta důvěryhodnosti ve značku či podnik nebo ztráta 

zákazníků v důsledku nedodržování smluvních termínů.  

Největší podíl ve sledované ztrátě tvoří jednoznačně pilíř FI nebo-li cílené zlepšování. 

Tento pilíř je pro podnik velice důležitý, neboť prostřednictvím něho lze zvyšovat 

konkurenceschopnost, ziskovost produktů, ale hlavně snižovat náklady a eliminovat příčiny 

ztrát a odpadů. V souvislosti se 7 kroky zavedení pilíře, mohlo dojít k nesprávně sestavenému 
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týmu pracovníků, kteří mají rozvoj pilíře na starosti. Tým byl zřejmě složen z tvůrčích 

individualit, které nebyly schopny vytvořit synergetický efekt, případně nedošlo v rámci týmu 

k vhodné komunikaci a motivaci nebo také mohlo dojít k nesprávnému pochopení přidělené 

odpovědnosti každému pracovníkovi. Pokud došlo k chybě hned u prvního kroku, tato chyba 

se projevila v rámci celé aplikace, a proto nemohlo dojít k naplnění stanovených cílů. Dalším 

možným problémem v rámci FI je identifikace SMART cílů, které nemusely vystihovat 

správnou podstatu vize a možností společnosti. 

Proto doporučuji vytvoření nového týmu pracovníků zabývající se rozvojem pilíře FI a 

prostřednictvím vhodných testů vyhodnotit jeho kompatibilitu za vedení personálních 

manažerů. Nový tým by měl v co největší míře využívat základní a pokročilé nástroje 

managementu kvality. Jedná se především o Ishikawův diagram, Paretovu analýzu a nástroje 

popsané v teoretické části práce v kapitole 2.1.  

Dalším pilířem, který nedosáhnul očekávaných hodnot, je PD (rozvoj lidí). Do tohoto 

oddílu lze zařadit prvky, jež byly zmíněny v předešlém odstavci (komunikace, motivace). 

Zejména však zde patří činnosti typu vzdělávání a poskytování zkušeností především, ale 

nejen pracovníkům obsluhy zařízení. Lidé totiž tvoří podstatný prvek příčiny vzniku poruch 

(neplnění uložených povinností, ať už z nevědomosti či obyčejné lenosti). Pokud však nebude 

pracovník seznámen s následkem jeho jednání, nebude natolik důsledný, jak je to potřeba. 

Doporučovala bych vytvoření tabulí, na kterých by byly ztráty vyčísleny v reálných 

hodnotách (Kč) vztažených na jednu minutu nečinnosti stroje z důvodu neočekávané poruchy. 

Tabule by byly umístěny u každého stroje, případně jen na pracovištích s největší ztrátovostí. 

Součásti tabule by dále mohly být cílové hodnoty, kterých chce podnik dosáhnout. Dle mého 

názoru by se zvýšila výkonnost pracovního nasazení a zároveň by došlo ke snížení počtu 

poruch z důvodu zanedbané údržby, pokud by poruchy, jež byly prokazatelně spojeny 

s nečinností nebo nedbalostí pracovníků, byly svázány s pohyblivou složkou mzdy (prémiemi). 

„Sankcionován“ by nebyl konkrétní pracovník, ale celý tým na dané směně nebo směnách.  

Vznikla by tak odpovědnost za blaho ostatních členů týmů a pracovník by si tak nedovolil 

polevit ve svých pracovních povinnostech. 

Také by se měla posílit úroveň a četnost vzdělávacích kurzu (školení). Externí školitel 

nemá tak velkou úctu a respekt v očích zúčastněných jako interní zkušený pracovník. Proto by 

měl podnik zvážit možnost vytvoření systému oceňování těch pracovníků, kteří by se aktivně 
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podíleli na tvorbě náplně přednášek a jeho následné realizaci. Prioritní možnost přednesu by 

měli ti pracovníci, kteří pracují na linkách s nejmenší ztrátovostí. Tímto by podnik snížil 

náklady na mzdu externích specialistů.  Systém by byl založen na bodovém hodnocení aktivity 

zaměstnanců. Aktivní účast by byla oceněna větším počtem bodů než pasivní. Následně by 

každé čtvrtletí mohli zaměstnanci proměnit nasbírané body za různorodé benefity (více 

volných pracovních dnů, příspěvek na dovolenou, welness aj.), případně by si mohli převést 

body do dalšího čtvrtletí.  

  Pilíře PM (profesionální údržba) a AM (samostatná údržba) budou popisovány 

společně, protože oba pilíře spolu souvisí. Úspěch těchto dvou pilířů spočívá ve vzájemné 

komunikaci pracovníků údržby a obsluhou strojů. Pokud tato komunikace není na dobré 

úrovni, dochází ke ztrátě potřebných informací mezi těmito útvary, což má v důsledku vliv na 

včasné nepodchycení poruch a oprav strojů. V závěru se tak zvyšují nečekané a do značné 

míry zbytečné náklady, kterým se mohlo předejít. 

Pokud by podnik investoval do nákupu SW s názvem „MaintPlan CMMS“ mohl by 

produktivněji řídit proces provozu a údržby zařízení. Jednou z cest, jak zvyšovat zisk a 

úspěšnost podniku na trhu je právě snižování servisních nákladů či ztrát v důsledku prostojů. 

MaintPlan poskytne klíčové informace o zařízeních tak k nim přiřazených servisních 

činnostech v tabulkové či grafické formě. Tyto informace mohou být dostupné z různých 

pohledů důležitých pro řízení údržby, např. podle zařízení, podle jejich umístění, podle 

nákladových středisek, podle dodavatelů apod. Kromě toho MaintPlan umožní vést 

přehlednou evidenci dodavatelů či servisních organizací včetně historie komunikace 

(telefonáty, e-maily apod.). Součástí řešení je i správa dokumentů, pomocí níž budou výkazy, 

návody, smlouvy, schémata či jiné dokumenty snadno dostupné. [17] 

Přínosy:[17]  

 Přehledná evidence zařízení včetně záruk, komponentů, dodavatelů ... 

 Sledování historie oprav a údržby zařízení 

 Analýzy příčin poruch a prostojů 

 Měření nákladovosti údržby a oprav zařízení 

 Automatické generování servisního plánu pravidelné údržby - plánovací kalendář 

 Optimalizace zásob náhradních dílů 

 Budování znalostní databáze řešení problémů 
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 Alerts - upozorňování na blížící se termíny údržby či zadané úkoly 

 Definování pracovních postupů a požadavků na zdroje (pracovníci, náhradní díly aj.) 

 Řešení reklamací u dodavatelů 

 Neomezený počet uživatelsky nastavitelných výstupních sestav, grafů a formulářů 

 Analytické grafy s možností rozpadu hodnot (drill-down) 

Další skupinou ztrát, která nenaplnila očekávané cíle, je ztráta spojená s řízením. 

Tato ztráta obsahuje ztráty zapříčiněné čekáním na materiál, obsluhu, nástroje či pokyny. Do 

této skupiny lze zařadit i ztrátu spojenou s nedostatečnou organizací skladových prostor- 

nedostatek místa na skladě (uvedeno také v teoretické části této práce). 

 

Obr. 28 Porovnání plánovaných a dosažených cílů ztráty spojené s řízením 

V následující tabulce je vypočítán procentuální podíl plnění očekávaných cílů a 

skutečně dosažené hodnoty.  

 

Tab. 1 Míra plnění očekávaných cílů u ztráty spojené s řízením 

 
Míra plnění očekávaných cílů v % 

 
FI PD 

Ztráta spojená s 

řízením 
70 76 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

FI PD 

K
č 

Ztráta spojená s řízením 

Výsledné hodnoty Cílové hodnoty 



68 
 

Pilíř podílející se na vzniku této ztráty, na který bude muset být zaměřena větší 

pozornost, než dosud, se označuje FI (cílené zlepšování). Obecné poznatky, které byly 

uvedeny v předchozí skupině ztrát u téhož pilíře, se mohou využít i v této skupině ztrát. Ještě 

jednou zmíním, že jde o velice důležitý pilíř, jež vzdáleně ovlivňuje budoucnost a potenciál 

podniku. Proto by se tyto vysoké náklady, které nedocílily stanovených hodnot, neměly 

podceňovat. V předešlém odstavci byly jmenovány příčiny, které tvoří obsah nákladů 

vyvolávající ztráty podniku. Ve všech uvedených příčinách konfiguruje lidský faktor, což 

poskytuje prostor pro zlepšení. Především jde o ztráty z čekání na cokoliv. 

Proto navrhuji, aby bylo přezkoumáno, zda podnik disponuje dostatečně velkou 

pracovní silou. Vzít v potaz mzdu nově přijatých pracovníků, popřípadě pouhé navýšení počtu 

pracovníku na směně s náklady, které jsou vyvolány vznikem tohoto typu ztráty. Účinné 

zlepšení v redukci času (prostojů, čekání) by mohlo být ovlivněno aplikací špagetového 

diagramu na proces probíhající na lince Kocks. Došlo by ke znázornění pohybů pracovníka 

v průběhu směny (časového intervalu). Vlivem těžkopádností výrobního layoutu při výrobě za 

tepla tvarovaných trubek, není příliš možností pro přestavbu výrobních linek. Nicméně by se 

mohl projevit nadbytečný pohyb pracovníků, který nesouvisí s pracovním procesem. Mezi 

další efektivní metody lze zařadit snímek pracovního dne, snímek náběhu pracovní směny, 

procesní analýza aj. Možná řešení se dělí na blesková, krátkodobá a dlouhodobá. Za 

blesková se berou ta, která je možno vyřešit ihned nebo do několika dnů. Na tato je třeba se 

zaměřit primárně, jelikož jsou vidět rychle a přesvědčí zúčastněné, že implementace zlepšení 

má smysl a tím je motivuje k účasti na dalším zlepšování. 

Pilíř PD (rozvoj lidí) se zaměřuje na výcvik svých pracovníků na všech úrovních 

podniku. Ať už jde o interní či externí komunikaci, která rozvíjí vztahy a podmiňuje 

partnerství mezi zákazníky.  

Zlepšení situace by mohla vyvolat správná motivace pracovníků na nižších pracovních 

pozicích. Právě tito pracovníci znají nejlépe výrobní proces, ve kterém pracují. Pokud řídicí 

pracovníci budou povzbuzovat své podřízené v podávání návrhu na zlepšení výrobního 

procesu, mohou se dočkat vyšší efektivnosti procesu. Toto je podstatou systému Kaizen. 

Poslední skupina ztrát je zastoupena skupinou s názvem „Nástroje a spotřební 

materiál“. Jedná se o ztrátu z opotřebení materiálu či nástrojů ještě před koncem stanovené 

životností. Podnik tedy musí předběžně vynaložit peněžní náklady na jejich opravu či pořízení 
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nových materiálů, nástrojů (viz. teoretická část této práce). Grafické zobrazení podílu pilíře je 

uvedeno níže. 

 

Obr. 29 Porovnání plánovaných a dosažených cílů ztráty „Nástroje a spotřební materiál“ 

Na analyzované skupině ztrát se podílí pouze pilíř FI (cílené zlepšování). Znamená to 

tedy, že dosavadní postupy či metody, které jsou v podniku praktikovány, nejsou dostatečné. 

V tomto ohledu by měl být přehodnocen systém plánování např. kvality, bezpečnosti.  

Nejlepší řešení jsou ta nejjednodušší, proto byla doporučena kontrola počtu 

povinných pracovních pomůcek u všech zaměstnanců a prodloužení časového intervalu 

nároku na nové pracovní prostředky. Tyto pracovní prostředky se přidělují na základě 

stanoveného časového intervalu, ne jejich skutečné potřeby. Proto může nastat situace, kdy 

pracovník vlastní 5 párů bot, které mu postupem času byly přiděleny, avšak stále využívá 

první pár v pořadí. Samozřejmě musí být zohledněna a dodržena expirační doba pomůcek. 

Dalším faktorem ovlivňující růst nákladů je životnost nástrojů a materiálu. Proto je zapotřebí 

rozvíjet činnosti zvyšující dobu životnosti. Mezi tyto činnosti patří zlepšování řízení údržby a 

servisu. Toto může být provedeno prostřednictvím SW „MaintPlan CMMS“, o kterém je 

pojednáno výše. 

Po dokončení analýzy pilíře Cost deployment vyplynuly na povrch slabá místa, která 

mohou podstatně ovlivnit výsledek této analýzy. Jedním ze slabých míst považuji vysoké 

procento neevidovaných dat, která byla odhadnuta na základě subjektivního pocitu zkušených 

pracovníků. Tato hodnota se sice snížila v porovnání s referenčním rokem, kdy dosahovala 
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35% na 22%, ale i přes toto snížení je hodnota stále vysoká. Další slabé místo spatřuji při 

sestavování matice A, ve které jsou uvedeny váhy ztrát působící na procesy, které v podniku 

probíhají. Toto hodnocení je založeno rovněž do jisté míry na subjektivním hodnocení 

zkušených pracovníků v kombinaci s tabulkovým aparátem přidělujícím váhu dle velikosti 

nákladů. Ale tento tabulkový aparát je sestaven příliš obecně, aby skutečně vystihoval 

konkrétní situaci a správně přiřadil velikost váhy ke ztrátě. Pokud by se vypracoval 

podrobnější tabulkový aparát, který by zohlednil nejen velikost nákladů ztrát v analyzovaném 

roce, ale také velikost snížení ztráty v porovnání s rokem předchozím (např. v procentech), 

došlo by k eliminaci potřeby rozhodování se na základě subjektivního pocitu a také možnosti 

zaměření se na skutečně rizikové ztráty. Výstup matice A se využívá prozatím pouze ke 

stanovení nejzávažnějších ztrát. Nicméně matici A lze využít, jako podklad pro rozhodnutí 

preventivního posílení údržby na nejvíce problémových provozech. Tímto preventivním 

opatřením se prodlouží životnost zařízení, ale také se prodlouží doba mezi poruchami a tím se 

sníží náklady.  
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7 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit efektivnost nedávno zavedené metodologie 

World class manufacturing. Tato analýza proběhla prostřednictvím sedmikrokového postupu 

v rámci pilíře cost deployment, který hodnotí ztráty prostřednictvím nákladů. 

Nejprve byly popsány teoretické základy, z nichž se následně vycházelo při 

vyhodnocení efektivnosti zavedené metody WCM. V této části je objasněna podstata 

metodologie WCM a nástroje, ze kterých se tato metodologie vyvinula. Také jsou zde 

uvedeny možné přínosy, kterých lze dosáhnout při implementaci metody, společně s modelem 

dle kterého lze provést implementaci.  

V praktické části (kapitola 4 a 5) je představena společnost Arcelor Mittal Tubular 

products Karviná, a.s., ve které proběhla analýza již dříve zmiňované problematiky.  V této 

kapitole je stručně uvedena historie společnosti, výrobní sortiment a systémy kvality, dle 

kterých je společnost certifikována. Součásti této kapitoly je také analýza současného stavu 

řešené problematiky v podniku, která navazuje na sedmi krokovou analýzu pilíře CD 

umožňující vyhodnocení efektivnosti zavedení metody WCM. 

Cíl diplomové práce byl naplněn ve 6 kapitole, kde je uveden souhrn všech zjištěných 

poznatků, které byly porovnány s plánovanými cíli. Po provedení podrobné analýzy bylo 

zjištěno, že ne všechny ztráty, jež byly zařazeny do skupiny nejzávažnějších, dosahují 

požadovaných hodnot (cílů). Největší pozornost by proto měl podnik zaměřit na ztráty, které 

nenaplnily očekávané cíle, jmenovitě tedy „ztráta z důvodu poruchy zařízení“, „ztráta spojená 

s řízením“ a „nástroje a spotřební materiál“.   

Po dokončení analýzy pilíře Cost deployment vyplynuly na povrch slabá místa, která 

mohou podstatně ovlivnit výsledek této analýzy. Jedním ze slabých míst je vysoké procento 

neevidovaných dat, která byla odhadnuta na základě subjektivního pocitu zkušených 

pracovníků. Tato hodnota se sice snížila v porovnání s referenčním rokem, kdy dosahovala 

35% na 22%, ale i přes toto snížení je hodnota stále vysoká. 

Další slabé místo se nachází při sestavování matice A, ve které jsou uvedeny váhy 

ztrát působící na procesy, které v podniku probíhají. Toto hodnocení je založeno rovněž do 

jisté míry na subjektivním hodnocení zkušených pracovníků v kombinaci s tabulkovým 

aparátem přidělujícím váhu dle velikosti nákladů. Ale tento tabulkový aparát je sestaven příliš 

obecně, aby skutečně vystihoval konkrétní situaci a správně přiřadil velikost váhy ke ztrátě.  
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Pokud by se vypracoval podrobnější tabulkový aparát, který by zohlednil nejen 

velikost nákladů ztrát v analyzovaném roce, ale také velikost snížení ztráty v porovnání 

s rokem předchozím (např. v procentech), došlo by k eliminaci potřeby rozhodování se na 

základě subjektivního pocitu a také možnosti zaměření se na skutečně rizikové ztráty. 

Výstup matice A se využívá prozatím pouze ke stanovení nejzávažnějších ztrát. 

Nicméně matici A lze využít, jako podklad pro rozhodnutí preventivního posílení údržby na 

nejvíce problémových provozech. Tímto preventivním opatřením se prodlouží životnost 

zařízení, ale také se prodlouží doba mezi poruchami a tím se sníží náklady. 

 U vyčíslení ztráty z důvodu poruchy zařízení zde nejsou započítány ztráty budoucího 

charakteru, patří sem např. ztráta důvěryhodnosti ve značku či podnik nebo ztráta zákazníků v 

důsledku nedodržování smluvních termínů. Tímto by mohlo dojít k rozdílným závěrům 

v analýze CD.  

Autorem byla navržena opatření, která by mohla snížit velikost ztrát a tak v dalším 

sledovaném období (rok 2014) dosáhnout plánovaných cílů. Mezi navržena opatření patří 

implementace SW s názvem „MaintPlan CMMS“, zhodnocení kompatibility pracovních týmů 

prostřednictvím vhodných testů, vytvoření tabulí, na kterých by byly ztráty vyčísleny 

v reálných hodnotách (Kč) vztažených na jednu minutu nečinnosti stroje z důvodu 

neočekávané poruchy. Další možností, jak zvýšit efektivnost metody WCM, je vytvoření 

systému oceňování těch pracovníků, kteří by se aktivně podíleli na tvorbě náplně školení a 

jeho následného přednesu. Tímto by podnik snížil náklady na mzdu externích školitelů. 
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