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ABSTRAKT 

Aplikace vybraných principů Lean Managementu v kalibrační laboratoři 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu služeb prováděných v kalibrační laboratoři 

společnosti Weppler & Trefil s.r.o. Pozornost je věnována především k využití principů Lean 

managementu se zaměřením na vylepšení hospodářských výsledků. Pomocí vybraných 

principů Lean managementu byly procesy analyzovány a díky aplikaci vybraných metod byly 

provedeny změny. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska dané 

problematiky a je představena společnost Weppler & Trefil s.r.o. V praktické části je 

věnována pozornost analýze důvodů aplikace principů Lean managementu, dále aplikaci 

principů a metod Lean managementu a hodnocení přínosů aplikace. 

Klíčová slova: Štíhlý management, Kaizen, metoda 5S, časová studie, kalibrace, technické a 

kontrolní měření, servis měřidel. 

 

 

ABSTRACT 

Aplication of selected principles of Lean management in the calibration laboratory 

 The diploma thesis is focused on the analysis of services  carried out in the calibration 

laboratory at Weppler & Trefil s.r.o. Particular attention is paid to the use of the principles of 

Lean Management with a focus on improving business results. Using selected principles of 

Lean Management processes were analyzed and by aplication of selected methods changes 

were made. In the first part of this thesis theoretical background of the issue and the company 

Weppler & Trefil s.r.o. is presented. The practical part is devoted to the analysis of reasons 

for application of principles of Lean management, as well as the application of the principles 

and methods of Lean management and the evaluation of the application. 

Keywords: Lean Management, Kaizen, 5S Method, Time Study, Calibration, Technical 

Inspection and Measurement, Service Gauge.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

TPS  (Toyota Production System) – Výrobní systém Toyota 
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  prostředí 
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PC  (Personal Computer) – Osobní počítač 

TIS  Technicko – Informační systém 

Qtree  Informační systém sběru dat  
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ÚVOD 

 Pomalým tempem se svět vzpamatovává z hospodářské krize, která v minulých letech 

zapříčinila pád mnoha společností. Společnosti, které přežily, se snaží ušetřit všemožnými 

prostředky, avšak tento záměr by neměl mít za následek ztrátu jakosti, ať už výrobku, či 

poskytovaných služeb. 

 Principy Lean managementu jsou mnohá léta používána jako nástroje k zlepšení 

podnikové situace, při využití minimálních nákladů. Bohužel v oblasti českých podniků stále 

nenašly takové uplatnění jako ve světě. Nejdůležitější vlastností těchto nástrojů je možnost 

identifikovat činnosti, které nepřidávají zákazníkům přidanou hodnotu a snaha o jejich 

eliminaci. Následnou aplikací umožňují reorganizaci prováděných procesů, avšak v delším 

časovém horizontu. Využití nástrojů a metod Lean managementu se ve většině případů 

provádí týmovou spoluprací, tudíž dochází k využití potenciálu všech zaměstnanců a rozvíjení 

vztahů daného kolektivu. 

 Nástroji a metodami Lean managementu, které byly využity k aplikaci, jsou časová 

metoda (chronometráž), která slouží k analyzování nejen původního stavu, ale i stavu 

nastalého po provedených změnách v procesu, dále pak metodika Kaizen, jež podněcuje 

k týmové spolupráci a také soutěživosti. Důvod je ten, že podstata metodiky spočívá v hledání 

nedostatků v prováděném procesu, tudíž sami zaměstnanci mohou tyto nedostatky 

identifikovat a popřípadě navrhovat zlepšení. Poslední metodou je metoda 5S, která slouží 

k vytvoření pracovního prostředí, které je přehledné a udržované v čistotě, což podněcuje 

zaměstnance k lepším výkonům. 

 Diplomová práce je zaměřena na aplikaci principů Lean managementu na Úseku 

kalibrační laboratoře společnosti Weppler & Trefil s.r.o. Pomocí nástrojů a metod Lean 

managementu je možno dosáhnout efektivního využívání financí a potenciálu zaměstnanců, 

bez toho, že by utrpěla jakost. 

 První část práce se zabývá teoretickými východisky dané problematiky, představením 

společnosti, detailní analýzou důvodů, vedoucích k rozhodnutí aplikovat vybrané principy 

Lean managementu a definicí procesů. 

 Ve druhé (praktické) části jsou využity metody a nástroje Lean managementu 

k analýze a aplikaci v procesech. 
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 Hlavním cílem práce je analyzovat procesy poskytovaných služeb a provést změny, 

které by vedly ke zlepšení situace na Úseku kalibrační laboratoře.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 V následující kapitole je pozornost věnovaná teoretickým východiskům, které byly 

využity při řešení problematiky ve společnosti Weppler & Trefil s.r.o. 

 Při práci na dané problematice jsou aplikovány principy a metody Lean managementu, 

jimiž jsou metoda Kaizen, časové studie - chronometráž, metoda 5S. 

1.1 Lean management (Štíhlý management) 

 Metodologie „Lean“ byla původně vyvinuta pro zlepšování podnikových procesů 

v oblasti průmyslové výroby. Postupně si však našla široké uplatnění v dalších oborech, a to 

zejména v oblasti služeb a administrativy. Základní uvažování ve stylu „Lean“ je jednoduché, 

velmi přímočaré a mnohdy se podobá používání logického myšlení a toho, co běžně 

nazýváme „selským rozumem“, a to v systematickém uspořádání a metodologické aplikaci na 

strukturované aspekty procesu. [1] 

 Metodologie je založena na opakujícím se přístupu ke zlepšování procesu, to znamená, 

že se neustálé zlepšování provádí pomocí týmové práce a malými kroky, až je dosaženo 

celkového zlepšení. [2] 

 Pokud má být však „Lean“ účinná, musí se stát součástí myšlení všech zaměstnanců a 

být součástí firemní kultury. [1] 

1.1.1 Štíhlá výroba (Lean Production, Lean Manufacturing) 

 Štíhlá výroba je metodika, kterou po 2. světové válce vyvinula společnost Toyota pod 

názvem Toyota Production System, neboli ve zkratce TPS. Za tzv. „duchovní otce“ této 

metodiky jsou považováni Shigeo Shingo a Taiichi Ohno. Jak už samotný název metodiky 

naznačuje, jedná se o přístup k výrobě takovým způsobem, kdy se výrobce maximálně snaží 

uspokojovat zákazníkovy požadavky tím, že vyprodukuje pouze to, co si zákazník přeje a co 

požaduje. [2][12] 

 Prostě a jednoduše: „Dělá se přesně to, co chce náš zákazník a to s minimálním 

počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují.“ [3] 

 Důvod, proč byla tato metodika rozvinuta právě po 2. světové válce, je prostý a 

vystihuje ho následující věta pana Taiichi Ohno: „Manažeři v Japonsku byli zvyklí na inflaci 

a vysokou míru růstu, avšak po válce byli konfrontováni s nulovým růstem a byli nuceni 

zvládnout pokles výroby.“ Tyto důvody vedly k tomu, že se společnost Toyota rozhodla 

produkovat výrobky tak, že bude redukovat čas, který je nutný k samotné výrobě, a to pomocí 
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odstraňování ztrát u činností, jež nepřidávají přidanou hodnotu výrobku, zákazníkovi ani 

firmě. Podmínkami změny bylo vyrábět se stále stejnou jakostí, avšak při využití minimálních 

nákladů a tak, aby to nemělo negativní dopad na zákazníka. [2] 

 V následujícím výčtu je sedm nejvýznamnějších typů ztrát, které si společnost Toyota 

určila v rámci podnikatelských nebo výrobních procesů [4][14]: 

1. Nadvýroba – jedná se o výrobu položek, na něž nejsou objednávky, která vyvolává 

ztráty v podobě nadbytečného využívání zaměstnanců, skladovacích prostor a 

dopravních nákladů v důsledku nadměrných zásob. 

2. Čekání (disponibilní čas) – je čas, který dělníci stráví dohlížením na automatizovaná 

zařízení nebo nutností postávat a čekat na další krok zpracovatelského procesu, 

nástroj, dodávku, součást atd., popřípadě prostě nemají co dělat v důsledku vyčerpání 

zásob, četných zpoždění procesu, prostojů a poruch zařízení a kapacitních problémů. 

3. Doprava nebo přemisťování, které nejsou nezbytné – jedná se o rozložení pracovního 

procesu na velkou vzdálenost, vyvolávání potřeby neefektivní přepravy, přesunu 

materiálů, dílů nebo hotového zboží do skladu a ze skladu či mezi procesy. 

4. Nadměrné či nepřesné zpracovávání – je provádění nepotřebných kroků ke 

zpracovávání dílů. Neefektivní zpracovávání vinou špatných nástrojů a chybného 

konstrukčního řešení výrobku, které jsou příčinou zbytečných pohybů a způsobují 

vady. Ztráty vznikají i tehdy, když se poskytují výrobky vyšší jakosti, než je nezbytné. 

5. Nadbytečné zásoby – jsou nadbytečné zásoby surovin, rozpracované výroby či 

hotového zboží a bývají příčinou delších průběžných dob, zastarávání, poškození 

zboží, dopravních a skladovacích nákladů a prodlev. Nadbytečné zásoby také mohou 

zakrývat problémy, jako jsou nevyváženost výroby, opožděné zásilky od dodavatelů, 

vady, prostoje zařízení a dlouhé seřizovací časy. 

6. Zbytečné pohyby – jsou každé ztrátové pohyby, které zaměstnanec musí vykonávat při 

práci, např. vyhledávání dílů, nástrojů nebo jejich urovnávání či skládání na sebe a 

jiné. Ztrátou je také zbytečná chůze. 

7. Vady – jedná se o neshody na výrobcích. Vznikají nekvalitní výrobou nebo opravou. 

Opravy, předělávky, vyřazené zmetky, náhradní výroba, kontrola a dohled znamenají 

ztrátovou manipulaci, ztrátové časy a zbytečné úsilí. 

 Posledním typem ztráty, která je nad rámec těchto sedmi základních a je jednou 

z nejdůležitějších ztrát, je: 
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8. Nevyužitá tvořivost zaměstnanců – v důsledku znamená ztrátu času, nápadů, 

dovedností, nových zlepšení a příležitostí k učení, a to proto, že o tyto zaměstnance 

není dostatečně postaráno a ani jim nikdo nenaslouchá. 

 V metodologii štíhlé výroby je používáno mnoho analytických nástrojů a metod jak 

pro identifikace plýtvání, tak i pro eliminaci plýtvání. 

Nástroji a metodami pro identifikaci plýtvání jsou např.: 

 mapování hodnotového toku (Value Stream Mapiping), 

 procesní analýza, 

 časové studie práce. 

Nástroji a metodami pro eliminaci plýtvání jsou např.: 

 Just in Time, 

 Jidoka, 

 Kanban, 

 Kaizen, 

 SMED, 

 Poka Yoke, 

 standardizace výrobních zařízení, 

 5S 

a mnoho dalších. 

1.2 Kaizen 

 Kaizen je japonský výraz složený ze dvou slov, „kai“ a „zen“. „Kai“ znamená 

„změna“ a „zen“ znamená „dobrý“ nebo také „lepší“. Společně tato slova vystihují strategii 

neustálého zlepšování po malých krocích, ať už v osobním, společenském či pracovním 

životě. Jít cestou Kaizen znamená jít cestou k rychlému zlepšování produktivity práce, 

získávání úspory v čase, prostoru a výkonu práce. Častá malá zlepšení mají za následek 

zkrácení dodací lhůty, dramatické snížení práce v procesu a snížení počtu zmetků a vad a 

zároveň minimalizují nutnost kapitálových výdajů. Kaizen není metoda pro redukci pracovní 

síly, jak si mylně mnohdy vykládají manažeři problematiku ve spojení se zeštíhlováním 

podniku. Namísto toho je nástrojem růstu. Není třeba pracovníky vyměňovat ani je 

propouštět. V tomto případě je jejich účast klíčem k úspěchu Kaizen a mělo by být známo, že 
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„status quo“ je nepřijatelný. Zlepšení je ukryto v osobních vlastnostech pracovníka, což 

znamená, že vlastními nápady, ať už malými nebo velkými pomáhají přímo ke zlepšování. 

Lídři, v podobě top manažerů, by měli umožnit pracovníkům sběr zkušeností a dovedností 

tak, aby se tito pracovníci stali hodnotnějšími pro danou společnost. [5][13] 

Odstranění bariér 

 V rámci společnosti strategie Kaizen odstraňuje bariéry způsobené byrokracií a 

politikou. Kaizen pomáhá zaměřit se na priority a umožňuje, aby se pokrok stal realitou. Nutí 

ke spolupráci mezi jednotlivými odděleními organizace, což prospívá ke zlepšení 

komunikace. Kaizen je totiž hlavně o komunikaci. [6] 

Požadavky Kaizen [6]: 

 Implementace metodiky Kaizen je náročná z důvodu vytížení personálních zdrojů, je 

zapotřebí sestavit tým jednotlivců z problematické oblasti, a to jak top manažery, tak i 

pracovníky, kteří se přímo podílejí na procesu. Je také důležité, aby vybraní lidé 

spolupracovali po celou dobu implementace metodiky Kaizen. Během implementace, 

může být negativně ovlivněn provoz, a to o 25% nebo více. Je to právě z toho důvodu, 

že jednotlivci týmu jsou zapojeni do problematického procesu, který je předmětem 

Kaizen. 

 Je třeba zajistit dostatek materiálu na daném pracovišti. Nedostatek může způsobit 

velké problémy, není totiž možné ihned vyzkoušet nové nápady a zaznamenávat tak 

zlepšení. 

 Všechny změny, které jsou prováděny při využití metodiky, by měly být 

zdokumentovány. 

 Jakmile jsou změny provedeny, měl by být dostatek času věnován k přeškolení 

pracovníků. Doporučuje se, aby změněný proces fungoval bez komplikací alespoň 

týden, důvodem je ověřit si, že nové nastavení funguje trvale na určené rychlosti a 

výkonu. 

Tři úrovně Kaizen [6]: 

 Kaizen pracovní operace – na úrovni „Kaizen pracovní operace“ provádí změny 

provozovatel na jeho vlastním stroji nebo procesu. Změny jsou provedeny jednoduše, 

levně, okamžitě a s malým rizikem dopadu na okolí, jak personálním, tak i procesním. 
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 Kaizen vybavení – na úrovni „Kaizen vybavení“ je zlepšení provedeno na stroji nebo 

zařízení, které vyžaduje více času, nákladů a zdrojů, a to může mít vliv na ostatní 

personál v procesu. 

 Procesní Kaizen – na úrovni „Kaizen procesní“ je ovlivněn celý výrobní proces a 

mohou být dokonce ovlivněna všechna zařízení v procesu.  Procesní Kaizen může být 

proveden např. při potřebě zvýšení kapacity procesu, začlenění technické změny do 

procesu nebo eliminace nákladů a času na proces. 

Fáze implementace Kaizen 

 Implementace strategie Kaizen má své fáze. Jedná se o čtyři obecné roviny, kterými by 

měly podniky postupně projít [3]: 

1. Fáze – obvykle jde o to, aby se lidé začali kolem sebe dívat otevřenýma očima, aby překonali 

pasivitu a nezájem a upozorňovali na problémy, i když se nemusí hromadně zapojovat do jejich 

řešení.  

2. Fáze – ta by měla být zaměřena na to, aby se co nejvíce lidí aktivně zapojovalo do zlepšovacích 

procesů. Odměňují se obvykle i bezvýznamná zlepšení, cílem je především kvantita. Je třeba ale 

myslet na to, že ne všichni zaměstnanci mají potenciál zlepšovat (ať už je to dáno podmínkami či 

jeho schopnostmi) a také nezapomenout, že tato fáze je jen přechodná, pokud totiž trvá příliš 

dlouhou dobu, celý systém zdegeneruje a stane se z něj jen soutěž o co největší počet zlepšení na 

pracovníka. Cílem této fáze je umožnit všem pracovníkům vyzkoušet a zvyknout si na nový 

způsob práce, kdy je od nich vyžadována jejich aktivní účast.  

3. Fáze – ta by měla být již zaměřena na kvalitu zlepšení, jejich přínos a využitelnost a součástí je 

také cílené zlepšování určitých oblastí. Nejlepší řešení jsou obvykle ta, která vznikla přímo v 

procesu, jsou jednoduchá a nevyžadují žádné (velké) investice. Je tedy třeba si uvědomovat, že 

systém zlepšovacích návrhů není soutěží v technické tvořivosti.  

 
4. Fáze – je ideální stav, kdy již lidé zlepšují bez nároku na odměnu, protože považují zlepšovací 

proces za úplně přirozený proces, který pomáhá firmě (a tedy i jim) přežít a dosahovat vyšších 

výdělků a stability.  
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1.3 Metoda 5S 

 Jedná se o systém kroků a postupů, které mohou být využity jak jednotlivci, tak i týmy 

k uspořádání pracovního prostoru pro zajištění co nejlepšího výkonu, komfortu, bezpečnosti a 

čistoty. [7] 

 Název této metody vychází z původně japonského souhrnu Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke nebo také anglického souhrnu Sort, Set in Order, Shine, Standardize, 

Sustain, viz obrázek 1. V překladu slova znamenají Třídění, Uspořádání, Úklid, Standardizace 

a Udržení. [8] 

 

 

 

 

Obr. 1 Postup aplikace metody 5S 

Definování výrazů metody 5S [9]: 

 třídění – je prvním krokem v procesu zavedení 5S a jedná se o separaci všech 

nezbytných věcí od těch méně nezbytných, jejich úklid a organizaci, 

 uspořádání – je následujícím krokem, ve kterém je důležité si všechny věci 

zorganizovat, označit a uspořádat v pracovním prostoru, 

 úklid – je dalším krokem a jedná se o zajištění pravidelné údržby, 

 standardizace – v tomto kroku jde o zjednodušení údržby a standardizaci daného 

postupu, 

 udržení – posledním krokem je standardizovat postup a proškolit pracovníky. 

Výčet některých přínosů zavedení metody 5S do praxe [7]: 

 zvětšení pracovní plochy, 

 zlepšení pracovních podmínek, 

 zlepšení výkonu pracovního týmu, 

 lepší řízení zásob, 

 větší spokojenost zákazníků, 

 zlepšení morálky pracovníků,  

Sort / 
Třídění 

Sustain / 
Udržení 

Set in Order / 
Uspořádání 

Shine / 
Úklid 

Standardize / 
Standardizace 
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a jiné. 

1.4 Časové studie 

 Časové studie patří mezi nejstarší metody racionalizace výroby, jsou velmi pracné a 

časově náročné pro pracovníky, kteří je provádějí. Pozorovanými pracovníky jsou přijímány 

s nelibostí. Používání metod přímého měření je v dnešní době méně časté, protože se využívá 

časových databází. Avšak i nadále je nutné znát metody zjištění prvotních časových údajů, 

zejména když se ve výrobě objeví nové výrobky. K měření spotřeby času se používají např. 

stopky, registrační přístroje, hodinky se sekundovou ručičkou, kamerové záznamy a další. Do 

časových studií se řadí snímky pracovního dne, momentkové pozorování a snímky operací, 

rozdělení je na obrázku 2. [10,11] 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek pracovního dne 

 Je metoda, která se zakládá na pozorování a měření veškeré spotřeby pracovního času 

v průběhu celé směny. Účelem snímku pracovního dne je zjistit druhy a velikost spotřeby 

času směny, zejména velikost a druhy časových ztrát, odhalit příčiny jejich vzniku a 

Obr. 2 Druhy časových studií 
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vypracovat návrh na opatření, zaměřený na maximálním využití času směny produktivní 

práce. Výsledky snímku slouží ke zdokonalování organizace výroby. [10] 

 Snímky pracovního dne se rozlišují podle počtu pozorovaných pracovníků na snímek 

pracovního dne jednotlivce a snímek pracovního dne čety. Hromadný snímek se používá 

v případech, kdy jeden pozorovatel dokáže pozorovat a zaznamenat současně několik 

pracovišť. Vlastní snímek pracovního dne si dělá sám pracovník, aby měl přehled o tom, jak 

využívá čas a jaké příčiny mu překáží v lepším využití. [15] 

Momentkové pozorování 

 Je to metoda, pomocí které se zjišťuje podíl vybraných činností a ztrát na celkovém 

času směny. Metoda je založena na teorii pravděpodobnosti a vychází ze zásady, že 

reprezentativní počet náhodně vybraných údajů zpravidla vykazuje shodné rozdělení 

jednotlivých druhů údajů, jako je ve skutečnosti a jaké by se s dostatečnou přesností získalo, 

kdyby byly zjišťovány všechny údaje, které se vyskytnou. Výsledky momentového 

pozorování se výrazně neodlišují od výsledků získaných plynulým pozorováním. Výhodou je 

výrazně menší časová náročnost, která znamená nízké náklady, jednoduchost metody i to, že 

pozorovatel není trvale na pracovišti, což je výhodné psychicky. Naopak nevýhodou je, že při 

větších nárocích na podrobnost a přesnost rychle roste počet nutných pozorování. Výsledkem 

momentového pozorování nejsou přímo údaje o velikosti spotřeby času, ale z četnosti výskytu 

jednotlivých činností odvozené podíly na celkovém čase směny. [10,11] 

Snímek operace 

 Je to metoda přímého měření skutečné spotřeby času při opakujících se pracovních 

operacích i jejich částí. Z naměřených hodnot se vyhodnocuje trvání jednotlivých dílčích částí 

a celé operace připadajících na zpracovanou jednotku. Prostřednictvím snímků operace se 

získávají podklady k případným zlepšením organizace práce, pracovního postupu, snížení 

spotřeby času prvků i celé operace. V praxi se používají dva hlavní druhy, chronometráž a 

snímek průběhu práce. [10] 

 Druhy chronometráže jsou popsány níže [11]: 

 Plynulá chronometráž – pomocí ní se měří plynule (nepřetržitě) časový průběh 

operace s pravidelným, předem známým sledem úkonů. Před pozorováním se nejdříve 

zapíší dílčí operace do pozorovacího záznamu a během pozorování se průběžně 

zaznamenávají postupné časy změřené v každém mezním bodě, jak postupně narůstají 
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a cyklicky probíhají, tzn. že po celou potřebnou dobu měření cyklicky se opakující 

operace se nezastavují stopky. V praxi se snímek zpravidla používá v podmínkách 

sériové a hromadné výroby. 

 Výběrová chronometráž – pomocí ní se měří některé vybrané části operace. Zpravidla 

jsou to části, které se doposud neprováděly a nejsou tedy o nich údaje nebo se mění 

postup jejich provedení. Při pozorování a měření je potřebné očekávat mezní bod, kdy 

se vyskytne vybraná část operace určená k měření. Spotřeba času se měří zpravidla 

metodou jednotlivých časů, tzn. přerušovaně. 

 Obkročná chronometráž – se používá v případech, kdy je třeba zjišťovat délku trvání 

velmi krátkých, pravidelně se opakujících prvků operace. Protože v tomto případě je 

obtížné měřit trvání každého prvku jednotlivě, měří se časy celých skupin pracovních 

úkonů, z nichž se dodatečně vypočítává délka trvání každého z nich. 

Snímek průběhu práce 

 Je to metoda, která umožňuje sledování pracovní operace s nepravidelným cyklem, při 

němž nelze předvídat časový sled jednotlivých částí operace. Při pozorování se zaznamenává 

nejen spotřeba času, ale i stručný název a popis dílčích činností, protože je nelze předem určit. 

Snímku průběhu práce se většinou využívá v podmínkách kusové a malosériové výroby. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČ

 Následující část práce je v

Trefil s.r.o. a představení služeb, kterými se

diplomové práce. 

 

 

2.1 Charakteristika spole

 Weppler & Trefil s.r.o., je spole

pochopit potřeby zákazníka v

postavení na trhu. K tomu, aby zabezpe

procesů, vhodného měřícího za

kontroly. Pro naplnění všech cíl

personálu je umožněno soustavné vzd

 Společnost klade dů

které jsou prováděny. Dále pak klade d

dodávaných služeb a produkt

prostředí a na úspory energie.

2.2 Historie společnosti

 Společnost Weppler 

1990. V roce 1994 přesídlila do areálu bývalého ostravského dolu Jan Šverma v

Mariánských Horách. Spole

v oblasti kalibrace a výstupní kontroly. Od roku 1996 zajiš

V roce 1997 byla, stejně jako v

stoleté vody, ale záhy znovu obnovila svou 

přejmenovala na Weppler 

Momentálně zaměstnává př

Obr. 
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SPOLEČNOSTI 

ást práce je věnována stručné charakteristice spole

edstavení služeb, kterými se společnost zabývá a které jsou

 

společnosti 

Trefil s.r.o., je společností s dlouholetou tradicí. Schopností p

eby zákazníka v oblasti poskytovaných služeb a produk

tomu, aby zabezpečila vysokou jakost služeb, využívá kvalitních 

ěřícího zařízení v souladu s požadavky zákazníka a vhodných zp

ní všech cílů společnosti je využíván kvalifikovaný personál. Tomuto 

no soustavné vzdělávání, odborný růst, školení, výcvik a motivování.

nost klade důraz na systematický rozvoj, a to nejen jí samotné, ale i proces

ny. Dále pak klade důraz na jednoznačnou orientaci na zákazníky a jakost

dodávaných služeb a produktů. Avšak i přes to vše nezapomíná na šetrné chování k

edí a na úspory energie. [17] 

čnosti 

nost Weppler & Trefil s.r.o., původně Trefil & Schomberg s.r.o., v

esídlila do areálu bývalého ostravského dolu Jan Šverma v

Mariánských Horách. Společnost se zabývá obchodní činností a poskytuje vybrané služby 

oblasti kalibrace a výstupní kontroly. Od roku 1996 zajišťuje dopravu vlastními prost

ě jako většina Ostravy, postižena záplavami, které dosahovaly míry 

stoleté vody, ale záhy znovu obnovila svou činnost. Společnost se 16. 

ejmenovala na Weppler & Trefil s.r.o. a s tímto názvem vystupuje do dnešní doby. 

stnává přes 500 zaměstnanců. [17] 

 3 Logo společnosti Weppler & Trefil s.r.o. 

né charakteristice společnosti Weppler & 

nost zabývá a které jsou předmětem 

dlouholetou tradicí. Schopností předvídat a 

oblasti poskytovaných služeb a produktů si buduje své 

ila vysokou jakost služeb, využívá kvalitních 

požadavky zákazníka a vhodných způsobů 

vaný personál. Tomuto 

st, školení, výcvik a motivování. 

raz na systematický rozvoj, a to nejen jí samotné, ale i procesů, 

rientaci na zákazníky a jakost 

es to vše nezapomíná na šetrné chování k životnímu 

Schomberg s.r.o., vznikla v roce 

esídlila do areálu bývalého ostravského dolu Jan Šverma v Ostravě – 

inností a poskytuje vybrané služby 

avu vlastními prostředky. 

tšina Ostravy, postižena záplavami, které dosahovaly míry 

nost se 16. června 2008 

ystupuje do dnešní doby. 
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2.3 Organizační struktura společnosti 

 Schéma organizační struktury společnosti Weppler & Trefil s.r.o. je zobrazeno v 

příloze 1. Z organizačního schématu je patrné, že je dceřinou společností německé společnosti 

Weppler Filter GmbH sídlící v Oberurselu. Jednatelem společnosti Weppler Filter GmbH a 

společně i spolujednatelem společnosti Weppler & Trefil s.r.o. je pan Stephan Weppler. 

2.4 Systém managementu jakosti a EMS 

 Ve společnosti je vytvořen jednotný dokumentovaný systém zabezpečování jakosti a 

životního prostředí, pomocí kterého se plánuje a řídí pracovní proces s cílem dosažení 

nejlepších výsledků, splnění všech požadavků zákazníka a dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Systém jakosti a EMS je neustále ověřován a doplňován tak, aby byly využívány 

nejvhodnější postupy a metody práce vedoucí k optimálním výsledkům a aby aktivity 

společnosti zatěžovaly životní prostředí co nejméně. [20] 

 Systém zabezpečování jakosti a životního prostředí je ve společnosti Weppler & Trefil 

s.r.o. organizován a dokumentován ve třech úrovních [20]: 

 Úroveň vedení podniku – dokumentováno „Příručkou jakosti“ a „Organizačním 

řádem“, 

 Operativní řízení – dokumentováno „Organizačními směrnicemi“, „Nařízeními“, 

pokyny jednatele a vedoucích úseků, 

 Podrobné řízení procesů – dokumentováno „Prováděcími návody“, „Katalogem vad“, 

pracovními pokyny, technickými normami, atd. 

2.5 Služby společnosti 

 V této podkapitole jsou představeny služby, které zajišťuje společnost Weppler & 

Trefil s.r.o., dle sjednaných smluvních podmínek. 

2.5.1 Kalibrace měřidel 

 V roce 2004 byla kalibrační laboratoř úspěšně akreditována Českým institutem pro 

akreditaci (tzn., že kalibrační laboratoř je oprávněna používat při své činnosti v daném 

rozsahu označení Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2321, jejíž označení je možno vidět na 

obrázku 4.) V roce 2010 byla společnost úspěšně akreditována Českým institutem pro 

akreditaci – předmětem byla akreditace kalibrace měřidel v oboru délka a v oboru rovinný 

úhel. [21] 



 

 

 

 

 

Seznam kalibrovaného sortimentu

 posuvná měřidla (posuvky, výškom

 mikrometrická měř

mikropasametry), 

 dutinoměry (dvojdotekové, t

 číselníkové úchylkom

 tloušťkoměry (dvoudotek

 úhloměry, 

 profilprojektory, mikroskopy (v laborato

 nástavé kroužky a mě

 Kalibrace vybraných m

měřícím stroji Crysta – Apex C.

 Servis a opravy měř

měřidla ostatních výrobců jsou opravována dle individuální dohody se zákazníkem.

 Kalibrační laboratoř

společnosti Weppler Czech s.r.o. a Weppler Tools s.r.o. a pro 

 Přístroje určené k měř

6 a 7. 

Obr. 4 Ozna

Obr. 5 Měřící mikroskop se snímací kamerou (rozsah m
x/y/z = 200/250/100 mm, rozlišení až 0,0005 mm)
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Seznam kalibrovaného sortimentu akreditované kalibrační laboratoř

idla (posuvky, výškoměry, hloubkoměry), 

mikrometrická měřidla (mikrometry, mikrometrické hloubkom

ry (dvojdotekové, třídotekové, dvojdotekové s rameny, subito),

íselníkové úchylkoměry (mechanické, digitální, páčkové), 

ry (dvoudotekové s rameny, s číselníkovým úchylkomě

profilprojektory, mikroskopy (v laboratoři i u zákazníka), 

nástavé kroužky a měrky. 

Kalibrace vybraných měřidel je prováděna na délkoměru nebo t

Apex C. 

ěřidel jsou pak výhradně prováděny u značek Mitutoyo a Haimer, 

ů jsou opravována dle individuální dohody se zákazníkem.

ní laboratoř také provádí technické a kontrolní měření pro své sesterské 

ler Czech s.r.o. a Weppler Tools s.r.o. a pro řadu dalších zákazník

měření jsou k vidění na obrázku 5 a na následující stran

 

 

 

 

 

 

 

Označení Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2321

ěřící mikroskop se snímací kamerou (rozsah měření v
x/y/z = 200/250/100 mm, rozlišení až 0,0005 mm) [21

ní laboratoře: 

idla (mikrometry, mikrometrické hloubkoměry, pasametry, 

ídotekové, dvojdotekové s rameny, subito), 

íselníkovým úchylkoměrem), 

ru nebo třísouřadnicovém 

ček Mitutoyo a Haimer, 

 jsou opravována dle individuální dohody se zákazníkem. [19] 

ěření pro své sesterské 

adu dalších zákazníků. [19] 

a na následující straně na obrázku 

č. 2321 

ěření v osách 
[21] 



 

 

2.5.2 Optická kontrola plastových a kovových sou

 Společnost Weppler 

optickou kontrolu plastových a kovových sou

zaměstnankyň úseku vizuální kontroly zajiš

optickou kontrolu. Kontrolo

z několika na sebe navazujících kontrol, jejichž po

tzn. od malých celoplastových a jednoduchých sou

složitějším, skládajících se z

obrázku 8 a 9 na následující stran

 

Obr. 6 Konturoměr (rozsah m

Obr. 7 CNC souřadnicový m
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plastových a kovových součástí 

nost Weppler & Trefil s.r.o. realizuje na základě smluvního vztahu vizuální a 

optickou kontrolu plastových a kovových součástí. V současné době

 úseku vizuální kontroly zajišťuje ve dvousměnném provozu vizuální a 

optickou kontrolu. Kontrolou prochází 100% dodaného počtu produktů

kolika na sebe navazujících kontrol, jejichž počet závisí na složitosti kontrolovaných díl

tzn. od malých celoplastových a jednoduchých součástí, až k těm v

ádajících se z většího počtu subsoučástí. Ukázka vybraný

na následující straně. [18] 

ěr (rozsah měření v ose x – délka dráhy – 100 mm, v
rozlišení až 0,0001 mm) [21] 

řadnicový měřící stroj (pracovní oblast x/y/z = 500/700/400 mm, 

rozlišení až 0,0001 mm) [21] 

 smluvního vztahu vizuální a 

asné době cca. více než 500 

nném provozu vizuální a 

tu produktů a kontrola se skládá 

et závisí na složitosti kontrolovaných dílů, 

těm větším, technicky 

ástí. Ukázka vybraných úseků je vidět na 

100 mm, v ose z ± 20 mm, 

ící stroj (pracovní oblast x/y/z = 500/700/400 mm, 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Kontrola je provádě

už z výkresové dokumentace, požadavk

 K vyhodnocování a t

s fotografiemi vad vyskytujícími se na daném výrobku. Dle velikosti jsou produkty 

kontrolovány pomocí lup (tzv. velké díly), viz o

malé díly), viz obrázek 11. Dále jso

dílů, které jsou opticky a vizuáln

Weppler & Trefil s.r.o. [22]

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Úsek optické kontroly [1

Obr. 

Obr. 
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Kontrola je prováděna dle předem stanovených pravidel a nařízení, pocházejících a

výkresové dokumentace, požadavků zákazníka nebo od vedení spole

vyhodnocování a třídění vad slouží tzv. „Katalog vad“, což je instruktážní nástroj 

fotografiemi vad vyskytujícími se na daném výrobku. Dle velikosti jsou produkty 

p (tzv. velké díly), viz obrázek 10 nebo pomocí mikrosko

ázek 11. Dále jsou pak na následující straně na obrázku

, které jsou opticky a vizuálně kontrolovány na úseku vizuální kontroly spole

] 

 

 

 

 

Úsek optické kontroly [18] Obr. 9 Úsek skladu nezkontrolovaných 
dílů

 10 Kontrola pomocí mikroskopu (malé díly) 

Obr. 11 Kontrola pomocí lup (velké díly) [22] 

řízení, pocházejících ať 

 zákazníka nebo od vedení společnosti. 

v. „Katalog vad“, což je instruktážní nástroj 

fotografiemi vad vyskytujícími se na daném výrobku. Dle velikosti jsou produkty 

nebo pomocí mikroskopů (tzv. 

obrázku 12 uvedeny ukázky 

 kontrolovány na úseku vizuální kontroly společnosti 

Úsek skladu nezkontrolovaných 
dílů [18] 

 [22] 

 



 

 

 Zkontrolované díly jsou p

(velikost jednotlivých balení je dána požadavkem zákazníka

expedičního skladu, kde jsou ukládány do plastových beden a p

k odvozu zákazníkovi. Bedny s

zafixovány do stahovací fólie.

2.6 Politika jakosti a EMS, cíle spole

 Pro zabezpečení trvalého rozvoje spole
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maximálního uspokojování požadavků zákazníků prostřednictvím vysoce 

sonálu a systému řízení je vedením společnosti Weppler & 

politika jakosti a EMS pro období let 2013 – 2017. [23] 
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oblasti poskytovaných služeb a zároveň plnit požadavky na udržitelný rozvoj.

ování požadované jakosti služeb a produktů využívat kvalitních proces

vhodných metod kontroly a měřícího zařízení v souladu s ustanoveními zákonných i 

technických norem a požadavků zákazníků. 

edpoklady pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu 

jakosti a environmentu a pro rozvoj všech činností kladením zvyšujících se cíl
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Obr. 12 Přehled kontrolovaných součástí [22] 
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 Dodržovat všechny právní a jiné závazky z oblasti životního prostředí, neustále 

zlepšovat svůj environmentální profil a postupovat tak, aby aktivity společnosti 

zatěžovaly životní prostředí co nejméně. 

 Dbát na neustálé zvyšování úrovně zaměstnanců trvalou podporou jejich profesního i 

osobního rozvoje. Zajišťovat jejich soustavné vzdělávání, školení, výcvik, motivování 

a spokojenost. 

 Zaměřit se na inovace a zlepšování odborné i organizační úrovně poskytovaných 

služeb a produktů. 

 Zajišťovat součinnost zaměstnanců komplexním a profesionálním přístupem pro 

efektivní plnění veškerých požadavků zákazníků ve stanoveném termínu a jakosti. 

 Provádět veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku reklamací nebo 

stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání. Plnou spokojenost zákazníků 

bude soustavně sledovat a vyhodnocovat. 

 Při všech činnostech společnosti klást maximální důraz na bezpečnost a zdraví všech 

zaměstnanců a ochranu životního prostředí. 

 Vedení společnosti Weppler & Trefil s.r.o. vyhlásilo na období roku 2014 následující 

cíle jakosti a EMS: 

 Koordinace práce vedoucí OÚ a AKL tak, aby byla prováděná činnost na jejich 

úsecích efektivní a výdělečná. 

 Vedení zaměstnanců Úseku kontroly tak, aby reklamace od zákazníků měly klesající 

charakter ve srovnání s předešlými lety vzhledem k počtu vyvezených kusů. 

 Detekce všech vad vyskytujících se na filtru 522.Kx.xxx při automatické kontrole 

kamerovým systémem s přesností na 80%. 

 Motivace mistrových ÚK zavedením nového systému výpočtu prémií. 

 Pro automatické počítání filtrů naprogramovat všechny filtry z české i německé 

výroby. 
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3 ANALÝZA DŮVODŮ VEDOUCÍCH K APLIKACI PRINCIPŮ LEAN MANAGEMENTU A 

DEFINICE PROCESŮ 

 V této kapitole je pozornost věnována analyzování důvodů, které vedly k aplikaci 

principů Lean managementu a také jsou definovány procesy, kterých se aplikace týká. 

3.1 Důvody aplikace Lean managementu 

 V podkapitole jsou analyzovány 4 hlavní důvody pro aplikaci principů Lean 

managementu z hlediska priorit společnosti. 

3.1.1 Hospodářské výsledky Úseku kalibrační laboratoře 

 Prvním impulsem, který společnost vedl k aplikaci principů a metod Lean 

managementu, byly neuspokojivé hospodářské výsledky. V době, kdy na Českou republiku 

dopadla světová hospodářská krize, což bylo v roce 2008, se společnost octla takřka na 

pokraji likvidace. Uběhlo však 6 let a společnost se dostala na úroveň svého předešlého 

standardu, na který byla zvyklá před rokem 2008. Ne všechny úseky společnosti však 

můžeme pokládat za uspokojivé z pohledu hospodářských výsledků. Jedním z těchto úseků je 

Úsek kalibrační laboratoře, jejíž ekonomické výsledky se od krize stále více prohlubovaly, 

tento fakt je zobrazen v tabulce 1. 

Tab. 1 Hospodářské výsledky Úseku kalibrační laboratoře 

Rok 2011 Rok 2012 
Výnosy 
(v tis. 
Kč) 

Náklady 
(v tis. 
Kč) 

Hospodářské 
výsledky (v 

tis. Kč) 

Výnosy 
(v tis. 
Kč) 

Náklady 
(v tis. 
Kč) 

Hospodářské 
výsledky (v 

tis. Kč) 
Leden 66 104 -38 68 108 -40 
Únor 92 36 56 93 145 -52 
Březen 266 219 47 150 218 -68 
Duben 90 30 60 123 135 -12 
Květen 126 99 27 58 133 -75 
Červen 52 103 -51 145 288 -143 
Červenec 67 134 -67 135 136 -1 
Srpen 105 167 -62 117 157 -40 
Září 96 150 -54 122 160 -38 
Říjen 86 108 -22 150 163 -13 
Listopad 77 131 -54 121 141 -20 
Prosinec 121 151 -30 129 158 -29 

Celkem (v tis. 
Kč) 

-188 
Celkem (v tis. 

Kč) 
-531 
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 Vedení společnosti byl předložen návrh pro aplikaci principů a metod Lean 

managementu, které by mohly vést k trvalé stabilitě a trvale se zlepšující hospodářské situaci 

a nejen to, díky aplikaci principů a metod Lean managementu bylo společnosti nabídnuto i 

neustálé zlepšování se a učení se, a to jak osobnostní nebo týmové, tak i společnosti jako 

celku. 

3.1.2 Zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti kalibrace měřidel 

 Kalibrační laboratoř společnosti nemá takové možnosti zdrojů, ať finančních, či 

materiálových jako velké společnosti s takřka neomezenými zdroji, i přes to se snaží svým 

zákazníkům nabízet kvalitní služby za přijatelnou cenu. Aplikace principů a metod Lean 

managementu je jednou z možností, jak neustále zvyšovat konkurenceschopnost i přes 

vědomí nedostatku zdrojů. 

3.1.3 Stabilizace systému kalibrace měřidel a ostatních procesů 

 Jednou z dalších myšlenek je analyzovat a stabilizovat systém kalibrace měřidel a 

procesů, které se v kalibrační laboratoři provádějí, např. servis měřidel, technické a kontrolní 

měření. Jedná se o identifikaci a co největší eliminaci ztrát jak časových, tak i finančních. 

Hlavní myšlenkou tohoto kroku je nastavení takového systému, který by zákazníkům zajistil 

službu, za kterou si sami zaplatili, nic víc a nic míň. 

 Jak se v mnoha publikacích píše „Je v dnešní době zapotřebí dodávat jakost s využitím 

minimálních nákladů a v co nejkratším čase“. [16] 

3.1.4 Eliminace fluktuace zaměstnanců 

 Fluktuace je problém, který řeší mnoho malých společností a společnost Weppler & 

Trefil s.r.o. není výjimkou. Na Úseku kalibrační laboratoře došlo v posledních letech 

k významným změnám. Odchod vedoucího zaměstnance kalibrační laboratoře byl tou 

nejvýznamnější. Avšak změn nastalo více a ani postupné navýšení počtu zaměstnanců oproti 

původnímu stavu nevedlo ke zvýšení plnění zakázek. Proto se vedení společnosti rozhodlo 

aplikovat principy a metody Lean managementu k vytvoření prostředí, ve kterém by se 

zaměstnanec kalibrační laboratoře mohl angažovat nejen v každodenních a rutinních 

činnostech, ale aby i vlastními nápady přispíval ke zlepšení a prosperitě úseku, a tím i celé 

společnosti. Důležitým faktorem v tomto případě jsou znalosti zaměstnance, kterých musí být 
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systematicky využito. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších ztrát, jak již bylo řečeno 

v kapitole 1.1.1. 

3.2 Definice zájmových procesů aplikace Lean managementu 

 V této podkapitole jsou specifikovány procesy, kterých se daná aplikace týká a dále 

k nim jsou přiřazeny principy a metody Lean managementu, jež se vedení společnosti 

rozhodlo aplikovat. 

3.2.1 Proces kalibrace měřidel 

 Hlavní zájem vedení společnosti je v uplatnění principů a metod Lean managementu 

v procesu kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel je klíčovým procesem, prováděným 

v kalibrační laboratoři, který největší měrou zajišťuje její hospodářské výsledky. Proces se 

skládá z několika na sebe navazujících činností, jež jsou popsány v postupovém diagramu na 

obrázku 13 na následující straně. 

 Pro proces kalibrace měřidel bylo po poradě s vedením společnosti rozhodnuto využít 

tyto předložené principy a metody: 

a) pro část analytickou: 

 časové studie (chronometráž) 

 V analytické části se jedná o využití metody zajišťující analýzu současného stavu, 

identifikaci plýtvání v procesu a analýzu konečného stavu, jež nastane po provedení určitých 

změn v procesu: 

b) pro část aplikační: 

 metodu Kaizen, 

 metodu 5S 

 V aplikační fázi je pak využita metoda Kaizen, jež zajišťuje neustálé zlepšování 

využitím potenciálu všech zaměstnanců, kteří se podílejí na procesu kalibrace měřidel. Cílem 

je dosáhnout zlepšení pomocí malých a postupných změn v procesu. Metoda 5S je 

doplňkovou metodou, kterou se zajistí nastavit pravidla udržování pracovních ploch 

kalibrační laboratoře v čistotě a přehledné. 
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  Nové měřidlo           Měřidlo od zákazníka  
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Vyplnění záznamu o měření 

Vyčištění měřidla 

Vizuální zkouška, zkouška 

mechanické funkčnosti 

Kalibrace 

Zabalení měřidla 

Vyhodnocení výsledků 

Kontrola přepsaných hodnot 

v kalibračním listu se záznamem o měření 

Zápis informací do tištěné 

zakázky a zakázky v IS Vario 

Vyplnění a tisk kalibračního listu 

Zpracování e-mailu pro 

obchodní úsek 

Vystavení faktur, dodacích 
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kalibračního listu 

Nalepení kalibračních známek 

Obr. 13 Postupový diagram procesu kalibrace měřidla 
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3.2.2 Technické a kontrolní měření 

 Dalším procesem, který je prováděn na Úseku kalibrační laboratoře a významně se 

podílí na hospodářských výsledcích, je technické a kontrolní měření. Měření je poskytováno 

jak externím zákazníkům, tak hlavně dceřiným společnostem, kterými jsou Weppler Czech 

s.r.o. a Weppler Tools s.r.o. Činnosti vykonávané v procesu, budou popsány v praktické části 

diplomové práce. 

 Pro proces technického a kontrolního měření bylo rozhodnuto aplikovat metodu 

Kaizen a metodu 5S. 

3.2.3 Servis měřidel 

 Posledním procesem, který je prováděn na úseku kalibrační laboratoře, je servis 

měřidel. I když se proces podílí na hospodářských výsledcích nejmenší měrou, je velmi 

atraktivním, hlavně z hlediska rozvoje do budoucna. Kalibrační laboratoř svým momentálním 

vybavením totiž není schopna provádět servis všech měřidel a tudíž je nucena přeposílat 

měřidla externímu servisnímu středisku. Činnosti vykonávané v procesu budou popsány 

v praktické části diplomové práce. 

 Pro proces servis měřidel bylo rozhodnuto aplikovat metodu Kaizen a metodu 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

4 APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ LEAN MANAGEMENTU 

4.1 Analýza procesů a aplikace Lean managementu 

 V následující podkapitole je analyzován a popsán původní stav procesů, aplikované 

metody a nástroje Lean managementu. Jsou také popsány změny, které byly provedeny 

v procesech na Úseku kalibrační laboratoře. 

4.1.1 Proces kalibrace měřidel 

Podrobný popis prováděných činností při kalibraci nového měřidla (původní stav) 

 V pravidelném intervalu (každý den) je vytištěna tisková sestava z IS VARIO, v níž 

jsou všechna měřidla, která jsou evidovaná v zakázkách. Stav „REZERVOVAT“ 

znamená, že měřidlo je fyzicky ve skladu a pokud si zákazník přeje kalibraci, je ze 

skladu přemístěno do kalibrační laboratoře. Před tím, než je měřidlo přemístěno do 

kalibrační laboratoře, je vytištěna zakázka, do které se evidují veškeré skutečnosti 

během kalibrace (datum kdy bylo měřidlo přepraveno na kalibraci, upřesňující 

informace od zákazníka, komunikace se zákazníkem, čísla kalibračních listů, 

evidenční nebo výrobní číslo). 

 Před samotnou kalibrací musí být vyplněny údaje v tištěném formuláři „Záznam o 

měření“. Vyplňuje se hlavička záznamu, zákazník, který si kalibraci vyžádal, výrobní 

nebo evidenční číslo, teplota v kalibrační laboratoři, etalony, kdo kalibroval a číslo 

zakázky. 

 Následně je měřidlo vyčištěno od veškerých nečistot. 

 Poté jsou na řadě zkoušky. Vizuální zkouška slouží k detekci poškození a chybějících 

součástí měřidla. Zkouška funkčnosti slouží k ujištění se, že měřidlo je plně funkční a 

nepotřebuje opravy. 

 Po zkouškách je měřidlo připraveno ke kalibraci. Při kalibraci měřidla jsou naměřené 

odchylky zapisovány do předem vytištěného formuláře „Záznam o měření“. 

 Po ukončení kalibrace je měřidlo navráceno do svého původního obalu. 

 Zaměstnanec kalibrace, který kalibroval dané měřidlo, vyhodnotí výsledky, zda 

měřidlo vyhovuje předepsané nepřesnosti. K tomu slouží katalogy s měřidly a jejich 

předepsanými nepřesnostmi. 

 Naměřené hodnoty se z formuláře „Záznam o měření“ přepíší do kalibračního listu 

v PC a ten se následně vytiskne. 
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 Zaměstnanec kalibrace zkontroluje, zda jsou přepsané hodnoty ze „Záznamu o 

měření“ do kalibračního listu správné a pokud ano, podepíše kalibrační list. Nastane-li 

situace, že jsou hodnoty špatně přepsány, původní kalibrační list se musí skartovat a je 

vytisknut nový. 

 Do již vytištěné zakázky a do zakázky v IS VARIO se zapíše číslo kalibračního listu a 

výrobní číslo měřidla. 

 Dále metrolog informuje e-mailem Obchodní úsek o tom, že je měřidlo pro zákazníka 

připraveno. Do e-mailu se zapisuje číslo zakázky, výrobní číslo měřidla a informace 

důležité pro fakturaci. 

 Měřidlo s přiloženým kalibračním listem, fakturou a dodacím listem se připraví do 

regálu v kanceláři kalibrace. Měřidla si poté odebírají zaměstnanci skladu, kteří je 

zabalí a odesílají, popřípadě si je zákazník sám vyzvedává. 

 Hotová zakázka je evidována v písemné podobě v šanonu označeném „Zakázky“, 

kalibrační list a „Záznam o měření“ jsou založeny do šanonu „Kalibrační listy“, tyto 

šanony jsou rozděleny podle jednotlivých druhů měřidel. 

 Pokud zákazník požádá o nalepení kalibračních známek, jsou na měřidla známky 

s dobou platnosti kalibrace nalepeny. Na známkách je uveden měsíc a rok konce 

kalibrace měřidla. 

Podrobný popis prováděných činností při kalibraci nového měřidla (původní stav) 

 Při přijetí měřidel od zákazníka dochází ke kontrole dodaných měřidel s dodacím 

listem od zákazníka, zaevidování měřidel do IS VARIO, vytištění zakázky a přiložení 

k dodacímu listu. Na vytištěnou zakázku se evidují veškeré skutečnosti během 

kalibrace (datum kdy bylo měřidlo přepraveno na kalibraci, upřesňující informace od 

zákazníka, veškerá komunikace se zákazníkem, číslo kalibračních listů, evidenční 

nebo výrobní číslo). 

 Před samotnou kalibrací musí být vyplněny údaje v tištěném formuláři „Záznam o 

měření“. Vyplňuje se hlavička záznamu, zákazník, který si kalibraci vyžádal, výrobní 

nebo evidenční číslo, teplota v kalibrační laboratoři, etalony, kdo kalibroval a číslo 

zakázky. 

 Následně je měřidlo vyčištěno od veškerých nečistot a měřící plochy jsou 

přelapovány. 
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 Poté jsou na řadě zkoušky. Vizuální zkouška slouží k detekci poškození a chybějících 

součástí měřidla. Zkouška funkčnosti slouží k ujištění se, že měřidlo je plně funkční a 

nepotřebuje opravy. 

 Po zkouškách je měřidlo připraveno ke kalibraci. Při kalibraci měřidla jsou naměřené 

odchylky zapisovány do předem vytištěného formuláře „Záznam o měření“. 

 Po ukončení kalibrace je měřidlo navráceno do svého původního obalu. 

 Zaměstnanec kalibrace, který kalibroval dané měřidlo, vyhodnotí výsledky, zda 

měřidlo vyhovuje předepsané nepřesnosti. K tomu slouží katalogy s měřidly a jejich 

předepsanými nepřesnostmi. 

 Naměřené hodnoty se z formuláře „Záznam o měření“ přepíší do kalibračního listu 

v PC a ten se následně vytiskne. 

 Zaměstnanec kalibrace zkontroluje, zda jsou přepsané hodnoty ze „Záznamu o 

měření“ do kalibračního listu správné a pokud ano, podepíše kalibrační list. Nastane-li 

situace, že jsou hodnoty špatně přepsány, původní kalibrační list se musí skartovat a je 

vytisknut nový. 

 Do již vytištěné zakázky a do zakázky v IS VARIO se zapíše číslo kalibračního listu a 

výrobní číslo měřidla. 

 Po skončení kalibrace se na Úseku kalibrační laboratoře vystaví faktury a dodací listy. 

Dodací list se vyhotovuje v ručně psané podobě. Faktury jsou odeslány na účtárnu, 

kde se kontroluje správnost. 

 Měřidlo s přiloženým kalibračním listem, fakturou a dodacím listem se připraví do 

regálu v kanceláři kalibrace. Měřidla si poté odebírají zaměstnanci skladu, kteří je 

zabalí a odesílají, popřípadě si je zákazník sám vyzvedává. 

 Hotová zakázka je evidována v písemné podobě v šanonu označeném „Zakázky“, 

kalibrační list a „Záznam o měření“ jsou založeny do šanonu „Kalibrační listy“, tyto 

šanony jsou rozděleny podle jednotlivých druhů měřidel. 

 Pokud zákazník požádá o nalepení kalibračních známek a sdělí dobu platnosti původní 

kalibrace, jsou na měřidla známky s dobou platnosti kalibrace nalepeny. Na známkách 

je uveden měsíc a rok konce kalibrace měřidla. 

4.1.1.1 Analytická část 

 Analytická část práce započala 26. listopadu 2012 a její ukončení bylo naplánováno o 

dva měsíce později a byla součástí interního projektu společnosti. Při analýze původního 

stavu procesu kalibrace měřidel bylo využito časové studie, konkrétně chronometráže. K 
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zaznamenávání časů jednotlivých činností kalibrace byl zpracován formulář „Záznam doby 

kalibrace“, náhled v příloze 2. Popis původního stavu procesu kalibrace měřidel vychází 

z formuláře „Záznam doby kalibrace“. V popisu jsou rozlišena měřidla pocházející od 

zákazníka (jimiž se rozumí měřidla, která jsou již opotřebovaná) a měřidla nová (ta jsou 

zákazníkovi zprostředkovaná Obchodním úsekem společnosti Weppler & Trefil s.r.o.). 

 Do časové studie procesu kalibrace měřidel byly zahrnuty čtyři druhy měřidel 

(posuvná měřítka, dutinoměry, mikrometry, číselníkové úchylkoměry), která jsou kalibrována 

v častějších intervalech a daly se zajistit potřebné vzorky, v tomto případě celkově 30 ks od 

každého měřidla (15 ks nových měřidel, 15 ks měřidel pocházejících od zákazníka). V časové 

studii tedy figuruje 120 měřidel, která byla zahrnuta do analyzování. Náhled na vyplněný 

„Záznam doby kalibrace“ v příloze 3. 

 Výsledné časy kalibrace jednotlivých měřidel jsou vidět v tabulkách 3, 4, 5 a 6. 

Tabulky jsou rozděleny dle druhu měřidla a dle toho, zda měřidla pocházejí od zákazníka 

nebo jsou nová. Uvedené informace v tabulkách: cena kalibrace daného měřidla, optimální 

čas kalibrace dle hodinové sazby zaměstnance kalibrace, který kalibraci provádí, skutečný čas 

kalibrace měřidla a zisk, či ztráta vyplývající z optimálního času kalibrace měřidla. 

 Výpočet optimálního času kalibrace měřidla vychází z tabulky 2, ve které je uvedena 

hodinová sazba práce zaměstnance kalibrace (uvedena dle informací z Účtárny), dále jeho 

minutová sazba (výpočet minutové sazby viz níže). 

Tab. 2 Hodinová a minutová sazba práce metrologa 

Sazby (Kč) 
Hodinová 
sazba (Kč) 

285 

Minutová sazba 
(Kč) 

4,75 

Výpočet minutové sazby: 

Minutová sazba [Kč] = Hodinová sazba / 60 (1) 

285/60 = 4,75 Kč 

Výpočet optimálního času kalibrace posuvky: 

Optimální čas kalibrace [min.] = Cena kalibrace 1 měřidla / Minutová sazba práce 

zaměstnance kalibrace (2) 

150/4,75 = 31,58 min. 
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Výpočet zisku kalibrace posuvky: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (3) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 4) 

150 – (35,30 x 4,75) = -17,68 Kč 

Tab. 3 Přehled kalibrovaných měřidel (posuvná měřítka) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 
Posuvky do 160 mm (Nové) Posuvky do 160 mm (Měřidlo od zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 150 31,58 35,30 -17,68 1 150 31,58 45,32 -65,27 

2 150 31,58 27,36 20,04 2 150 31,58 37,25 -26,94 

3 150 31,58 34,53 -14,02 3 150 31,58 36,51 -23,42 

4 150 31,58 28,21 16,00 4 150 31,58 37,37 -27,51 

5 150 31,58 29,08 11,87 5 150 31,58 37,03 -25,89 

6 150 31,58 28,04 16,81 6 150 31,58 36,39 -22,85 

7 150 31,58 27,19 20,85 7 150 31,58 34,2 -12,45 

8 150 31,58 28,57 14,29 8 150 31,58 29,14 11,59 

9 150 31,58 26,23 25,41 9 150 31,58 29,47 10,02 

10 150 31,58 28,17 16,19 10 150 31,58 48,15 -78,71 

11 150 31,58 28,02 16,91 11 150 31,58 40,47 -42,23 

12 150 31,58 30,06 7,22 12 150 31,58 34,5 -13,88 

13 150 31,58 28,37 15,24 13 150 31,58 34,49 -13,83 

14 150 31,58 29,01 12,20 14 150 31,58 35,22 -17,30 

15 150 31,58 32,42 -4,00 15 150 31,58 37,21 -26,75 

Celkem 157,34 Celkem -375,42 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (4) 

157,34 + (-375,42) = -218,08 Kč 

 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 16 z 30 případů došlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celková ztráta  

-218,08 Kč. 

Výpočet optimálního času kalibrace mikrometru: 

Optimální čas kalibrace [min.] = Cena kalibrace 1 měřidla / Minutová sazba práce 

zaměstnance kalibrace (5) 
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150/4,75 = 31,58 min. 

Výpočet zisku kalibrace mikrometru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (6) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 5) 

150 –  (40,30 x 4,75) = -41,42 Kč 

Tab. 4 Přehled kalibrovaných měřidel (mikrometry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 

Mikrometry do 100 mm (Nové) 
Mikrometry do 100 mm (Měřidlo od 

zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 150 31,58 40,30 -41,42 1 150 31,58 50,32 -89,02 

2 150 31,58 36,28 -22,33 2 150 31,58 41,23 -45,84 

3 150 31,58 42,01 -49,54 3 150 31,58 40,33 -41,56 

4 150 31,58 38,06 -30,78 4 150 31,58 40,01 -40,04 

5 150 31,58 39,14 -35,91 5 150 31,58 44,01 -59,04 

6 150 31,58 39,02 -35,34 6 150 31,58 35,05 -16,48 

7 150 31,58 38,02 -30,59 7 150 31,58 36,20 -21,95 

8 150 31,58 40,49 -42,32 8 150 31,58 44,24 -60,14 

9 150 31,58 38,42 -32,50 9 150 31,58 43,07 -54,58 

10 150 31,58 36,25 -22,19 10 150 31,58 42,56 -52,16 

11 150 31,58 40,31 -41,47 11 150 31,58 41,28 -46,08 

12 150 31,58 42,52 -47,22 12 150 31,58 40,39 -41,85 

13 150 31,58 39,47 -37,48 13 150 31,58 41,32 -46,27 

14 150 31,58 39,16 -36,01 14 150 31,58 39,54 -37,82 

15 150 31,58 40,18 -40,86 15 150 31,58 40,42 -42,00 

Celkem -545,96 Celkem -694,82 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (7) 

-545,96 + (-694,82) = -1240,78 Kč 

 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 30 z 30 případů došlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celková ztráta 

 -1240,78 Kč. 
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Výpočet optimálního času kalibrace 3 – dotekového dutinoměru: 

Optimální čas kalibrace [min.] = Cena kalibrace 1 měřidla / Minutová sazba práce 

zaměstnance kalibrace (8) 

320/4,75 = 67,37 min. 

Výpočet Zisku kalibrace 3 – dotekového dutinoměru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (9) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 6) 

320 – (32,25 x 4,75) = 166,81 Kč 

Tab. 5 Přehled kalibrovaných měřidel (3 – dotekové dutinoměry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 
3-dotekové dutinoměry (Nové) 3-dotekové dutinoměry (Měřidlo od zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 320 67,37 32,25 166,81 1 320 67,37 34,07 158,17 

2 320 67,37 33,16 162,49 2 320 67,37 36,34 147,39 

3 320 67,37 31,52 170,28 3 320 67,37 38,39 137,65 

4 320 67,37 30,56 174,84 4 320 67,37 34,42 156,51 

5 320 67,37 31,43 170,71 5 320 67,37 39,17 133,94 

6 320 67,37 32,01 167,95 6 320 67,37 41,58 122,50 

7 320 52,63 31,17 171,94 7 320 52,63 38,02 139,41 

8 320 52,63 32,28 166,67 8 320 52,63 37,23 143,16 

9 320 67,37 33,13 162,63 9 320 67,37 38,48 137,22 

10 320 67,37 31,51 170,33 10 320 67,37 43,18 114,90 

11 320 67,37 32,24 166,86 11 320 67,37 39,54 132,19 

12 320 67,37 30,58 174,75 12 320 67,37 40,28 128,67 

13 320 67,37 31,42 170,76 13 320 67,37 39,55 132,14 

14 320 67,37 31,08 172,37 14 320 67,37 41,32 123,73 

15 320 67,37 32,33 166,43 15 320 67,37 38,42 137,51 

Celkem 2535,82 Celkem 1905,06 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka 

2535,82 + 1905,06 = 4440,88 Kč 
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 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 30 z 30 případů nedošlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celkový zisk 

4440,88 Kč. 

Výpočet optimálního času kalibrace číselníkového úchylkoměru: 

Optimální čas kalibrace [min.] = Cena kalibrace 1 měřidla / Minutová sazba práce 

zaměstnance kalibrace (10) 

150/4,75 = 31,58 min. 

Výpočet zisku kalibrace číselníkového úchylkoměru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (11) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 7) 

195 –  (34,23 x 4,75) = 32,41 Kč 

Tab. 6 Přehled kalibrovaných měřidel (číselníkové úchylkoměry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 

Číselníkové úchylkoměry (Nové) 
Číselníkové úchylkoměry (Měřidlo od 

zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 195 41,05 34,23 32,41 1 195 41,05 48,35 -34,66 

2 195 41,05 32,22 41,96 2 195 41,05 47,52 -30,72 

3 195 41,05 20,30 98,58 3 195 41,05 48,36 -34,71 

4 195 41,05 21,07 94,92 4 195 41,05 45,22 -19,80 

5 195 41,05 21,12 94,68 5 195 41,05 44,52 -16,47 

6 195 41,05 21,47 93,02 6 195 41,05 46,34 -25,12 

7 195 41,05 21,18 94,40 7 195 41,05 49,38 -39,56 

8 195 41,05 19,54 102,19 8 195 41,05 48,03 -33,14 

9 195 41,05 21,29 93,87 9 195 41,05 47,44 -30,34 

10 195 41,05 21,14 94,59 10 195 41,05 48,53 -35,52 

11 195 41,05 19,45 102,61 11 195 41,05 46,16 -24,26 

12 195 41,05 19,37 102,99 12 195 41,05 48,26 -34,24 

13 195 41,05 19,29 103,37 13 195 41,05 46,39 -25,35 

14 195 41,05 19,32 103,23 14 195 41,05 47,41 -30,20 

15 195 41,05 21,02 95,16 15 195 41,05 46,28 -24,83 

   
Celkem 1347,96 

   
Celkem -438,92 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (12) 
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1347,96 + (-438,92) = 909,04 Kč 

 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 15 z 30 případů došlo k překročení optimálního času kalibrace, avšak celkový zisk činí 

909,04 Kč. 

Výsledek časové studie 

 Časová studie procesu kalibrace odhalila patrné nedostatky, co se týká nadměrného a 

zbytečného zapisování výsledků do formuláře „Záznam o měření“ a následného přepisování 

hodnot do kalibračního listu. Z pohledu života ve 21. století a využívání moderních 

počítačových technologií je přežitkem neustále přepisovat hodnoty z papíru na papír. 

 Dalším nedostatkem, který přímo navazuje na předešlý, je ten že společnost 

nedisponuje vlastním softwarem pro tvorbu kalibračních listů, avšak ani zakoupeným. Tvorba 

kalibračních listů je čistě ruční prací a šablona kalibračního listu je vytvořena v jednoduchém 

textovém editoru, tudíž při každém nově tvořeném kalibračním listu musí metrolog přepisovat 

hodnoty ze „Záznamu o měření“ do kalibračního listu, musí změnit číslo kalibračního listu, 

zapisovat zákazníka, který si kalibraci vyžádal. Stačí pouze jedna chyba a kalibrační list je 

nutno vytvořit znovu s opravenými hodnotami. 

 Oba faktory ovlivňují významnou měrou skutečnou spotřebu času procesu kalibrace. 

V mnoha případech je optimální čas kalibrace překročen o několik minut. V aplikační části 

budou popsány kroky, které povedou ke změnám v procesu kalibrace a také by měly zkrátit 

skutečný čas procesu kalibrace. 

4.1.1.2 Aplikační část 

 Hlavní změnou po aplikaci časové studie byl požadavek na vytvoření vlastního 

softwaru, který by dal základ pro novou a hlavně jednotnou verzi zpracování kalibračních 

listů a odboural by činnost jakou je například přepisování formuláře „Záznam o měření“ do 

kalibračního listu. Vytvoření softwaru, který by byl zaměstnancům kalibrace při ruce 

v kalibrační laboratoři. K tomuto kroku byl pro společnost najat externí zaměstnanec v oboru 

IT, který ve spolupráci s vedoucím kalibrační laboratoře vyvíjel novou podobu softwaru. 

Práce dlouhodobějšího charakteru, měla vytvořit takový software, který bude aplikovatelný 

pro všechny druhy měřidel, která může dle akreditace kalibrační laboratoř kalibrovat. 

Pracovní název nově vyvíjeného softwaru zněl „Technicko – Informační systém“ zkráceně 

TIS. 
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 Pro následující změny v procesu kalibrace bylo nutné vytvořit vhodné pracovní 

podmínky a s tím i související pracovní plochy. Do kalibrační laboratoře byly postupně 

dodány ke kalibračním měřidlům přenosné počítače, jež měly zajistit hladký průběh vývoje 

softwaru. Dokončen byl ve 4. měsíci roku 2013. Software byl následně úspěšně verifikován a 

validován zaměstnanci kalibrační laboratoře, mohl tedy nahradit původní verzi textového 

editoru. 

 V průběhu analyzování procesu pomocí časové studie, se na Úseku kalibrační 

laboratoře ujala myšlenka využití metodiky Kaizen k podpoře dosažení jednotlivých cílů, 

které jsou popsány v teoretické části diplomové práce jako důvody aplikace principů a metod 

Lean managementu. 

 Po poradě s vedením společnosti byl v duchu metodiky Kaizen složen tým 

zaměstnanců Úseku kalibrační laboratoře, Obchodního úseku, Účtárny a příslušných 

manažerů, aby společnými silami pracovali a snažili se zlepšovat proces kalibrace měřidel, ale 

i další procesy, které jsou na Úseku kalibrační laboratoře prováděny. Zaměstnancům, kteří se 

měli podílet na zlepšování procesů, byly předneseny cíle, jichž by se mělo dosáhnout a také 

jim byla vysvětlena filozofie metodiky Kaizen. 

 Tým měl za úkol se nadále scházet na společných poradách ve stanovených termínech 

(následující termíny byly stanovovány při poradách) a každý zaměstnanec měl možnost 

navrhovat jednotlivé změny. Takové změny, jež výrazně neovlivní charakter procesu tak jako 

vývoj nového softwaru, ale změny, které v konečném důsledku mají znamenat přínos pro 

jednotlivé procesy. Porady byly rozděleny na dvě části, v první byly uvedeny všechny nápady 

na zlepšení, které byly nebo nebyly aplikovány. Popřípadě, že nebyly aplikovány, muselo být 

vysvětleno z jakého důvodu a poté se stanovil náhradní termín aplikace změn. Ve druhé části 

se zaměstnanci svými nápady na zlepšení podíleli na diskuzi, po které bylo rozhodnuto o 

přijetí navržených změn nebo zamítnutí. 

 Níže je uveden výčet provedených změn nejen v procesu kalibrace měřidel, ale také v 

činnostech podporujících kalibraci: 

 Dle vypracované statistiky kalibrací jednotlivých měřidel za uplynulý rok je potřebný 

počet měřidel přemístěn ze skladu zboží do kalibrační laboratoře k úpravě temperací. 

V případě potřeby kalibrace daného měřidla může ihned dojít k jeho kalibraci, bez 

čekání. 
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 Pohyb měřidel ze skladu zboží do kalibrační laboratoře je evidován na evidenční kartě 

měřidla v IS VARIO. Měřidla jsou uložena na označeném místě v kalibrační 

laboratoři, oddělená od ostatních měřidel. 

 Namísto ručně psaného dodacího listu byl vytvořen elektronický dodací list. 

 Byly vytvořeny poutače kalibrační laboratoře, které jsou vyvěšeny u hlavních 

vchodových dveří z důvodu propagace. 

 Pro výraznější propagaci kalibrační laboratoře byly vytvořeny reklamní samolepky, 

které jsou předávány zákazníkům kalibrační laboratoře, viz příloha 5. 

 Jeden ze zaměstnanců kalibrace ve stanoveném termínu (1x týdně) navštěvuje 

zákazníky se zaměstnancem Obchodního úseku pro posílení propagace. Nabízí služby 

kalibrační laboratoře a předává zákazníkovi reklamní předměty. 

 Zákazníkům z Ostravy a přilehlého okolí není účtováno dopravné. 

 Mezi dceřinými firmami skupiny Weppler je účtován expresní poplatek za okamžitou 

kalibraci měřidel. 

 Ve vyhledávačích internetových stránek je zajištěno, že po zadání klíčových slov, se 

v popředí zobrazí právě kalibrační laboratoř společnosti Weppler & Trefil s.r.o. 

4.1.1.3 Stav procesu kalibrace po změnách 

Podrobný popis prováděných činností při kalibraci nového měřidla (aktuální stav) 

 V pravidelném intervalu (každý den) je vytištěna tisková sestava z IS VARIO, v níž 

jsou všechna měřidla, která jsou evidovaná v zakázkách. Stav „REZERVOVAT“ 

znamená, že měřidlo je fyzicky ve skladu a pokud si zákazník přeje kalibraci, je ze 

skladu přemístěno do kalibrační laboratoře (je přemístěno měřidlo, které nahradí 

původní z regálu v kalibrační laboratoři na místě s již připravenými měřidly po 

temperaci). Před tím, než je měřidlo přemístěno do kalibrační laboratoře, je vytištěna 

zakázka, do které se evidují veškeré skutečnosti během kalibrace (datum kdy bylo 

měřidlo přepraveno na kalibraci, upřesňující informace od zákazníka, komunikace se 

zákazníkem, čísla kalibračních listů, evidenční nebo výrobní číslo). 

 Před samotnou kalibrací musí být vyplněny údaje ve formuláři „Záznam o měření“ 

v softwaru TIS. Vyplňuje se hlavička záznamu, zákazník, který si kalibraci vyžádal, 

výrobní nebo evidenční číslo, teplota v kalibrační laboratoři, etalony, kdo kalibroval a 

číslo zakázky. 

 Následně je měřidlo vyčištěno od veškerých nečistot. 
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 Poté jsou na řadě zkoušky. Vizuální zkouška slouží k detekci poškození a chybějících 

součástí měřidla. Zkouška funkčnosti slouží k ujištění se, že měřidlo je plně funkční a 

nepotřebuje opravy. 

 Po zkouškách je měřidlo připraveno ke kalibraci. Při kalibraci měřidla jsou naměřené 

odchylky zapisovány do formuláře „Záznam o měření“ v softwaru TIS, formulář 

s kalibračním listem jsou po kalibraci ihned automaticky vytisknuty. 

 Po ukončení kalibrace je měřidlo navráceno do svého původního obalu. 

 Zaměstnanec kalibrace, který kalibroval dané měřidlo, vyhodnotí výsledky, zda 

měřidlo vyhovuje předepsané nepřesnosti. K tomu slouží katalogy s měřidly a jejich 

předepsanými nepřesnostmi. 

 Zaměstnanec kalibrace podepíše vytisknutý kalibrační list a vedoucí Úseku kalibrační 

laboratoře nebo jeho zástupce ověří svým podpisem správnost. 

 Do již vytištěné zakázky a do zakázky v IS VARIO se zapíše číslo kalibračního listu a 

výrobní číslo měřidla. 

 Po dokončení zakázky s novým měřidlem je automaticky odeslán e-mail 

vygenerovaný z IS VARIO na Obchodní úsek, podle kterého Obchodní úsek vystaví 

fakturu a dodací list ke kalibrovanému měřidlu. 

 Měřidlo s přiloženým kalibračním listem, fakturou a dodacím listem se připraví do 

regálu v kanceláři kalibrace. Měřidla si poté odebírají zaměstnanci skladu, kteří je 

zabalí a odesílají, popřípadě si je zákazník sám vyzvedává. 

 Hotová zakázka je evidována v písemné podobě v šanonu označeném „Zakázky“, 

kalibrační list a „Záznam o měření“ jsou založeny do šanonu „Kalibrační listy“, tyto 

šanony jsou rozděleny podle jednotlivých druhů měřidel. 

 Pokud zákazník požádá o nalepení kalibračních známek, jsou na měřidla známky 

s dobou platnosti kalibrace nalepeny. Na známkách je uveden měsíc a rok konce 

kalibrace měřidla. 

Podrobný popis prováděných činností při kalibraci nového měřidla (aktuální stav) 

 Při přijetí měřidel od zákazníka dochází ke kontrole dodaných měřidel s dodacím 

listem od zákazníka, zaevidování měřidel do IS VARIO, vytištění zakázky a přiložení 

k dodacímu listu. Na vytištěnou zakázku se evidují veškeré skutečnosti během 

kalibrace (datum kdy bylo měřidlo přepraveno na kalibraci, upřesňující informace od 

zákazníka, veškerá komunikace se zákazníkem, číslo kalibračních listů, evidenční 

nebo výrobní číslo). 
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 Před samotnou kalibrací musí být vyplněny údaje ve formuláři „Záznam o měření“ 

v softwaru TIS. Vyplňuje se hlavička záznamu, zákazník, který si kalibraci vyžádal, 

výrobní nebo evidenční číslo, teplota v kalibrační laboratoři, etalony, kdo kalibroval a 

číslo zakázky. 

 Následně je měřidlo vyčištěno od veškerých nečistot a měřící plochy jsou 

přelapovány. 

 Poté jsou na řadě zkoušky. Vizuální zkouška slouží k detekci poškození a chybějících 

součástí měřidla. Zkouška funkčnosti slouží k ujištění se, že měřidlo je plně funkční a 

nepotřebuje opravy. 

 Po zkouškách je měřidlo připraveno ke kalibraci. Při kalibraci měřidla jsou naměřené 

odchylky zapisovány do formuláře „Záznam o měření“ v softwaru TIS, formulář 

s kalibračním listem jsou po kalibraci ihned automaticky vytisknuty. 

 Zaměstnanec kalibrace, který kalibroval dané měřidlo, vyhodnotí výsledky, zda 

měřidlo vyhovuje předepsané nepřesnosti. K tomu slouží katalogy s měřidly a jejich 

předepsanými nepřesnostmi. 

 Zaměstnanec kalibrace podepíše vytisknutý kalibrační list a vedoucí Úseku kalibrační 

laboratoře nebo jeho zástupce ověří svým podpisem správnost. 

 Do již vytištěné zakázky a do zakázky v IS VARIO se zapíše číslo kalibračního listu a 

výrobní číslo měřidla. 

 Po dokončení zakázky se na Úseku kalibrační laboratoře vystaví faktury a dodací listy. 

Dodací listy jsou nově v elektronické podobě. Faktury jsou odeslány na účtárnu, kde 

se kontroluje správnost. 

 Měřidlo s přiloženým kalibračním listem, fakturou a dodacím listem se připraví do 

regálu „Měřidla k expedici“ v kanceláři kalibrace. Měřidla si poté odebírají 

zaměstnanci skladu, kteří je zabalí a odesílají, popřípadě si je zákazník sám 

vyzvedává. 

 Hotová zakázka je evidována v písemné podobě v šanonu označeném „Zakázky“, 

kalibrační list a „Záznam o měření“ jsou založeny do šanonu „Kalibrační listy“, tyto 

šanony jsou rozděleny podle jednotlivých druhů měřidel. 

 Pokud zákazník požádá o nalepení kalibračních známek a sdělí dobu platnosti původní 

kalibrace, jsou na měřidla známky s dobou platnosti kalibrace nalepena. Na známkách 

je uveden měsíc a rok konce kalibrace měřidla. 
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Po změnách navržených díky aplikaci metodiky Kaizen a časové studie (chronometráž) byla 

provedena opakovaná časová studie se stejnými parametry. Byl vytvořen nový formulář 

„Záznam doby kalibrace“ viz příloha 6. Výsledky jednotlivých časů kalibrace jsou uvedeny 

v tabulkách 7, 8, 9 a 10 na následujících stranách. 

Výpočet zisku kalibrace posuvky: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (13) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 10) 

150 – (24,36 x 4,75) = 34,29 Kč 

Tab. 7 Přehled kalibrovaných měřidel (posuvná měřítka) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 
Posuvky do 160 mm (Nové) Posuvky do 160 mm (Měřidlo od zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 1 

měřidla 
(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální čas 
kalibrace dle 

hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 150 31,58 24,36 34,29 1 150 31,58 32,24 -3,14 

2 150 31,58 24,52 33,53 2 150 31,58 31,26 1,51 

3 150 31,58 26,21 25,50 3 150 31,58 32,42 -4,00 

4 150 31,58 25,31 29,78 4 150 31,58 32,36 -3,71 

5 150 31,58 24,23 34,91 5 150 31,58 31,14 2,09 

6 150 31,58 25,17 30,44 6 150 31,58 33,12 -7,32 

7 150 31,58 24,44 33,91 7 150 31,58 30,18 6,65 

8 150 31,58 23,48 38,47 8 150 31,58 29,21 11,25 

9 150 31,58 25,08 30,87 9 150 31,58 29,02 12,16 

10 150 31,58 24,51 33,58 10 150 31,58 29,45 10,11 

11 150 31,58 25,27 29,97 11 150 31,58 29,52 9,78 

12 150 31,58 23,56 38,09 12 150 31,58 31,09 2,32 

13 150 31,58 24,35 34,34 13 150 31,58 31,13 2,13 

14 150 31,58 25,02 31,16 14 150 31,58 29,27 10,97 

15 150 31,58 25,13 30,63 15 150 31,58 29,58 9,50 

Celkem 489,46 Celkem 60,30 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (14) 

489,46 + 60,30 = 549,76 Kč 
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 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 16 z 30 případů nedošlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celkový zisk 

549,76 Kč. 

Výpočet Zisku kalibrace mikrometru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (15) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 11) 

150 – (29,31 x 4,75) = 10,78 Kč 

Tab. 8 Přehled kalibrovaných měřidel (mikrometry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 

Mikrometry do 100 mm (Nové) 
Mikrometry do 100 mm (Měřidlo od 

zákazníka) 

Kalibrovan
é měřidlo 

Cena 
kalibrace 1 

měřidla 
(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrovan
é měřidlo 

Cena 
kalibrace 1 

měřidla 
(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 150 31,58 29,31 10,78 1 150 31,58 34,24 -12,64 

2 150 31,58 28,57 14,29 2 150 31,58 35,06 -16,54 

3 150 31,58 29,46 10,07 3 150 31,58 33,59 -9,55 

4 150 31,58 30,48 5,22 4 150 31,58 34,28 -12,83 

5 150 31,58 31,12 2,18 5 150 31,58 34,17 -12,31 

6 150 31,58 28,54 14,44 6 150 31,58 35,05 -16,49 

7 150 31,58 29,46 10,07 7 150 31,58 33,11 -7,27 

8 150 31,58 28,51 14,58 8 150 31,58 32,01 -2,05 

9 150 31,58 29,37 10,49 9 150 31,58 33,15 -7,46 

10 150 31,58 29,18 11,40 10 150 31,58 34,26 -12,74 

11 150 31,58 29,33 10,68 11 150 31,58 34,52 -13,97 

12 150 31,58 31,15 2,04 12 150 31,58 34,05 -11,74 

13 150 31,58 30,48 5,22 13 150 31,58 35,19 -17,15 

14 150 31,58 31,32 1,23 14 150 31,58 33,08 -7,13 

15 150 31,58 31,27 1,47 15 150 31,58 34,12 -12,07 

Celkem 124,14 Celkem -171,93 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (16) 

124,14 + (-171,93) = -47,79 Kč 
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 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 15 z 30 případů došlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celková ztráta  

-47,79 Kč. 

Výpočet zisku kalibrace 3 – dotekového dutinoměru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (17) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 12) 

320 – (28,24 x 4,75) = 185,86 Kč 

Tab. 9 Přehled kalibrovaných měřidel (3 – dotekové dutinoměry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 

3-dotekové dutinoměry (Nové) 
3-dotekové dutinoměry (Měřidlo od 

zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 1 

měřidla  
(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 320 67,37 28,24 185,86 1 320 67,37 30,31 176,03 

2 320 67,37 28,13 186,38 2 320 67,37 31,39 170,90 

3 320 67,37 29,07 181,92 3 320 67,37 33,02 163,16 

4 320 67,37 27,42 189,76 4 320 67,37 29,04 182,06 

5 320 67,37 27,34 190,14 5 320 67,37 33,54 160,69 

6 320 67,37 28,31 185,53 6 320 67,37 34,28 157,17 

7 250 52,63 28,15 116,29 7 250 52,63 31,49 100,42 

8 250 52,63 39,02 64,66 8 250 52,63 31,08 102,37 

9 320 67,37 29,54 179,69 9 320 67,37 32,43 165,96 

10 320 67,37 28,27 185,72 10 320 67,37 34,06 158,22 

11 320 67,37 28,53 184,48 11 320 67,37 32,43 165,96 

12 320 67,37 27,33 190,18 12 320 67,37 34,17 157,69 

13 320 67,37 28,26 185,77 13 320 67,37 32,32 166,48 

14 320 67,37 28,43 184,96 14 320 67,37 34,15 157,79 

15 320 67,37 29,42 180,26 15 320 67,37 31,58 170,00 

Celkem 2591,57 Celkem 2354,87 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (18) 

2591,57 + 2354,87 = 4946,44 Kč 
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 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 30 z 30 případů nedošlo k překročení optimálního času kalibrace, z toho plyne celkový zisk 

4946,44 Kč. 

Výpočet zisku kalibrace číselníkového úchylkoměru: 

Zisk = Cena kalibrace 1 měřidla – (Čas kalibrace x Minutová sazba práce zaměstnance 

kalibrace) (19) 

1. Kalibrované měřidlo (zbylé výpočty jsou zobrazeny v příloze 13) 

195 – (18,23 x 4,75) = 108,41 Kč 

Tab. 10 Přehled kalibrovaných měřidel (číselníkové úchylkoměry) 

Přehled ceníku a času kalibrace měřidel Přehled ceníku a času kalibrace měřidel 

Číselníkové úchylkoměry (Nové) 
Číselníkové úchylkoměry (Měřidlo od 

zákazníka) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 
1 měřidla 

(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

Kalibrované 
měřidlo 

Cena 
kalibrace 1 

měřidla 
(Kč) 

Optimální 
čas kalibrace 
dle hodinové 
sazby (min.) 

Čas 
kalibrace 

(min.) 

Zisk / 
Ztráta 
(Kč) 

1 195 41,05 18,23 108,41 1 195 41,05 44,25 -15,19 

2 195 41,05 18,34 107,89 2 195 41,05 43,36 -10,96 

3 195 41,05 19,21 103,75 3 195 41,05 43,42 -11,25 

4 195 41,05 19,44 102,66 4 195 41,05 44,21 -15,00 

5 195 41,05 19,19 103,85 5 195 41,05 43,28 -10,58 

6 195 41,05 18,27 108,22 6 195 41,05 44,12 -14,57 

7 195 41,05 19,31 103,28 7 195 41,05 44,34 -15,62 

8 195 41,05 19,25 103,56 8 195 41,05 43,57 -11,96 

9 195 41,05 18,16 108,74 9 195 41,05 44,42 -16,00 

10 195 41,05 18,12 108,93 10 195 41,05 43,47 -11,48 

11 195 41,05 18,52 107,03 11 195 41,05 44,19 -14,90 

12 195 41,05 18,31 108,03 12 195 41,05 44,24 -15,14 

13 195 41,05 18,27 108,22 13 195 41,05 43,33 -10,82 

14 195 41,05 19,08 104,37 14 195 41,05 43,52 -11,72 

15 195 41,05 18,36 107,79 15 195 41,05 44,14 -14,67 

Celkem 1594,72 Celkem -199,84 

 

Celkový zisk z daných 30 měřidel: 

Celkový zisk [Kč] = Celkem zisk nová měřidla + Celkem zisk měřidla od zákazníka (20) 

1594,72 + (-199,84) = 1394,88 Kč 
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 Porovnáním optimálního času kalibrace a skutečného času kalibrace bylo zjištěno, že 

v 15 z 30 případů došlo k překročení optimálního času kalibrace, avšak celkový zisk činí 

1394,88 Kč. 

Porovnání zisku původního a aktuálního stavu procesu kalibrace 

 Porovnání výsledků zisku kalibrace měřidel v tabulce 11 před aplikací změn a po 

jejich aplikaci se vztahuje k tabulkám 3 – 10 v předešlých kapitolách 4.1.1.1 a 4.1.1.3. 

Z tabulky 11 je patrné, že výsledné hodnoty po aplikaci změn jsou téměř o 50 % vylepšeny. 

Kalibrace posuvek do 160 mm (měřidel od zákazníka) je v porovnání s původním stavem 

v kladných hodnotách a hodnoty kalibrace mikrometrů a číselníkových úchylkoměrů se oproti 

původnímu stavu dostaly do menší ztráty. Vylepšení je přímo spjato s využitím nástrojů a 

metod lean managementu (časová studie – chronometráž, metoda Kaizen, metoda 5S), díky 

kterým byly navrhnuty změny v procesu kalibrace. 

Tab. 11 Porovnání původního a aktuálního stavu kalibrace měřidel 

  Před aplikací (v Kč) Po aplikaci (v Kč) 

Posuvky do 160 
mm 

Nové 157,34 489,46 

Měřidlo od 
zákazníka 

-357,42 60,30 

Mikrometry 
Nové -545,96 124,14 

Měřidlo od 
zákazníka 

-694,82 -171,93 

3 - dotekové 
dutinoměry 

Nové 2535,82 2591,57 

Měřidlo od 
zákazníka 

1905,06 2354,87 

Číselníkové 
úchylkoměry 

Nové 1347,96 1594,72 

Měřidlo od 
zákazníka 

-438,92 -199,84 

Celkem (v Kč) 3909,06 6843,29 

 

4.1.2 Technické a kontrolní měření 

 V podkapitole je popsán původní stav technického a kontrolního měření jakožto 

služby externím zákazníkům, ale také dceřiným společnostem skupiny Weppler. Dále jsou 

uvedeny provedené změny v procesu a následně popsán stav procesu nastalý po změnách. 
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Měření pro externího zákazníka (původní stav) 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře obdrží od zákazníka objednávku na provedení 

měření určitého dílu. 

 Zákazník díly s potřebnou výkresovou dokumentací obratem dodá kalibrační 

laboratoři. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře následně díly proměří a zapisuje výsledky měření 

na papír. 

 Poté přepíše výsledky z papíru do záznamu o měření a odesílá e-mailem zákazníkovi. 

Měření pro Weppler Czech s.r.o. (původní stav) 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře obdrží od Úseku řízení jakosti nebo kontrolorek e-

mail s požadavkem na provedení měření určitého dílu. 

 Díly jsou dodány, často i bez výkresové dokumentace, zaměstnanci daného úseku do 

kalibrační laboratoře. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře následně díly proměří a zapisuje výsledky na papír. 

 Poté dle požadavku přepíše výsledky do e-mailu nebo do informačního systému Qtree. 

Měření pro Weppler Tools s.r.o. (původní stav) 

 Pověřený zaměstnanec společnosti Weppler Tools s.r.o. osobně dodá díly a 

výkresovou dokumentaci s požadavkem na provedení měření. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře následně díly proměří a zapisuje výsledky na papír. 

 Poté dle požadavku přepíše výsledky do e-mailu nebo do informačního systému Qtree. 

 Metodika Kaizen byla využita celoplošně na Úsek kalibrační laboratoře a změny byly 

navrhovány i v procesu technického a kontrolního měření. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci 

kalibrační laboratoře provádějí jak kalibraci, tak i technické a kontrolní měření a také servis 

měřidel, nemusel být sestaven další tým a pracovalo se v nezměněné sestavě. 

 Při vývoji softwaru určenému výhradně pro kalibraci měřidel bylo rozhodnuto využít 

nabízené možnosti a aplikovat do softwaru novinky, které by se týkaly technického a 

kontrolního měření. Výčet jednotlivých změn je uveden níže: 

 Evidence technického a kontrolního měření byla zakomponována do softwaru „TIS“, 

který měl původně sloužit jen ke zpracovávání kalibračních listů. Formou záložky 

v softwaru zaměstnanci IT vytvořili databázi, v níž se evidují všechny požadavky na 
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technické a kontrolní měření, ať už od externího zákazníka nebo zákazníka dceřiných 

společností Weppler Czech s.r.o. a Weppler Tools s.r.o. Zaměstnanci Úseku kalibrační 

laboratoře mají k dispozici ucelené informace o provedených měřeních a Obchodní 

úsek okamžité informace potřebné k fakturaci daných služeb. 

 V softwaru byl vytvořen nový formulář „Záznam o měření“, který nahradil ručně 

psaný. Formulář je uveden v příloze 14, 15 a jsou v něm všechny potřebné informace 

k možnosti zpětné identifikace. 

 Ceník technického a kontrolního měření byl změněn a dceřiným společnostem byla 

předložena nová smlouva o poskytování služeb měření. 

 Pro měření na CNC stroji je ke každému měření sepisován pracovní postup s jasným 

záznamem o uchycení dílu a uložen do programu. 

Měření pro Weppler Czech s.r.o. a Weppler Tools s.r.o. (aktuální stav) 

 Stav, jež nastal po provedení změn, je totožný pro obě dceřiné společnosti skupiny 

Weppler. Níže je popsán postup pro obě dceřiné společnosti. 

 Zaměstnanec, který požaduje měření daného filtru/dílu svůj požadavek zadá do 

databáze TIS „Žádosti o měření – Nový záznam“. 

 Poté osobně filtr/díl předá zaměstnanci kalibrační laboratoře i s potřebnou výkresovou 

dokumentací. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře převezme filtry/díly na měření a uloží je 

v kalibrační laboratoři do regálu označeném „Filtry, díly na měření“. Pokud měření 

tzv. „spěchá“ je u filtru žlutý štítek s uvedeným termínem do kdy má být měření 

hotovo. K filtru/dílu přidá štítek, na kterém je uvedeno kdo filtr/díl předal a datum. 

 Před započetím měření zaměstnanec kalibrační laboratoře v databázi TIS provede 

záznam o začátku měření, tím se automaticky odešle e-mail o započetí měření 

zaměstnanci, který o měření žádal. Zaměstnanec kalibrační laboratoře provede měření 

a dle požadavku buď hodnoty zapíše do programu Qtree nebo vystaví „Protokol o 

měření“. Pokud je vystaven „Protokol o měření“, kopie zůstává uložena v kalibrační 

laboratoři. Na štítek filtru/dílu je zaznamenáno kdo měření provedl a datum. 

 Ukončení měření je zaznamenáno do TISU, následně se odešle automatický e-mail 

zaměstnanci, který žádal o měření. 

 Změřené filtry/díly se uloží do regálu s označením „Filtry, díly změřené“ nebo do 

krabičky uložené v kanceláři laboratoře označené „Filtry, díly změřené“. 
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 Zaměstnanec, který o měření žádal, si filtry/díly vyzvedne. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře si zaeviduje do výkazu dobu měření, co měřil a kdo 

o měření žádal. Tento záznam slouží jako podklad pro fakturaci měření za daný měsíc. 

Měření pro externího zákazníka (aktuální stav) 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře obdrží od zákazníka objednávku na provedení 

měření určitého dílu. 

 Zákazník díly s potřebnou výkresovou dokumentací obratem dodá kalibrační 

laboratoři. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře převezme díly na měření a uloží je v kalibrační 

laboratoři do regálu označeném „Filtry, díly na měření“. Pokud měření tzv. „spěchá“ 

je u filtru žlutý štítek s uvedeným termínem do kdy má být měření hotovo. K dílu 

přidá štítek, na kterém je uvedeno kdo díl předal a datum. 

 Před započetím měření zaměstnanec kalibrační laboratoře v databázi TIS provede 

záznam o začátku měření, dále provede měření a vystaví „Protokol o měření“. Po 

vystavení „Protokol o měření“, zůstává kopie uložena v kalibrační laboratoři. Na štítek 

dílu je zaznamenáno kdo měření provedl a datum. 

 Ukončení měření je zaznamenáno do databáze TIS. 

 Změřené díly se uloží do regálu s označením „Filtry, díly změřené“ nebo do krabičky 

uložené v kanceláři laboratoře označené „Filtry, díly změřené“. 

 Zákazník, je informován o ukončení měření e-mailem a je mu sděleno, že si díly může 

vyzvednout. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře si zaeviduje do výkazu dobu měření, co měřil a kdo 

o měření žádal. Tento záznam slouží jako podklad pro fakturaci měření za daný měsíc. 

4.1.3 Servis měřidel 

Původní stav procesu 

 Měřidla, která byla určena k opravě ať už v kalibrační laboratoři společnosti Weppler 

& Trefil s.r.o. nebo v externích servisech, nebyla nijak evidována v systému. Po opravě byl 

vytvořen servisní list v jednoduchém textovém editoru, který však neměl potřebné informace 

ke zpětnému dohledání. Existovala pouze verze tištěná, nikoli elektronická. Popis procesu 

servisu měřidel je uveden níže: 

 Přijetí měřidla na opravu s dodacím listem. 
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 Kontrola dodacích listů s dodávkou. 

 Zaměstnanec kalibrační laboratoře uloží měřidlo k servisnímu stolu v kalibrační 

laboratoři. 

 Následně provede diagnostiku měřidla a rozhodne, zda je možné měřidlo opravit na 

místě nebo musí být odesláno externímu servisu. 

Oprava měřidla v kalibrační laboratoři 

 Je sestavena cenová nabídka na opravu měřidla a odeslána zákazníkovi. 

 Pokud je rozhodnuto o opravě na místě a zákazník souhlasí s cenovou nabídkou, je 

vznesen požadavek Obchodnímu úseku na objednávku náhradních dílů. 

 Po doručení náhradních dílů je měřidlo opraveno a je vytvořen servisní list (nefiguruje 

zde však číslo servisního listu, je zapsáno pouze číslo zakázky). 

 Měřidlo je odesláno zákazníkovi s dodacím listem a fakturou. 

Oprava měřidla v externím servisním středisku 

 Pokud je však rozhodnuto o nutnosti opravy u externího servisu, je zákazníkovi 

zaslána cenová nabídka na opravu u externího servisu. Jestliže zákazník souhlasí 

s cenovou nabídkou, je měřidlo odesláno externímu servisu k opravě. 

 Po doručení měřidla od externího servisu je obratem posláno zákazníkovi. 

 Jak už bylo řečeno v kapitole 4.1.2 Technické a kontrolní měření, metodika Kaizen 

byla využita celoplošně na Úseku kalibrační laboratoře, a tak i na proces servis měřidel. 

 Při všech prováděných změnách bylo využito i vývoje softwaru TIS, do kterého 

byl zakomponován servis měřidel k evidenci opravovaných měřidel. 

 Výčet změn, které byly provedeny po aplikaci metodiky Kaizen i při vývoji databáze 

TIS, je uveden níže: 

 Servis měřidel byl zakomponován do softwaru TIS, kde je možno nově měřidla 

evidovat, dohledávat (například dle čísla objednávky nebo čísla zakázky). Provést tuto 

změnu bylo nevyhnutelnou nutností pro přehlednější evidenci. Evidenci využívá i 

Obchodní úsek jako podklad pro fakturaci. 

 Namísto ručně vypisovaného a nesprávně vytvořeného servisního listu byla vytvořena 

nová verze servisního listu (elektronická), která obsahuje všechny potřebné informace. 

Náhled šablony servisního listu je v příloze 16. 

 Objednávky náhradních dílů si nově zaměstnanci kalibrační laboratoře provádějí sami, 

je zajištěna momentální potřeba, bez zbytečných prodlev, které vznikali při vyřízení 

objednávek Obchodním úsekem. 
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 Na měřidla jsou po opravě nalepeny štítky s označením společnosti, z reklamních 

důvodů. Zákazník, který registruje původní nálepku na měřidle, bude pro příště vědět, 

kde může svá měřidla bez váhání poslat. 

 Zákazníkům je ke každé zakázce přibalena reklamní samolepka, jež podněcuje ke 

kalibraci měřidel ve společnosti Weppler & Trefil s.r.o. Náhled na reklamní 

samolepku je v příloze 8. 

Aktuální stav procesu 

 Přijetí měřidla na opravu od zákazníka. Měřidlo se uloží do regálu v kanceláři 

kalibrační laboratoře označeného „Měřidla na zaevidování“. Měřidla jsou ukládána dle 

datumu přijetí. 

 Následně je provedena kontrola přijatého měřidla s objednávkou nebo dodacím listem. 

Překontroluje se počet, typ a výrobní číslo nebo evidenční číslo měřidla (pokud 

měřidlo číslo nemá, zaměstnanec kalibrační laboratoře jej přidělí). 

 Dokumenty (dodací listy, objednávky) k měřidlu jsou založeny do složky a založeny 

do šanonu „Rozpracované (objednávky, zakázky) – cenové nabídky“. 

 Měřidlo se uloží s identifikačním štítkem do regálu s označením „Měřidla na opravu“. 

Oprava měřidla v kalibrační laboratoři 

 Sestaví se cenová nabídka. 

 Zákazníkovi je odeslaná cenová nabídka k odsouhlasení. 

 Pokud zákazník nesouhlasí s opravou, vystaví se dodací list, měřidlo s dodacím listem 

se dá do regálu s označením „Měřidla k expedici“ a následně je odesláno. 

 Pokud zákazník souhlasí s cenovou nabídkou, je provedena oprava. Průběh opravy je 

zaznamenán do databáze TIS. 

 Jestliže zákazník požaduje kalibraci měřidla, provede se kalibrace. 

 Jestliže zákazník nepožaduje kalibraci, provede se kalibrace pouze se „Záznamem o 

měření“ bez vydání kalibračního listu (tímto krokem je zaručeno, že měřidlo je 

odesláno z laboratoře po opravě v pořádku). 

Oprava měřidla v externím servisním středisku 

 Vytiskne se objednávka v IS VARIO. 

 Měřidlo s objednávkou se připraví do regálu s označením „Měřidla na expedici“. 

 Odeslání měřidla externímu servisu. 

 Sestavení cenové nabídky na opravu externím servisem a odeslání zákazníkovi. 
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 Pokud zákazník souhlasí s cenovou nabídkou, je odsouhlasena oprava u externího 

servisu. 

 Po provedené opravě se měřidlo přiveze zpět do kalibrační laboratoře. 

 Měřidlu je přidělen identifikační štítek. 

 Jestliže zákazník požaduje kalibraci, provede se kalibrace. 

 Jestliže zákazník kalibraci nechce, provede se kalibrace pouze se „Záznamem o 

měření“ bez vydání kalibračního listu (tímto krokem je zaručeno, že měřidlo je 

odesláno z laboratoře po opravě v pořádku). 

 Pokud zákazník nesouhlasí s cenovou nabídkou externího servisu, je měřidlo zasláno 

zpět zákazníkovi. 

4.1.4 Aplikace metody 5S 

 A tak jako i metodika Kaizen byla vybrána k celoplošné aplikaci na Úseku kalibrační 

laboratoře, tak i metoda 5S byla využita jako jeden z nástrojů štíhlého managementu 

k dosažení stanovených cílů. 

 Metoda byla aplikována v místnosti kalibrační laboratoře, kde se nachází pracoviště 

všech již zmíněných služeb (kalibrace měřidel, technické a kontrolní měření a servis měřidel). 

K rozhodnutí využít metodu 5S došlo v průběhu aplikace jednotlivých změn v daných 

procesech, které byly navrhovány za podpory využití metodiky Kaizen. 

 Návrh možnosti využít metodu 5S byl vznesen po plánované kontrole pracoviště, kdy 

byly zjištěny závažné nedostatky na všech pracovištích v kalibrační laboratoři. Zjištěné 

nedostatky jsou uvedeny níže: 

 Pracovní plochy se nacházely v nepřijatelném stavu ať už pro provádění kalibrace 

měřidel nebo pro servis měřidel. 

 Kalibrační měřidla byla uložena bez označení. 

 Na plochách vyhrazených pro kalibrační účely se nacházela měřidla k opravám, často 

znečištěná od olejových látek. 

 Příslušenství ke kalibraci nebo technickému a kontrolnímu měření neměla ve většině 

případů své místo k uložení. 

 V laboratoři nebyla jasně označena místa, kde by se dala uložit měřidla a vědělo by se 

o nich, jestli jsou určena k servisu nebo ke kalibraci. 

 Pro představu na obrázku 14 na následující straně, kde je zobrazeno pracoviště 

servisního střediska v původním stavu. Všechny podněty vedly k využití metody 5S. 
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4. Dalším z kroků byla standardizace nastaveného systému pomocí proškolení

zaměstnanců kalibra

nevyužívána a měla by být uklizena, jsou rozmíst
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 Změny v procesu kalibrace měřidel bylo nutné z důvodu akreditace kalibrační 

laboratoře zaznamenat do příručky jakosti a následně pozvat ČIA k dozorové návštěvě, aby 

schválila provedené změny. 
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5 HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ APLIKOVANÝCH PRINCIPŮ LEAN MANAGEMENTU 

 V následující kapitole jsou zhodnoceny přínosy aplikací daných principů Lean 

managementu dle stanovených cílů, kterých mělo být dosaženo. 

5.1 Hospodářské výsledky 

 Hospodářské výsledky Úseku kalibrační laboratoře se s největší pravděpodobností i 

díky aplikaci jednotlivých metod a nástrojů Lean managementu postupem času stabilizovaly, 

jak je vidět v tabulce 12. Po provedených změnách se podařilo prokázat díky časové studii, že 

ztráty z kalibrace měřidel se snižují nebo přecházejí do kladných (ziskových) hodnot. Celková 

ztráta Úseku kalibrační laboratoře byla snížena na hodnotu -27 000 Kč. Nebýt nutných 

vysokých výdajů vynaložených v posledním měsíci roku, Úsek kalibrační laboratoře by 

poprvé od roku 2008 vykázal zisk, ale i v tomto případě byl dán základ pro udržení stabilních 

výsledků do budoucna. 

Tab. 12 Hospodářské výsledky Úseku kalibrační laboratoře 

Rok 2013 

Výnosy 
(v tis. 
Kč) 

Náklady 
(v tis. 
Kč) 

Hospodářské 
výsledky (v 

tis. Kč) 

Leden 116 133 -17 

Únor 131 116 15 

Březen 130 132 -2 

Duben 157 142 15 

Květen 198 175 23 

Červen 178 182 -4 

Červenec 163 158 5 

Srpen 203 188 15 

Září 131 163 -32 

Říjen 216 210 6 

Listopad 206 194 12 

Prosinec 163 226 -63 
Celkem (v tis. 

Kč) 
-27 

5.2 Zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti kalibrace měřidel 

 Proces kalibrace měřidel se změnil významnou měrou, a to vytvořením originálního 

softwaru k vytváření kalibračních listů TIS. Časy kalibrací měřidel se využitím softwaru TIS 
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a po provedených změnách (díky aplikaci metodiky Kaizen) zkrátily v mnoha případech až o 

několik minut. Díky odstranění dvou hlavních typů ztrát, kterými byly neexistence softwaru a 

přepisování formuláře „Záznam o měření“ do kalibračních listů. Proces kalibrace se stal velmi 

efektivním ve využívání pracovního času. 

 Z pohledu posouzení konkurenceschopnosti je už samotná existence softwaru 

výhodou, a to z toho důvodu, že neslouží pouze pro vytváření kalibračních listů, ale je využit i 

v procesu technického a kontrolního měření a při servisu měřidel. V dnešní době již každá 

velká společnost vlastní software. V tomto ohledu si společnost Weppler & Trefil s.r.o. může 

říci, že udělala významný krok k vylepšení konkurenceschopnosti kalibrační laboratoře. 

5.3 Stabilizace systému kalibrace měřidel a ostatních procesů 

 Procesy prováděné na Úseku kalibrační laboratoře, jimiž jsou kalibrace měřidel, 

technické a kontrolní měření a servis měřidel byly v průběhu jednoho roku pozměněny a byla 

zajištěna jejich stabilizace díky provádění pravidelného školení zaměstnanců. Všechny 

změny, které byly provedeny, přispěly ke zlepšení hospodářských výsledků a jejich 

stabilizaci, jak napovídá tabulka 12 na straně 61. Nejedná se však jen o nárazovou činnost, ale 

udržitelnou v celém ročním období díky tomu, že metodika Kaizen bude aplikovaná i nadále, 

a to až do poloviny roku 2014. Je vysoká pravděpodobnost, že stabilizace systému kalibrace 

měřidel a ostatních bude ještě významnější. 

5.4 Eliminace fluktuace zaměstnanců 

 Možnost vytvořit pracovní prostředí, které by podněcovalo k nadprůměrným výkonům 

a spokojenosti zaměstnanců se dle subjektivního názoru podařilo. Oproštění zaměstnanců od 

provádění ztrátových činností a možnost zapojení se do procesu aktivně v podobě navrhování 

změn, které by byly dalším přínosem jak pro zaměstnance, díky odměňování za provedené 

změny, tak i pro společnost v podobě přínosu stabilizace procesů. 

 Avšak i přes tyto aspekty se dva ze zaměstnanců rozhodli ukončit svůj pracovní poměr 

na Úseku kalibrační laboratoře. Cíle v podobě snížení fluktuace zaměstnanců se tedy z tohoto 

pohledu nepodařilo dosáhnout. 

5.5 Celkové hodnocení aplikace metod a nástrojů Lean managementu 

 Využití metodiky Kaizen a metody 5S bylo rovnoměrné a celoplošné, tudíž aplikace 

se týkala všech prováděných procesů na Úseku kalibrační laboratoře. Díky důkladnému 

seznámení zaměstnanců s podmínkami aplikace, probíhalo vše v nastavených mezích a bez 
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větších problémů. Aplikací daných metod zaměstnanci společně napříč jednotlivými úseky 

spolupracovali v týmu na změnách, neustále se rozvíjeli díky duchu soutěživosti a možnosti 

ukázat kolegům své schopnosti. 

 Metoda časové studie (chronometráže) byla využita pouze v procesu kalibrace 

měřidel, avšak její závěry pomohly k vytvoření originálního softwaru, který byl využit nejen 

v procesu kalibrace, ale i v ostatních procesech prováděných na Úseku kalibrační laboratoře. 
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ZÁVĚR 

 Diplomová práce se zabývá aplikací principů Lean managementu na Úseku kalibrační 

laboratoře společnosti Weppler & Trefil s.r.o. Společnost se k tomuto kroku rozhodla 

z důvodu stále zhoršujících se hospodářských výsledků Úseku kalibrační laboratoře. Bylo 

tedy nutné aplikovat jisté metody a nástroje, které by tomuto trendu zabránily, popřípadě by 

nastal obrat ve vývoji. 

 V první části práce byla pozornost věnována teoretickým východiskům řešené 

problematiky. Cílem této části bylo pochopit podstatu metod a nástrojů, které byly 

použity k rozpracování při zpracování dané problematiky. Použitými metodami a nástroji 

Lean managementu jsou metodika Kaizen, časová studie (chronometráž) a metoda 5S. 

 V druhé části práce byla představena společnost Weppler & Trefil s.r.o., její stručná 

charakteristika, služby, které nabízí zákazníkům, politika jakosti a managementu životního 

prostředí, cíle jakosti a organizační schéma společnosti. 

 Třetí část byla zaměřena na detailní analýzu důvodů vedoucích k rozhodnutí aplikovat 

vybrané principy Lean managementu a definici procesů. 

 Ve čtvrté části práce bylo využito všech již zmíněných metod a nástrojů Lean 

managementu k analýze a následné aplikaci. 

 Prvním krokem bylo využití časové studie (chronometráže) k analýze původního stavu 

procesu kalibrace měřidel. Dále byly využity metodika Kaizen a metoda 5S, které byly 

aplikovány celoplošně, tudíž na všechny prováděné procesy v kalibrační laboratoři, a to 

kalibrace měřidel, technické a kontrolní měření a servis měřidel. Aplikací časové studie 

v procesu kalibrace měřidel bylo zjištěno, že proces obsahuje ztrátové činnosti. Ztrátové 

činnosti byly pozměněny, popřípadě odstraněny a nahrazeny jinými. Další změny 

jednotlivých procesů vycházely z aplikace metodiky Kaizen, kterou bylo dosaženo spolupráce 

mezi úseky společnosti a vysoké efektivitě práce. Metoda 5S byla doplňkovou metodou, 

kterou se zajistil pořádek a přehlednost na Úseku kalibrační laboratoře a vytvořily se 

příznivější podmínky pro práci. 

 Výsledky aplikace metod a nástrojů Lean managementu byly následně předloženy 

vedení společnosti, které rozhodlo pokračovat v cestě za zlepšením, a tak využití metodiky 

Kaizen je prodlouženo na další půl rok od ukončení projektu. 

 V páté části práce byly vyhodnoceny přínosy aplikovaných metod a nástrojů Lean 

managementu. 
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Příloha 2 Formulář „Záznam doby kalibrace“ [vlastní zpracování] 



 

 
 

  

 

Příloha 3 Vyplněný formulář „Záznam doby kalibrace“ [vlastní zpracování] 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 150 – (27,36 x 4,75) = 20,04 Kč   3. 150 – (34,53 x 4,75) = -14,02 Kč 

4. 150 – (28,21 x 4,75) = 16,00 Kč   5. 150 – (29,08 x 4,75) = 11,87 Kč 

6. 150 – (28,04 x 4,75) = 16,81 Kč   7. 150 – (27,19 x 4,75) = 20,85 Kč 

8. 150 – (28,57 x 4,75) = 14,29 Kč   9. 150 – (26,23 x 4,75) = 25,41 Kč 

10. 150 – (28,17 x 4,75) = 16,19 Kč   11. 150 – (28,02 x 4,75) = 16,91 Kč 

12. 150 – (30,06 x 4,75) = 7,22 Kč   13. 150 – (28,37 x 4,75) = 15,24 Kč 

14. 150 – (29,01 x 4,75) = 12,20 Kč   15. 150 – (32,42 x 4,75) = -4,00 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 150 – (45,32 x 4,75) = -65,27 Kč   2. 150 – (37,25 x 4,75) = -26,94 Kč  

3. 150 – (36,51 x 4,75) = -23,42 Kč   4. 150 – (37,37 x 4,75) = -27,51 Kč  

5. 150 – (37,03 x 4,75) = -25,89 Kč   6. 150 – (36,39 x 4,75) = -22,85 Kč  

7. 150 – (34,20 x 4,75) = -12,45 Kč   8. 150 – (29,14 x 4,75) = 11,59 Kč  

9. 150 – (29,47 x 4,75) = 10,02 Kč   10. 150 – (48,15 x 4,75) = -78,71 Kč  

11. 150 – (40,47 x 4,75) = -42,23 Kč   12. 150 – (34,50 x 4,75) = -13,88 Kč  

13. 150 – (34,49 x 4,75) = -13,83 Kč   14. 150 – (35,22 x 4,75) = -17,30 Kč  

15. 150 – (37,21 x 4,75) = -26,75 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 Výpočty zisku kalibrace posuvného měřidla 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 150 – (36,28 x 4,75) = -22,33 Kč   3. 150 – (42,01 x 4,75) = -49,54 Kč 

4. 150 – (38,06 x 4,75) = -30,78 Kč   5. 150 – (39,14 x 4,75) = -35,91 Kč 

6. 150 – (39,02 x 4,75) = -35,34 Kč   7. 150 – (38,02 x 4,75) = -30,59 Kč 

8. 150 – (40,49 x 4,75) = -42,32 Kč   9. 150 – (38,42 x 4,75) = -32,50 Kč 

10. 150 – (36,25 x 4,75) = -22,19 Kč   11. 150 – (40,31 x 4,75) = -41,47 Kč 

12. 150 – (42,52 x 4,75) = -47,22 Kč   13. 150 – (39,47 x 4,75) = -37,48 Kč 

14. 150 – (39,16 x 4,75) = -36,01 Kč   15. 150 – (40,18 x 4,75) = -40,86 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 150 – (50,32 x 4,75) = -89,02 Kč   2. 150 – (41,23 x 4,75) = -45,84 Kč  

3. 150 – (40,33 x 4,75) = -41,56 Kč   4. 150 – (40,01 x 4,75) = -40,04 Kč  

5. 150 – (44,01 x 4,75) = -59,04 Kč   6. 150 – (35,05 x 4,75) = -16,48 Kč  

7. 150 – (36,20 x 4,75) = -21,95 Kč   8. 150 – (44,24 x 4,75) = 60,14 Kč  

9. 150 – (43,07 x 4,75) = -54,58 Kč   10. 150 – (42,56 x 4,75) = -52,16 Kč  

11. 150 – (41,28 x 4,75) = -46,08 Kč   12. 150 – (40,39 x 4,75) = -41,85 Kč  

13. 150 – (41,32 x 4,75) = -46,27 Kč   14. 150 – (39,54 x 4,75) = -37,82 Kč  

15. 150 – (40,42 x 4,75) = -42,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5 Výpočty zisku kalibrace mikrometru 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 320 – (33,16 x 4,75) = 162,49 Kč   3. 320 – (31,52 x 4,75) = 170,28 Kč 

4. 320 – (30,56 x 4,75) = 174,84 Kč   5. 320 – (31,43 x 4,75) = 170,71 Kč 

6. 320 – (32,01 x 4,75) = 167,95 Kč   7. 320 – (31,17 x 4,75) = 171,94 Kč 

8. 320 – (32,28 x 4,75) = 166,67 Kč   9. 320 – (33,13 x 4,75) = 162,63 Kč 

10. 320 – (31,51 x 4,75) = 170,33 Kč  11. 320 – (32,24 x 4,75) = 166,86 Kč 

12. 320 – (30,58 x 4,75) = 174,75 Kč  13. 320 – (31,42 x 4,75) = 170,76 Kč 

14. 320 – (31,08 x 4,75) = 172,37 Kč  15. 320 – (32,33 x 4,75) = 166,43 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 320 – (34,07 x 4,75) = 158,17 Kč   2. 320 – (36,34 x 4,75) = 147,39 Kč  

3. 320 – (38,39 x 4,75) = 137,65 Kč   4. 320 – (34,42 x 4,75) = 156,51 Kč  

5. 320 – (39,17 x 4,75) = 133,94 Kč   6. 320 – (41,58 x 4,75) = 122,50 Kč  

7. 320 – (38,02 x 4,75) = 139,41 Kč   8. 320 – (37,23 x 4,75) = 143,16 Kč  

9. 320 – (38,48 x 4,75) = 137,22 Kč   10. 320 – (43,18 x 4,75) = 114,90 Kč 

11. 320 – (39,54 x 4,75) = 132,19 Kč  12. 320 – (40,28 x 4,75) = 128,67 Kč 

13. 320 – (39,55 x 4,75) = 132,14 Kč  14. 320 – (41,32 x 4,75) = 123,73 Kč 

15. 320 – (38,42 x 4,75) = 137,51 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6 Výpočty zisku kalibrace 3-dotekového dutinoměru 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 195 – (32,22 x 4,75) = 41,96 Kč   3. 195 – (20,30 x 4,75) = 98,58 Kč 

4. 195 – (21,07 x 4,75) = 94,92 Kč   5. 195 – (21,12 x 4,75) = 94,68 Kč 

6. 195 – (21,47 x 4,75) = 93,02 Kč   7. 195 – (21,18 x 4,75) = 94,40 Kč 

8. 195 – (19,54 x 4,75) = 102,19 Kč   9. 195 – (21,29 x 4,75) = 93,87 Kč 

10. 195 – (21,14 x 4,75) = 94,59 Kč   11. 195 – (19,45 x 4,75) = 102,61 Kč 

12. 195 – (19,37 x 4,75) = 102,99 Kč  13. 195 – (19,29 x 4,75) = 103,37 Kč 

14. 195 – (19,32 x 4,75) = 103,23 Kč  15. 195 – (21,02 x 4,75) = 95,16 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 195 – (48,35 x 4,75) = -34,66 Kč   2. 195 – (47,52 x 4,75) = -30,72 Kč  

3. 195 – (48,36 x 4,75) = -34,71 Kč   4. 195 – (45,22 x 4,75) = -19,80 Kč  

5. 195 – (44,52 x 4,75) = -16,47 Kč   6. 195 – (46,34 x 4,75) = -25,12 Kč  

7. 195 – (49,38 x 4,75) = -39,56 Kč   8. 195 – (48,03 x 4,75) = -33,14 Kč  

9. 195 – (47,44 x 4,75) = -30,34 Kč   10. 195 – (48,53 x 4,75) = -35,52 Kč  

11. 195 – (46,16 x 4,75) = -24,26 Kč   12. 195 – (48,26 x 4,75) = -34,24 Kč  

13. 195 – (46,39 x 4,75) = -25,35 Kč   14. 195 – (47,41 x 4,75) = -30,20 Kč  

15. 195 – (46,28 x 4,75) = -24,83 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7 Výpočty zisku kalibrace číselníkového úchylkoměru 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 8 Reklamní samolepka kalibrační laboratoře [interní fotografie] 



 

 
 

 

 

Příloha 9 Nový formulář „Záznam doby kalibrace“ [vlastní zpracování] 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 150 – (24,52 x 4,75) = 33,53 Kč   3. 150 – (26,21 x 4,75) = 25,50 Kč 

4. 150 – (25,31 x 4,75) = 29,78 Kč   5. 150 – (24,23 x 4,75) = 34,91 Kč 

6. 150 – (25,17 x 4,75) = 30,44 Kč   7. 150 – (24,44 x 4,75) = 33,91 Kč 

8. 150 – (23,48 x 4,75) = 38,47 Kč   9. 150 – (25,08 x 4,75) = 30,87 Kč 

10. 150 – (24,51 x 4,75) = 33,58 Kč   11. 150 – (25,27 x 4,75) = 29,97 Kč 

12. 150 – (23,56 x 4,75) = 38,09 Kč   13. 150 – (24,35 x 4,75) = 34,34 Kč 

14. 150 – (25,02 x 4,75) = 31,16 Kč   15. 150 – (25,13 x 4,75) = 30,63 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 150 – (32,24 x 4,75) = -3,14 Kč   2. 150 – (31,26 x 4,75) = 1,51 Kč  

3. 150 – (32,42 x 4,75) = -4,00 Kč   4. 150 – (32,36 x 4,75) = -3,71 Kč  

5. 150 – (31,14 x 4,75) = 2,09 Kč   6. 150 – (33,12 x 4,75) = -7,32 Kč  

7. 150 – (30,18 x 4,75) = 6,65 Kč   8. 150 – (29,21 x 4,75) = 11,25 Kč  

9. 150 – (29,02 x 4,75) = 12,16 Kč   10. 150 – (29,45 x 4,75) = 10,11 Kč  

11. 150 – (29,52 x 4,75) = 9,78 Kč   12. 150 – (31,09 x 4,75) = 2,32 Kč  

13. 150 – (31,13 x 4,75) = 2,13 Kč   14. 150 – (29,27 x 4,75) = 10,97 Kč  

15. 150 – (29,58 x 4,75) = 9,50 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10 Výpočty zisku kalibrace posuvného měřidla  



 

 
 

Nová měřidla 

2. 150 – (28,57 x 4,75) = 14,29 Kč   3. 150 – (29,46 x 4,75) = 10,07 Kč 

4. 150 – (30,48 x 4,75) = 5,22 Kč   5. 150 – (31,12 x 4,75) = 2,18 Kč 

6. 150 – (28,54 x 4,75) = 14,44 Kč   7. 150 – (29,46 x 4,75) = 10,07 Kč 

8. 150 – (28,51 x 4,75) = 14,58 Kč   9. 150 – (29,37 x 4,75) = 10,49 Kč 

10. 150 – (29,18 x 4,75) = 11,40 Kč   11. 150 – (29,33 x 4,75) = 10,68 Kč 

12. 150 – (31,15 x 4,75) = 2,04 Kč   13. 150 – (30,48 x 4,75) = 5,22 Kč 

14. 150 – (31,32 x 4,75) = 1,23 Kč   15. 150 – (31,27 x 4,75) = 1,47 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 150 – (34,24 x 4,75) = -12,64 Kč   2. 150 – (35,06 x 4,75) = -16,54 Kč  

3. 150 – (33,59 x 4,75) = -9,55 Kč   4. 150 – (34,28 x 4,75) = -12,83 Kč  

5. 150 – (34,17 x 4,75) = -12,31 Kč   6. 150 – (35,05 x 4,75) = -16,49 Kč  

7. 150 – (33,11 x 4,75) = -7,27 Kč   8. 150 – (32,01 x 4,75) = -2,05 Kč  

9. 150 – (33,15 x 4,75) = -7,46 Kč   10. 150 – (34,26 x 4,75) = -12,74 Kč  

11. 150 – (34,52 x 4,75) = -13,97 Kč   12. 150 – (34,05 x 4,75) = -11,74 Kč  

13. 150 – (35,19 x 4,75) = -17,15 Kč   14. 150 – (33,58 x 4,75) = -7,13 Kč  

15. 150 – (34,12 x 4,75) = -12,07 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 11 Výpočty zisku kalibrace mikrometru  



 

 
 

Nová měřidla 

2. 320 – (28,13 x 4,75) = 186,38 Kč   3. 320 – (29,07 x 4,75) = 181,92 Kč 

4. 320 – (27,42 x 4,75) = 189,76 Kč   5. 320 – (27,34 x 4,75) = 190,14 Kč 

6. 320 – (28,31 x 4,75) = 185,53 Kč   7. 320 – (28,15 x 4,75) = 116,29 Kč 

8. 320 – (39,02 x 4,75) = 64,66 Kč   9. 320 – (29,54 x 4,75) = 179,69 Kč 

10. 320 – (28,27 x 4,75) = 185,72 Kč  11. 320 – (28,53 x 4,75) = 184,48 Kč 

12. 320 – (27,33 x 4,75) = 190,18 Kč  13. 320 – (28,26 x 4,75) = 185,77 Kč 

14. 320 – (28,43 x 4,75) = 184,96 Kč  15. 320 – (29,42 x 4,75) = 180,26 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 320 – (30,31 x 4,75) = 176,03 Kč   2. 320 – (31,39 x 4,75) = 170,90 Kč  

3. 320 – (33,02 x 4,75) = 163,16 Kč   4. 320 – (29,04 x 4,75) = 182,06 Kč  

5. 320 – (33,54 x 4,75) = 160,69 Kč   6. 320 – (34,28 x 4,75) = 157,17 Kč  

7. 320 – (31,49 x 4,75) = 100,42 Kč   8. 320 – (31,08 x 4,75) = 102,37 Kč  

9. 320 – (32,43 x 4,75) = 165,96 Kč   10. 320 – (34,06 x 4,75) = 158,22 Kč 

11. 320 – (32,43 x 4,75) = 165,96 Kč  12. 320 – (34,17 x 4,75) = 157,69 Kč 

13. 320 – (32,32 x 4,75) = 166,48 Kč  14. 320 – (34,15 x 4,75) = 157,79 Kč 

15. 320 – (31,58 x 4,75) = 170,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 12 Výpočty zisku kalibrace 3-dotekového dutinoměru 



 

 
 

Nová měřidla 

2. 195 – (18,34 x 4,75) = 107,89 Kč   3. 195 – (19,21 x 4,75) = 103,75 Kč 

4. 195 – (19,44 x 4,75) = 102,66 Kč   5. 195 – (19,19 x 4,75) = 103,85 Kč 

6. 195 – (18,27 x 4,75) = 108,22 Kč   7. 195 – (19,31 x 4,75) = 103,28 Kč 

8. 195 – (19,25 x 4,75) = 103,56 Kč   9. 195 – (18,16 x 4,75) = 108,74 Kč 

10. 195 – (18,12 x 4,75) = 108,93 Kč  11. 195 – (18,52 x 4,75) = 107,03 Kč 

12. 195 – (18,31 x 4,75) = 108,03 Kč  13. 195 – (18,27 x 4,75) = 108,22 Kč 

14. 195 – (19,08 x 4,75) = 104,37 Kč  15. 195 – (18,36 x 4,75) = 107,79 Kč 

 

Měřidla od zákazníka 

1. 195 – (44,25 x 4,75) = -15,19 Kč   2. 195 – (43,36 x 4,75) = -10,96 Kč  

3. 195 – (43,42 x 4,75) = -11,25 Kč   4. 195 – (44,21 x 4,75) = -15,00 Kč  

5. 195 – (43,28 x 4,75) = -10,58 Kč   6. 195 – (44,12 x 4,75) = -14,57 Kč  

7. 195 – (44,34 x 4,75) = -15,62 Kč   8. 195 – (43,57 x 4,75) = -11,96 Kč  

9. 195 – (44,42 x 4,75) = -16,00 Kč   10. 195 – (43,47 x 4,75) = -11,48 Kč  

11. 195 – (44,19 x 4,75) = -14,90 Kč   12. 195 – (44,24 x 4,75) = -15,14 Kč  

13. 195 – (43,33 x 4,75) = -10,82 Kč   14. 195 – (43,52 x 4,75) = -11,75 Kč  

15. 195 – (44,14 x 4,75) = -14,67 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 13 Výpočty zisku kalibrace číselníkového úchylkoměru 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 14 Formulář „Záznam o měření“ 1. strana [interní dokument] 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 15 Formulář „Záznam o měření“ 2. strana [interní dokument] 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 16 Šablona „Servisní list“ [interní dokument] 


