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Abstrakt 

Úlohou této bakalářské práce je zmapovat a analyzovat výrobní reporting na provozech divize 

přípravy materiálu. Porovnat jeho aktuální stav mezi jednotlivými provozy a jejich potřebami. 

Na základě zjištěných zkušeností doporučit zrušení méně efektivních reportů, úpravu 

stávajících nebo zavedení nových specifických reportů na jednotlivé provozy, kde by tyto 

měli být dalším důležitým nástrojem ke snižování ztrát a efektivnějšímu využívání zdrojů. 

Dále se pokusit nový report navrhnout a zavést na konkrétním provoze. 

 

Abstract 

The aim of Bachelor thesis is to monitor and analyze production reporting within the division 

operation of material preparation and to compare the current status between particular plants 

and their needs. Concerning acquired experience we recommend canceling less effective 

reports, modification of existing or introduction of new specific reports on individual plants, 

where these should represent another important tool to reduce losses and to reach more 

efficient use of resources. We try to design the new report and implement it on particular 

operation. 
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Úvod 

Téma ke zpracování mé bakalářské práce jsem volil ryze aktuální. Reporting je v současné 

době jedním z nejdůležitějších nástrojů moderního řízení podniku na všech jeho úrovních. 

Jednu z nejvýznamnějších rolí hraje i na provozech divize přípravy materiálu v podniku 

Continental barum s.r.o. 

Pro oba zmíněné provozy je kvalitní, systematicky strukturovaný výrobní reporting 

nepostradatelným nástrojem pro zkvalitňování řízení výroby a plnění vytyčených cílů. 

Jednotlivé reporty jsou vytvářeny velmi specificky podle konkrétních požadavků uživatele, 

což velmi výrazně usnadňuje orientaci v reportech a zrychluje práci s nimi. Další výhodou je 

minimalizace zkreslení dat a možnost vzniku chyb. 

Motivace výběru daného tématu je v každodenní práci s výrobními reporty provozu míchání 

směsí. Při své činnosti v zaměstnání jsou pro mě reporty, a to zejména reporty ztrát, jedním 

z hlavních zdrojů informací potřebných k řešení svěřených úkolů. Velmi častým využíváním 

reportingových sestav jsem došel k zjištění, že ačkoliv je reporting na našem provoze kvalitní 

a velmi rozvinutý, je na něm stále co zdokonalovat a vylepšovat. Jedná se jak o úpravy 

stávajících tak vytvoření zcela nových reportů, které by ještě mnohem víc usnadňovali práci 

s nimi, tak eliminovali možnosti vzniku chyb. 

Dalším motivačním prvkem je pomoc při rozvoji reportingu na druhém provozu naší divize, 

kde nemají tak hustou síť reportů a je tam proto výrazný potenciál k neustálému zlepšování a 

zkvalitňování výrobního reportingu a tím i výsledků výroby ve všech ohledech. 

Předmětem teoretické části této práce je obeznámení s problematikou reportingu obecně. Je 

zde popsán význam pojmu, základní rozdělení uživatelů a členění reportingu. Praktická část 

se zabývá zmapováním, analýzou a návrhem změn reportů v podniku Continental Barum 

s.r.o., konkrétně výrobního reportingu v divizi příprava materiálu. 

Hlavním cílem bakalářské práce je využít výsledků zmapování a analýzy jednotlivých reportů 

na provozech míchání směsí a gumování k navržení změn. Změnami se rozumí zrušení popř. 

úprava stávajících reportů nebo vytvoření úplně nového reportu, který bude lépe 

korespondovat s potřebami jeho uživatelů a jeho vytvoření. Dalším z cílů je metodou 

porovnávání reportů mezi jednotlivými provozy a doporučení převzetí reportu z 

jednoho provozu na druhý. 
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1 Reporting 

Reporting je jednou z velmi důležitých součástí controllingu. Pojem reporting se u nás ve 

smyslu vnitropodnikových výkazů a zpráv objevil až po roce 1990. Již dříve však existoval ve 

formě různých výkazů, hlášení a zpráv. Jednotná definice, která by obsáhla celou šíři 

reportingu, neexistuje. Význam reportingu však dvěma způsoby vymezuje Hendrych. První 

způsob podle Blohma, který vnímá reporting jako „soubor prostředků, předpisů a jednání, 

které jsou používány k vytváření, zpracování a vyhodnocování informací v konkrétním 

podniku.“
1 

 Druhý způsob vymezení reportingu převzal od Kueppera. „Člověk pod ním může 

rozumět všechny osoby, prostředky, regulace, data a procesy, se kterými se reporty vytvářejí a 

dále předávají.“
2
 

Existují i další definice, které se snaží reporting popsat z různých úhlů pohledu. Všechny jsou 

však svým způsobem na pojem reporting aplikovatelné. 

„Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících 

činnost společnosti ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě.“
3
 

„Reporting (výkaznictví) podniku obsahuje všechny oficiálně, materiálně a formálně určené 

informace, které jsou k dispozici osobám zodpovědným za plnění úloh. Controller má 

v důsledku své informační úlohy zodpovědnost za reporting podniku. Controller musí 

připravit a zhustit data k jejich postoupení k vedoucím pracovníkům.“
4
 

Reporting v širším pojetí můžeme chápat jako ucelený systém zpravodajství, který poskytuje 

jednotlivcům i skupinám informace o veškerých aktivitách podniku, které se jich mohou 

dotýkat. 

V užším pojetí je reporting možno chápat jako strukturovaný dokument, jehož obsahem jsou 

informace o vybraných procesech probíhajících v podniku. Mohou to být procesy jako 

kontrola, plánování, vyhodnocování vývoje hospodaření a rozhodování o opatřeních 

vedoucích ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku i jednotlivých provozů. Reporting 

tedy poskytuje managementu informace ke kvalitnímu řízení. 

                                                 
1
 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 8. 

2
 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 8. 

3
 ŠOLJAKOVÁ, Libuše a FIBÍROVÁ, Jana. Reporting. s. 11. 

4
 ESCHENBACH, R. Controlling. ASPI Publishing, Praha, 2004, s. 556. 
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„Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit relativně 

komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku 

jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení 

rozhodující.“
5
 

Uspořádání zpráv a výkazů by mělo být strukturováno podle potřeb jejich koncových 

uživatelů, kterými mohou být manažeři jednotlivých úrovní řízení tak, aby jim poskytovaly 

informace potřebné k rychlejšímu a snadnějšímu rozhodování. 

Výkazy a zprávy musí mít: 

 požadovanou strukturu usnadňující rozhodování 

 přehlednou a srozumitelnou formu – využití grafického znázornění 

 správnou podrobnost – ani moc, ani málo podrobné 

 vyhodnocovány jen ovlivnitelné veličiny 

1.1 Příjemci a uživatelé reportingu 

Reporting je určen velkému množství a širokému spektru uživatelů. Tito mohou vyžadovat 

specifické druhy informací podle vykonávané činnosti, úrovně řízení apod., protože každý 

uživatel, příjemce potřebuje právě ty konkrétní informace pro svoji oblast řízení. Z toho 

plyne, že hodnota informace je závislá na svém příjemci. Můžeme tedy říct, že má subjektivní 

charakter. Je proto velmi důležité, aby informace byla strukturována správným způsobem a 

byla předána ve správném čase a situaci. Pro efektivní zpracování informace – reportu je 

důležité přesně identifikovat možné potencionální příjemce, protože reporting musí přesně 

splňovat jejich informační potřeby. Podle toho, komu je reporting určen, ho můžeme rozdělit 

do dvou základních skupin.  

1.1.1 Interní uživatelé 

Interní uživatelé reportingu se vyznačují rozhodovacími pravomocemi a jsou plně odpovědni 

za dosahované výsledky jejich činnosti. Obecně tedy můžeme označit za interní uživatele 

reportingu management na všech stupních pyramidy řízení podniku. Pokud se jedná o 

akciovou společnost, jsou interními uživateli i představenstvo a dozorčí rada. Manažeři 

jednotlivých úrovní řízení by měli mít přístup jen k reportům, které mohou přímo ovlivnit 

                                                 
5
 FIBÍROVÁ, J. Reporting. 2003. s. 11 
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svojí činností. Reporting by jim měl pomoci v rozhodování, zjišťování plnění cílů podniku 

jako celku, popř. jednotlivých částí jako jsou divize a provozy. Pokud stanovené cíle plněny 

nejsou, pomáhá reporting v zjišťování příčin selhání. Je proto nezbytné, aby systém 

jednotlivých reportů obsáhl všechny stupně, oblasti a procesy podniku a neexistovala zde 

žádná bílá místa. Přístup k veškerým reportům by měl mít pouze vrcholový management 

podniku. 

Další možné členění interního reportingu je na reporting souhrnný a dílčí. 

Schéma rozdělení interních uživatelů: 

 Jednatel společnosti, dozorčí rada, představenstvo 

 Odpovědnost za chod podniku jako celku 

 Správní střediska, ekonomický odbor 

 Shromažduje důležité ekonomické i neekonomické informace 

 Ředitel divize podniku 

 Personální divize 

 Divize ESH 

 Výrobní divize 

 Divize kvality 

 Manažeři mající odpovědnost za plnění cílů svěřených resortů. Svoji 

pravomoc částečně předávají na nižší úrovně řízení. 

 Vedoucí jednotlivých provozů 

 Provoz míchání 

 Provoz gumování 

 Provoz vytlačování 

 Provoz následné kontroly 

 Střední management podniku, jsou na něj přeneseny specifické 

odpovědnosti za daný provoz a zájem na dosažených výsledcích mají 

pouze v rámci svého provozu 

 Liniový manažeři 

 Směnoví mistři (koordinátoři týmů) 

 Nízký management podniku, který se zabývá dílčími úkoly vedoucími 

k zabezpečení plnění cílů provozu 
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1.1.2 Externí příjemci reportingu 

Externí příjemci se z velké části vyznačují tím, že stojí mimo podnik. Jedná se jak o kontrolní 

orgány, tak o široký okruh jednotlivců i skupin. Externí příjemci mají přístup jen 

k informacím spadajícím do skupiny veřejných. Jejich zájem je směřován k informacím o 

celkovém finančním postavení podniku a jeho dlouhodobé efektivnost a růstu. Mezi takové 

výkazy patří především výkazy finančního účetnictví, jako jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha 

nebo výkaz cash flow. Příjemce externího reportingu rozdělujeme do několika skupin.  

Nejdůležitější skupiny externích příjemců: 

 Zaměstnanci podniku 

 Do skupiny externích příjemců se řadí i přes vlastní zájem na prosperitě 

podniku, což je znak interního uživatele, ale naopak mají také velký zájem na 

maximalizaci svého ohodnocení (růstu mezd). Růst mezd přímo ovlivňuje 

zvyšování nákladů, což podnik zatěžuje ve smyslu dosahování nižších zisků. 

Další ukazatel zaměstnance jako externího příjemce je neúčast na řízení 

podniku. 

 Akcionáři, spolupracující podniky 

 Mezi obchodní partnery řadíme dodavatele, odběratele, banky ve smyslu 

věřitelů. 

 Orgány státní správy 

 Sem řadíme subjekty, které se s podnikem setkávají v rámci kontrolních 

činností. Jedná se např. o finanční úřad, úřad práce, inspekci životního 

prostředí, státní hygienický ústav, státní správu sociálního zabezpečení, český 

statistický úřad apod. 

 Krajské úřady a zastupitelské úřady měst a obcí 

 Je zde oboustranný zájem na prospěšném vztahu mezi daným regionem a 

podnikem v něm působícím. 

 Veřejnost a společenské organizace 

 Zákazníci, odborové organizace, společenské organizace, občanská sdružení 

apod. 

 Vlastník  

 Pokud nevykonává funkci manažera podniku. 
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1.2 Členění reportingu 

Z hlediska komplexního pokrytí reportingových potřeb všech typů uživatelů v podniku na 

všech úrovních řízení od vrcholového managementu až po management liniový, můžeme 

reporting rozdělit do čtyř skupin. Jedná se o reporting manažerský, statický, dynamický a 

reporting ad hoc. Dále pak je možné členění reportingu na interní a externí, dobrovolný a 

povinný, reporting decentralizovaný a centralizovaný, operativní (mimořádný) a standardní, 

souhrnný a dílčí. 

1.2.1 Management reporting 

Manažerský reporting, jinak také manažerské výkaznictví, je jedním ze specifických oblastí 

reportingu. Hlavním účelem manažerského výkaznictví je sledování plnění plánem 

stanovených cílů. Hlavním cílem podniku je tvořit zisk. K tomu slouží dvě navzájem 

provázané skupiny cílů. První důležitou dílčí skupinu cílů tvoří cíle ekonomické a druhou cíle 

výkonnostní. 

Důležité ekonomické cíle: 

 Plánované náklady na výrobek či službu 

 Prodejní a režijní náklady 

 Přesné určení nákladů přímých i nepřímých 

Důležité výkonnostní cíle: 

 Výrobní minuty dělníků i strojního zařízení 

 Míra využití výrobní kapacity 

 Množství vyrobených směsí 

 Sledovanost pořadu 

 Počet reklamací 

 Fluktuace zaměstnanců 

 Manažerské výkaznictví není pouze seznam jednotlivých reportů. Jedná se o komplexní 

systém zahrnující: 

 Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI – Key performace indicators). 

 Manažerský informační systém – MIS. 
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 Přehledové reporty určené pro top management. 

 Reporty plnění cílů pro manažery jednotlivých organizačních jednotek. 

1.2.2 Dynamický reporting 

Charakteristickým znakem dynamického reportingu je v možnost ovlivňovat obsah i formu 

jednotlivých reportů zadáním vstupních parametrů podle našich potřeb. Typickým příkladem 

je report, který uživateli umožní filtrovat data podle výrobních linek, výrobních týmů (směn), 

podle různých časových úseků apod. Dále je zde také možnost i částečné změny designu 

jednotlivých reportů. Dynamický reporting je tedy vhodný pro přehledy a zprávy, které se 

vztahují na předem neznámé časové úseky, druhy produktů a zákazníků apod. 

Jedním z kvalitních a sofistikovaných nástrojů dynamického a efektivního reportingu je 

dashboard. Jsou v něm obsaženy všechny měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

potřebné pro kvalitní řízení podniku, jeho části nebo určitého procesu. 

Dashboard je slovo pocházející z angličtiny, v doslovném překladu „palubní deska“ nebo také 

„řídící panel“. Původní anglický výraz i český překlad přesně vystihuje jeho užití v praxi, a 

tak se velmi rychle prosadil po celém světě. 

Přednosti dashboardu – nástroje pro řízení: 

 Podpora rozhodování. 

 Porovnání skutečnosti s plánovaným stavem. 

 Ucelená prezentace dat na jedné obrazovce. 

 Upozorňuje na možná potencionální rizika. 

 Indikuje nežádoucí skutečnosti v datech. 

 Zobrazuje trend minulých období a predikci budoucího vývoje. 

 Vhodné zobrazení dat může působit motivačně. 

Podobností s palubní deskou automobilu můžeme věrně demonstrovat význam dashboardu. 

Stejně tak jako při pohledu na palubní desku automobilu vidíme všechny potřebné ukazatele 

pro řízení, tak nám musí dashboard poskytnout všechny důležité informace potřebné pro 

řízení podniku. 
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Kvalitní a komplexní dashboard: 

 Vhodně zvolené měřitelné veličiny (KPI). 

 Aktuální data – základ každého kvalitního reportingu, ideálně online aktualizace dat. 

 Přehledná uspořádaná vizualizace. 

 Srozumitelná snadná a rychlá orientace. 

 Vizuální upozornění na nežádoucí stav sledovaných dat. 

 Možnost dynamického zobrazování. 

 Jednoduše ovladatelný s možností připojení na jiný reportovací systém. 

1.2.3 Statický reporting 

Statický reporting se hodí zejména pro zobrazování informací standardního vzhledu i 

struktury s téměř neměnnými vstupními parametry. Je vhodný především pro finanční 

výkaznictví, přehledy prodejů apod. Nezbytné je, aby formu a strukturu těchto reportů 

akceptovali všichni příjemci. Výhoda pro adresáta tohoto typu reportingu spočívá v získání 

informací jednoduchým a rychlým způsobem. 

1.2.4 Ad hoc reporting 

Někteří uživatelé mají tak specifické požadavky na reporty, že jim nevyhovuje ani jeden 

z výše uvedených typů reportingu. Ad hoc reporting jim umožňuje vytvořit si vlastní reporty 

na základě individuální potřeby. Tyto reporty jsou především vhodné v situaci, kdy zatím není 

zcela jasné, jakou formu, strukturu a obsah má report splňovat. Po vytvoření ad hoc reportu se 

uživatel má možnost rozhodnout, jestli byl report účelný, měl dostačující vypovídající 

hodnotu a splnil očekávání uživatele či nikoliv. Poté můžeme daný report smazat, popřípadě 

nadefinovaný report uložit pro použití v budoucnu a tím vytvořit z ad hoc reportu report 

dynamický nebo statický. 

1.2.5 Reporting interní a externí 

Toto rozdělení reportingu, jak už název napovídá, je odvozeno od typu příjemců (již bylo 

popsáno). 
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1.2.6 Reporting dobrovolný a povinný 

Dobrovolný a povinný reporting je charakteristický zejména pro reporting určený externím 

příjemcům reportů. 

Dobrovolný reporting – hlavním cílem dobrovolného reportingu je informování veřejnosti o 

činnostech podniku v různých oblastech jeho působení. Jedná se např. o oblast ekonomickou, 

sociální nebo životního prostředí. Dobrovolné reporty jsou většinou přizpůsobovány 

jednotlivým skupinám příjemců. Je proto důležité provézt analýzu jednotlivých skupin 

příjemců a vytvořit reporty pro každou skupinu na míru. Reporty mají zpravidla formu volně 

stažitelných souborů pdf, případně formu tištěnou. 

Dobrovolné reporty dělíme do dvou skupin: 

 Standardizované nástroje 

 Doporučené přístupy 

Povinný reporting – povinný reporting znamená povinnost zasílání reportů týkajících se 

činnosti podniku stanovené legislativou, popř. danými standardy. Zpravidla se jedná o reporty 

určené subjektům státní správy, jako jsou ministerstva, finanční úřady, krajské úřady, 

statistický úřad apod. 

Typickým příkladem povinného reportingu je environmentální oblast kde podávání 

pravidelných zpráv o stavu znečišťování životního prostředí (vzduší, vod, nakládání 

s nebezpečným odpadem) je povinné téměř pro všechny podniky v České republice. 

1.2.7 Reporting centralizovaný a decentralizovaný 

Centralizovaný reporting – charakteristické vlastnosti centralizovaného reportingu můžeme 

rozdělit do několika oblastí. Mezi základní se považuje strategický přístup k řešení, kde jsou 

předem jasně definované postupy a cíle reportingu. Integrace struktury vstupních dat do 

korporátních datových skladů. Konsolidace reportů na celopodnikové nebo minimálně divizní 

úrovni. Plánovitý a etapovitý přístup k řešení reportingu. 

Hlavními výhodami centralizovaného reportingu jsou: 

 Jedna verze pravdy informací díky centrálnímu řízení 

 Systémová údržba a vývoj reportingu 
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 Důvěryhodnost a stabilita řešení 

 Komplexní funkcionalita 

Decentralizovaný reporting – charakteristickým pro decentralizovaný reporting je jeho 

založení nad datovými strukturami, u kterých není bezpodmínečně nutné plnění norem 

integrovanosti dat. Hlavní výhodou decentralizovaného typu reportingu je relativní rychlost 

implementace. 

Na druhou stranu má takový reporting množství nevýhod, které postupem času a vlivem růstu 

podniku mohou výrazně převyšovat výhody. Velká nevýhoda oproti centralizovanému typu 

reportingu je v nejednotnosti pravdy. Roste náročnost údržby, vznikají problémy 

s rozšiřováním o další nové moduly, nepřehlednost plynoucí z množství reportů pro příjemce. 

Decentralizovaný reporting je vhodný především pro nově vznikající a malé podniky, které 

preferují rychlost implementace jednoduššího řešení reportingu. 

1.2.8 Reporting standardní a operativní 

Standardní reporting – jedná se o pravidelně vypracovávané a zasílané reporty ve 

stanovených intervalech. Dále mají předem jasně definovanou strukturu. Podle specifických 

potřeb jednotlivých podniků jsou reporty zasílány nejčastěji měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. 

Operativní (mimořádný) reporting – reporty jsou vypracovávány na základě požadavku 

mimo pravidelné termíny nebo v jiné struktuře vyhotovení. 

1.2.9 Reporting souhrnný a dílčí 

Souhrnný reporting – tyto reporty informují uživatele o hodnotách vybraných finančních 

ukazatelů za dané období. Důležité je srovnání těchto hodnot s předem stanoveným plánem 

případně s minulými obdobími. Důležité u souhrnných reportů je jejich doplnění o komentáře 

k případným nesrovnalostem a k nim vedoucím příčinám. 

Dílčí reporting – reporty se dělí podle jednotlivých částí podniku jako např. divize kvality, 

divize výroba, personální divize apod. a dále je možné členění na provozy jednotlivých divizí. 

Reporty jsou strukturovány podle specifických potřeb jednotlivých podniků. 
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B. Praktická část práce 
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2 Podnik Continental Barum s.r.o. 

2.1 Základní údaje 

Spisová značka:  C 15057 

Identifikační číslo:  45788235 

Obchodní firma:  Continental Barum s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:    Objízdná, 76502 Otrokovice 

Datum zápisu:   5.2.1993 

Předmět podnikání: 

Obráběčství. 

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. 

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej 

chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické. 

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3, 5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3, 5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní. 

Zpracování gumárenských směsí 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

Opravy silničních vozidel. 
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Kapitál: 

Jmění:  základní 

Vklad:  2 235 275 000 Kč 

Statutární orgán: 

Jednatel:  MILOSLAV BJALEK 

Jednatel:  LIBOR LÁZNIČKA 

Jednatel:  MARTIN BÚDAY 

Společníci: 

Korsoindustriebeteiligungsgesellschaft mbH 

30165 Hannover, Vahrenwalder Str. 9, Spolková rep. Německo 

Vklad:   670 582 000 Kč 

Splaceno:  670 582 000 Kč 

Obchodní podíl: 30% 

Continental Holding France SAS 

Sarreguemines, Parc Industriel Sud ZI Edison, rue Jean Baptiste Dumaire 6, 572 00, 

Francouzská republika 

Vklad:   1 564 693 000 

Splaceno:  1 564 693 000 

Obchodní podíl: 70% 
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2.2 Historie podniku 

V roce 2012 si podnik Continental Barum s.r.o. připomněl hned trojí významné výročí úzce 

spjaté s gumárenskou a pneumatikářskou výrobou ve zlínském regionu. Výročí s pracovním 

názvem 20 – 40 – 80, který se nakonec stal i názvem oficiálním, je víc než výstižný. 

Význam jednotlivých číslic je velmi prozaický: 

 20 let – výročí podepsání smlouvy s koncernem Continental AG v prosinci 1992. 

 40 let – výročí zahájení výroby v nové Otrokovice pneumatikárně v květnu 1972. 

 80 let – výročí zahájení gumárenské výroby v regionu v závodě Baťa – pneu v roce 

1932 

Jak už název napovídá, je podnik součástí koncernu Continental, který se řadí mezi 

nejvýznamnější světové subdodavatele automobilového průmyslu. Koncern se nezabývá 

pouze výrobou pneumatik, i když ta tvoří velmi významnou část, ale je také výrobcem 

brzdových systémů. Dále pak vyrábí a dodává systémy a komponenty pro pohony a 

podvozky, elektroniky vozu a technické elastomery. 

V České republice patří do koncernu Continental sedm závodů s celkovým počtem 12 tisíc 

zaměstnanců, z toho 4,5 tisíce zaměstnává právě otrokovický závod Continental Barum. Ten 

se jako jediný zabývá výrobou plášťů. Ostatní závody mají zcela odlišný výrobní program. 

Jako například výrobce brzdových systémů v Jičíně, řídících jednotek motorů, převodovek a 

senzorů ve Frenštátě pod Radhoštěm a podobně. 

2.2.1 Počátky výroby 

V roce 1929 proběhla tiskem zpráva o úmyslu firmy Baťa obouvat mimo lidí i automobily a o 

prvních počínajících přípravách. Co rmoutilo konkurenci, to široká motoristická veřejnost 

vítala s nadšením. 

Výroba pneumatik byla v tehdejším Československu minimální. Pneumatiky se vyráběly od 

roku 1925 pouze ve firmě Matador. Poptávka však několikanásobně převyšovala nabídku a 

velké množství pneumatik se tak za vysoké ceny muselo dovážet ze zahraničí. Tím se užívání 

motorových vozidel, ale i bicyklů stávalo nákladnější, což vedlo k domáckým opravám 

pneumatik a tyto následně nesplňovaly ani ty nejzákladnější bezpečnostní požadavky. 

První zkušební velopláště a veloduše se vyrobily koncem roku 1931. Prvotiny byly dány na 

zkušební provoz vybraným zaměstnancům firmy, kteří je měli otestovat a podat zprávu o 
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jejich kvalitách popřípadě nedostatcích. Několik málo plášťů se dostalo i do obchodního 

domu, kde se prodávali za polovinu běžné tehdejší ceny 19 Kč. Celkové výrobní náklady 

činily přibližně 11 Kč. 

První strojní zařízení dodala na objednávku hannoverská firma Max Muller. Jednalo se o 

jeden konfekční stroj, dva vulkanizační lisy, jednu vysekávačku dírek na ventilky a jednu 

ořezávačku okrajů plášťů. Do výroby některých dílů se pustily i Baťovy zlínské strojírny, 

které vyráběly například profilované válce na tažení běhounů. 

V následujících měsících roku 1931 se počet strojů neustále zvyšoval a k modernizaci 

výrobního procesu nemalou měrou přispěla i návštěva hlavní továrny firmy Dunlop 

v Birminghamu na podzim roku 1931. Na konci téhož roku už se ve Zlíně vyrábělo 400 kusů 

veloplášťů a veloduší denně. 

Na počátku roku 1932 se kompletní výroba veloplášťů přesunula do zcela nové budovy 

s označením č. 75, která byla kompletně vybavena novým moderním zařízením. V březnu 

toho roku už denní produkce čítala 2000 kusů. Se zvyšujícím se počtem vyrobených kusů se 

k radosti zákazníků snižovala cena, která v roce 1932 činila 15 Kč za veloplášť a 5 Kč za 

duši. 

Z důvodu velmi drahé železniční přepravy se vedení firmy rozhodlo přejít na nákladní 

automobilovou přepravu zboží. Přeprava se sice zlevnila, ale ne o tolik, kolik se 

předpokládalo a to díky nekvalitním pneumatikám, které se rychle opotřebovávaly. Vedení 

firmy se rozhodlo začít s výrobou nákladních plášťů, i když jejich výroba byla o mnoho 

náročnější. 

Počátky výroby nákladních plášťů byly zdlouhavé a výroba se vůbec nedařila podle 

předpokladů. Vznikal nespočet problémů spojených jak se směsmi, tak s konfekcí a 

lisováním. Po mnoha týdnech zkoušení a bádání byl v dubnu roku 1932 vyňat z lisu první 

dobrý plášť. V tomtéž roce započala ve firmě Baťa i výroba nejpoužívanějších rozměrů 

osobních plášťů. 

Rok 1932 však nebyl jen úspěšný, ale bohužel i velmi tragický. Při leteckém neštěstí zahynul 

milovaný i nenáviděný zakladatel firmy Tomáš Baťa. 
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V průběhu následujících let si firma Baťa vybojovala přední pozici na našem i zahraničním 

trhu díky nízkým cenám a kvalitních plášťů. Počet importovaných plášťů se během tří let 

snížil z víc než půl milionu dovezených plášťů na pouhých 41148 ks.  

Druhá světová válka přinesla mnoho organizačních změn. Závod nebyl zcela zavřen, ale spadl 

do skupiny podřízené německým státním orgánům, nebyl však přímo zařazen mezi zbrojní 

závody. Produkce plášťů však výrazně poklesla. V roce 1944 byl Zlín bombardován. Mnoho 

budov bylo poškozeno úplně a některé zničeny úplně. O život přišlo asi čtyři desítky lidí. 

2.2.2 Poválečný vývoj  

Poválečné období přineslo spoustu změn. V roce 1947 byl přijat návrh na zřízení organizace 

pro společnou distribuci československých pneumatik a jiných pryžových výrobků. Od 

prvních písmen zainteresovaných podniků byl odvozen název obchodní značky BARUM. 

Jednalo se o podniky Baťa, Kudrnáč – Rubena, Matador, Michelin – Mitas. Pod touto 

značkou byly prodávány všechny gumárenské výrobky následujících čtyřicet let. Vlastníkem 

se díky 58% produkci na trhu stala firma Baťa Zlín. Známka byla v československém 

známkovém rejstříku zaregistrována dne 2. dubna 1948. 

Rok 1948 však přinesl události, jež uvrhly celou Československou republiku na dalších 

čtyřicet let do hlubokého socialismu. Krajské město Zlín bylo přejmenováno na Gottwaldov a 

Tomáš Baťa byl nepřítel komunismu č. 1 a jeho jméno muselo po roce 1948 zcela vymizet 

z obchodního i veřejného života. 

Spolu s přejmenovaným městem došlo ve stejný den i k přejmenování národního podniku 

Baťa na národní podnik Svit. Od roku 1950 se postupně oddělovaly jednotlivé výrobní celky a 

vznikaly samostatné národní podniky jako např. národní podnik ZPS, stavební podnik 

Stavosvit a poslední byla v roce 1953 gumárenská výroba, která přešla pod národní podnik 

Rudý říjen. 

V roce 1963 se s konečnou platností rozhodlo o výstavbě nové moderní pneumatikárny 

v Otrokovicích. V roce 1966 se určené místo stalo rušným staveništěm, kde měla vyrůst a 

nakonec vyrostla v té době nevídaná stavba. Vybavení pak bylo nejmodernější dostupné jak 

od tuzemských tak od zahraničních dodavatelů.  
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V roce 1971 byla vylisována první osobní radiální pneumatika v novém závodě a v roce 1972 

byl provoz oficiálně zahájen za přítomnosti prezidenta republiky a nejvyšších představitelů 

strany. 

V roce 1989 byla z rozhodnutí ministra průmyslu zrušena výrobní jednotka České závody 

gumárenské a plastikářské, pod kterou patřil i národní podnik Rudý říjen. Jako nástupce byl 

založen Státní podnik Barum, jehož součástí byl i nově pojmenovaný podnik Barum – Rudý 

říjen, Otrokovice. Do roku 1989 se podnik pokoušel navázat kontakty se zahraničními 

vyspělejšími podniky, ale žádné systematické komplexní hledání obchodních partnerů 

neprobíhalo. 

2.2.3 Vstup do Continental AG 

Již koncem roku 1989 se stále více ozývala kritika na velmi limitovanou spolupráci se 

západními vyspělejšími podniky. Situace nabývala na vážnosti a naléhavost užší zahraniční 

spolupráce byla nevyhnutelná i z důvodu udržení pozic v novém tržním prostředí. Analýza 

stávajícího stavu českého gumárenství a porovnání se stavem gumárenského průmyslu 

v celosvětovém měřítku ukázala, že bez spojení s některým z velkých západních společností 

nebude reálné dlouhodobě udržet progresivní budoucnost tuzemské výroby pneumatik. 

V roce 1990 tvořilo 85% celosvětového trhu s pneumatikami pouze osm společností. Obrat 

otrokovického podniku byl deset až dvacetkrát nižší než obrat každého z nich. Přežití takto 

malého podniku mezi giganty gumárenského průmyslu se proto zdálo z dlouhodobého 

hlediska nemožné a spojení s některým z nich bylo nevyhnutelné. 

Pro zajištění konkurenceschopnosti a úspěšné budoucnosti otrokovického podniku se výběr 

strategického partnera zúžil na šest největších koncernů – Michelin, Bridgestone, Continental, 

Sumitomo a Pirelli. Bylo důležité nejen zajištění potřebného kapitálu pro udržení a rozvoj 

podniku, ale také přístup k novým moderním technologiím výroby. 

Rok 1990 byl rokem změn a začátků vlastnických transformací, kdy v polovině roku vznikl 

vyčleněním s tehdejšího státního podniku Barum, Zlín nový státní podnik Barum Otrokovice, 

který byl ještě téhož roku zrušen, a vznikla akciová společnost Barum Otrokovice. 

Snaha Ministerstva průmyslu České republiky o spolupráci strategického partnera s celou 

skupinou gumárenských podniků vyvrcholila založením akciové společnost Barum Holding, 

jejímž předsedou představenstva se stal ing. Pavel Pravec. 
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Od začátku výběru strategického partnera se jako nejlepší varianta jevila spolupráce 

s německým koncernem Continental. Ten také od začátku projevoval největší zájem o 

spolupráci. 

V roce 1991 došlo v Hannoveru k podpisu předběžné smlouvy, která odrážela vůli obou stran 

dojít vzájemné nadnárodní integrace. Následující měsíce probíhala jednání o konkrétní 

podobě budoucího investičního a restrukturalizačního programu, jenž měl být v následujících 

letech prosazován. K tomu účelu byl ustanoven tříčlenný výkonný tým, kterého úkolem bylo 

dohlížet na hladký průběh pokračování procesu vzájemné integrace. 

19. prosince 1992 se uskutečnilo jednání mezi zástupci podniku, předsedou vlády Václavem 

Klausem, ministrem pro správu národního majetku Jiřím Skalickým a předsedou výkonného 

výboru fondu národního majetku České republiky Tomášem Ježkem. K podpisu konečné 

smlouvy došlo dva dny po té. V pražském hotelu Diplomat podepsali závěrečné dokumenty o 

založení společného podniku s názvem Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice zástupci 

obou stran. 

Nově založená obchodní společnost z výše uvedeným názvem začala fungovat od 1. března a 

prvními jednateli byli zvoleni pan ing. Petr Zítek CSc., pan James H. Chubb a pan ing. Pavel 

Pravec. Podnik se ve výrobním programu zaměřil především na výrobu osobních plášťů a 

plášťů pro nákladní a užitková vozidla. 

K poslední změně došlo v roce 2013, kdy se tehdejší obchodní název změnil z názvu Barum 

Continental spol. s r. o. na nový název Continental Barum spol. s r. o. Změna obchodního 

názvu společnosti nepřinesla žádné výraznější změny. 

2.3 Continental Barum s.r.o. – divize PM 

Divize přípravy materiálu je jednou z nejdůležitějších výrobních divizí společnosti 

Continental Barum s.r.o. Zabývá se výrobou kaučukových směsí, pogumováním ocelového a 

textilního kordu a zpracováním vratných odpadů. Je tedy na počátku výrobního procesu všech 

plášťů, které otrokovický závod vyrábí.  

Divize přípravy materiálu je dále rozčleněna na dva samostatné výrobní provozy a oddělení 

plánování. Provoz míchání směsí, provoz gumování kordu a zpracování vratných odpadů a 

oddělení plánování. Dále se bude práce zabývat pouze dvěma výrobními provozy. 
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2.3.1 Provoz míchání směsí 

Organizační struktura provozu: 

 Vedoucí provozu  

 Technik provozu 

 Mistři provozu 

 Směnoví mistři provozu 

 Hlavní instruktor kvality 

o Směnoví instruktoři kvality 

o Operátoři výroby 

Hlavní výrobní činností provozu je míchání různých druhů kaučukových směsí a jejich 

distribuce odběratelům k dalšímu zpracování. Míchání kaučukových směsí je velmi náročné 

jak z hlediska technologie, tak z hlediska strojního zařízení. 

K míchání kaučukových směsí jsou v drtivé většině využívány plně automatické míchací 

linky. Míchací linka se skládá z plně automatického navažovacího zařízení, míchacího 

zařízení (viz Obr. 1), homogenizačního zařízení a chladícího tunelu se skládacím zařízením. 

 

 

Obr. 1 Schéma tlakového hnětiče [1] 
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1 – vzduchový válec pro klát, 2 – odsávání, 3 – plnění, 4 – násypka, 5 – klát, 6 – míchací 

komora, 7 – hnětadla, 8 – spodní výpust, 9 – klapka 

Na provoze míchání směsí se nachází téměř dvě desítky míchacích linek, od kterých se 

očekává maximálně efektivní využití kapacity a pokud možno minimální poruchovost. Je 

nutné mít procesy míchání plně pod kontrolou a sledovat každou abnormalitu, hlídat prostoje 

a snažit se je omezit na minimum. Důležitým nástrojem je kvalitní výrobní reporting. 

2.3.2 Provoz gumování a zpracování vratných odpadů 

Organizační struktura provozu: 

 Shodná s organizační strukturou provozu míchání směsí. 

Hlavní činnost provozu spočívá v pogumování jak ocelového tak textilního kordu a 

zpracování vratného odpadu. Provoz disponuje třemi výrobními linkami na pogumování 

kordu. Před uvedením do provozu třetí nejmodernější linky bylo pogumování kordu rozděleno 

podle materiálu, ze kterého byl kord vyroben. Jedna linka gumovala výhradně textilní a druhá 

ocelový kord. Třetí nejnovější, a také nejmodernější linka, umožňuje pogumování jak 

ocelového, tak i textilního kordu. 

Druhá z hlavních činností provozu je zpracování vratných odpadů. Vratnými odpady 

rozumíme vyrobené kaučukové směsi, které již byly dále zpracovány, ale z nich vyrobené 

polotovary nesplňovaly předepsané parametry, popřípadě obsahovaly nějaké nečistoty, jako 

kov, dřevo nebo navulkanizované kousky. Vratné odpady se na provoze zpracovávají dvěma 

způsoby na dvou specifických linkách. Jedná se o linku plástovací, kde se zpracovávají pouze 

směsi bez obsahu nečistot a pak o linku pasírovací, kde se zpracovávají právě směsi 

s obsahem nečistot. 

  



 

22 

 

3 Reporting divize přípravy materiálu 

V divizi přípravy materiálu je výrobní reporting jedním ze základních nástrojů snižování ztrát, 

zvyšování produktivity, předcházení opakovaných poruch apod. Jednotlivé provozy mají 

vlastní reporting,  i když jednotlivé reporty mají velmi podobnou strukturu a vizualizace 

reportů je naprosto shodná.  

Jednotlivá data se z výrobních linek načítají do systému SAP, stejně jako se do něj načítají 

data ze systému hlášení poruch a prostojů. Následně se ze systému SAP načítají podle předem 

nakonfigurovaných sestav v aplikaci SQL Server Reporting Service. Základní schéma členění 

je vidět na obrázku 2. 

 

Obr. 2 Schéma reportingu CoBa s.r.o. [1] 
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Základní členění reportingu v divizi přípravy materiálu (viz Obr. 3) je následovné: 

 Provoz gumování 

 Provoz míchání  

 Provoz míchání – pracovní 

 Zkoušky 

 

Obr. 3 Vizualizace reportingu divize přípravy materiálu [1] 
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3.1 Reporty provozu míchání směsí 

3.1.1 Členění reportů 

Reporty provozu míchání směsí můžeme rozdělit do čtyř souborů. Každý soubor reportů čítá 

několik specificky vytvořených sestav, které si pomocí vložených filtrů můžeme ještě dále 

upravovat individuálně podle aktuální potřeby. Vizuální uspořádání jednotlivých reportů a 

jejich názvy jsou vidět na obrázku 4. Reporty jsou řazeny abecedně po jednotlivých řadách. 

Členění reportů odráží potřeby celého provozu. Jednotlivé reporty vznikali postupně na 

základě potřeb a požadavků všech uživatelů. Dva nejdůležitější soubory, ztráty a výroba, 

budou podrobeny analýze a následnému porovnávání. 

 

Obr. 4 Vizualizace reportů [1] 
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Rozdělení reportů: 

 Výroba 

 Výroba – detail 

 Výroba – měsíční přehled po dnech 

 Výroba – průměrné denní výkony 

 Výroba – přehled (volitelné dny) 

 Výroba – roční přehled po měsících (nově navržený report) 

 Výroba YTD po hnětičích 

 Ztráty 

 Ztráty – denní výkaz 

 Ztráty – detail 

 Ztráty – měsíční přehled po dnech % 

 Ztráty – po týmech – dle kódů ztrát 

 Ztráty – po týmech – procenta za linky 

 Ztráty – po týmech – suma za vybrané období 

 Ztráty – za vybrané období po hnětičích 

 Ztráty – roční přehled po měsících % 

 Ztráty – srovnání PWAS 

 Produktivita 

 Produktivita po týmech 

 Produktivita po týmech – roční 

 Plán výroby 

 Provozní hodiny strojů 

 Ostatní 

 Absence po týmech 

 LAB – směsi 

 Palety ve skladu 

 Saldo směsí na skladech 

 Scrap1 – přehled tabulka 

 Sklad graviťáky 

 TG časy historie 

 TG časy – download 

 TG časy – porovnání 
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Z výše uvedeného seznamu je naprosto zřetelné jak důležitým výrobní reporting pro provoz 

míchání směsí je. Reporting je zde vnímám jako neoddělitelná součást provozu bez které by 

nemohl efektivně fungovat. Z tohoto důvodu je reportingu na provoze věnována velká 

pozornost. Je zde také systematická snaha o neustálé zlepšování ve smyslu vytváření nových 

reportů, které by ještě výrazněji přispěli k lepším výsledkům při plnění vtyčených cílů nejen 

provozu míchání, ale také celé divize. 

3.1.2 Analýza reportů 

Soubor reportů – výroba  

V prvním kroku bylo nutné, a to platí pro všechny skupiny reportů, prověřit skutečné 

požadavky všech hlavních uživatelů reportů. Prověřování probíhalo formou konzultací 

s hlavními uživateli reportů na provozu míchání směsí. Na základě porovnání zjištěných 

skutečností z opakovaných konzultací a detailního rozboru každého reportu, který bude 

popsán níže, byly vyvozeny odpovídající závěry. 

Report výroba – detail umožňuje přehled výroby nejen po výrobních linkách, ale také po 

jednotlivých zamíchaných směsích. Je tak možné filtrovat jaké množství směsi, na jaké lince a 

v jakém čase se vyrobilo. 

Report výroba – měsíční přehled po dnech umožňuje přehled výroby nejen po dnech, ale je 

možno si nastavit další parametry pomocí filtrů (viz Obr. 5). Report je tak velmi variabilní, 

přesto velmi specifický. 

 

Obr. 5 Základní zobrazení filtru reportu [1] 
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Výroba – průměrný denní výkon je jeden z rychlých přehledů výroby kde na první pohled 

jasně a zřetelně vidíme jak si stojí jednotlivé hnětiče, skupina hnětičů nebo všechny hnětiče 

provozu. Dále je zde možnost si zvolit příznak tak jako u většiny reportů. Příznak je rozdělení 

směsí na sériové, dlouhodobé zkoušky a zkoušky (viz Obr. 6) 

  

Obr. 6 Report průměrné denní výkony [1] 

Report výroba – volitelné dny má velmi široké uplatnění díky specifickým možnostem 

filtrování dat. Velkou předností je možnost kombinace filtrů od dne, směn, dávka/kg, 

konkrétní směsi, hnětiče a příznaku. Délka úseku se pak zadává jako počet dnů nikoliv od do, 

což je výhodnější. Základní formulář je velmi přehledný, jak je patrné z obrázku 7. 

 

Obr. 7 Report výroba – přehled [1] 

Report výroba – roční přehled po měsících (nově navržený report) 

 

Obr. 8 Report – roční přehled výroby po hnětičích [1] 
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Report YTD po hnětičích je v podstatě vyrobené množství konkrétní směsi na konkrétním 

hnětiči od začátku roku po aktuální den (viz obr. 9) 

 

Obr. 9 Report YTD po hnětičích 
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Soubor reportů – ztráty 

Ztráty jsou jedním z nejsledovanějších kritérií při plnění cílů provozu, z tohoto důvodu je 

skupina reportů ze tří definovaných nejrozsáhlejší a nejvíce sledovanou a využívanou. Při 

velmi podrobném rozboru jednotlivých reportů této skupiny, byl zjištěn jen velmi malý 

prostor pro zlepšení. 

Ztráty – denní výkaz je velmi preferovaný report, který komplexně informuje o denních 

ztrátách na jednotlivých linkách. Ztráty jsou řazeny chronologicky podle času vzniku prostoje 

jsou přenášeny on line ze systému hlášení poruch a prostojů. Jsou proto velmi aktuální. 

Nevýrobní čas se dopočítává k výrobnímu do celkového času směny. Na první pohled je zcela 

zřetelné kolik minut, z jaké příčiny, a při míchání které směsi linka nevyráběla. Dále report 

zobrazuje celkovou ztrátu v procentech na směně a výrobní lince, počet změn vyráběného 

sortimentu směsí (setup) a počet míchaných zkoušek (viz Obr. 10). 

 

Obr. 10 Ztráty – denní výkaz [1] 
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Ztráty – detail je velmi podobný předchozímu reportu. Více možností filtrování dat nám dává 

možnosti vytvořit si sestavu podle aktuálních potřeb. Detailní zaměření pouze na ztráty a 

jejich příčiny činí report přehlednějším. Tento typ reportu je velmi vhodný pro technology 

provozu, kteří mají možnost velmi rychlého přístupu k datům z míchacích linek. Velkou 

výhodou je filtrování podle míchacích linek, kdy každý technolog má přidělen konkrétní 

počet linek, které si kontroluje z hlediska ztrát způsobených technologickými problémy. Dále 

je možnost zúžení výběru pomocí filtrování dle kódů ztrát, jak je zřejmé z obrázku 11. 

 

Obr. 11 Report ztráty – detail [1] 

Ztráty – měsíční přehled po dnech % je v podstatě přehled objemu ztrát za zvolený měsíc 

uspořádaný po denních sumách ztrát. Tyto si dále můžeme filtrovat podle druhu ztráty jak 

je vidět na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Report měsíční přehled po dnech [1] 
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Ztráty – po týmech (směnách) – dle kódů ztrát je report, který umožňuje porovnávání ztrát 

mezi jednotlivými výrobními týmy podle kódů ztrát. Report nám tak umožňuje zjistit, jaká 

porucha se u kterého týmu vyskytuje výrazně častěji, výrazně méně, jestli je častější na ranní, 

odpolední, či noční směně apod. Z obrázku 13 je zřejmé výše zmíněné filtrování ztrát. 

 

Obr. 13 Report ztráty po týmech dle kódů [1] 
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Ztráty po týmech – procenta za linky je ve své podstatě zjednodušený, výše popsaný report. 

Na obrázku 14 je zřetelná shodné grafické zpracování i struktura reportu. 

 

Obr. 14 Report skutečné hodnoty ztrát za měsíc [1] 

Ztráty po týmech – suma za vybrané období a ztráty za vybrané období po hnětičích jsou dva 

velmi podobné reporty, lišící se pouze filtrováním vztaženým v prvním případě k týmům, ve 

druhém k výrobním linkám. První případ je znázorněn na obrázku 15. Druhý případ je ve 

struktuře a vizualizaci shodný s prvním. 

 

Obr. 15 Ztráty po týmech – suma za vybrané období [1] 
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Ztráty – roční přehled po hnětičích, report dává ucelený přehled ztrát po měsících za 

jednotlivé hnětiče s možností filtrace poruch podle kódů (viz Obr. 16). 

 

Obr. 16 Report roční přehled po měsících v % [1] 

Ztráty – srovnání PWAS je ve své podstatě report sloužící ke kontrole shodnosti dat dvou 

systémů (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17 Report ztrát srovnání PWAS [1]  



 

34 

 

3.2 Reporty provozu gumování 

3.2.1 Členění reportů 

Členění reportů provozu gumování je naprosto shodné s tím na provoze míchání směsí. 

Vzhledem k úzkým vazbám v divizi, je to pochopitelné a nanejvýš logické aby dva provozy 

jedné výrobní divize měli jednotnou formu reportingu. Shodné členění, vizuální zpracování i 

struktura reportů, je pro uživatele výhodná zejména z hlediska rychlejší a snazší orientace. 

Vyplývá to i z potřeby porovnávání výsledků dosažených na jednotlivých provozech. Podoba 

vizualizace je zřetelná na obrázku 18. Při pohledu na již zmíněný obrázek 18 je zřejmé, že 

druhý z provozů nemá tak širokou škálu reportů. Dále je nutno uvést skutečnost, že většina 

reportů je plně převzata z provozu míchání směsí a zbylé reporty jsou převzaty a upraveny 

podle konkrétních, specifických požadavků provozu gumování. Jelikož je množství 

jednotlivých reportů výrazně nižší než na provoze míchání, postačí rozdělení do dvou skupin. 

Jednou velkou skupinu reportů tvoří reporty ztrát a druhá skupina jsou reporty týkající se 

zbylých oblastí, jako je výroba, produktivita absence a podobně. 

 

Obr. 18 vizualizace reportů provozu gumování [1] 
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Rozdělení reportů: 

 Ztráty 

 Ztráty – denní výkazy 

 Ztráty – detail 

 Ztráty – kontrola po skupinách 

 Ztráty – porovnání 

 Ztráty měsíční po týmech 

 Ztráty měsíční přehled 

 Ztráty po strojích – graf 

 Výroba 

 Výroba – měsíční přehled 

 Výroba – roční přehled 

 Ostatní 

 Provozní hodiny strojů 

 Produktivita roční po měsících 

 Absence po týmech 

Seznam jednotlivých reportů není tak rozsáhlý jako seznam reportů provozu míchání směsí. 

Jedním z hlavních důvodů je nepoměrně menší počet strojního zařízení a také technologie 

výroby není tak náročná jako na předchozím provoze. Přes to už po zmapování reportů na 

provozu gumování je zřetelný velký potenciál a prostor ke zlepšování. Je zřetelná absence 

mnoha reportů oproti provozu míchání směsí. 
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3.2.2 Analýza reportů 

Soubor reportů – výroba 

Soubor reportů výroba je na provoze gumování nepoměrně štíhlejší než soubor provozu 

míchání směsí. Podrobný rozbor těchto reportů ukázal, že jeden report je shodný s reportem 

provozu míchání a druhý je pouze upravený podle specifik provozu gumování (viz Obr. 19). 

Oba reporty plně vyhovují požadavkům provozu. Na druhou stranu se při rozboru ukázalo, že 

je zde velký potenciál na zlepšení. 

Výroba – roční přehled je obdobou reportu provozu míchání pouze s rozdílem filtru navíc. 

Jedná se o možnost výběru řazení podle polotovar / stroj. 

 

Obr. 19 Report – roční přehled [1] 

Výroba – měsíční přehled je naprosto shodný report s reportem provozu míchání, změněn byl 

pouze název. 

Zbylé reporty ze souboru reportů výroba a ostatní jsou převzaty z provozu míchání směsí a 

tudíž naprosto shodné. 
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Soubor reportů – ztráty 

Tento soubor reportů je poměrně rozsáhlejší předchozího. Ve srovnání s provozem míchání u 

tohoto souboru reportů není příliš velký rozdíl, což opět ukazuje na důležitost reportů ztrát. 

Hlavní důvod tak velké důležitosti a významnosti je trend snižování nákladů a zvyšování 

produktivity a oba tyto faktory ovlivňuje výše ztrát velmi výrazně. 

Ztráty – denní výkaz a ztráty – detail jsou dva reporty obsahově i strukturou a vizualizací 

naprosto shodné s  provozem míchání směsí i včetně názvu (viz Obr. 20). Tento report je 

nezbytně důležitý na obou provozech. 

 

Obr. 20 Ztráty – denní výkaz [1]  
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Ztráty – kontrola po skupinách je také důležitý a velmi využívaný report, podle očekávání 

zase naprosto shodný s výše popsaným reportem provozu míchání (viz obr. 12). Změněn je 

pouze název reportu, jak je patrné z obrázku 21. 

 

Obr. 21 Ztráty – kontrola po skupinách [1] 

Ztráty – porovnání je identický report s reportem Ztráty PWAS, který používá provoz míchání 

směsí. 

Ztráty – měsíční po týmech je report identický s reportem provozu míchání Ztráty po týmech - 

dle kódů ztrát. 

Ztráty – měsíční přehled je report identický s reportem provozu míchání (viz Obr. 15). Pro 

srovnání na obrázku 22 report provozu gumování. 

 

Obr. 22 Ztráty – měsíční přehled [1]  
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Ztráty po strojích – graf je další převzatý report z provozu míchání směsí. Je pouze doplněn o 

graf a přejmenován. Doplnění grafu je velmi efektní a nabízí uživateli reportu ucelený 

obrázek hned při otevření sestavy (viz obr. 23). 

 

Obr. 23 Ztráty po strojích [1] 
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3.3 Vyhodnocení a doporučení 

3.3.1 Vyhodnocení 

Podrobné zmapování a rozčlenění výrobního reportingu obou provozů byl první důležitý krok 

ke správnému výběru reportů k následné analýze. 

V první fázi praktické části jsem se zaměřil na zmapování reportů obou provozů divize 

přípravy materiálu. Výrobní reporting obou provozů se podařilo zmapovat velmi detailně, což 

velmi usnadnilo další krok, kterým bylo rozdělení reportů a výběr těch nejdůležitějších 

k následné analýze. 

Reporty se podařilo rozdělit do větších souborů se stejným nebo podobným zaměřením. Na 

provoze míchání směsí do dvou hlavních souborů a dvou dalších. Reporty provozu gumování 

jsem na základě zjištěných skutečností rozdělil pouze do tří souborů. Toto rozdělení se 

ukázalo být velmi praktické. Už při prvním pohledu na seznamy reportů v souborech bylo 

zřejmé na kterou oblast reportingu provozů je kladen důraz. 

Dalším krokem byl výběr reportů k jejich podrobnějšímu rozboru. Na základě konzultací 

napříč všech uživatelů, vlastních zkušeností i teoretických znalostí, jsem pro analýzu vybral 

dva soubory reportů. Jak na provoze míchání směsí, tak na provoze gumování se jednalo o 

reporty ztrát a výroby. Při následné analýze se správnost výběru potvrdila. 

Následná analýza jednotlivých reportů na provoze míchání směsí ukázala kvalitní zpracování 

výrobního reportingu, jeho ucelenost a systematičnost. Jednotlivé reporty jsou velmi 

variabilní a dokážou se přizpůsobit širokému okruhu uživatelů. Přesto se na provozu míchání 

našel prostor pro zlepšení ve smyslu návrhu nového reportu, který byl realizován již při práci 

na této bakalářské práci a také ve smyslu úprav některých reportů. 

Provoz gumování má díky své struktuře mnohem menší základnu reportů, ale určitě se zde 

díky podrobné analýze a porovnání výsledků s provozem míchání směsí ukázal velký 

potenciál na zlepšení stávajícího stavu. Mapování reportingu i jeho analýza ukázala hlavně to, 

že provoz míchání není s reportingem na takové úrovni a v podstatě se učí a kopíruje v této 

oblasti reporting provozu míchání. 
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3.3.2 Doporučení na zlepšení 

Provoz míchání směsí má velmi širokou základnu reportů a bez hlubšího prověření se může 

jevit naprosto bez jakéhokoliv prostoru ke zlepšení. Podrobný rozbor však ukázal, že i na 

první pohled dokonalá síť reportů má jedno větší bílé místo. Proto jsem doporučil vytvoření 

nového reportu v souboru reportů výroby. Jednalo se o report, který by vyplnil mezeru mezi 

reportem měsíční výroby řazenou po dnech a reportem YTD po hnětičích. Ještě v průběhu 

práce na této bakalářské práci se doporučený report vytvořil a zavedl na provoz. Jedná se o 

report s názvem Roční přehled po měsících (viz Obr. 8). 

Dalším doporučením, ke kterému jsem dospěl, je nepřehledné řazení reportů. Reporty bych 

doporučil rozdělit do skupin podle obsahu informací. Přineslo by to lepší a rychlejší orientaci 

v reportech na základní obrazovce provozů. 

Provoz gumování je menší z provozů a tomu odpovídá i užší škála reportů. Po analýze 

stávajících reportů a srovnání všech používaných reportů s reportingem provozu míchání 

směsí, jsem však došel k závěru, že je zde velký prostor pro zlepšování a zkvalitňování 

reportingu jako celku. 

Doporučil bych ještě užší spolupráci s provozem míchání ve smyslu předávání zkušeností a 

převedení vyhovujících reportů z provozu míchání na provoz gumování. Doporučil bych 

převedení reportu s názvem Výroba detail, který je velmi podrobný, variabilní a mohl by 

přinést jiný pohled na výrobu jako celek. Je zde také absence jakéhokoliv reportu denních 

výkonů ať už průměrných, v procentech za linky, za stroje apod. 

Na provozu gumování je důležité a to bych doporučil především nepodceňovat reporting a 

snažit se ho neustále rozvíjet a zdokonalovat. 
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Závěr 

První část této práce jsem věnoval teoretickým poznatkům podstaty reportingu jako 

vnitropodnikového systému obecně. Zabýval jsem se zde pojmem reportingu, jeho cíly, 

významem, vlivy působící na reporting ať už ze vnitř nebo zvenčí. Dále jsem se podrobně 

zabýval členěním reportingu, jelikož způsobů je několik, věnoval jsem mu v teoretické části 

této práce velký prostor. Část práce byla věnována také příjemcům a uživatelům reportingu, 

kterých je také široká škála. Neopomněl jsem zmínit i důležitou roli reportingu jako součásti 

controllingu.  

Druhá, praktická část práce se týkala zmapování, analýzy a vyhodnocení současného stavu 

reportingu ve vybrané divizi firmy Continental Barum s.r.o. Divize příprava materiálu je 

jednou z nejdůležitějších a technologicky nejnáročnějších výrobních divizí v celé firmě. 

Divize se skládá ze dvou provozů, u kterých bylo nutné nejdřív detailně zmapovat a rozčlenit 

jednotlivé reporty. Následně jsem vybral oblasti reportingu které nejvíce ovlivňují výsledky 

výroby a mají enormní vliv na dosahování stanovených cílů jednotlivých provozů. Vybrané 

reporty bylo nutné pečlivě rozebrat a porovnat reporty obou provozů mezi sebou. Na základě 

analýzy a porovnání jednotlivých reportů mezi provozy jsem dospěl k několika doporučením, 

která by podle mého názoru výrazně přispěla ke zkvalitnění reportingu na provozech divize. 

V závěru této práce jsem na základě zjištěných skutečností navrhl několik doporučení, z nichž 

jedno se realizovalo ještě před dokončením této práce. Bylo to doporučení vytvořit nový 

report na provozu míchání směsí. Report se podařilo ve velmi krátkém čase vytvořit a 

implementovat do systému výrobního reportingu. 

Tímto byl tedy cíl práce popsaný v úvodu splněn a tím i zadaný úkol. 
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