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Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2014, 48 s. 

Vedoucí práce: Novák, J. 

Bakalářská práce řeší problematiku efektivity kapitálu vázaného v hmotném investičním 

majetku. Je zaměřena na přípravu organizačního uspořádání výroby, které umožní významně 

zvýšit stupeň využití investičně náročného technologického celku. Práce řeší výpočet 

kapacity stroje, výpočet využití stroje a zařazení stroje do organizačního schématu 

prostorového uspořádání montážní linky. Organizační schéma bude připraveno variantně 

a budou realizovány simulace výroby pro jejich porovnání a výběr nejoptimálnější varianty. 

Annotation of bachelor thesis 

KOLÁŘ, M. A Study of Productivity in Selected company: bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanical Technology, 2014, 48 p. Project head: Novák, J. 

Bachelor thesis addresses the issue of efficiency of capital tied up in tangible fixed 

assets. It is designed to prepare the organizational structure of production that enable 

significantly increase the degree of utilization of capital-intensive technological complex. 

The work deals with the calculation of the capacity of the machine, calculating machine 

utilization and classification of machine organization chart layout of the assembly line. 

Organizational chart will be prepared and will be implemented alternatively production 
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C   – počet dnů celopodnikové dovolené 

FN   – nominální časový fond 

FSe   – efektivní časový fond výrobního zařízení 

P  – pracnost (spotřeba času na jednotku výkonu) 

Q   – kapacita výrobního zařízení  

V   – výrobnost (množství vyprodukované za jednotku času) 

ZSS   – zadní skupinová svítilna 

h  – počet hodin za směnu 

s  – počet směn 

s. r. o.  – společnost s ručením omezeným 

z  – plánované prostoje vyjádřené v procentech 
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Úvod 

Základním znakem dnešních globalizovaných trhů je silný převis nabídky, který pak 

dvojnásob platí pro automobilový průmysl. Nabídka osobních automobilů, jako finálních 

produktů tohoto odvětví, je stále bohatší a cena se stala výrazným nástrojem konkurenčního 

boje.  Dlouhodobě sílící konkurenční tlak v tomto oligopolním odvětví nutí výrobce zejména 

v segmentu vozů nižší a střední třídy k trvalému snižování reálných cen vozů. Tento efekt 

byl navíc v posledním desetiletí významně zesílen globální hospodářskou krizí. 

Management výrobců automobilů se tak v rámci zachování míry ziskovosti dostává pod 

stále větší tlak na snižování výrobních nákladů. Tento tlak na někdy až brutální snižování 

výrobních nákladů se pak šíří celým logistickým řetězcem a automobilky přenáší cílování 

na omezování výrobních nákladů na své dodavatele.  

Společnost Hella autotechnik Nova, s. r. o. patří k tradičním subdodavatelům 

automobilového průmyslu v oblasti elektroniky a světelné techniky. Tato práce bude 

zpracována ve spolupráci s výrobním závodem společnosti v Mohelnici. Téma práce zní 

„Studie produktivity ve vybraném podniku“. Mým záměrem je toto téma rozvinout v oblasti 

hmotného investičního majetku a analyzovat možnosti optimalizace jeho využití jako 

nástroje snižování výrobkových nákladů. 

Práce bude rozdělena do několika částí. První kapitoly budou věnovány vytvoření 

teoretického základu pro další zpracování. Budou definovány pojmy jako technická příprava 

výroby, kapacita, využití, efektivita nebo montážní linka. Druhá část práce bude uvedena 

představením podniku a analýzou aktuálního stavu v podniku. Na základě této analýzy pak 

bude vypracován návrh vedoucí k optimalizaci využití investičně náročných 

technologických celků.  

Celá práce bude orientovaná na výrobu zadních skupinových svítilen pro osobní 

automobily. Konkrétně se budu zabývat produktivitou vibračního svařování a temperace, 

jejichž investiční náklady dosahují milionů korun a jsou stěžejními výrobními 

technologiemi.  
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Cílem práce je na základě výpočtů a simulací připravit takový návrh organizačního 

uspořádání výroby montážní linky, které by umožnilo významně zvýšit využití 

temperanční pece a optimalizovat nároky na plochu. Výstupem této práce by dále měl 

být standard organizace výroby zadních skupinových svítilen, jejich produkce by v závodě 

měla v dalších letech významně stoupat.  
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1 Technická příprava výroby 

Technická příprava výroby představuje soubor činností, které předcházejí výrobě 

konkrétního produktu nebo produktové řady. Dle [1] str. 73 se jedná o následující oblasti: 

• Konstrukční příprava výroby; 

• Technologická příprava výroby; 

• Organizační příprava výroby; 

V rámci životního cyklu výrobku představuje technická příprava výroby spojnici mezi 

vývojem a výrobou. V této práci budu dále uvažovat o následující posloupnosti činností: 

Konstrukční příprava      technologická příprava   organizační příprava 

To znamená, že jako první krok jsou připraveny konstrukční podklady, k nim jsou pak 

přiřazeny odpovídající technologie výroby a v konečné fázi je řešena organizace výroby. 

Organizační stránka výroby (respektive montáže) je tedy řešena již na základě známých 

technologií a dílů. V době plánování organizace výroby jsou známy jak vstupující 

subkomponenty, tak navrhované technologie. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena 

na řešení organizace nové výrobní linky, budu se dále zabývat pouze organizační stránkou 

přípravy výroby. 

1.1 Organizační příprava výroby 

Organizační příprava výroby zahrnuje činnosti spojené s plánováním, organizováním, 

uspořádáním pracovišť, dopravou, manipulací apod. Výstupem z těchto činností je pak 

organizační schéma výroby – v této práci bude výsledkem organizace montážní linky. 

Vstupy do procesu organizační přípravy montážní linky lze pojmenovat např.: 

• Finální výrobek a díly do něj vstupující včetně jejich obalových jednotek; 

• Rozdělení činnosti na jednotlivá pracoviště a použité technologie; 

• Investiční náročnost technologií; 

• Personál a mzdové náklady; 

• Prostorová náročnost a možnosti v závodu; 
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Dle [2] kapitola Montážní linky je montážní linka souhrn pracovišť rozmístěných podle 

technologického postupu, který je spojen mezioperační dopravou. Petrů a Čep dále uvádějí 

nejběžnější způsoby členění dle různých hledisek. Za všechny uvádím hledisko: 

• Využití mechanizace a zapojení člověka do montáže: 

o Ruční linky; 

o Poloautomatizované linky; 

o Automatizované linky, 

• Způsobu pohybu montovaného výrobku: 

o Stacionární; 

o Linky s pohybujícím se výrobkem; 

 Výrobek se pohybuje po ukončení operace; 

 Výrobek se pohybuje soustavně; 

• Stupně synchronizace (synchronizované x nesynchronizované); 

• Počtu montovaných druhů na lince: 

o Jedno-předmětové linky; 

o Více-předmětové linky; 

Jak je již uvedeno výše. Jedním ze základních kritérií kategorizace montážních systémů 

je stupeň jejich automatizace. [2]   

Ruční montáž klade nízké požadavky na investice, je však náročná na lidské zdroje 

a většinou nabízí menší produktivitu práce. Ruční montáž sebou dále nese dnes již poměrně 

náročné požadavky na ergonomii pracoviště.  

Polo-automatizované a automatizované montážní systémy pak více či méně mažou 

nevýhody ručních montáží, je však nutné počítat s vyššími investičními náklady. Proto má 

smysl uvažovat o takovýchto systémech hlavně v oblasti sériové výroby. Dle specifických 

požadavků produktu pak hovoříme o montážních strojích, linkách či robotech.  

Pro menší série je pak výhodné využít vyšší míru standardizace a slučovat linky se 

stejným nebo obdobným průběhem montáže.  
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1.2 Prostorové uspořádání montážní linky 

V praxi se můžeme setkat s různorodými přístupy k prostorovému uspořádání výroby. 

R. S. Russell a B. W. Taylor uvádí v kapitole týkající se tématu [3] tři základní typy 

uspořádání (layoutu) a tři hybridní typy.  

Základními typy jsou: 

• Procesní uspořádání (funkční specializace) znamená, že podobné činnosti a aktivity 

jsou slučovány do středisek. 

• Produktové uspořádání (předmětná specializace) znamená, že různorodé činnosti 

jsou organizovány do středisek tak, aby výstupem byl dokončený konkrétní produkt.  

• Fixní pozice je specifické rozvržení u projektů, jejichž výstupem je příliš těžký, 

křehký nebo rozlehlý produkt, který není možné dále přemisťovat.  

Hybridní typy jsou: 

• Buněčná struktura je kombinací funkční a předmětné specializace, kdy je 

výroba rozdělena do základních typů, které jsou sloučeny do „buněk“ a buňky 

jsou rozmístěny na základě předmětného principu.  

• Flexibilní výrobní systém je založen vysokém stupni automatizace a propojení 

univerzálních investičních celků, které jsou pak schopny produkovat velké 

množství různých výrobků. Autoři hovoří o 4 základních přístupech: 

o Progresivní uspořádání znamená, že různé druhy výrobků jsou díky 

flexibilnímu výrobnímu sytému produkovány v jedné montážní lince 

a všechny výrobky prochází přes všechna pracoviště v lince.  

o Uzavřená smyčka je systém velmi podobný progresivnímu uspořádání, 

ale výrobek v procesu neprochází přes všechny operace.  

o Žebřík, stanoviště jsou vůči sobě umístěny stupňovitě a stejná operace 

může probíhat na dvou strojích současně.  

o Volné uspořádání je pak nejvíce komplexní a flexibilní. Využívá 

mezioperační dopravníky, různé pomocné přípravky, kontrolní 

stanoviště apod.  

 

• Více-modelová montážní linka, tento typ řeší problém tradičních montážních 

linek, které jsou ve svém výrobním programu velmi nepružné. Jsou redukovány 
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změnové časy, seřizovací časy. Pracovníci jsou školeni na výrobu širší palety 

výrobků a na obsluhu různorodých zařízení využívaných v rámci montážní linky.  

1.3 Metody prostorového uspořádání výroby 

Tomek ve své knize „Řízení výroby“ [4] uvádí celou řadu metod využívaných při řešení 

prostorového uspořádání výroby. Za všechny uveďme: 

• Analytické metody; 

o Šachovnicová tabulka; 

o Metoda souřadnic; 

• Metoda CRAFT; 

• Lineární programování;  

• Simulace; 

Většina těchto metod se zaměřuje na prostorové uspořádání výroby z mnohem širší 

perspektivy, než vyžaduje tato práce. Metody se zabývají zejména celopodnikovým 

uspořádáním výroby. Tato práce je zaměřena mnohem úžeji a klade si za cíl řešit 

problematiku materiálového toku a vazeb v rámci jedné montážní linky.  

Pro další práci využiji metodu simulace. Jak uvádí Tomek [4]: „Simulace je metoda 

představující hypotetický vývoj zkoumaných jevů ve zvolených podmínkách.“ Tato metoda 

umožňuje za využití výpočetní techniky odhadnout průběh výroby na základě modelu 

a předem odhadnutých podmínek výroby. Lze tak například velmi dobře posuzovat 

jednotlivé varianty ještě před jejich realizací, což s sebou přináší poměrně významné 

finanční úspory.  
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2 Kapacitní výpočty 

Až do této chvíle jsme se zabývali definicí montážní linky, přístupy a metodami 

k uspořádání pracoviště. Aby bylo možné navrhnout prostorové uspořádání výroby, musíme 

znát konečnou množinu zařízení, která mají být organizována.  

V nejjednodušším pojetí budeme organizovat zařízení, kterými firma již disponuje 

a zařízení, která mají být pro výrobu použita a musí být nově pořízena. Pořízení nového 

zařízení nazýváme investicí. Synek uvádí, že “Investováním rozumíme vynakládání zdrojů 

za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období“ [5]. 

Základním kritériem pro posouzení investice je pak návratnost, výnosnost apod. 

Z hlediska vztahu k objemu původního majetku Synek rozlišuje tři typy investic [5]: 

• Rozvojové (rozšiřovací) investice – rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové 

technologie, výzkum a vývoj nového výrobku, přinášejí růst tržeb; 

• Obnovovací investice – náhrada a obnova výrobního zařízení, které již dosloužilo, 

výměna zařízení s cílem snížit náklady; 

• Mandatorní (regulatorní) investice – jejich cíle jsou mimoekonomické, např. 

investice na ochranu životního prostředí, dodržování zákonných požadavků; 

Technická příprava výroby, která je cestou k zavedení nového výrobku, tedy zapadá do 

kategorie rozšiřovací investice. V užším pohledu pak v rámci technologické přípravy výroby 

usilujeme o maximální využití stávajících technologií a jejich kapacit.  

V rámci organizační přípravy výroby, kdy jsou již známé výrobní postupy a technologie, 

tedy budeme v první fázi zkoumat aktuální disponibilní kapacity zařízení. Tento přístup je 

velmi významný zejména v investičně náročných podnicích, kde velkou část nákladů tvoří 

odpisy a lze tak již ve fázi přípravy výroby tuto položku optimalizovat. V investičně 

náročných podnicích je maximalizace využití zařízení jednou ze základních cest k dobrým 

hospodářským výsledkům. V další kapitole definuji možnosti kapacitních výpočtů a měření 

výkonnosti zařízení.  
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2.1  Výpočet kapacity 

Novotný, ve svém skriptu „Nauka o podniku“ [6] definuje kapacitu dlouhodobého 

hmotného majetku poměrně obecně jako jeho výkonovou schopnost v kvantitativním a 

kvalitativním smyslu. Autor dále posuzuje kapacitu ze dvou úhlů pohledu jako: 

• Technickou kapacitu zařízení, která je definována jako dosažitelné produkční 

množství, které lze jeho prostřednictvím vyprodukovat. 

• Ekonomickou kapacitu zařízení, která vyjadřuje množství produkce 

v příslušné kvalitě, které je z ekonomického hlediska optimální.  

Novotný rovněž zdůrazňuje „zúročení“ investičního majetku, kdy je pro splnění 

základního cíle podniku – maximalizace zisku nezbytné, aby dlouhodobý hmotný majetek 

byl produktivně využíván. Tedy, aby byla plně využita jeho ekonomická kapacita. Stupeň 

využití kapacity je pak definován jako podíl skutečné a dosažitelné výroby. 

ň ž í = č á ý
ž á ý . 100 

Rovnice 1: Stupeň využití kapacity 

Jak je uvedeno ve skriptu „Organizace a řízení výroby“ [1], normy výrobních kapacit 

patří do skupiny technicko-hospodářských norem a lze je členit do následujících kategorií: 

• Normy využitelného časového fondu; 

• Normy celkové kapacity; 

• Normy výkonnosti zařízení; 

• Normy pracnosti; 

Pro výpočet samotné kapacity nám postačí znát dvě základní hodnoty, a to: 

• Plánovaný fond výrobního času – tedy dobu, po kterou může být zařízení 

v provozu; 

• Plánovaná pracnost výrobku – spotřebu času na zpracování jednoho výrobku; 
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Pro výpočet kapacity pak Šajdlerová uvádí následující vzorec [1]: 

= . =  

Rovnice 2: Výpočet kapacity 

• Q – kapacita výrobního zařízení, 

• FSe – efektivní časový fond výrobního zařízení, 

• V – výrobnost (množství vyprodukované za jednotku času), 

• P – pracnost (spotřeba času na jednotku výkonu). 

2.2 Efektivní časový fond 

Časové fondy zařízení jsou v literatuře, např. [1], [6], jednoznačně definovány ve třech 

základních stupních: 

• Kalendářní časový fond – počet kalendářních dnů v roce; 

• Nominální časový fond – kalendářní časový fond po odečtení nepracovních dní. 

• Efektivní časový fond – nominální časový fond po odečtení plánovaných 

prostojů. Zahrnuje vliv směnnosti, zmetkovitosti, revizí, oprav, prostojů atd. 

Výsledný vzorec výpočtu efektivního časového fondu stroje pak Šajdlerová definuje 

takto[1]: 

= − . ℎ. . 1 − 100  [ℎ ] 

Rovnice 3: Výpočet efektivního časového fondu 

• FN – nominální časový fond, 

• C – počet dnů celopodnikové dovolené, 

• h – počet hodin za směnu, 

• s – počet směn, 

• z – plánované prostoje vyjádřené v procentech. 
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3 Efektivnost hmotného investičního majetku 

Význam využití dlouhodobého investičního majetku jsme již zmínili v kapitole týkající 

se výpočtu kapacity, kde je vysvětlen stupeň využití kapacity a jeho výpočet. Peníze vázané 

v investičním majetku se promítají do hospodaření podniku prostřednictvím odpisů a 

ovlivňují tak výsledek hospodaření. Stupeň využití kapacity investičního majetku má tak 

přímý vliv na náklady jednice výkonu.  

Aby čtenář mohl lépe pochopit danou problematiku, bude objasněna v následujícím 

textu. Existuje velké množství přístupů ke kalkulaci výrobkových nákladů. Na tomto místě 

uvádím ten nejzákladnější z nich, typový kalkulační vzorec úplných nákladů [7]: 

 

Obrázek 1: Typový kalkulační vzorek 

Oblast, která je z pohledu této práce významná, je část kalkulace vlastních nákladů 

výroby. Obsah jednicových nákladů na materiál a mzdy je zřejmý. Výrobní režie pak 

zahrnuje několik podstatných položek, jako jsou mzdy nepřímých pracovníků, opotřebení 

nástrojů a nářadí, odpisy hmotného investičního majetku, režijní materiál atd.  

Zatímco suma jednicových nákladů výroby lineárně koreluje s vývojem objemu 

produkce, u výrobní režie tato korelace není tak těsná. Může být záporná nebo nemusí 

existovat žádný vztah mezi vývojem produkce a výrobními režijními náklady.  

Co se týče odpisů investičního majetku, je zřejmé, že korelace mezi jednicovým 

odpisem a výrobním množstvím bude záporná a lineární. Suma odpisů je na množství 

produkce nezávislá a v čase fixní (zanedbáváme možnosti zrychleného nebo zpomaleného 
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odpisování). Z toho pak vyplývá, že s rostoucím objemem produkce bude přiměřeně k tomu 

klesat jednicový odpis.  

Nezřídka je technologický celek využíván k výrobě různých produktů. V takovém 

případě je pak na úvaze kalkulanta, zda se při alokaci výrobní režie přikloní k variantě 

prostého rozdělení odpisových nákladů ve stejné výši na všechny výrobky, nebo zvolí 

alokaci dle rozvrhové základny. Na alokaci může mít vliv takt výroby jednotlivých výrobků, 

výrazné rozdíly v jejich hodnotě, odlišný vliv na opotřebení, rozdílná náročnost na údržbu, 

režijní materiál a podobně.  

V rámci řízení výroby nelze samozřejmě slepě sledovat cíl minimalizace odpisů jako 

nástroje snižování nákladů. Především v kapitálově náročných výrobách, kdy odpisy 

představují významnou nákladovou položku, bude maximalizace využití efektivní kapacity 

výrobních zařízení jedním z nástrojů řízení nákladů v podniku.  

4 Shrnutí teoretických poznatků 

První kapitoly této práce pojednávají o základních teoretických poznatcích, které budou 

využití pro řešení konkrétního zadání z výrobního podniku, který bude v další kapitole 

představen. S ohledem na to, že je práce zaměřena na řešení organizační stránky výroby, 

zabývám se v úvodních kapitolách definicí procesu přípravy výroby, který je završen 

prostorovým uspořádáním technologických celků do montážní linky.   

Východiskem pro návrh prostorového uspořádání výroby je efektivní využití hmotného 

investičního majetku při splnění všech technologických, logistických ergonomických a 

dalších požadavků. Měřítkem efektivního využití investičního majetku je stupeň jeho 

využití, který je definován ve druhé kapitole. 

Ve třetí části se pak zabývám pojmem efektivnosti a jeho významu ve spojení 

s investičním majetkem. Efektivní využívání ekonomické kapacity výrobních zařízení bude 

v rámci této práce nástrojem snižování jednicových výrobních nákladů.  
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V dalším textu nejprve charakterizuji podnik, výrobek a technologické celky, které 

budou organizovány do montážní linky. Navážu výpočtem kapacity klíčové technologie 

a stupně jejího využití a budu tak hledat odpověď na první výzkumnou otázku: 

Jaký je stupeň využití kapacity temperanční pece? 

 Odpověď na tuto otázku mi pak pomůže odpovědět i na druhou výzkumnou otázku: 

Je disponibilní kapacita temperanční pece dostatečná k pokrytí výroby dalších 

dvou projektů? 

Odpovědi na tyto výzkumné otázky pak potvrdí nebo vyvrátí následující hypotézu: 

Kapacita temperanční pece není dostatečně využita a lze ji využít pro výrobu 

dalších dvou typů výrobků a tím snížit náklady výrobní režie na jednici.  

Pokud se tato hypotéza potvrdí, budu v další fázi práce hledat možnosti řešení 

prostorového uspořádání výroby, které umožní takové využití temperanční pece.  

V rámci výroby je každá přestavba výrobní linky velmi náročná jak časově, tak finančně. 

Z toho důvodu je nutné každou takovou akci důkladně připravit a minimalizovat riziko 

chybného rozhodnutí. Proto bude organizační schéma montážní linky připraveno variantně 

a před schválením konečné verze layoutu výroby budou provedeny simulace materiálového 

toku výrobní linkou. Kritéria optimálnosti budou definována v dalším textu.  

V rámci této práce tedy budou použity dvě základní metody pro zpracování, a to: 

• výpočet pro řešení kapacity a stupně využití, 

• simulace pro výběr optimální varianty prostorového uspořádání montážní linky. 
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5 Analýza současného stavu 

5.1 Představení podniku 

Společnost HELLA je nezávislým rodinným podnikem s globální působností a více než 

29 000 zaměstnanci ve více než 35 zemích světa. V obchodním segmentu koncern HELLA 

vyvíjí a zhotovuje součásti pro automobilový průmysl, systémy osvětlovací techniky 

a elektroniku. Na sekundárním trhu společnost HELLA navíc disponuje největší obchodní 

organizací pro automobilové komponenty, diagnostiku a servisní služby v Evropě. S více 

než 5600 zaměstnanci ve výzkumu a vývoji se společnost HELLA řadí k významným tržním 

inovátorům. V hospodářském roce 2012/2013 dosáhl koncern HELLA obratu 5 miliard euro, 

a řadí se tak k nejlepším 50 světovým dodavatelům v oblasti automobilového průmyslu a 

také k 100 největším německým průmyslovým podnikům. [8] 

V České republice je společnost HELLA zastoupena výrobním závodem v Mohelnici, 

který funguje pod firmou Hella autotechnik Nova, s. r. o. Tento výrobní závod byl založen 

v roce 1992 a první výrobky byly dodány zákazníkům v roce 1994. V tomto období zde bylo 

zaměstnáno cca 50 zaměstnanců. V průběhu let se postupně počet pracovníků zvyšoval až 

na dnešních cca 2000. Velký podíl na celkovém počtu pracovníků pak tvoří vývojoví 

pracovníci. Závod Hella v Mohelnici dokáže realizovat požadavky zákazníků od fáze 

konstrukční přípravy výroby, přes technologickou přípravu výroby, až po vlastní zajištění 

výrobních prostředků a následnou výrobu a dodávky konečných výrobků.  

Předmětem činnosti společnosti je tedy vývoj a výroba světelné techniky pro 

automobilový průmysl. Samotná výroba je rozdělena na část předvýrobní a montážní. 

Předvýroba zajišťuje dodávky komponent – vstřikování plastů, lakování a pokovování. 

Druhou částí výroby je montáž, která z komponent vlastní výroby a nakupovaných dílů, 

typicky elektronické díly, vyrábí hotové výrobky.  

Montáž je členěna do několika nákladových středisek, které reprezentují montážní linky.  

Výrobky lze dnes rozdělit do dvou základních skupin, a to jak z pohledu výroby, tak vývoje. 

Jedná se o přední světlomety a zadní skupinové svítilny. Další výrobní program je okrajový.   
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5.2 Produkce řešené montážní linky 

Předmětem této práce je výroba zadních skupinových svítilen, a proto se budu v dalším 

textu věnovat výhradně této oblasti výroby. Zadní skupinová svítilna automobilu sdružuje 

hlavní světelné funkce vyžadované zákonnými předpisy, jako jsou funkce brzdová, 

obrysová, směrová, couvací a mlhová. Lampa se zpravidla skládá z tzv. pouzdra, reflektorů, 

barevných filtrů, dekorativní rámů, krycího skla a elektronických dílů.  

V současné době jsou výstupem montážní linky zadní skupinové svítilny pro vozy Škoda 

Octavia III. Generace a Seat Toledo.  Lampa Škoda Octavia III. generace je vyráběna ve 

verzi „Basis“ a „LED“. Pro účely této práce nejsou rozdíly podstatné. Lampa pro Seat Toledo 

je dvoudílná. Díl 1 je součástí karoserie a díl 2 je umístěn v pátých dveřích. 

 

Obrázek 2: Příklad zadní skupinové svítilny Škoda Octavia III 

 

Obrázek 3 Příklad zadní skupinové svítilny Seat Toledo 

Pro další výpočty bude nutné zaznamenat všechny vyráběné produkty a jejich vyráběné 

množství na roční bázi. Přehled je uveden v následující tabulce:  
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Produkt Roční produkce (2014) 

ZSS Škoda  230 000 kusů 

ZSS Seat díl 1 97 800 kusů 

ZSS Seat díl 2  97 800 kusů 

Celkem 425 600 kusů 

Tabulka 1: Aktuální stav výroby 

5.3 Aktuální stav montážní linky 

Ačkoliv je každý výrobek originál přesně odpovídající požadavkům výrobce vozu, 

probíhá jeho výroba na do značné míry univerzálních strojích. Proces montáže můžeme 

zjednodušeně charakterizovat jako sled na sebe navazujících činností, kdy jsou postupně do 

základního dílu, pouzdra, přidávány další komponenty. Existují různá technická řešení 

spojování součástí. V praxi jsou nejčastěji používané šroubové a svarové spoje.  

Přední světlomety i zadní lampy jsou vyráběny po sadách, tato výroba je realizována 

tak, že je montážní linka rozdělena na levou a pravou stranu, které jsou navzájem symetrické. 

Dle kategorizace uváděné v první kapitole můžeme řešenou montážní linku charakterizovat 

jako: 

• Více-předmětovou; 

• Polo-automatizovanou; 

• S pohybujícím se výrobkem po ukončení operace; 

Z hlediska celé montážní linky pak můžeme hovořit o přísně produktové orientaci. 

Ačkoli jsou využívány univerzální stroje, flexibilita montážní linky je velmi nízká, a to 

zejména kvůli vysoké závislosti na specifických výrobních přípravcích. Zavedení nového 

produktu vyžaduje zpravidla výrobu kompletní sestavy přípravků včetně programové 

přípravy. Využití standardních strojů tak může být silným nástrojem optimalizace nákladů 

výroby.  
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Montážní linka pro výše zmíněné zadní lampy se skládá celkem ze 14 operací 

realizovaných na stejném počtu pracovišť, z nichž devět je montážních, tři kontrolní, jedno 

svařovací a jedno temperanční. Na montážních pracovištích probíhá ruční montáž 

komponent, případně poloautomatická operace. Pohyb dílů mezi jednotlivými pracovišti je 

realizován manuálně. 

 Nejnáročnější operací montáže je uzavření lampy krycím sklem, které je realizováno 

pomocí technologie vibračního svařování. Vzhledem k vysokému vnitřnímu napětí, které je 

do materiálu skla vneseno touto technologií, je po svaření nutné provést temperaci svařenců. 

Diagram toku výroby a prostorové uspořádání pracovišť znázorňuje obrázek č. 3.  

Obrázek 4: Prostorové uspořádání montážní linky - současný stav 
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  Obrázek 5: Standardní pracoviště lisování          Obrázek 6: Standardní pracoviště šroubení 

 

 

 

Obrázek 7: Vibrační svařovací stroj   Obrázek 8: Schéma temperační pece 

 

 

S přihlédnutím k pořizovací hodnotě jednotlivých montážních pracovišť jsou z hlediska 

efektivnosti využití hmotného investičního majetku nejpodstatnější pracoviště, která svou 
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investiční náročností výrazně převyšují zbytek montážní linky. Jedná se o vibrační svářečku 

a temperanční pec. Obě dvě zařízení představují investičně náročné celky, jejichž využití má 

zásadní význam pro posuzování produktivity celé montážní linky. Pro porovnání uvádím 

orientační pořizovací hodnoty jednotlivých strojů v montážní lince:  

Stroj Pořizovací hodnota (€) 

Lisování 15 000 € 

Šroubení 15 000 € 

Odsávání nečistot 15 000 € 

Vibrační svařování 160 000 € 

Temperační pec 100 000 € 

Ruční montáž, 

kontrola 
2 000 € 

Tabulka 2: Pořizovací hodnota technologií 

Pro kapacitní výpočty bude v další kapitole nezbytné znát pracnost jednotlivých výrobků 

na konkrétních stanovištích. Pracnost sestává ze dvou částí, a to ruční práce obsluhy a 

strojního času. Ruční práce představuje aktivitu pracovníka, strojní čas pak dobu 

automatického chodu stroje bez zásahu člověka. Pro kapacitní výpočty budeme uvažovat 

celkovou časovou náročnost dané operace.  

Svařování probíhá párově, to znamená, že v rámci jednoho cyklu je svařen jeden levý a 

jeden pravý kus – sada, což samozřejmě ovlivní kapacitní výpočty. Samotné svařování je 

pak nejzásadnější technologií v celé lince a to jak svou komplikovaností, tak pořizovacími 

náklady zařízení a vlivem na kvalitu výstupu. 

Z hlediska teorie omezení je nezbytné, aby tato technologie byla v rámci výroby 

maximálně využívána. V tomto pojetí to znamená, aby daný proces nebyl brzděn předchozí 

nebo následnou operací. Zároveň v rámci filozofie „One piece flow“ není možné vytvářet 

v rámci montáže zásobníky na rozpracovanou výrobu.  

Na základě těchto východisek je pak zřejmé, že je nutné v rámci přípravy výroby 

uvažovat tak, že cykly ostatních operací budou menší nebo stejné jako cyklus vibračního 

svařování. Přehled cyklů vibračního svařování pro jednotlivé produkty je uveden v tabulce 

č. 3: 
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Produkt Cyklus svařování (s) - 

pracnost 

ZSS Škoda  50 

ZSS Seat Part 1 65 

ZSS Seat Part 2  65 

Tabulka 3: Cykly vibračního svařování 

Kapacita pece je dána počtem polic, na které je možno díly odkládat, velikostí těchto 

polic, velikostí vkládaných dílů a rychlostí posuvu. Počet polic v temperační peci je 36. 

Jedna police je pro vládání přístupná 65 sekund. V tabulce č. 3 je pak přehled kapacity police 

pro jednotlivé díly.  

 

Obrázek 9: Příklad uložení svítilen na polici temperační pece 

Produkt Počet kusů na polici 

ZSS Škoda  4 

ZSS Seat Part 1 8 

ZSS Seat Part 2  8 

Tabulka 4: Kapacita police v temperační peci 

Temperování probíhá průběžně a jeho doba je cca 40 minut. Temperační pec po naplnění 

funguje v taktu výrobní linky a naopak kapacitně by měla v současné době významně 

převyšovat zbytek montážní linky, což také bude následně předmětem ověřování. 

Z důvodu různého množství kusů na polici bude nutné pracnost temperování jedné 

police (65 s) rozložit na jednotlivé kusy. To provedeme tak, že podělíme dobu průjezdu jedné 

police počtem kusů, které je možno na ni umístit.  
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Produkt Počet kusů na polici (ks) Cyklus 1 police (s) Pracnost na ks 

(s) 

ZSS Škoda  4 65 16,250 

ZSS Seat Part 1 8 65 8,125 

ZSS Seat Part 2  8 65 8,125 

Tabulka 5: Pracnost temperování na kus 

5.4  Výpočet kapacity klíčových technologií 

Pro výpočet kapacity použijeme rovnici číslo 2 – viz kapitola „Výpočet kapacity“ 

=  

• Q – kapacita výrobního zařízení, 

• FSe – efektivní časový fond výrobního zařízení, 

• P – pracnost (spotřeba času na jednotku výkonu). 

Stanovení efektivního časového fondu – viz kapitola „Efektivní časový fond“ 

= − . ℎ. . 1 − 100  [ℎ ] 

Rovnice 4: Výpočet efektivního časového fondu 

• FN – nominální časový fond – 365 dní, 

• C – počet dnů celopodnikové dovolené – 20, 

• h – počet hodin za směnu – 7,5 h, 

• s – počet směn 3, 

• z – plánované prostoje vyjádřené v procentech - 10%. 

= 365 − 20 . 7,5.3. 1 − 10
100 =  ,  [ℎ ] 
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5.4.1 Kapacita vibračního svařování 

Z přehledu v tabulce 3 je patrné, že cyklus svařování není pro všechny výrobky stejný. 

Důvodem je aplikace předehřevu pro svítilny Seat, která prodlužuje takt svařování o 15 

sekund. Budu uvažovat neměnný poměr svařovaných dílů a upravím pracnost dle 

následujícího vzorce: 

= . + .
+  

Rovnice 5: Výpočet pracnosti dle váhy jednotlivých produktů 

Ve vzorci Pn představuje pracnost jednotlivých výrobků a Qn jejich bazickou produkci. 

Po dosazení pak: 

= 50.230 000 + 65.195 600
425 600 = 57  

57 sekund na kus pak znamená 0,016 h/kus. 

Kapacitu pak spočteme dle vzorce v úvodu kapitoly dosazením zjištěných hodnot: 

= = ,
, =    

Této teoretické hodnoty by bylo dosaženo za předpokladu, že by se cyklus vyjímání 

a vkládání dílů a svařování ani na okamžik nezastavil, neprobíhalo by žádné nastavování, 

poruchy, údržba apod. V podniku je standardně pro využití počítán koeficient k=0,9. Tato 

hodnota se začala používat na základě dlouholetých zkušeností.  

Reálná kapacita svařování je tedy Qs = Q * k = 436 578 * 0,9 = 392 920 sad.  

Stupeň využití kapacity pak spočítáme podle rovnice 1. 

ň ž í = č á ý
ž á ý . 100 = 212 800

392 920 . 100 = 54,16 % 
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5.4.2 Výpočet kapacity temperační pece 

Výpočet kapacity provedeme analogicky se svařováním. Využijeme poznatky 

z předchozích kapitol a analogicky rozpočítáme pracnost dle váhy jednotlivých produktů. 

Váha produktu bude opět vyjádřena jeho ročním objemem produkce: 

= . + .
+ = 16,25.230 000 + 8,125.195 600

425 600 = 12,5  

12,5 sekundy pak znamená 0,0035 hodiny na kus. 

= = ,
, =    ů 

Qs = Q * k = 2 011 752* 0,9 = 1 810 576 kusů 

ň ž í = č á ý
ž á ý . 100 = 425 600

1 810 576 . 100 = 23,51 % 

Odpověď na první výzkumnou otázku je tedy zřejmá a potvrzuje zároveň první 

hypotézu. Kapacita temperační pece skutečně výrazně převyšuje zbytek montážní linky. 

Stupeň využití pak dosahuje velmi nízké hodnoty 23, 5%. To znamená, že více než ¾ 

časového fondu není zařízení v hodnotě milionů korun efektivně využito. Obdobné závěry 

lze učinit i pro vibrační svařování, i když zde je stupeň využití více než dvojnásobný. 

Z výpočtů je patrné, že současná výrobní zařízení jsou svojí kapacitou značně 

naddimenzována skutečným požadavkům výroby. Tento stav v konečném důsledku 

prodražuje produkt, protože hodnota investičního majetku je součástí výpočtu hodinové 

sazby linky, která se pak dále rozpočítává na jednici výkonu. V dalším textu bude cílem 

navrhnout takové organizační uspořádání montážní linky, které umožní zvýšit stupeň využití 

náročných investičních celků. 
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6 Návrh dalšího rozvoje 

Před tím, než se začneme zabývat možnostmi dalšího rozvoje, shrňme základní fakta 

zjištěná v předchozí kapitole: 

• Jedna montážní linka, 196 m2, 14 pracovišť na každé straně; 

• Dva projekty, 4 výrobky, 425 600 kusů; 

• Kapacita svařování 785 840 ks, stupeň využití 54,16 %; 

• Kapacita temperace 1 810 576 ks, stupeň využití 23,51 %; 

• Investice do svařování 160 000 €, investice do temperace 100 000 €; 

Byť se na první pohled nabízí možnosti zvýšení stupně využití jak u svařování, tak u 

temperace, bude tato myšlenka dále rozvíjena pouze pro případ temperační pece. Důvodem 

je rozhodnutí managementu společnosti, jehož důvody přesahují rámec této práce. Obecně 

lze konstatovat, že jak se ukáže i v dalším textu práce, kapacita stávajícího svařovacího stoje 

stejně nedostačuje novým požadavkům, které budou dále charakterizovány. 

Cestou zvýšení vytížení bude vytvoření nového organizačního uspořádání montážní 

linky. To bude vyžadovat: 

• Definování potenciálních projektů; 

• Analýzu kapacit s ohledem na nové projekty; 

• Definici montáže nových výrobků; 

• Nové organizační uspořádání výroby; 

• Posouzení původního a nového stavu, efektivita; 

 

6.1 Definice nových projektů 

Z pochopitelných důvodů nebude možné v dalším textu příliš detailně popisovat nové 

projekty výroby zadních skupinových svítilen. Důvodem je samozřejmě silný tlak 

automobilek na utajení designu. Pro další práci nám však postačí dané projekty pojmenovat 

a definovat jejich plánované výrobní množství.  

Prvním projektem, kde probíhá konstrukční a technologická příprava výroby je projekt 

zadní skupinové svítilny pro osobní vůz Jaguár X760. Tato svítilna bude obdobně jako 

v případě Seatu Toledo dvoudílná.  



32 
  

Druhým projektem, který bude možné lokalizovat na stávající temperační pec je projekt 

pro užitkový vůz Volkswagen Transporter, pracovně VW T6. Jedná se o poměrně velkou 

jednodílnou lampu. Vyrábět se bude ve více provedeních, ovšem z hlediska této práce není 

nutné rozdíly v jednotlivých variantách uvažovat. Přehled plánovaných množství pro další 

výpočty v následující tabulce: 

Produkt Plánovaná roční produkce 

ZSS Transporter 338 000 kusů 

ZSS Jaguár díl 1 126 000 kusů 

ZSS Jaguár díl 2 126 000 kusů 

Celkem 590 000 kusů 

Tabulka 6: Plánovaná produkce nových projektů 

Zatímco v případě stávajících projektů jsme hovořili o reálném stupni využití a riziku 

navyšování počtu vyráběných kusů na stávajícím svařovacím stroji s ohledem na rezervaci 

kapacit zákazníkem, v tomto případě není reálná potřeba dosud známa a je řešena právě 

zákazníkem rezervovaná kapacita. To znamená, že v rámci jednání o výrobě těchto produktů 

byla výše uvedená množství v danou chvíli přislíbena jako maximální. 

Možnosti propojení výroby těchto plánovaných projektů s výrobou stávajících zadních 

skupinových svítilen jsou pak předmětem dalšího textu. 
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6.2 Analýza kapacit 

Kapacity pro nové výrobky budeme počítat analogicky kapacitám výrobků stávajících. 

V případě výrobků stávajících jsme vycházeli z dostupných zdrojů, již pořízených zařízení. 

Vzhledem k tomu, že pro výrobu nových produktů již víme, že se stávající kapacitou 

svařování si nevystačíme, proveďme kapacitní analýzu nejprve pro operaci svařování.  

6.2.1 Kapacita svařování pro nové projekty 

Vzhledem k tomu, že jsme ve fázi plánování, nemusíme se omezovat na konkrétní stroj. 

Současná úroveň technologií a schválení dodavatelé nabízejí v zásadě tři možné varianty 

řešení: 

1. Využití stávajícího řešení. 

2. Pořízení dvou menších svařovacích strojů a zařazení svařování do obou větví linky 

separátně. 

3. Využití otočného svařovacího stolu. To znamená, že stroj je osazen dvojím 

zakládáním a současně s manipulací s díly probíhá i na druhé polovině přípravku 

svařování.  

V následujícím textu budou definovány základní parametry pro posouzení jednotlivých 

variant. Kritérii pro posouzení budou: 

• Kapacita; 

• Investiční náklady; 

• Cyklus – kapacita; 

• Návaznost na stávající technologii; 

• Variabilita; 

Kritérium kapacity budeme řešit binárně. Pokud požadovaná kapacita (590 000 kusů 

ročně) bude splněna s 15% rezervou, tzn. výrobnost 678 500 kusů ročně, bude daná 

varianta dále řešena. V opačném případě bude z dalšího posuzování vyloučena.  

Způsob hodnocení u investičních nákladů je zřejmý, jedná se o typické nákladové 

kritérium stejně jako v případě cyklu. Čím nižší bude, tím efektivnější zařízení je. 

Návaznost na stávající technologie a všeobecná variabilita zařízení pak budou 

ohodnoceny na bodové škále 1-5. Váha jednotlivých kritérií pak bude stanovena třemi 

nezávislými experty.  
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Stávající párové svařování – varianta 1 

• Kapacita – 696 375 kusů – kritérium splněno; 

• Cena – 160 000 €; 

• Cyklus 65 sekund (s předehřevem); 

• + známá technologie, jednoduší hospodaření s nákladními díly; 

• - nutnost párového svařování, obtížnější seřízení; 

Dva menší svařovací stroje – varianta 2 

• Kapacita – 905 288 kusů – kritérium splněno; 

• Cena – 260 000 €; 

• Cyklus 50 s (s předehřevem) – kapacita; 

• - Nová technologie, ověřená v jiných kolacích, vyšší nároky na náhradní díly; 

• + Svařování jednoho kusu, větší variabilita; 

Svařovací stroj s otočným stolem – varianta 3 

• Kapacita – 1 293 269 kusů – kritérium splněno; 

• Cena – 210 000 €; 

• Cyklus 35 s (s předehřevem) – kapacita; 

• - Zcela nová technologie, nikde neověřená, vyšší nároky na náhradní díly; 

• - nutnost párového svařování, obtížnější seřízení; 

Všechny tři varianty kapacitně vyhovují a všechny tři tak mohou být dále posuzovány. 

Shrnutí zadaných vstupních parametrů je uvedeno v následující tabulce: 

 Cena (€) Cyklus (s) Ověřenost Variabilita 

Varianta 1 160 000 65 5 3 

Varianta 2 260 000 50 3 5 

Varianta 3 210 000 35 1 1 

 Tabulka 7: Přehled parametrů pro rozhodování 

K posouzení váhy jednotlivých kritérií využijeme opět hodnocení tří expertů na škále 0 

– 10, kdy 0 znamená nejméně důležité kritérium a 10 nejdůležitější. Shrnutí výsledků je 

uvedeno v tabulce číslo 8. 
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Expert 
Kritérium 

Cena (€) Cyklus (s) Ověřenost Variabilita 

1 10 10 4 1 
2 8 10 1 4 
3 9 8 3 4 

Tabulka 8: Váha jednotlivých kritérií 

Jak je z výsledků patrné, pro všechny tři oslovené experty jsou klíčovými kritérii cena a 

cyklus výroby. Dále je nutné spočítat koeficient významnosti pro každé kritérium. Pro 

výpočty zaveďme následující značení: 

• p – počet expertů (p=3) a m – počet kritérií (m=4),  

• βkj – známka přiřazená k-tým expertem j-tému kritériu, 

• pkj – dílčí váha j-tého kritéria u k-tého experta = , kde = ∑ , 

• Bj – koeficient významnosti j-tého kritéria a je dán vzorcem = ∑ . 

Expert Cena (€) Cyklus (s) Ověřenost Variabilita  

1 10 10 4 1 25 

2 8 10 1 4 23 

3 9 8 3 4 24 

Tabulka 9: Výpočet koeficientu beta 

Expert Cena (Kč) Cyklus (s) Ověřenost Variabilita 

1 0,4000 0,4000 0,1600 0,0400 

2 0,3478 0,4348 0,0434 0,1739 

3 0,3750 0,3750 0,1250 0,1667 

Váha kritéria 1,1228 1,2098 0,3284 0,3806 

Tabulka 10: Výpočet váhy kritérií 

 

Pro samotnou rozhodovací analýzu využiji bazickou metodu. Spočteme bázi pro 

jednotlivá kritéria jako průměr hodnot, porovnáme jednotlivé hodnoty kritérií s bazickou 

variantou a spočítáme jejich relativní hodnotu. Na závěr sečteme relativní hodnoty kritérií a 

vybereme nejvýhodnější variantu.  
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Expert Cena (€) - Cyklus (s) - Ověřenost + Variabilita + 

1 160 000 65 5 3 

2 260 000 50 3 5 

3 210 000 35 1 1 

Váha kritéria 1,1228 1,2098 0,3284 0,3806 

Báze 210 000 50 3 3 

Tabulka 11: Rozhodovací analýza - výpočet báze 

Expert Cena (€) - Cyklus (s) - Ověřenost + Variabilita + 
Relativní 
užitečnost 

1 1,4737 0,9306 0,5473 0,3806 3,3322 

2 0,9069 1,2098 0,3284 0,6343 3,0794 

3 1,1228 1,7283 0,1095 0,1269 3,0875 

Váha kritéria 1,1228 1,2098 0,3284 0,3806  

Báze 210 000 50 3 3  

Tabulka 12: Rozhodovací analýza - výpočet relativní užitečnosti 

 Výsledkem rozhodovací analýzy je, že jako nejvýhodnější variantu pro další rozšíření 

kapacit lze doporučit variantu číslo 1, pořízení druhého svařovacího stroje pro párové 

svařování zadních lamp. Toto řešení poskytne dostatečnou kapacitu, přiměřenou 

požadavkům, které jsou na ně kladeny.  

Rychlejší proces svařování by přinesl úspory v podobě zkrácení doby výroby. V situaci, 

kdy není možné takto vzniklou volnou kapacitu využít pro výrobu dalších produktů, je tato 

výhoda z velké části smazána. Výhody plynoucí z nižších pořizovacích nákladů a z toho, že 

se jedná o známé, již používané řešení nakonec převažují nad výhodami dalších dvou 

možností. 
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6.2.2 Kapacita temperace pro nové projekty 

Jak je již uvedeno výše, pro výrobu nových výrobků bude cílem využívat stávající 

disponibilní kapacitu temperační pece. Pro ověření, že je tato kapacita dostačující, 

aktualizujeme výpočet z páté kapitoly a rozšíříme vstupní údaje o zadání nových produktů. 

Nejprve je nutné aktualizovat kapacitu polic v temprační peci pro nové výrobky: 

Produkt Počet kusů na polici 

ZSS Škoda  4 

ZSS Seat Part 1 8 

ZSS Seat Part 2  8 

ZSS Transporter 4 

ZSS Jaguár díl 1 6 

ZSS Jaguár díl 2 8 

Tabulka 13: Kapacita police v temperační peci pro nové produkty 

Pro relativní kusovou pracnost to pak znamená: 

Produkt Počet kusů na 

polici (ks) 

Cyklus 1 

police (s) 

Pracnost na 

ks (s) 

Roční 

produkce 

(ks) 

ZSS Škoda  4 65 16,250 230 000 

ZSS Seat Part 1 8 65 8,125 97 800 

ZSS Seat Part 2  8 65 8,125 97 800  

ZSS Transporter 4 65 16,250 338 000 

ZSS Jaguár díl 1 6 65 10,833 126 000  

ZSS Jaguár díl 2 8 65 8,125 126 000 

Tabulka 14: Kusová pracnost temperace - nové produkty 

Nyní máme dostatek informací pro výpočet průměrné doby cyklu, která pak bude 

základem výpočtu nové kapacity. Analogicky k výpočtu v páté kapitole: 

= 16,25.568 000 + 8,125.321 600 + 10,833.126 000
1 015 600 = 13  
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Tabulka 15: Výpočet průměrné doby cyklu temperace 

 

Jak vidíme, cyklus se oproti původnímu stavu jen mírně zvýšil. Důvodem je výroba 

velkých lamp VW Transporter. Nyní můžeme vypočítat dle rovnice 2 kapacitu temperační 

pece dle nových požadavků: 13 sekund přepočítáno na hodiny je 0,0036. Využitelný časový 

fond je pak znám z předchozích výpočtů.  

= = ,
, =    ů 

Po úpravě koeficientem stupně využití 0,9 se pak dostáváme k roční kapacitě 

temperační pece dané požadavky vyráběných a plánovaných výrobků na hodnotu: 

 1 746 312 kusů. 

Objem plánované produkce a potvrzených kapacit je 1 015 600 kusů. Tyto výsledky pak 

odpovídají stupni využití temperační pece na úrovni 58,2 %. Lze tedy konstatovat, že 

rozšíření výroby na stávajícím zařízení je z kapacitního hlediska možné a z ekonomického 

pohledu žádoucí. Po realizaci navrhovaného stavu se stupeň využití temperační pece 

přibližně vyrovná stupni využití stávajícího svařovacího stroje.  

6.3 Definice montáže nových výrobků 

Montáž projektů VW Transporter a Jaguár bude realizována na standardních montážních 

stolech, které již byly popsány v páté kapitole. Celkem bude v montážní lince umístěno 16 

pracovišť, z toho 9 montážních, 4 kontrolní, 1 svařovací, 1 temperační a pracoviště 

s laserovým popisem – značení dílů.  

Materiálový tok montážní linkou ve své podstatě odpovídá materiálovému toku projektů 

Škoda a Seat. V další kapitole se budu zabývat organizačním uspořádáním celé montážní 

linky, kdy jedna polovina bude zahrnovat montáž stávajících projektů a druhá polovina 

montáž nových projektů. Základní poznatky pro návrh layoutu jsou kapacity jednotlivých 

strojů, které byly zjištěny. Obě montážní linky budou mít společnou temperační pec.  

Úkolem je minimalizovat prostorovou náročnost organizačního uspořádání montážní 

linky, kdy dvě typově stejné montážní linky budou sdílet temperační pec a toto organizační 

uspořádání zároveň bude reflektovat technologické i logistické požadavky výroby. 
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6.4 Nové organizační uspořádání výroby 

Jak již bylo vysvětleno výše, základním motivem této práce je nalézt prostorové 

uspořádání výroby zadních skupinových svítilen. Dosavadní text tak v této části vyústí 

v návrh organizačního uspořádání. 

 Původní linka byla pouze mírně upravena tak, aby byly zachovány původní 

technologické a logistické požadavky a zároveň byl tvar přizpůsoben novému umístění. 

Čerchovaná čára označuje osu prostoru. Oproti původnímu stavu došlo pouze k dílčím 

přesunům pracovišť. Technologická návaznost odpovídá původnímu stavu.  Nový stav je 

zachycen na obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Nový stav původní montáže 

Jak již bylo popsáno v přechozí kapitole, proces montáže nově připravovaných výrobků 

se od stávající montáže zásadně neliší. Zásadní rozdíl lze nalézt ve vyšší míře diference 

v procesu montáže mezi dvěma produkty. Vzhledem k tomu, že není možné s pracovišti 

v rámci montážní linky manipulovat, je třeba vytvořit takový layout, který bude respektovat 

proces výroby obou produktů a zároveň bude minimalizovat ztrátové časy způsobené 

obcházením nebo přeskakováním pracovišť při výrobě různých produktů. 
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Aby byl návrh organizačního uspořádání efektivnější, bude k posouzení jednotlivých 

návrhů využito simulačního softwaru Jack, respektive digitální továrny Tecnomatix Jack.   

Tecnomatix Jack je software zaměřený na ergonomii a lidský faktor. Tento software 

umožňuje uživateli umístit do virtuálního prostředí přesný biomechanický model člověka, 

přiřadit mu úkoly a sledovat jeho výkonnost. Jack neslouží jenom pro modelování člověka, 

ale je využíván také jako real-time simulační nástroj. Do Jacka je možné importovat CAD 

grafiku a vytvářet tak virtuální prostředí pracoviště nebo celé výroby. [9] 

S ohledem na ochranu know-how společnosti Hella autotechnik Nova nebude v této části 

řešena problematika simulací procesu montáže komplexně, ale možnosti, které nám nabízí 

moderní výpočetní technika, budou nastíněny na modelovém příkladu rozhodování o dvou 

verzích prostorového uspořádání výroby. Rozdíl je v umístění pracoviště 40, viz obrázek č. 

11. Varianta 1 v levé části a varianta 2 v pravé části obrázku.  

 

Obrázek 11: Návrh organizačního uspořádání montáže nových produktů 

Kritériem pro výběr v tomto případě bude vzdálenost. V rámci softwarové simulace 

bude zjišťováno, která z navrhovaných variant je výhodnější z hlediska přecházení mezi 

jednotlivými operacemi. Minimalizace přesunů lze kvantifikovat jako úsporu času, ale i 

energie, prostoru atd. Výsledky simulační analýzy jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Pracovník 

Verze 1 Verze 2 
T6 Jaguár T6 Jaguár 

Vzdálenost 
(m) 

Vzdálenost 
(m) 

Vzdálenost 
(m) 

Vzdálenost 
(m) 

Pracovník 1 2 866 6 372 3 521 4 062 

Pracovník 2 6 033 7 126 5 902 7 047 

Pracovník 3 4 915 4 428 4 912 4 482 

Pracovník 4 5 724 5 545 5 707 6 509 

Pracovník 5 2 476 3 087 2 486 3 348 
Suma 22 014 26 558 22 528 25 448 

Tabulka 16: Porovnání výsledků simulace 

Jak je patrné, v rámci druhého návrhu organizačního uspořádání je ušlá vzdálenost 

v rámci jedné směny o 1210 m delší. Plánované roční množství projektu VW Transporter je 

338 000 kusů, u projektu Jaguár pak 252 000 kusů. Pro oba produkty je vypočtená hodnota 

produkce za směnu 900 kusů.  

Výpočtem pak zjistíme, že pro lampu T6 bude nutné využít 376 směn a pro produkt 

Jaguár 280 směn. Při 22 014 metrech pro T6 a 26 558 metrech pro Jaguár za směnu je pak 

výsledná suma ujitých metrů na pokrytí ročního objemu produkce 15 713 504 metrů. Pro 

verzi 2 pak analogicky zjistíme, že suma metrů je 15 595 968. Odečtením pak zjistíme, 

že varianta 2 je o 117 536 metrů výhodnější. 

Výsledná podoba organizačního uspořádání montáže zadních skupinových svítilen pak 

vznikne spojením nového stavu původní montáže a nejefektivnějšího stavu nové montáže. 

Výsledná prostorová náročnost je 20x18 m, tedy celkem 360 m2. Základními parametry jsou: 

• Dvě svařovací zařízení; 

• Jedna temperační pec; 

• Společný layout; 

Vizualizaci znázorňuje obrázek č. 12. 
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Obrázek 12: Výsledný návrh montáže 

6.5 Posouzení původního a nového stavu 

V celém textu práce se zabývám organizační stránkou výroby zadních skupinových 

svítilen a připravuji návrh organizačního uspořádání, který přinese lepší využití hmotného 

investičního majetku, prostoru a času.  

Stávající výroba využívá klíčové zdroje hmotného investičního majetku jen z malé části 

disponibilní kapacity. U temperační pece se jedná o méně než ¼ kapacity. Při investiční 

náročnosti 100 000 € pak vychází za předpokladu konstantní roční produkce 400 000 kusů 

a běhu projektu 2,5 roky přibližně 0,1 € na kus. Současná montážní linka dále využívá 

prostor o rozměrech 14x14 metrů, tedy 196 m2. 
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Návrh nového uspořádání rozšiřuje montážní linku o novou větev pro montáž dalších 

projektů, která zvýší využití temperační pece na cca 50 % kapacity a hmotné investiční 

náklady vztažené na jednici produkce tak klesnou na 0,05 €/kus. Prostorová náročnost linky 

vzroste na 360 m2, tedy asi o 80%, ovšem produkce se zvýší o 150%. Výrazně se tak zvýší 

využití prostoru. 

Pro příklad, dle původního nastavení by bylo třeba na 1 000 000 výrobků cca 500 m2, 

tedy o takřka 150 více než v novém návrhu, což představuje cca 150 skladových míst. 

Přičemž náklady pronájmu jednoho skladového místa jsou přibližně 25 000 ročně.  
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Závěr 

Celá práce „Studie produktivity ve vybraném podniku“ je koncipována jako ucelený 

pohled na problematiku využití dlouhodobého hmotného majetku v podniku. Již od úvodu 

je kladen důraz na pojmy kapacita, využití a produktivita. Jako autor této práce vidím 

značný potenciál v oblasti optimalizace nákladů právě ve zvyšování využití investičního 

majetku.  

Tento text se zabývá analýzou produktivity investičního majetku ve společnosti Hella 

autotechnik Nova. Konkrétně je řešen aktuální problém přípravy výroby zadních 

skupinových svítilen osobních a užitkových automobilů. V úvodních kapitolách jsou shrnuty 

základní teoretická východiska právě v oblastech kapacitních výpočtů, produktivity a 

nechybí kapitola definující základní pojmy k definici montáže jako takové.  

 V rámci analýzy stávající stavu montážní linky byly ověřovány dvě výzkumné otázky:  

1. Jaký je stupeň využití kapacity temperanční pece? 

2. Je disponibilní kapacita temperanční pece dostatečná k pokrytí výroby dalších 

dvou projektů? 

Odpověď na první otázku nalézáme v páté kapitole, kde je vypočten stupeň využití 

v hodnotě 23,5 %. V šesté kapitole je pak na základě plánovaných výrobních množství 

proveden aktualizovaný kapacitní výpočet, který dává kladnou odpověď na druhou 

výzkumnou otázku.  

Na základě těchto poznatků pak lze potvrdit i definovanou hypotézu: 

Kapacita temperanční pece není dostatečně využita a lze ji využít pro výrobu 

dalších dvou typů výrobků a tím snížit náklady výrobní režie na jednici.  

Poslední část práce pak díky potvrzení výše uvedené hypotézy rozvíjí možnosti realizace 

opatření, které povedou ke zvýšení využití temperační pece jako stěžejního zařízení 

v montážní lince. V poslední kapitole jsou pak nastíněny i možnosti konkrétního 

organizačního uspořádání montážní linky.  

Cílem práce bylo na základě výpočtů a simulací připravit takový návrh organizačního 

uspořádání výroby montážní linky, které by umožnilo významně zvýšit využití temperanční 

pece a optimalizovat nároky na plochu.  
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Cíl práce byl naplněn. Návrh nového organizačního uspořádání byl již v podniku uveden 

v život, kdy došlo k přestěhování stávajících zařízení a jejich novému rozmístění. V průběhu 

května 2014 pak došlo k doplnění o nová zařízení a tím k výraznému zvýšení využití tak, 

jak si tato práce kladla za cíl.  

V případě kladných zkušeností s nově navrženým uspořádáním výroby pak bude toto 

v obecné rovině aplikované i na další připravované projekty. 
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