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ANOTACE 

Teorie omezení uchvacuje svou jednoduchostí a logikou na sebe navazujících kroků. Dále 

popírá obecně uznávaný fakt, že složité problémy musí mít i složitá řešení. S pomocí Teorie 

omezení lze řešit i zdánlivě neřešitelné problémy jednoduše. Kouzlo Teorie omezení spočívá 

v netradičním pohledu na problémy a v řešeních, která překvapí svou jednoduchostí 

s využitím selského rozumu.  

Cílem disertační práce bylo vytvořit metodiku pro aplikaci nástrojů Teorie omezení ve 

slévárenské výrobě, která umožní zefektivnit výrobní proces s následným zvýšením průtoku 

a zvýšením konkurenceschopnosti sléváren. Tento globální cíl byl konkretizován 

následujícími dílčími cíli: 

1. Formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v oblasti plánování 

a řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout 

možnosti jejich odstranění. 

2. Vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu kapacitních úzkých 

míst ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. 

3. Verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie.  

 

Navrhnutá metodika pro aplikaci nástrojů Teorie omezení v oblasti plánování a řízení 

slévárenské výroby odhaluje možné příčiny problému dnešních sléváren a nabízí řešení 

k jejich odstranění. Aby došlo k navýšení výkonu celého výrobního procesu, není nutné 

najímat další pracovníky nebo investovat do dalšího strojního vybavení, nebo přistavovat 

nové haly. Takové řešení je finančně velice náročné. Zvýšit výkon slévárenské výroby jde 

řádově o desítky procent se stávajícími pracovníky a se stávajícím strojním vybavením. 

Názorná demonstrace navrhnutých postupů formou případové studie verifikuje a potvrzuje 

tyto závěry. U zkoumaného subjektu došlo při zachování provozních nákladů k 10% navýšení 

výstupu a ziskovosti za pouhé tři měsíce od přijetí doporučovaných opatření. Jakmile si 

vedení a zaměstnanci osvojí změnu myšlení a novou koncepci plánování a řízení výroby 

budou přínosy implementace Teorie omezení ještě výraznější. 

Implementace Teorie omezení do podnikových procesů funguje tak dobře a efektivně, 

protože se najednou nezaměřuje na zlepšování celé organizace, ale jen na místo, které je 

největší "brzdou". Úsilí o zlepšení se tedy nerozmělňuje do mnoha směrů, ale je zacíleno tam, 

kde je nejúčinnější. 
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ANNOTATION 

Theory of Constraints impresses with its simplicity and logic of the successive steps.  

Furthermore, denies generally recognized fact that complex problems must also have 

complex solutions.  Using the Theory of constraints can solve seemingly unsolvable problems 

easily.  The magic of the Theory of constraints is in an unusual perspective on problems and 

solutions that surprise with its simplicity of using common sense. 

The main objective of thesis was to design a methodology for the application of tools Theory 

of constraints in the area of planning and scheduling in foundry production, allowing more 

efficient production process, resulting in increased throughput and increasing the 

competitiveness of the foundries. This global objective was specified by following sub- 

objectives: 

1. Formulate the conditions for the effective application of the Theory of Constraints 

in the area of planning and scheduling in foundry production, define problems in 

this area and suggest ways of eliminating them.   

2. Design a systematic process for identifying and increasing performance capacity 

bottlenecks in foundry production without having to invest in production 

equipment.   

3. Verify the proposed methods in the form of case studies.   

The proposed methodology for the application of tools of the Theory of constraints in the 

area in planning and scheduling in foundry production reveals possible problems of today's 

foundries and offers solutions to eliminate them.  In order to increase the performance of 

the entire production process, there is not necessary to hire more workers or invest in 

additional machinery, or spread in the new hall.  This solution is very expensive.  To improve 

performance foundry production is of the order of tens of percent with existing staff and 

existing machinery.  Demonstrates procedures proposed by case study verifies and confirms 

these conclusion.  In this particular case was the subject while keeping operational costs to 

a 10 % increase in output and profitability in just three months of acceptance of the 

recommended measures.  Once will management and employees of absorb a new way of 

thinking and a new concept of production system, the contributions of implementation of 

Theory of constraints will be more considerable. 

Implementation of the Theory of Constraints to practise works so well and effectively, 

because it is focused not on improving the entire organization, but only to a place which is 

system "brake".  Focusing on everything is synonymous with not focusing on anything. 
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1  ÚVOD  

Současný svět, který nás obklopuje, se rychle mění před očima. Podnikatelské prostředí se 

vyznačuje silnou nestabilitou a náchylností ke změnám. Zvyšující se tlak konkurence, rostoucí 

dynamika okolí podniku, rychle se měnící trhy, stále nové technologie, zkracování životního 

cyklu výrobků a zužování podnikatelského prostoru legislativou, klade stále vyšší požadavky 

na management podniku. 

Tyto sílící požadavky nutně ovlivňují soudobou manažerskou vědu, která se následně 

adekvátně vyvíjí a vytváří nové teoretické směry ve snaze vysvětlit a zdokonalovat procesy 

řízení.  

Při adaptaci na nové podmínky podniky nevystačí vždy se vzorci a přístupy, které platily v 

minulosti – mnohdy za zcela jiných podmínek. Jak řekl Albert Einstein: „… problémy 

současného světa jsou jen těžko řešitelné nástroji a postupy, které je vytvořily…“ Správná 

rozhodnutí nejsou činěna pro minulost (a pro podmínky platné v minulosti), ale pro bližší či 

vzdálenější budoucnost [3].  

Ve své disertační práci se budu zabývat právě jednou z relativně nových manažerských teorií, 

kterou je Teorie omezení (The Theory of Constraints) – ve zkratce TOC.  

Teorie omezení zahrnuje dvě významné skupiny technik – na jedné straně jsou metody 

zabývající se fyzickým omezením ve výrobě a nástroje k vyřešení problémů jsou na straně 

druhé. Nástroje k odstranění generického konfliktu (The Thinking process) mohou být využity 

až po aplikaci metod řešících fyzické omezení v produkci (plánovací systém DBR). 

V tomto smyslu je pak koncipována praktická část disertační práce, která se zaměřuje na 

primární omezení ve výrobě. Je zde navrhnuta metodika pro aplikaci nástrojů a technik Teorie 

omezení a vše je demonstrováno na případové studii vybrané slévárny. Disertační práce má 

ukázat reálné výsledky a přínosy řešení za použití stále se vyvíjející Teorie omezení. 
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1.1  Předmět práce  

Práce je zaměřena na problematiku plánování a řízení slévárenské výroby a řešení logistiky 

výroby využitím principů a metod Teorie omezení. Tuto oblast lze vymezit následujícím 

způsobem: 

Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) patří mezi v současné době úspěšně se 

rozvíjející metody, které nabízejí nový přístup k řízení a trvalému zlepšování činnosti 

organizací. Tato ucelená manažerská filozofie, jejíž základní myšlenky rozvinul dr. Eliyahu M. 

Goldratt, pokrývá všechny základní funkční oblasti podniku. 

Teorie omezení představuje nový netradiční způsob řešení problémů a způsob myšlení, který 

posiluje význam a úlohu zdravého rozumu. Existují tři základní důvody, proč teorie omezení 

přináší výsledky: 

1. Její řešení jsou konstruována na základě jediného nezpochybnitelného cíle, který je 

určen typem organizace. U komerčních organizací je jím vydělávat co nejvíce peněz 

dnes i v budoucnosti.  

2. Její klíčovou myšlenkou je tvrzení, že každý systém v sobě skrývá minimálně jedno 

úzké místo – omezení. Kdyby tomu tak nebylo, pak by systém (podnik) dosahoval 

svého cíle v neomezené míře.  

3. Poskytuje metodiku, jak omezení nalézt a účinně je využívat. Zaměřením úsilí na 

nejslabší článek je dosaženo rychlých a reálných přínosů. 

 

Navrhnutá metodika k identifikaci a řízení úzkých míst spolu s případovou studií poskytnou 

návod k implementaci principů a metod Teorie omezení, který bude mít obecné využití 

v rámci oboru slévárenství s možností pružné aplikovatelnosti na specifika jednotlivých 

podniků. 

Dobře naplánovaný a řízený výrobní proces posouvá podnik k jeho hlavnímu cíli, kterým je 

vydělávání peněz, a to nyní i v budoucnosti. Podle [3] platí výrok: „Firma, která neroste, 

umírá…“. Růst každého podniku je podmíněn zvýšením obratu (inkasováním více peněz), což 

lze provést třemi možnými způsoby:  

1. prodávat stejný počet kusů za vyšší ceny, 

2. prodávat vyšší počet kusů za stejné ceny, 

3. prodávat ještě vyšší počet kusů za snižující se ceny. 
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1.2  Specif ika  zkoumaného  odvětví  –  vymezení  problému  

Slévárenství je průmyslový obor, který nejkratší cestou, tj. odléváním, umožňuje přechod od 

surovin k výrobku. Odléváním lze zhotovit výrobky takového tvaru, které by nebylo možné 

vyrobit žádným jiným způsobem. První nalezené lité předměty pocházejí z období 4500 let 

před n. l. [23]. Slévárenský průmysl je stále nepostradatelný pro všechny obory lidské 

činnosti. Odlitky převládají v konstrukci obráběcích a tvářecích strojů, armatur, čerpadel, 

spalovacích motorů, kompresorů, letadlech, lodích, jaderných zařízeních, u výrobků 

elektrotechnického a optického průmyslu. Jen v konstrukci osobního automobilu je použito 

cca 100 druhů odlitků.  

Je známou skutečností, že produktivita práce a výkonnost sléváren respektive celé 

ekonomiky v ČR nedosahuje parametrů ostatních vyspělých evropských zemí. Řada 

průmyslových podniků musí a bude muset i nadále usilovat o zefektivnění svých výrobních 

procesů tak, aby obstála v náročných podmínkách ekonomické spolupráce nejen v rámci EU.  

Symptomy existence problému  

Mezi nejběžnější symptomy existence problému ve výrobě patří [3]: 

 časté nedodržování termínů dodávek,  

 dodací lhůty a průběžná doba výroby jsou delší než je zákazník ochoten čekat, 

 zatěžování výroby ve vlnách, 

 časté změny plánu (nesoulad mezi plánem výroby a jeho realizací), 

 nízká ziskovost (návratnost investic), 

 velké zatížení managementu řešením operativních problémů. 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že nalezení efektivního řešení problémů v oblasti plánování a 

řízení slévárenské výroby je zdrojem výrazných úspor nákladů, zvyšování produktivity, úrovně 

služeb zákazníkům a konkurenční schopnosti hutních podniků. 

Řízení slévárenské výroby stejně jako vytvoření dobrého plánu výroby není nic 

jednoduchého. Většina uplatňovaných ucelených systémů pro plánování a řízení výroby, 

mezi které patří především MRP, MRP II, ERP, JIT a KANBAN, je stavěna na principech a 

potřebách strojírenských výrob a nerespektuje specifika slévárenské výroby, která podle 

závěrů studií [22], [29], [30] lze shrnout do následujících bodů: 
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Charakter produkce a jej í  sortiment ní  skladba  

Odlitky nejsou složeny z komponent, představují zušlechtěný materiál určitého tvaru, 

rozměru, struktury, fyzikálních, chemických a dalších vlastností, které vytvářejí jejich užitnou 

hodnotu. Přes zdánlivou jednoduchost odlitků je jejich počet značný. Kombinace jakostí, 

složení, tvarů, rozměrů, tepelného zpracování a povrchové úpravy vytváří až desítky tisíc 

položek odlévaných výrobků. 

Ekonomika výrobních dávek  

Zvyšující se požadavky na pokles velikosti zakázek a růst sortimentní skladby mají v případě 

sléváren své hranice. Časté přestavby a seřizování nutné v případě přijímání malých zakázek 

širokého sortimentu může činit výrobu nehospodárnou. Využívat sdružování zakázek je 

možné pouze u běžně vyráběného sortimentu.  

N ízký stupeň volnosti  mezi  j ednotl ivými výrobními procesy   

Práce s tekutým kovem neumožňuje dlouhé uskladnění k vyrovnávání případných kolísání v 

dodávkách, výrobě či odběru. Skladování je velice omezené. Hlavním důvodem jsou hlediska 

ekonomická – udržování tekutého kovu v předpecí k následnému odlévání je spojeno s 

vysokými náklady na spotřebu elektrické energie. Případné skladování (jak ve fázi tuhé, tak 

tekuté) také vede k vysoké vázanosti kapitálu a vysokým nákladům na udržování zásob 

(podstatnou část tvoří úroky za poskytnuté úvěry na zásoby). 

Vysoká kapitálová náročnost  

Především vysoká energetická náročnost, vysoká materiálová náročnost, a dále vysoké 

investiční náklady a odpisy výrobního zařízení. 

 

Uvedená specifika slévárenské výroby pak výrazně omezují možnosti účinné aplikace 

uvedených systémů pro plánování a řízení výroby. V současnosti se jako perspektivní pro 

danou oblast jeví uplatnění filozofie, která je označována jako Teorie omezení (Theory of 

Constraints – TOC). Princip uplatnění TOC spočívá v plánování a řízení výrobního procesu při 

zohlednění existujících kapacitních úzkých míst (bottlenecks). 

Praktické využití Teorie omezení vyžaduje definování požadavků na systém plánování a řízení 

slévárenské výroby a identifikaci úzkých míst. Pomocí vizualizačních technik na principu 

kauzality – konstrukcí tzv. stromů, lze odhalit, kde jsou problémy, definovat jaké jsou povahy 

a najít řešení vedoucí k jejich odstranění. 
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1.3  Cí l  a  struktura  práce  

Disertační práce by měla směřovat k hlavnímu cíli a tím je: 

Vytvořit metodiku pro aplikaci nástrojů Teorie omezení ve slévárenské výrobě, která 

umožní zefektivnit výrobní proces s následným zvýšením průtoku a zvýšením 

konkurenceschopnosti sléváren. 

 

výše uvedený globální cíl je konkretizován následujícími dílčími cíli: 

1. Formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v oblasti plánování 

a řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout 

možnosti jejich odstranění. 

2. Vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu kapacitních úzkých 

míst ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. 

3. Verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie.  

 

Práce je rozdělena do šesti hlavních částí.  

V první části jsou po úvodním textu popsána specifika zkoumané oblasti, která poukazují na 

neexistenci uceleného systému řízení slévárenské výroby, a dále je zde formulován cíl 

disertační práce.  

Ve druhé, teoretické, části jsou ve stručnosti charakterizovány pojmy, které z věcného 

hlediska zařazují téma disertační práce do širšího kontextu, dále plynně navazuje 

problematika řízení a plánování výroby a teoretickou část uzavírá oblast Teorie omezení.  

Třetí část práce popisuje metodická východiska, která byla použita v praktické části práce a 

poskytují hlubší pohled na Teorii omezení a její použitelnost v praxi.  

Čtvrtá část obsahuje návrh metodiky pro aplikaci nástrojů Teorie omezení v oblasti plánování 

a řízení slévárenské výroby. 

Pátá část práce verifikuje navrhnuté metodické postupy formou případové studie a 

demonstruje přínosy aplikovaných nástrojů Teorie omezení bez nutnosti investic do 

výrobního zařízení. 

Poslední, šestá část práce, shrnuje veškeré získané poznatky.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODICK A A POZNÁNÍ V  OBLASTI 
PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ V ÝROBY   

Teoretická část práce je rozdělena do tří bloků: 

První blok objasňuje základní pojmy v oblasti plánování a řízení výroby. Popisuje pojem 

logistika, logistický řetězec, výroba a typy výroby z různých hledisek členění, dále bod zvratu, 

často v logistice používaný pojem materiálový tok, výrobní kapacita, produktivita a přidaná 

hodnota. Vysvětluje také význam a členění zásob. 

Druhý blok je zaměřen na řízení výrobních procesů – možné přístupy a úrovně. Dále popisuje 

možnosti uplatnění různých systémů pro plánování a řízení výroby, jejich výhody a nevýhody. 

Poslední, třetí blok se zabývá teoretickými východisky Teorie omezení. Popisuje stručnou 

historii vzniku, její ukazatele a nástroje. 
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2.1  Základní  pojmy v  oblast i  plánování  a  ř ízení  výroby  

Oblast plánování a řízení výroby je hlavním předmětem logistiky výroby. Zahrnuje především 

plánování výrobního programu, plánování a řízení výrobních procesů a zajištění výrobních 

zdrojů. Než bude přistoupeno k vlastnímu popisu základních pojmů, je nutné nejdříve zařadit 

výraz logistika výroby do širšího kontextu. 

LOGISTIKA = soubor činností, jejichž cílem je zajistit, aby správný zákazník obdržel ve 

správnou dobu na správném místě správné zboží nebo službu ve správné kvalitě a správném 

množství. To vše při vynaložení přiměřených nákladů [41]. 

Logistika jako poměrně mladá vědecká disciplína prodělala v posledních zhruba 60 letech 

velmi rychlý vývoj. Teorie musela reagovat na měnící se podmínky v podnikové praxi – od 

pouhé podpory distribuce po celkovou optimalizaci integrovaných logistických systémů, 

kterých by mělo být v budoucnu dosaženo. V logistice, jako v jedné z mála vědeckých 

disciplín, praxe předcházela teorii [32]. Na našem území byl vývoj logistiky ze zřejmých 

důvodů na 40 let pozdržen. Rozvoj nastal až v posledních 20 letech, ve kterých je snaha 

dohánět vyspělý západní svět. Logistika je klíčovou součástí strategie každého podniku ke 

zvyšování konkurenceschopnosti v prostředí vyspělého trhu. Již průkopník moderního 

managementu Peter F. Drucker na počátku 60. let tvrdil, že: „Logistika je jednou z posledních 

možností a příležitostí, kde mohou podniky zvýšit svoji efektivnost.“ [7].  

LOGISTICKÝ ŘETĚZEC = provázaná posloupnost všech činností (aktivit), které dynamicky 

propojují jednotlivé materiálové toky od trhu spotřeby s trhy surovin, materiálů a polotovarů 

[41]. Logistický řetězec je asi nejvíce skloňovaným pojmem v logistice vůbec. Z funkčního 

hlediska je rozdělován do tří velkých bloků: 

1.  Logist ika nákupu  

Logistika nákupu se zaměřuje na zabezpečování potřeb materiálu a komponentů, volbu, 

podporu a styk s dodavateli, vystavování objednávek, přepravu materiálu do podniku spolu 

s převzetím a kontrolou, vyřízením reklamací a skladování. 

2.  Logist ika výroby  

Předmětem logistiky výroby je řízení fyzických postupů materiálu, polotovarů a výrobků ve 

výrobě spolu se skladováním rozpracované výroby na úrovni podniku. 

3.  Logist ika distr ibuce (odbytu)  

Logistika distribuce má na starosti toky hotových výrobků a náhradních dílů k zákazníkům. 

Patří se také průzkumy trhu, plánování poptávky, vybavování externích objednávek, fyzické 

postupy balení a expedice výrobků. 

https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
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2.1.1  VÝROBA  A JEJ Í  ČLENĚNÍ   

Ekonomická teorie tvrdí, že každá činnost, která tvoří hodnotu, je výrobou. Výraz „výroba“ 

potom zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. 

statků pro konečného spotřebitele [43]. 

Výroba a průmysl obecně patří do sekundárního sektoru národního hospodářství, 

označovaný též jako zpracovatelský nebo výrobní sektor [43]. Do sekundárního sektoru patří 

druhotné zpracování surovin (těžba surovin spadá do primárního sektoru), výroba 

potravinářských výrobků, textilní průmysl a průmyslová výroba. Průmyslová výroba bývá 

často dále členěna na těžký a lehký průmysl. Mezi těžký průmysl se řadí hutnický průmysl (též 

metalurgie, metalurgický průmysl), do kterého patří i slévárenství. Sekundární sektor tvoří 

podstatnou část HDP, vytváří hodnoty (výrobky), je motorem ekonomického růstu a je klíčový 

pro všechny rozvinuté ekonomiky, přestože trendem v nejrozvinutějších zemích je 

převládající terciální sektor (služby).  

Výrobou neboli výrobní činností podniku se podle [43] rozumí transformace výrobních 

faktorů (vstupů) ve výrobky a služby (výstupy), graficky znázorněno na obrázku 1.  

 

Obr. 1 Grafické znázornění výroby, tedy transformace vstupů na výstupy 

Podle národohospodářské teorie se výroba uskutečňuje spojením třech výrobních faktorů: 

práce, půdy a kapitálu. Z hlediska podnikové ekonomiky je toto členění výrobních faktorů 

modifikováno a více konkretizováno. Členění podnikových výrobních faktorů dle [44]:  

 přírodní zdroje (půda), 

 práce, 

 kapitál, 

 informace (know how), 

 manažerské schopnosti. 

Aby se mohla výroba uskutečnit, je potřeba účelně a hospodárně spojit výrobní faktory. Po 

uskutečnění výrobního procesu vzniknou výrobky nebo služby. 

výrobní faktory 
(vstupy)

výrobní proces
výrobky / služby 

(výstupy)
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Typy výroby z  hlediska rozsahu sortimentu a objemu výroby :  

 Kusová výroba – vyrábí se pouze 1 kus anebo malý počet kusů, výroba je nepravidelná, 

zakázková a uplatňuje se zde vysoká kvalifikace. V komerčních slévárnách tvoří 

minoritní část sortimentu, pro umělecké slévárny je tento druh výroby naprosto 

typický. 

 Sériová výroba - vyrábí se menší počet druhů, ale více kusů. Vyrábí se v sériích, tj. ve 

skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem. Taková výroba je 

charakteristická pro strojní průmysl, stejně tak pro slévárenství. 

 Hromadná výroba – vyrábí se malý počet druhů, ale velký počet kusů. Výrobní zařízení 

je většinou jednoúčelové, typickým příkladem jsou automatické pásové linky anebo 

slévárny vybavené formovacím zařízením Disamatic. 

Typy výroby z  hlediska organizace výrobních postupů :  

 proudová výroba – většinou pásová výroba při sériové a hromadné výrobě; vstupní 

suroviny prochází přes výrobní stupně a mění se z polotovarů na hotové výrobky, 

 dílenská výroba – pracovníci a stroje jsou sdruženy do dílen a polotovary přechází 

z dílny do dílny; může být jak kusová, tak sériová i hromadná. 

Typy výrob z  hlediska umístění  bodu rozpojení  

Bod rozpojení je místem v materiálovém toku, který od sebe odděluje dvě části logistického 

řetězce [45]: 

 část, v níž se uskutečňuje zákaznicky neutrální (neadresná) výroba na sklad dle 

odhadu poptávky, 

 část, v níž se výrobky dotvářejí dle konkrétních požadavků zákazníků = výroba na 

zakázku. 

Obr. 2 Možnosti umístění bodu rozpojení v materiálovém toku výrobního podniku 
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Na obrázku 2 jsou vyznačena možná umístění bodu rozpojení v materiálovém toku. Na 

základě polohy bodu rozpojení jsou rozlišovány různé typy výrob: 

1. Nákup a výroba na zakázku – materiál je u dodavatelů objednán až po obdržení 

objednávky od zákazníka (např. stavba domu „na klíč“). 

2. Výroba na zakázku – nákup materiálu je realizován podle prognózy, ale výroba 

probíhá čistě podle přání zákazníka (např. výroba odlitků). 

3. Montáž na zakázku – polotovary se vyrábí na sklad dle prognózy, ale kompletace 

probíhá na objednávku (např. sestavení počítače na míru). 

4. Výroba na sklad – hotové výrobky jsou vyráběny na sklad dle prognózy, ale 

odesílány do distribuční sítě jsou podle přijatých objednávek (např. bílé zboží). 

5. Výroba na sklad v distribuční síti – hotové výrobky jsou dodávány do distribuční 

sítě podle prognózy poptávky (např. potraviny). 

 

Bod rozpojení je důležitým místem v materiálovém toku, potažmo v logistickém řetězci. 

Potkávají se zde dva způsoby řízení výrobního procesu a jeho umístění je důležité z hlediska 

pružnosti. Na obrázku 3 je znázorněn bod rozpojení ve vztahu k odlišným systémům řízení 

materiálového toku. 

 

 

  

Obr. 3 Bod rozpojení ve vztahu k push a pull systémům 

PUSH systém  

Push systém neboli tlačný systém tlačí výrobky na trh a zákazník téměř nemá možnost volby. 

Bývá spojován s řízením výroby podle předem daného výrobního plánu a snahou maximálně 

využívat kapacity – příkladem mohou být výrobci elektroniky. Typickým exemplářem tohoto 

systému je MRP či MRPII.  

PULL systém  

Pull systém neboli tažný systém produkuje výrobky podle přání zákazníků. Jedná se o výrobu 

na zakázku. Tažným systémem si zákazník vytahuje na trh výrobky, které chce. Příkladem 

může být ušití obleku na míru. Způsob řízení založený na tahu je součástí filozofie řízení Just-

in-time a metody dílenského řízení Kanban. 

Zákazníci Dodavatel

é 

Bod 

rozpojení 

PUSH 

systémy 

PULL 

systémy 
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Snahou logistického řízení materiálového toku je posunutí bodu rozpojení co nejdále proti 

směru hodnotového toku, tedy co nejblíže k dodavatelům tak, aby větší část řetězce byla 

řízena objednávkou odběratele. Jestliže je bod rozpojení blízko k distribuci, podniku vznikají 

skladovací náklady a může trvat delší dobu než si zákazník hotové výrobky koupí.  

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje umístění bodu rozpojení je stabilita trhu - pro 

zboží s nestabilním trhem (např. lodní motory) je vhodné bod rozpojení umístit co nejdál od 

zákazníka (výroba na zakázku). V případě stabilizovaného trhu (např. šrouby, matky) je bod 

rozpojení umísťován blíž k zákazníkovi (výroba na sklad) [48]. 

2.1.2  BOD ZVRATU (BREAK  EVEN POINT)  

Cílem výroby je dosažení stavu, kdy jsou všechny výrobní zdroje využívány efektivně – tj. 

vyloučení plýtvání s omezenými zdroji. Účinnost tohoto snažení – ukazatel výnosnosti 

výrobních zdrojů V, vyjadřující vztah mezi objemem vstupů (spotřebovaných výrobních 

zdrojů – I) a výstupů (vyrobených statků – O) 

𝑉 =
𝑂

𝐼
                                                                                                                                                   (1) 

Čím větší je hodnota V, tím vyšší je výnosnost spotřebovaných výrobních zdrojů a tím je vyšší 

efektivnost výroby (a potažmo i zisk). V případě všech výrobních podniků je nutné, aby 

v delším časovém horizontu byla hodnota výnosnosti výrobních zdrojů V větší než 1. Situace, 

ve které hodnota V se rovná nule, se nazývá bod zvratu. 

Bod zvratu (anglicky Break Even Point) je takové množství produkce firmy, při kterém 

nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají 

nákladům. Pro zjednodušení se vztahy mezi uvedenými veličinami zkoumají při výrobě 

stejného druhu výrobku. Grafické znázornění bodu zvratu je na obrázku 4. 

Přehled použitých veličin: 

Q  ...... počet množství výrobků 
p  ...... cena výrobku 
T  ...... celkové tržby (předpokládá se, že vše, co se vyrobí, se také prodá) 
FN  ...... fixní náklady 
VN ...... variabilní náklady  
CN ...... celkové náklady 
  
Pro tržby platí následující vztah                  𝑇 = 𝑝 ∙ 𝑞                                                  (2) 
Celkové náklady při lineárním vývoji                            𝐶𝑁 = 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁 ∙ 𝑞                                 (3) 
Zisk je dán rozdílem tržeb a celkových nákladů          𝑍 = 𝑇 − 𝐶𝑁                                            (4) 
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Potom tedy platí, že pokud T > CN je dosaženo zisku. V opačném případě (T < CN) se podnik 

nachází ve ztrátě. Pokud jsou tržby stejné jako celkové náklady na výrobu výrobku (T = CN) 

nevzniká zisk ani ztráta. Množství výroby, které se v tomto bodě vyrábí, se nazývá kritické 

množství výroby, příp. bod zvratu.  

Toto množství lze odvodit následovně: 

𝑇 = 𝐶𝑁                                                                                                                                                 (5) 
𝑝 ∙ 𝑞 = 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁 ∙ 𝑞                                                                                                                          (6) 

𝑞 =
𝐹𝑁

𝑝 − 𝑉𝑁
                                                                                                                                        (7) 

 

 

Obr. 4  Grafické znázornění bodu zvratu 

Při rozhodování je pro manažery bod zvratu velmi důležitý, protože po jeho dosažení vzniká 

zisk, který při neměnné ceně a proporcionálních nákladech roste – čím se vyrábí, tím vzniká 

větší zisk. Předpokladem je samozřejmě prodej všech vyrobených výrobků. 

Analýza bodu zvratu odpovídá na řadu otázek, které manažeři v každém podniku řeší [45]: 

 Jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilitu? 

 Jaké je minimální využití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová? 

 Jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniž by byl ztrátový? 

 Při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku? 
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2.1.3  MATERIÁLOVÝ TOK  

Materiálový tok představuje řízený pohyb materiálu, informací a finančních prostředků 

prováděný zpravidla pomocí dopravních, přepravních, manipulačních, skladových, 

identifikačních, výrobních a dalších technických prostředků a zařízení cílevědomě a 

hospodárně tak, aby materiál, informace a finance byly k dispozici na daném místě, 

v požadovaném čase, v potřebném množství a v požadované kvalitě [48]. 

 

 

Obr. 5 Schéma materiálového toku výrobního podniku 

Pro potřeby disertační práce bude pojem materiálový tok zúžen na organizovaný pohyb 

materiálu ve výrobním procesu (tzv. hmotný tok) viz obrázek 5.  

Cílem řízení materiálového toku je dosažení efektivního pohybu surovin a materiálových 

vstupů, zásob rozpracované výroby a zásob hotových výrobků z místa vstupu do systému na 

místa jejich spotřeby.  

Plynulý materiálový tok má zásadní význam zejména pro maximalizaci využití kapacit 

výrobních zdrojů, spolehlivost plnění požadavků zákazníků a přiměřenost nákladů 

potřebných k realizaci výroby.  
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Materiálový tok ve slévárenské výrobě  

Materiálový tok sléváren je zobrazen na obrázku 6. Výrobní proces začíná přípravou 

formovací a jádrové směsi pro přípravu forem a jader. Pomocí modelových desek 

(vyrobených nebo externě vyhotovených) jsou požadované tvary odlitků zaformovány do 

formovacích rámů, do nichž jsou podle potřeby usazena jádra. Vsázkové suroviny jsou 

vkládány do pece, a jakmile jsou natavené a tekutý kov je v požadovaném složení, odlévají se 

do připravených forem a chladnou. Po vychladnutí se surové odlitky vyjmou a pokračují k 

finálnímu zpracování. Finálním zpracováním je míněno očištění surových odlitků od použité 

formovací směsi, odstranění vtokové soustavy a začištění povrchu odlitku. Většina sléváren 

nabízí i žíhání odlitků k odstranění vnitřního pnutí, opatření základním nátěrem a obrábění, 

které může být ve vlastní režii nebo zprostředkováno u kooperačního partnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Materiálový tok ve slévárenské výrobě 

Využití a tvar požadovaného konečného produktu rozhoduje o materiálu, z kterého bude 

odlitek vyroben. Způsob formování a typ použité formovací směsi je jedinečný pro každou 

slévárnu. Technologie formování určuje kvalitu odlitků a typ výroby ve vztahu k odlévanému 

sortimentu a objemu výroby. Dalším faktorem, který ovlivňuje technologii výroby odlitků je 

typ tavících pecí a způsob odlévání. 
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2.1.4  VÝROBNÍ  KAPACITA  

Výrobní kapacita je schopnost stroje, zařízení, organizační jednotky, nebo podniku dosáhnout 

za určité období maximálního objemu výkonů při optimálních podmínkách za jednotku času 

[48]. Obecně lze výrobní kapacitu vyjádřit jako výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je 

v činnosti. 

𝑄𝑝 = 𝑇𝑝 ∙ 𝑉𝑝                                                                                                                                            (8) 

Qp …… výrobní kapacita 
Tp …… časový fond v h (fond pracovní doby mínus časy pracovního klidu) 
Vp …… výkon v naturálních jednotkách 
 
Výrobní kapacita je většinou udávána v naturálních jednotkách za časový úsek. Na 

jednotlivých zařízeních může být stanovena ve výjimečných případech za sekundu, jinak se 

udává většinou za minutu, hodinu, směnu, den nebo za týden. Např. ks.h-1, kg.min-1 

Výrobní kapacita je tedy maximální množství produkce, které je schopné výrobní zdroj 

vyrobit za jednotku času. Disponibilní (využitelná) kapacita je nižší nebo rovná této maximální 

hodnotě. Nižší hodnota disponibilní kapacity je dána především nižším pracovním fondem, 

protože u výpočtu hodnoty disponibilní kapacity se pracuje s využitelným časovým fondem, 

který na rozdíl od nominálního zohledňuje navíc plánované odstávky a nutné prostoje 

výrobního zařízení. Prostoje mohou vznikat v důsledku seřizování stroje na jiný typ výrobku, 

oprav a údržby výrobního zařízení, dále v důsledku vzniku poruch a vznikem neshodného 

produktu a jeho opětovnou výrobou nebo nuceným dalším seřízením. 

Reálné využití kapacity je dáno vzorcem: 

𝑘𝑐 =
𝑄𝑠

𝑄𝑝
∙ (100%)                                                                                                                                 (9) 

kc …… koeficient využití výrobní kapacity 
Qs …… skutečný objem výroby  
Qp …… výrobní kapacita (kapacitní objem výroby) 
 
Hodnota koeficientu může a nemusí být udávána v procentech. Vyjadřuje poměr mezi 

disponibilní (reálně využitelnou) a maximální možnou kapacitou daného výrobního zdroje. Z 

prostého rozdílu skutečné a maximální kapacity vyplývá kapacitní rezerva, která udává, o 

kolik zaostává reálný stav od maximální možné hodnoty. 

Z výpočtového vzorce disponibilní kapacity vyplývají možnosti jejího navýšení: 

 Navýšení výkonu – u strojních pracovišť téměř nereálné, mají takt daný výrobcem a 

jejich dodatečné navýšení většinou není možné nebo zahrnuje velké investiční 

náklady. U ostatních pracovišť lze výkonnostní stupeň navýšit změnou plánování a 
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řízení výroby a dále důslednou jakostní politikou s cílem nevpustit na dané pracoviště 

neshodné produkty a zabránit jejich vzniku. 

 Navýšení časového fondu – v této oblasti je zapotřebí zkrátit veškeré prostoje na 

minimum nebo změnit zavedený systém směn a přestávek. 

2.1.5  PRODUKTIVITA  A PŘIDANÁ HODNOTA  

Produktivita je vyjádřením efektivnosti, s jakou jsou výrobní zdroje využívány ve výrobě. 

Úroveň produktivity je určena poměrem množství produkce k objemu určitých vstupů za 

určité období při požadované kvalitě [26]. 

Čím více se vyrobí užitečných věcí za použití méně zdrojů, tím více produktivita roste. Obecně 

je produktivita vyjadřována vztahem: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦
 

Vzorec pro výpočet produktivity naznačuje, jakým způsobem může být její hodnota navýšena 

[26]:  

1. zvýšením výstupů při zachování vstupů, 

2. snížením vstupů za udržení stejných vstupů, 

3. zvýšením výstupů a současně snížením vstupů. 

 

Produktivitu lze rozdělit na dvě hlavní skupiny – celkovou produktivitu výrobních zdrojů a 

produktivitu práce.  

Celková produktivita výrobních zdrojů  

V tomto ukazateli je poměřován výstup ve fyzických jednotkách se vstupem ve fyzických 

jednotkách a to vše za určitou dobu. Fyzické jednotky označují množství v kusech, 

kilogramech nebo jiných naturálních jednotkách. Výsledkem je změřená schopnost množství 

vstupu k produkci určitého množství výstupu za daný čas. 

Měření hospodářských procesů produktivitou výrobních zdrojů se provádí při posuzování 

účinného využití vynakládaných prostředků v různých technologiích, při srovnávání různých 

způsobu výroby, při změnách organizace práce. Ukazatel produktivity je obvykle názorný a 

poskytuje i nezasvěcenému člověku obrázek o fyzické produktivní schopnosti výrobního 

zdroje. 
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Produktivita práce  

Produktivita práce je jedním z nejčastějších ukazatelů v podnikové praxi. Může být vyjádřena 

jak ve fyzických jednotkách, tak v peněžních jednotkách. Pokud je vyjádřena ve fyzických 

jednotkách, pak jsou nejčastěji využívány vztahy: 

𝑣𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑣 𝑘𝑠 𝑧𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑢 

nebo 

𝑣𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑣 𝑘𝑠 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎 

Produktivita práce je přímo úměrně ovlivněna kvalitou pracovní síly. Produktivita práce roste, 

jestliže stejným množstvím práce je výrobce schopen vyprodukovat větší množství produkce, 

resp. s menším množstvím pracovní síly vyrobí stejné množství produkce. Růst produktivity 

práce patří k obecným zákonitostem rozvoje výroby a opírá se především o zdokonalování 

strojů, výrobních zařízení, technologií a organizace výroby. 

Pokud chce podnik znát svou produktivitu v peněžních jednotkách, využívá se následující 

vztah: 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 (𝑗𝑒𝑗𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛)
 

 

Přidaná hodnota  

Přidaná hodnota vychází z anglického pojmu Value Added, zkráceně VA. Přidanou hodnotou 

lze rozumět v penězích oceněné úsilí, které přidal podnik v rámci svých vlastních podnikových 

možností (interně) k externě nakoupeným vstupům od dodavatelů. Velmi často se přidaná 

hodnota zohledňuje v rámci hodnocení finanční výkonnosti podniku, respektive ukazatele, 

které tuto hodnotu obsahují, jsou součástí podnikové finanční analýzy. 

Přidaná hodnota znázorňuje vztah mezi tržbami za výkony a náklady na pořízení jednotlivých 

vstupů od externích dodavatelů (například náklady na pořízení zásob, služeb, energií, paliv). 

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 

Záleží na podniku, jestli pro potřeby výpočtu produktivity práce do výkonů zahrne pouze 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a do výkonové spotřeby pouze přímé náklady nebo 

celkovou spotřebu materiálu a energie.  
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2.1.6  ZÁSOBY  –  JEJ ICH VÝZNAM A ČLEN ĚNÍ  

Zásoby představují další významnou složku materiálového toku. Řízení zásob je jedna 

z nejdůležitějších podnikových aktivit. Úkolem řízení zásob je vyrovnávat časový nebo 

množstevní nesoulad mezi procesem výroby a spotřeby a tlumit náhodné výkyvy v průběhu 

těchto dvou procesů [41]. 

Pro podniky mají zásoby pozitivní i negativní význam. Negativní v tom, že je v nich vázán 

kapitál, spotřebovávají práci, zabírají určitou plochu a existuje velké riziko jejich 

znehodnocení. Výhoda podniku, který si drží zásoby, je v zajištění plynulosti výrobního 

procesu.  

Řídit zásoby výrobního podniku tedy musí sledovat dva hlavní cíle – mít dostatečné zásoby 

na to, aby nevzniklo riziko ohrožení plynulosti materiálového toku výrobou a zároveň mít 

vázané finanční prostředky v zásobách co nejnižší. 

Zásoby hotové výroby  

Význam zásob hotové výroby pro podnik se liší pro podniky s různým místem bodu rozpojení. 

Pro výrobní podniky, které mají bod rozpojení blíže k zákazníkům, jsou zásoby hotové výroby 

především pojistkou proti výkyvům poptávky, dále zohledňují sezónní vlivy a v případě 

distribučních skladů šetří přepravní náklady.   

Pro podniky s bodem rozpojení blíže k dodavatelům, což je případ zakázkových sléváren, tvoří 

zásoby hotové výroby spíše expediční zásobník. Na sklad hotové výroby jsou přijímány 

odlitky, které čekají na kompletaci celé výrobní zakázky, aby expedovaný počet kusů souhlasil 

se zákaznickou objednávkou. Na skladě se také mohou objevit kusy, které podnik vyrobil s 

předstihem z důvodu úspory nákladů z rozsahu výroby, kdy došlo ke spojení více zakázek, aby 

se ušetřilo na přestavbách výrobního zařízení. 

Zásoby nedokončené výroby  

Zásoby nedokončené výroby se nalézají v meziskladech, popř. v provozu, tj. po přerušení 

materiálového toku. 

Zásoby rozpracované výroby  

Zásoby rozpracované výroby se nacházejí na jednotlivých pracovištích, manipulačních 

prostředcích, tzn. ve vlastním materiálovém toku. Zásoby rozpracované výroby jsou z jedné 

části vytvářeny záměrně v takovém množství, aby byla zajištěna plynulost materiálového 

toku výrobou, a z druhé části jsou výsledkem použitého systému plánování a řízení výroby.  

Vysoká úroveň zásob rozpracované výroby prodlužuje výrobní proces a komplikuje řízení 

celého materiálového toku. Zvýšení oproti normálnímu stavu indikuje problém ve výrobě. 
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Výši zásob rozpracované výroby ovlivňuje zejména: 

 objem a sortiment výroby, 

 délka výrobního cyklu, 

 velikost výrobní dávky, 

 rytmus a takt, 

 stabilita výrobního programu, 

 stupeň synchronizace výrobního procesu, 

 stabilita okolních vztahů, především zásobovací situace a zajištění odbytu, 

 organizace výrobního procesu. 

Zásoby materiálu  

Zásoby materiálu ve slévárenské výrobě představují velmi významnou položku. Vzhledem 

k tomu, že hutní podniky obecně fungují na principu velkého objemu výroby, zásoby 

vstupních surovin vážou nemalou část podnikových prostředků. Především tvoří pojistku 

proti výkyvům v dodávkách a zabezpečují plynulý materiálový tok výrobou. Podniky také 

často využívají množstevních slev a úsporu přepravních nákladů při odebrání většího 

množství. V poslední době výši zásob materiálu podstatně ovlivňují spekulace nebo avizované 

navýšení cen. 
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2.2  Řízení  výrobních  procesů  

Řízení procesů a činností v organizaci je především o organizování, koordinování, řízení a 

jejich neustálém zlepšování. Je to jedna ze základních a každodenních aktivit manažerů, ale i 

všech ostatních pracovníků. Slovo proces je možná jedno z nejpoužívanějších slov ve firmách 

vůbec. Procesy se mohou realizovat, sledovat, zlepšovat, zkracovat, ale někdy také 

natahovat, zesložiťovat, brzdit. Procesy jsou všudypřítomné, ať jsou dobré nebo špatné, a ať 

je podnik nechává jejich osudu nebo je řídí [10].  

PROCES = je sled činností, které na sebe vzájemně navazují, vytvářejí tok postupující od 

jednoho člověka k druhému a tvoří hodnotu. Každý proces má určité vstupy, určité výstupy a 

spotřebovává určité zdroje. Každý proces je spuštěn určitou událostí. Procesy tedy rozhodně 

musí být určitým způsobem nastavené a musí být řízené, jinak by zavládl úplný chaos.  

2.2.1  ÚROVNĚ A PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ  PROCESŮ  

Míra řízení je v různých organizacích a systémech různá. Nejlepší je, když „každý ví, co má 

dělat”, když procesy zdánlivě „samy od sebe fungují”, nebo ještě lépe se samy od sebe 

zlepšují. To může nastat pouze díky dobře nastavenému, dobře poskládanému a stejně 

smýšlejícímu týmu lidí a díky dobře fungujícím technologiím. Lidé a technologie ovlivňují 

fungující procesy nejvíce. Základem manažerské práce při řízení procesů je sestavení činností, 

technologií a lidí do procesů, zařazení všech činností do organizační struktury a jejich 

přiřazení konkrétním pracovníkům na konkrétních pracovních místech. Dennodenní prací je 

pak koordinování činností, procesů a řešení a rozhodování výjimečných situací, které 

nastávají. Velmi klíčová je schopnost organizace průběžně procesy zlepšovat [42].  

Úrovně řízení vystihuje model zralosti CMM (Capability Maturity Model) uvedený v Tab. 1 

[42]: 

Tab. 1 Model zralosti procesů uvnitř podniku 

 ÚROVEŇ PROCESNÍ CHARAKTERISTIKA 

0 Neexistující řízení Procesy a jejich řízení jsou zcela chaotické 

1 Počáteční (Initial) Procesy jsou realizovány ad hoc (neformálně) 

2 Opakované (Repeatable) 
Dodržuje se určitá kázeň nezbytná pro provádění základních 
opakovaných procesů 

3 Definované (Defined) Procesy organizace jsou zdokumentovány  

4 Řízené (Managed) Procesy jsou řízeny a provádí se měření jejich výkonnosti 

5 Optimalizované (optimized) 
Procesy jsou trvale zlepšovány, existuje inovační cyklus na 
procesech a řízení 

https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
https://managementmania.com/cs/pracovni-misto
https://managementmania.com/cs/koordinovani
https://managementmania.com/cs/model-zralosti
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Existují základní tři přístupy k řízení činností a procesů v organizaci [10]. 

Funkční přístup (funkční řízení) - byl definován již v roce 1776 Adamem Smithem a vychází z 

tradiční dělby práce podle specializace a je založen na rozložení práce na nejjednodušší úkony 

tak, aby byly jednoduše proveditelné i nekvalifikovanými pracovníky. Funkční přístup vede k 

dělení práce s důrazem na jednoduché činnosti. To vede k rozdělení práce mezi organizační 

jednotky, které jsou rozdělené na základě odborností (funkcí). 

Procesní přístup (procesní řízení) - dává do popředí toky činností jdoucí napříč organizací, 

tedy procesy. Zejména opakované procesy. Procesní přístup je tedy oproti tradičnímu 

vertikálnímu funkčnímu přístupu založenému na navrhování a změnách formálních 

organizačních struktur zaměřen více horizontálně - na procesy. Procesní přístup se stal 

doslova hitem v 90. letech 20. století, kdy se začalo intenzivně hovořit o procesech a 

reengineeringu a to mimo jiné díky intenzivnímu nástupu moderních informačních a 

komunikačních technologií, které umožnily radikálnější změny procesů v organizacích. 

Projektový přístup (projektové řízení) je způsob řízení, kterýž je uplatňován na projekty, tedy 

takové procesy, které jsou unikátní, jedinečné a často se nalézá jejich optimální řešení až v 

průběhu realizace. Na rozdíl od procesního řízení, které je zaměřeno na opakované procesy, 

je projektové řízení zaměřeno na unikátní procesy.  

2.2.2  ŘÍZENÍ  VÝROBY NA ÚRO VNI  PODNIKU 

Stupně řízení na úrovni přehledně vystihuje obrázek 7. 

Obr. 7 Schéma úrovní řízení výroby na úrovni podniku 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY 

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ VÝROBY 

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ  

HMOTNÝ TOK 

Vyráběné množství 
Nákup 
Termíny 

Výrobní program 
Kapacity strojní i lidské 
(Obsah kompetence) 

Využití kapacit 
Stavy zásob 
Dodací pohotovost 

Ekonomické a  
sociální důsledky taktiky (např. 
existence úzkých míst) 

Ekonomické a sociální důsledky 
výrobní strategie 
(např. vedoucí pozice v nákladech) 
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Strategické ř ízení  výroby  

Strategické řízení uskutečňuje vrcholový management firmy, zakládá se na externích 

znalostech a externích zdrojích informací. Strategický management výroby nelze uplatňovat 

bez ohledu na celkovou strategii a cíle firmy jako takové.  Rozhodující postavení však zaujímá 

strategie výroby, od kterého se následně odvíjí řada dílčích strategických záměrů. Strategický 

management lze charakterizovat třemi následujícími aspekty: 

 koncepce výrobek/trh – určení rozsahu výkonů a vymezení základních trhů, 

 koncepce zdrojů – základní určení zdrojů a jejich rozsahu z hlediska určeného rozsahu 

výkonů, 

 koncepce vytváření konkurenční pozice – určení strategických záměrů z hlediska 

konkurenční výhody, její vazby na tržní segment. 

Taktické ř ízení  výroby  

Úkolem taktického managementu výroby je uskutečnění strategie, která by umožnila 

konkurenční výhodu v daném systému výrobků a v požadovaném výrobním systému. Jde o 

střednědobé plánování výroby v souladu s přijatou výrobní strategií, zajišťuje útvar 

s celopodnikovou působností na úrovni středního managementu. Jedná se o následující 

rozhodnutí: 

 rozhodnutí výrobku – realizace výrobkové politiky, 

 rozhodnutí o projektu vybavení výrobního systému, 

 rozhodnutí o projektu organizace výrobního procesu. 

Operativní  ř ízení  výroby  

Operativní řízení výroby je nejnižším stupněm v řídící hierarchii a je založeno na využití 

základních informaci, rychlé době rozhodování, na nejvyšší aktualizaci vstupních dat a sběru 

dat o průběhu výrobního procesu. Dochází zde k další konkretizaci základních cílů výrobního 

managementu, tj. cíle věcného, hodnotového a humánního. Operativní řízení výroby 

představuje řadu úzce navazujících rozhodovacích i výkonných činností. Zejména se jedná o:  

 operativní plánování,  

 operativní evidenci výroby,  

 vlastní řízení průběhu výrobního procesu, 

 aktualizaci informační základny. 

Na této úrovni se provádí operativní evidence výroby, která slouží jako zpětná informační 

vazba pro nadřízené řídící složky o skutečném průběhu výroby. 
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2.2.3  SYSTÉMY PRO PLÁNOVÁN Í A  ŘÍZENÍ  VÝROBY  

V současné době jsou mezi podniky rozšířené následující koncepty plánování a řízení výroby: 

 systémy MRP – MRP I., MRP II. a ERP, 

 systém OPT, 

 koncepce Just-in-Time, 

 systém Kanban, 

 systém BOA, 

 systémy APS. 

V následujícím textu budou jednotlivé systémy stručně popsány. 

Systémy MRP  

MRP I. (Material Requirement Planning) je, jak z anglického názvu vyplývá, plánování 

materiálových potřeb výroby. Tento koncept je zaměřen spíše na řízení zásob materiálu než 

na plánování a řízení průběhu výroby. Jedná se o adresné objednávání materiálu podle 

skutečných potřeb výroby.  

Výpočet plánu potřeby materiálu (analýza MRP) – na základě hrubého rozvrhu výroby (počty 

výrobků, které musí být dokončeny pro jednotlivé časové intervaly, zpravidla týdny). Hrubý 

rozvrh výroby je stanoven na základě objednávek, předpovědi poptávky. Při plánování 

potřeby materiálu se bere v úvahu i stav disponibilních zásob.  

Různé aplikační programy používají různé přístupy a různé algoritmy, ale ve všech případech 

je základem pro vyhodnocení potřeb vždycky tzv. kusovník (BOM - Bill of Material), který pro 

každý vyráběný díl (ať už se jedná o díl z prvovýroby, montážní podsestavu či finální výrobek) 

udává kolik a jakých komponent je k jeho výrobě potřeba [41].   

Tento způsob byl v plánování výroby dominantní zhruba do roku 1980. Poté byl postupně 

vytěsňován ucelenějším plánováním MRP II. 

MRP II. (Manufacturing Resource Planning) je systém plánování výrobních zdrojů, který 

slučuje materiálové potřeby s kapacitními požadavky. Vzniklo tak těsnější propojení 

objednávek materiálu s podrobnými rozvrhy výroby a kapacitními propočty. Vznikl tak 

ucelený koncept plánování a řízení výroby [48].  

ERP (Enterpise Resource Planning) neboli plánování podnikových zdroj zajišťuje všechny 

informace potřebné pro rozhodování. Jedná se o komplexní softwarový balík, umožňující 

účelně a efektivně řídit podnikové zdroje. ERP systémy integrují veškerá data a procesy 

organizace do unifikovaného celku -  např. systémy Microsoft Business Solutions – Navision 

a SAP R/3, který v současné době patří mezi nejčastěji využívaný systém v podnikové praxi. 

https://managementmania.com/cs/manufacturing-resource-planning
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Výhody systémů MRP: 

 možnost v libovolném čase určit stav zásob, 

 možnost v libovolném čase určit stupeň zpracování libovolné zakázky, 

 snížení stavu zásob a s tím spojených nákladů, 

 zkrácení průběžných dob, 

 kompatibilita s klasickými způsoby účtování. 

Nevýhody systémů MRP: 

 pracují s pevnou velikostí dávky a s pevně stanovenou průběžnou dobou výroby, 

protože plánování je uskutečněno podle informací vycházejících pouze z hrubého 

rozvrhu, nebere se v úvahu skutečný průběh výroby (může docházet ke zvyšování 

zásob z důvodu odchylek od plánu výroby), 

 jsou náročné na výpočetní techniku - nelze se obejít bez podpůrného softwaru. 

Využití: převážně v případě složitější kusové a sériové výroby, kde jsou výrobci schopni 

garantovat krátké termíny dodávek (strojírenství, elektrotechnika a elektronika) [45].  

Optimized Production Technology (OPT)  

Tento koncept, volně přeložený jako technologie optimální výroby, který byl vytvořen 

izraelským výzkumníkem E. M. Goldrattem v 80. letech, je zaměřen na optimalizaci výrobních 

toků (průchodu součástí, výrobků atd. výrobním procesem) cestou maximálního využívání 

kapacit úzkoprofilových pracovišť, tzv. bottlenecks (úzkých míst). Systém OPT, který se stal 

jedním ze základních kamenů Teorie omezení, původně nesl název Optimized Production 

Timetables, později byl přejmenován na Optimized Production Technology (OPT). Tato 

technologie byla vytvořena pro plánování výroby podniku s ohledem na existující úzká místa 

ve výrobním procesu [17]. 

V souladu s tvrzením, že dosahování lokální efektivnosti v místech, kde neexistuje omezení, 

je kontraproduktivní, se plánování výroby podřizovalo pouze místům ve výrobním procesu, 

která svou kapacitou určovala tempo výstupu.  

 

Systém OPT plánování rozděluje na dvě etapy:  

Předběžné plánování začíná odhalením úzkých míst a identifikací kritických a nekritických 

výrobních zdrojů, pokračuje zaplánováním přijatých zakázek na základě volné disponibilní 

kapacity všech zdrojů s ohledem na požadovaný termín zákazníka, dochází tedy ke zpětnému 

plánování.  
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Finální plánování: „dopředné“ rozplánování činnosti úzkého místa v čase „0“ s ohledem na 

jeho co možná nejvyšší využití a postupuje se dopředu po směru výrobního procesu. 

Výhoda OPT: redukce průběžných dob a celkové zvýšení průchodnosti výrobního systému. 

Systém OPT je lépe přizpůsoben dynamickým podmínkám firem sledujících strategie 

odlišnosti než nákladově orientované koncepty MRP a MRPII 

Nevýhoda OPT: do dnešního dne, bohužel, nebyl kompletně zveřejněn algoritmus, který 

v systému OPT zajišťuje rozvrhování kritických zdrojů. Proto lze jen těžko posoudit vhodnost 

systému pro různé typy výrob [39]. 

Vzhledem k tématu disertační práce bude tento systém plánování podrobně popsán po 

vysvětlení pojmů a myšlenek TOC. 

Just- in-t ime (JIT)  

Základní ideou JIT (v překladu právě včas, ale obyčejně se nepřekládá) je výroba pouze 

nezbytných položek v potřebné kvalitě, v nezbytných množstvích, v nejpozději přípustných 

časech.  

JIT je orientován na eliminaci pěti základních druhů ztrát plynoucích z [48]:  

 nadprodukce, 

 čekání, 

 dopravy, 

 udržování zásob, 

 nekvalitní výroby. 

Koncepce JIT je chápána jako firemní filozofie řízení výroby, jejíž cílem je průběžné zlepšování 

a eliminace ztrát cestou aktivizace všech pracovníků a výrobního zařízení. Principem JIT je 

zajištění jednotlivých materiálních subdodávek do výroby tak, aby byly k dispozici přesně v 

ten moment, kdy mají byt použity ve výrobním procesu. Minimalizuje se pohyb materiálu v 

podniku a výrobní linky jsou organizovány tak, aby se co nejvíce snižovaly skladovací a 

dopravní náklady. 

Autorem konceptu JIT je japonská automobilka Toyota, proto se také používá alternativní 

název Toyota Production System (výrobní systém Toyota). Základy JIT byly položeny již v roce 

1926, ale největší rozmach nastal až v 80. letech 20. století v Japonsku a USA [25]. 

Předpoklady pro aplikaci JIT  - minimum konstrukčních změn a odchylek, zúžení rozsahu 

výrobků, stabilní podnikatelské prostředí (stabilní poptávka, spolehlivost dodavatelů, vysoká 

kvalita subdodávek), vysoká úroveň komunikace mezi pracovníky podniku a dodavateli, 

automatizovaná výroba ve velkých objemech, spolehlivé zařízení, plné využití výrobních 
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zdrojů, minimální zásoby, totální řízení jakosti, aktivní účast pracovníků na implementaci JIT, 

vedoucích i řadových, velmi flexibilní pracovní síla. 

Možné přínosy JIT – redukce zásob a rozpracované výroby, redukce výrobních a skladovacích 

prostor, kratší průběžné doby, kratší seřizovací časy, vyšší využití výrobních zdrojů, vyšší 

produktivita, jednodušší řízení, snížení režijních nákladů, zvýšení kvality. 

Možné nevýhody JIT – zhoršení podmínek pro zákazníka a omezování subdodavatelů 

(výrobní otroctví); závislost na subdodavatelích, vysoké nároky na dopravu, značné náklady 

na zavedení JIT, přínosy se většinou dostaví až po čase. 

Použití JIT v praxi: JIT používá podnik tehdy, pokud chce minimalizovat dopravní a skladovací 

náklady. Aplikace JIT ovšem klade velmi vysoké nároky na naprosto přesnou koordinaci všech 

souvisejících procesů a toků [17].  

KANBAN –  japonská varianta JIT  

Flexibilní, na principech JIT vybudovaný samoregulační systém řízení výroby, používaný 

zejména v Japonsku. Základním informačním nosičem jsou zde kanbany (japonské označení 

pro štítek nebo kartičku), plnící funkce objednávek a průvodek. Výroba probíhá na základě 

výrobní karty, která stanoví příkaz ke zpracování určitého počtu polotovarů. Pracoviště, 

kterému dochází zásoba součástí určitého druhu, vystaví transportní kanban (požadavkovou 

kartu) a spolu s prázdným přepravním kontejnerem jej odešle na pracoviště, které tyto 

součásti dodává. Přijetí požadavkové karty opravňuje k přesunu polotovarů výrobního 

pracoviště na pracoviště spotřeby. 

Základní pravidla pro fungování Kanban systému [17]: 

4. Personál následujícího procesu je povinen odebrat dílce z předcházejícího 

procesu, tak jak to předepisuje příslušná Kanban karta (množství, typ...). 

5. Výrobní personál může vyrábět jen to, co mu povoluje výrobní Kanban karta. 

6. Pokud na pracovišti nejsou k dispozici žádné Kanban karty, nesmí být realizována 

žádná činnost (doprava, výroba). 

7. Kanban karty jsou vždy přepravovány společné s paletami a dílci (kromě jejich 

návratu). 

8. Výrobní personál odpovídá za to, že jen výrobky se stoprocentní kvalitou budou 

vloženy do palet pro následující proces. Pokud se vyskytne chyba, následuje stop 

celého procesu a odstranění chyby tak, aby se nemohla opakovat. 

9. Inicializační počet Kanban karet musí být postupně redukován, provázanost 

procesů se musí zvyšovat, snížení zásob odkrývá problémy a umožňuje tak jejich 

eliminaci. 
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Snahou tohoto systému řízení je co nejdokonalejší přizpůsobení se (harmonizace) průběhu 

výroby materiálovým tokem. Hlavním cílem systému Kanban je na každém stupni výroby 

podporovat "výrobu na objednávku", která umožňuje bez větších investic redukovat zásoby 

a zlepšuje přesnost plnění termínů [4]. Tento princip umožňuje s pomocí počtu přítomných 

karet Kanban v systému kontrolovat a řídit rozpracovanost výroby a tedy i výšku zásob v 

rozpracování výrobě a velikost průběžné doby. 

Předpoklady zavedení Kanban systému [39]: 

 vyškolený, ale hlavně motivovaný personál, 

 vysoký stupeň opakování výroby, bez velkých výkyvů v poptávce, 

 vzájemně harmonizované kapacity, 

 rychlé postupy přetypování zařízení, 

 připravenost personálu v případě zvýšeného poptávky dělat přesčasy (částečná 

pružnost kapacit), 

 rychlé odstranění poruch by měli zvládnout dobře vyškolení operátoři zařízení, 

 výkonná kontrola kvality přímo na pracovišti, 

 připravenost managementu na všech úrovních delegovat pravomoci, 

 správně navržený layout dílny, s tendencí k linkovému uspořádání (plynulé toky). 

Výhoda  KANBAN – navrácení funkce řízení zpět do dílny, kde lze přímo na místě přizpůsobit 

přísun materiálů a zpracování výrobních úkolů okamžitým požadavkům. Obejde se tak bez 

těžkopádného centrálního plánování a řízení, vyrábí a dopravuje se jen to, co je 

požadováno. Zákazníkem je každý následující proces (NOAC - Next Operation As Customer) 

[39]. V systému Kanban je celé řízení výroby podřízené finální montáži, která přímo reaguje 

na požadavky zákazníků. 

Využití KANBAN - systém KANBAN je nejvhodnější implementovat pro opakovanou výrobu 

stejných součástek s velkou mírou v odbytu. 

BOA (Belastungsorientierte Auftragsfreigabe )  

Systém BOA, v českém jazyce překládaný jako vytěžovací řízení, vznikl na univerzitě 

v Hannoveru, kde při výzkumu pracovních procesů zjistili, že omezování dílenských zásob 

(mezisklady) může být příčinou nadproporcionálních zpětných chodů a tedy časových 

prodlev (prostojů) [45].  

Na průběh výrobního procesu pohlíží nikoli deterministicky, ale stochasticky. Jako ústřední 

řídící veličinu nejčastěji používá zásobu na pracovišti a jako model k úplnému popisu 

výrobního procesu byl vytvořen model trychtýře, viz obrázek 8. 
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Trychtýř představuje pracovní systém, kterým může být jednotlivé pracoviště, skupina 

pracovišť, dílna atd. Zakázky, které vstupují do systému, představují stav zakázek. Výpusť 

trychtýře potom symbolizuje použitelné kapacity a objem trychtýře daný stav čekajících 

zakázek. 

 

Obr. 8 Trychtýř BOA. Zdroj: [54] – upraveno autorkou 

Principem systému BOA je tedy zaručit, že bude uvolňováno jen tolik zakázek, kolik je jich 

systém schopen zpracovat v daném plánovacím časovém intervalu. Důsledkem je, že se 

nehromadí výrobní úkoly a že jsou minimální čekací doby a tedy výroba probíhá průběžně. 

Systém má tedy stanovenu tzv. vytěžovaní hranici určenou maximální zásobou rozpracované 

(připravené) výroby pro dotyčné pracoviště [39]. 

Aby byl zajištěn rovnoměrný a plánovitý průběh výroby, musí být průběžná doba na všech 

pracovištích v průměru stejná. To znamená, že termínová závora určuje prostor časového 

naplánování, které se řídí požadavkem naléhavosti zakázky. Předpokladem použití metody 

je: 

 známé termíny odvádění zakázek, 

 disponovatelnost potřebným materiálem, 

 znalost kapacit, 

 znalost zatížení zakázkami uvolněnými a čekajícími na zpracování. 
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APS (Advanced Planning & Sched uling)  

Jedná se o moderní metody a algoritmy, které využívají ICT a SW řešení pro simulaci, 

optimalizaci a zefektivnění plánování výroby a logistiky [4]. APS pomáhají počítat složité 

plánovací algoritmy se zohledněním celé řady dalších faktorů, které by nebylo možné bez ICT 

ve výpočtu zohlednit najednou v reálném čase. 

Systémy APS zajišťují plánování pro celý složitý mezi-podnikový řetězec. Dokáží analyzovat a 

plánovat aktivity na základě informací od všech jeho účastníků. Jsou schopné modelovat 

realistická omezení ve výrobním procesu řetězci (viz teorie omezení). 

Systémy APS jsou nadstavbou ERP, orientují se především na plánovací aktivity, transakční 

aktivity jsou zajištěny ERP systémem (např. operativní zajištění materiálu - MRP). 

Pro zajištění efektivní spolupráce v rámci podniku je nutno zajistit integraci ASP s ERP. Ta je 

podporována všemi významnými dodavateli APS [39]. 

 

 

 

 



37 

2.3  Teorie  omezení  a  je j í  pr incipy   

Teorie omezení vznikla před více než čtvrtstoletím, přesněji v roce 1979 [50] jako prozaický 

výsledek přátelské pomoci mezi autorem teorie omezení (TOC) Eliyahu M. Goldrattem a 

majitelem podniku na výrobu klecí pro drůbež [31]. Goldratt, vlastním povoláním fyzik, 

aplikoval na problém svého přítele striktně logické zásady vědeckého přístupu, který 

každodenně uplatňoval ve svém pracovním životě. Ve svém řešení nepoužil žádné zavedené 

postupy známé z ekonomických a manažerských teorií, a dal tak vzniknout zcela nové teorii, 

která staví na přísných logických zásadách, systémovém přístupu a tzv. selském rozumu 

(common sense). 

Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je ucelená manažerská filozofie nabízející nový 

přístup k řízení a trvalému zlepšování činnosti organizací. Poprvé byla představena široké 

veřejnosti v roce 1984 v knize Cíl (The Goal) [20], jejímiž autory byli Eliyahu M. Goldratt a Jeff 

Cox. Kniha byla přeložena do desítek světových jazyků, včetně češtiny [14]. 

Autoři pojali celou knihu velice netradičně – veškerá problematika je vysvětlena nenásilnou 

románovou formou a to velice čtivou a poutavou. Vznikl vlastně román z výrobního prostředí, 

v kterém se objevují nové pojmy a zjednodušení řešených témat pomocí analogií z běžného 

života. Kniha se dočkala i filmového zpracování. Záměrem autorů bylo povzbudit manažery 

k zamyšlení, oprostit je od rutiny a zavedených postupů, místo aby jim bylo předloženo 

hotové řešení a obecné závěry. 

V předmluvě knihy [6] se E. M. Goldratt zamyslel, jestli lze celou teorii omezení shrnout do 

jedné věty. Nakonec prohlásil, že mu stačí jediné slovo – focus (zaměřit se). Je spousta 

odlišných definic anglického slovíčka focus, ale pro začátek stačí jedna z těch jednodušších: 

„Focus: doing what should be done“ (Zaměřit se: dělat to, co je potřeba udělat). Protože 

zaměřit se na všechno je synonymem nezaměřit se na nic. 

Hlavní myšlenkou TOC je, že všechny podniky (pomineme-li zvláštní případ neziskových 

organizací) usilují o dlouhodobé dosahování zisku. Primárním cílem podniků je vydělávání 

peněz, tzv. „making money“, a to nyní i v budoucnu [15]. 

Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je nutné se zaměřit na tzv. úzké místo podniku. S využitím 

navržených nástrojů a s respektováním dále popsaných principů lze tohoto cíle velice rychle 

dosáhnout. Měřítkem míry naplnění je soustava nových navzájem propojených ukazatelů. 
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2.3.1  STRUČNÁ HISTO RIE  TOC 

V době vzniku TOC dochází v západních ekonomikách, zejména v prostředí výrobních 

podniků, k zásadním změnám. Vývoj výrobních technologií se měnil pod taktovkou robotiky 

a informačních systémů, trhy vykazovaly stále větší nestálost a fragmentaci s velkým 

objemem globální konkurence, a úspěchy netradičních Japonských výrobních metod, jako 

např. Just In Time (JIT), jen ostřeji odrážely nutnost změny v západním světě managementu. 

Cestou k překonání této stávající krize byla nejprve utilizace nových a úspěšných metod řízení 

jako např. JIT, TQM nebo six sigma. Přes vysoké implementační náklady se úspěchy dostavily, 

ovšem tyto nebyly schopny adekvátně odpovědět sílícím hlasům po změně, která by 

odstranila hlubší příčiny krize managementu. Mnozí totiž spatřovali zásadní problém v 

dosavadní praxi řízení podle čísel, tedy v manažerském účetnictví, potažmo v jeho nákladové 

povaze [24]. 

Řešení problému nízké relevantnosti informací plynoucích z manažerského účetnictví mělo 

různé podoby, z nichž jedna z nejznámějších je Activity Based Costing (ABC). Její přijetí však 

nevyvolalo očekávanou reakci mezi praktikujícími manažery [24]. Snahy o změnu přicházely 

také vně účetní teorie. Na scénu manažerských a účetních teorií tak přichází teorie omezení, 

které redefinuje základní cíle a prostředky manažerského účetnictví. Hlavním rysem 

průtokového účetnictví je maximalizace průtoku, kterým podnik zvyšuje ziskovost svých 

aktivit. Koncept průtoku zdůrazňuje efektivnost celého systému. Naproti tomu nákladové 

účetnictví se orientuje na lokální efektivitu, čímž omezuje dosahování hlavního cíle 

organizace [1]. 

Jak již bylo výše uvedeno, počátek TOC je spojován s pragmatickým úkolem zvýšit výstup 

výrobního podniku. Goldratt pro tento účel vyvinul program, který během krátké doby 

ztrojnásobil stávající výkon podniku [1]. Své řešení pak prezentoval akademické obci a popsal 

v něm základní stavební kameny svého přístupu. 

 

2.3.2  SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP  TOC 

Základním rysem TOC je systémový přístup k řízení podniku. Goldratt využil již zavedené 

teorie systémů k lepšímu pochopení podnikových procesů a aktivit s cílem identifikovat 

hlavní příčiny nedostatečného výstupu konkrétního systému. 

Systém je obecně chápán jako skupina prvků, které jsou ve vzájemné interakci 

prostřednictvím vazeb a jsou arbitrárně ohraničeny od vnějšího okolí systému [17]. Tyto 

prvky se pak snaží chovat takovým způsobem, který umožňuje sledování určitého cíle či účelu 

celého systému. 
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V kontextu podniku jako organizace pak můžeme identifikovat řadu prvků uvnitř systému 

(zaměstnance, týmy, podniková oddělení atd.) a vně systému, tedy prvky okolí (např. 

dodavatelé a odběratelé). V závislosti na míře podrobnosti popisu systému pak můžeme 

nejobecněji popsat celý systém jako tzv. černou skříňku (black box), ve které se vstupy z okolí 

mění na výstupy do okolí [3]. 

Na obrázku 9 jsou také znázorněny zpětné vazby systému. Ty slouží k ohodnocení kvality či 

adekvátnosti výstupů a vstupů. Na základě těchto hodnocení se pak přenáší informace pro 

případnou korekturu prvků systému, vstupů, nebo jejich kombinace tak, aby se docílilo 

optimálního stavu. 

 

Obr. 9 Obecný systém, zdroj [38] – upraveno autorkou 

S ohledem na vzájemnou interakci jednotlivých prvků systémů je potřeba sledovat dopad 

přijatých korektur na systém jako celek, tedy snahou není optimalizace jednotlivých prvků a 

subsystémů, nýbrž optimalizace celého systému s ohledem na jeho cíl [38].  

TOC používá logiku procesního uspořádání a systém připodobňuje k řetězu (viz obr. 10), který 

se skládá z různě silných článků. Pro zhotovení určitého výrobku je zapotřebí sled předem 

daných činností, počínaje zpracováním objednávky a objednáním materiálu, výrobními a 

kontrolními činnostmi a expedicí a evidencí konče. Hladký průběh vzniku daného výrobku 

pak záleží na kvalitě jednotlivých procesů. Tímto se TOC dostává k metafoře řetězu, kde každý 

článek reprezentuje nějaký proces. Pokud podnik chce dosahovat optima celého systému, 

tento požadavek je nutné přeformulovat na pevnost řetězu [3]. 
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Obr. 10 Řetěz jako obraz systému 

Pevnost řetězu je dána pevností  nejslabšího  článku.  Tento  článek  označuje  Goldratt  jako 

systémové omezení,  které  zabraňuje  systému  v dosahování  optimální  úrovně  výstupu. 

Logickou akcí po objevení takového omezení je toto omezení odstranit. Tím se zvýší pevnost 

celého řetězu a dojde ke zvýšení úrovně výstupu. Ovšem jen na úroveň odpovídající dalšímu 

omezení, které se zákonitě v systému objeví. Pokud by tomu tak nebylo, dosahoval by podnik 

neomezeného výstupu. 

V praxi se ovšem Goldratt setkával s naprosto odlišným přístupem zvyšování výstupu, či 

obecně dosahování cíle systému. Místo posilování nejslabšího článku systému se podniky 

orientují na posilování všech článků systému. V metafoře řetězu to pak znamená, že se 

zaměřují na váhu řetězu [3]. Manažeři těchto podniků se, ve snaze dostát maximální 

efektivnosti své funkční jednotky, nesoustřeďují na skutečné omezení systému, ale obětují 

cenné organizační prostředky na neomezující články. Snaží se tedy pomocí lokální 

maximalizace dosáhnout globálního optima. Výsledkem této snahy je pak, za cenu 

neospravedlnitelných nákladů, nulové zvýšení výkonu systému. Tuto skutečnost výstižně 

shrnuje Schragenheim [38], když říká, že suma lokálních optim se nerovná optimu celého 

systému. 

Cíl  systému  

V předešlém textu byla několikrát zmíněna funkce cíle či účelu systému. Cíl hraje v TOC velmi 

důležitou roli, jelikož se od jeho stanovení odvíjí prostředky, kterými je dosahován. Goldratt 

koncepci cíle věnuje velkou pozornost a svůj pohled na účel podniku později dále 

rozpracovává a modifikuje. Ve své knize The Goal [15] se pomocí hlavní postavy Alexe snaží 

identifikovat hlavní cíl podniku. Ve svých úvahách zpochybňuje příklady cílů jako je produkce 

výrobků, zaměstnání, kvalita, efektivita, technologie nebo odbyt. Výsledkem jeho snažení je 

identifikace obecného cíle podniku, kterým je vydělávání peněz, a to jak nyní, tak i 

v budoucnu [13].  
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Jakmile je cíl systému znám, jsou mu podrobeny veškeré aktivity uvnitř systému tak, aby 

naplňování cíle bylo co nejvyšší. Systém, tak jak byl popsán, se ovšem skládá z prvků a 

subsystémů, které se nenachází na téže úrovni. Je proto nutné globální cíl formulovat s 

ohledem na jeho relevanci k jednotlivým úrovním systému. Zde přichází na řadu již zmíněné 

dogma, které globální cíl formuluje jako celkové optimum podniku a lokální cíle, tedy takové, 

které jsou odvozené z cíle celkového, pak spočívají v dosahování maximální efektivity 

založené na minimalizaci nákladů v souladu s evaluačními principy podniku [20]. I v tomto 

případě ovšem platí, že suma lokálních optim není rovna optimu globálnímu. 

2.3.3  ÚZKÉ MÍSTO  

Teorie omezení vychází z předpokladu, že žádný systém nebude nikdy tak vyvážený, aby 

v něm nebylo úzké místo. Pokud by toto tvrzení nebylo pravdivé, podniky by dosahovaly 

nekonečného zisku. 

ÚZKÉ MÍSTO (Bottleneck) = omezení, které snižuje výkon celého systému. Většinou se jedná 

o pracoviště, které je kapacitně nejméně výkonné a brzdí tedy plynulost materiálového toku 

výrobou. Úzké místo může být ale i vně podniku – kdekoliv v dodavatelském nebo 

odběratelském řetězci, úzkým místem může být i samotná poptávka. 

Termín bottleneck (hrdlo lahve) je převzat z metafory: „Zásoby jsou voda“. Množství výstupu 

z podniku je stejně jako voda vytékající z lahve limitováno šířkou výstupního otvoru—tedy 

hrdlem lahve (bottleneck). Rozšířením hrdla lze zvýšit množství vytékané vody o různou 

frekvenci [33]. 

Pokud podnik chce dosáhnout vyššího stupně naplnění svého cíle, je nutné zaměřit se 

především na úzké místo. Úzké místo, jak již bylo popsáno výše, je přirovnáváno k 

nejslabšímu článku řetězu. Pokud tedy chceme, aby byl pevnější řetěz, musíme posílit jeho 

nejslabší článek. Je zřejmé, že s každým odstraněním nejslabšího článku (úzkého místa) se 

objeví další omezení na jiném místě řetězu a posilování úzkých míst se tak stává nikdy 

nekončícím procesem. Praxe dokazuje, že prvotní omezení jsou uvnitř podniku. Po jejich 

odstranění se úzké místo, které omezuje organizaci v dosahování vytyčeného cíle, přesune 

mimo podnik.  

Existují dvě základní rozdělení systémových omezení [3]: 

1. Omezení vůči hranicím systému: mohou být interní nebo externí. Obecně platí, 

že interní omezení je lépe kontrolovatelné a tudíž upřednostňované. Jako příklad 

lze uvést omezení v podobě stroje, oddělení podniku, či kapitálových možností 

podniku. Externí omezení zásadním způsobem ovlivňují výkon podniku a spadají 

pouze do sféry jeho nepřímého působení. Takovým omezením může být typicky 

trh, dodavatel nebo legislativa.  
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2. Fyzická reálnost omezení: dělíme na fyzická a nefyzická. Omezení prvního typu 

jsou nejsnáze identifikovatelné a také nejlépe odstranitelné. Jejich přítomnost v 

systému je ovšem oproti nefyzickým omezením poměrně malá. Příkladem může 

být opět stroj či materiálové zdroje. Nefyzická omezení zpravidla spočívají ve 

špatné podnikové politice. Jejich identifikace a odstranění je těžší např. z důvodu 

odporu zainteresovaných stran systému. Typickými nefyzickými omezeními jsou 

špatně definované procesy, pravidla ale také např. nepsané zvyklosti a kulturní 

aspekty.  

Toto obecné rozdělení se při aplikaci ve výrobním podniku zužuje na sedm kategorií, které 

poskytují větší oporu v hledání a identifikaci konkrétních omezení [38]: 

1. Trh: V dnešní ekonomické situaci bývá poptávka jedním z nejčastějších typů 

omezení. Kdykoli je poptávka menší než výrobní kapacita podniku, stává se trh 

aktivním omezením. Uvádí se poměr 10 % fyzických ku 90 % nefyzických omezení 

[37]. 

2. Zdroje: Za zdroje se považují zaměstnanci, pracoviště nebo stroje. Kdykoli je 

kapacita zdroje menší, než jsou nároky na něj kladené, je považován za aktivní 

omezení.  

3. Materiál: Týká se používaných surovin a zásob při výrobě. Pokud podnik trpí 

nedostatkem materiálu, popřípadě je materiál nekvalitní, hovoří se o aktivním 

materiálovém omezení.  

4. Dodavatelé: Pokud se podnik potýká s nespolehlivostí dodavatelů, nebo s jejich 

dlouhými dodacími lhůtami, které nevyhovují tržním požadavkům, jedná se o 

aktivní omezení. Jak je z tohoto popisu patrné, dodavatelské omezení je 

charakterově odlišné od omezení materiálového.  

5. Kapitál: Finanční omezení nastává tehdy, pokud se podnik potýká s problémem 

nedostatku finančního krytí, tedy s nedostatečným cash-flow. Nejedná se o 

rozpočtové omezení, ale o skutečnost, kdy je podnik z jedné strany omezen 

platbami svých odběratelů a z druhé strany splatnými závazky vůči dodavatelům.  

6. Znalosti a kvalifikace: Pokud se podnik nalézá v situaci, kdy mu jeho znalosti 

nejsou schopny odpovědět na otázku, jak dosáhnout úspěchu na trhu, hovoří se o 

aktivním znalostním omezení. Toto omezení je podobné jako u zdrojů. Kdykoli 

podnik nevyužívá své znalosti na maximum a jejich zvýšení by vedlo k růstu zisku, 

jedná se o toto omezení.  

7. Firemní politika: Náleží do nefyzických omezení a zahrnuje již zmíněné podoby 

ustálených způsobů myšlení, nepsaných pravidel, dokumentů a kulturních 

zvyklostí. Jakékoli normy a hodnoty, které brání ve zvýšení výkonu organizace, 

jsou považovány za aktivní omezení.  
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2.3.4  UKAZATELE TOC  

Goldratt ve své práci [13] poukazuje na to, že stávající finanční ukazatele nákladového 

účetnictví, mezi které patří: 

 čistý zisk (net profit), 

 návratnost investic (Return on Investment – ROI), 

 cash flow. 

jsou nedostatečné pro vyjádření aktuálního stavu podniku. Považuje je za hodnoty, kterým 

rozumí akorát majitelé, podnikový management a banky. Pro řízení chodu podniku nemají 

valný význam. S klesající úrovní managementu se vytrácí srozumitelnost a jasný cíl. Přitom 

právě dobrá znalost cílů podniku a schopnost je při každodenním rozhodování naplňovat, a 

to navíc všemi zaměstnanci, se jeví jako jedna ze základních podmínek úspěšné firmy [33]. 

Všechny problémy nákladového účetnictví se tedy odráží v jeho lokálních ukazatelích, které 

neplní požadovanou funkci poskytování správných informací pro řízení podniku. TOC nabízí 

vlastní soustavu ukazatelů, které lépe odrážejí flexibilní povahu dnešních podniků a 

překonávají mezeru mezi globálními finančními metrikami a ukazateli efektivity na provozní 

úrovni.  Při jejich tvorbě vycházel Goldratt opět z globálního cíle podniku, kterým je zisk nyní 

i v budoucnu. 

Z výše popsaného důvodu nabízí TOC vlastní ukazatele: 

PRŮTOK  (Throughput)  

= peníze, které podnik obdrží za prodej svých hotových výrobků. V praxi je průtok vyjadřován 

jako tržby z prodeje vlastních výrobků snížené o veškeré variabilní náklady nebo 

zjednodušeně jako tržby snížené o přímý materiál, jinými slovy se jedná o příspěvek na krytí 

fixních nákladů a zisku 

ZÁSOBY (Inventory)  

= peníze vydané na nákup potřebných komponent (surovin, polotovarů a zboží) na výrobky, 

které ještě nebyly prodány. Z pohledu TOC jsou zásoby vnímány jako ztráta, protože se jedná 

se o peníze, v kterých je vázán kapitál. 

VÝROBNÍ  NÁKLADY (Operating Expense)  

= peníze vydané na vlastní transformaci zásob na prodejné výrobky, jedná se o peníze 

potřebné k přetváření zásob na průtok. Zahrnují všechny náklady přímé i nepřímé práce, 

provozní náklady na výrobní zařízení, energie. 
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Teorie omezení vychází z předpokladu, že maximalizace průtoku spolu s minimalizací zásob 

a provozních nákladů, maximalizuje generování peněz jak v současnosti, tak i z hlediska 

dlouhodobého horizontu, což je základním posláním každého podniku [37]. Goldrattem 

navržené provozní ukazatele jsou jednoduché, srozumitelné a velice rychle a transparentně 

informují o situaci podniku. 

 

Změna provozních ukazatelů má přímý vliv na výše uvedené finanční ukazatele [33]: 

 Zvýšení průtoku – zvýšený průtok znamená, že firma prodává více výrobků při 

udržování konstantní úrovně zásob a provozních nákladů. Zvýšení průtoku tak přímo 

zvyšuje hodnotu čistého zisku, ROI i cash flow. 

 Snížení zásob – snížení zásob při konstantním průtoku a provozních nákladech přímo 

ovlivňuje ROI a cash flow. 

 Snížení provozních nákladů – při zachování výše průtoku a zásob má snížení 

provozních nákladů za následek zlepšení všech tří finančních ukazatelů. 

 

Goldratt zastává názor, že by se měly podniky zaměřit na zlepšení provozních ukazatelů v tom 

pořadí, jak byly uvedeny [12]. To znamená, že by se měla nejprve hledat opatření pro zvýšení 

průtoku, poté pro snížení zásob a až naposledy pro snížení provozních nákladů. Vychází 

přitom z předpokladu, že snižování zásob a provozních nákladů má své hranice, kdežto pouze 

zvyšování průtoku může garantovat trvalé dosahování primárního cíle podniku a tím je 

dlouhodobé generování zisku. 

2.3.5  NÁSTROJE TOC  

Teorie omezení zahrnuje dvě významné skupiny technik: 

 metody zabývající se fyzickým omezením ve výrobě, mezi které patří Pět kroků 

k neustálému zlepšování (Five Focusing Steps for Ongoing Improvement) a systém 

plánování Drum-Buffer-Rope 

 nástroje k odstranění generického konfliktu – Proces vyvozování (The Thinking 

process) 

Proces vyvozování může být využit až po aplikaci metod řešících fyzické omezení v produkci.  
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Pět kroků k  neustálému zlepšování  (Five Focusing Steps for  Ongoing 

Improvement):  

E. M. Goldratt ve své knize [14] předkládá návod k řízení úzkého místa v podobě pěti 

základních kroků: 

1. Najdi omezení systému (úzké místo). V tomto kroku dochází k identifikaci úzkého 

místa – výrobního zdroje s nejnižší kapacitou. 

2. Rozhodni, jak ho lépe využít. Přijetím příslušných opatření dochází k navýšení 

kapacity úzkého místa a lepšího zprůchodnění materiálového toku. 

3. Podřiď vše ostatní provedenému rozhodnutí. Všechny ostatní zdroje se musí 

přizpůsobit tak, aby vytížení úzkého místa bylo maximální, bylo dostatečně 

ochráněno před výkyvy v materiálovém toku, ale zároveň zásoby rozpracované 

výroby nepřevyšovaly únosnou mez. 

4. Pozvednutí omezení. Nevedou-li kroky 2 a 3 k odstranění úzkého místa, je nutné 

pozvednou výkon úzkého místa razantnějšími opatřeními, aby vyhovovalo tržní 

poptávce. 

5. Je-li úzké místo odstraněno, cyklus se opakuje návratem ke kroku č. 1 

 

Systém Dům -Buffer-Rope (Buben-Zásobník -Lano)  

Tento nástroj je provázán s prvními třemi Goldrattovými kroky neustálého zlepšování. Drum 

představuje úzké místo, které udává jako buben tempo celému výrobnímu procesu. Nejdříve 

musí být identifikován, poté následují přijatá opatření k jeho lepšímu využití, aby výstup 

z úzkého místa byl maximální. Všechna ostatní pracoviště se musí tomuto tempu přizpůsobit. 

Zásobník (Buffer) potom tvoří ochranu bubnu (úzkého místa) před kolísáním materiálového 

toku na předchozích výrobních zdrojích. Zásobníky jsou umísťovány většinou v páru – jeden 

před bubnem a druhý, tzv. expediční na konci výrobního procesu, aby vznikla časová rezerva 

a potvrzený termín dodání byl skutečně dodržen. Lano (Rope) potom slouží jako vodítko pro 

uvolňování materiálu do výroby, aby nevznikaly zbytečně velké zásoby rozpracované výroby. 

Vzhledem k tématu disertační práce se zaměřením na úzké místo ve výrobě, budou oba tyto 

nástroje podrobně rozebrány v metodické části. 

Proces vyvozování  (The Thinking process )  

Neustálé zlepšování výrobního procesu postupně vede k přesunutí omezení do oblasti 

podnikových pravidel a ustálených zvyklostí. Podle autora Teorie omezení dr. E. M. Goldratta 

jsou v řadě podniků pravidla používána bezmyšlenkovitě, i když mohou být reakcí na 

problémy, které již nejsou aktuální. Takováto omezení je pak velice těžké identifikovat a 

pozvednout. 
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Pro identifikaci a inovativní řešení složitých, nejasných nebo původně nepojmenovaných 

omezení a problémů proto TOC nabízí soubor vizualizačních technik pod souhrnným 

označením Proces vyvozování (Thinking process). 

Proces vyvozování vychází z předpokladu, že pro dosažení inovativního zlepšení je nezbytné 

najít odpovědi na tři základní otázky [33]: 

 Co změnit? (What to change?) 

 Na co to změnit? (What to change to?) 

 Jak změnu provést? (Haw to change?) 

K nalezení odpovědí na uvedené otázky se využívají diagramy založené na principu kauzality 

– postupném střídání příčin a následků. V terminologii TOC jsou tato schematická zobrazení 

označována jako stromy (viz tabulka 2). 

Tab. 2 Základní otázky a techniky využívané v procesu vyvozování (Zdroj [29] – upraveno) 

Otázka Co změnit? Na co to změnit? Jak změnu provést? 

Vizualizační 

technika 
Strom současné reality 

Diagram konfliktu 

(„Mizející mrak“) 
Strom předpokladů 

Strom budoucí reality Strom přechodu 

 

Strom současné reality (Current Reality Tree) se používá k identifikaci klíčových problémů 

(příčin), z nichž vyplývá současný nežádoucí stav (následky). V terminologii TOC jsou 

nežádoucí důsledky označovány jako UDEs (Undesirable Effects). Cílem je tedy nalézt jeden 

nebo malý počet klíčových problémů, které mohou vysvětlit všechny nebo téměř všechny 

nežádoucí následky (obdobně jako se v lékařství identifikuje nemoc na základě diagnózy jejich 

příznaků) a získat tak odpověď na otázku „Co změnit?“. 

Pokud je identifikován klíčový problém, je možné přistoupit k hledání odpovědi na otázku 

„Na co to změnit?“. Úspěšnému řešení dlouhou dobu přetrvávajících problémů zpravidla 

brání určitý konflikt. Konkrétní technikou, která se používá k identifikaci předpokladů 

tvořících základ takového konfliktu je Diagram konfliktu – někdy označován také jako 

„Mizející mrak“ (Evaporating Cloud). Jasné vymezení možných konfliktů způsobujících 

„přešlapování na místě“ a předpokladů, na kterých jsou založeny, vytváří základ pro nalezení 

skutečně efektivního řešení. 
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Podaří-li se najít efektivní řešení, je nutné ověřit, zda povede k odstranění většiny 

nežádoucích důsledků a také, zda případně nevyvolá vznik nových nežádoucích důsledků. 

K tomuto účelu se využívá Strom budoucí reality (Future Reality Tree). V opačném případě je 

nutné řešení modifikovat nebo najít řešení nové. 

Závěrečnou otázkou, na kterou je nezbytné najít odpověď je otázka „Jak změnu provést?“. 

Zde se pro identifikaci a konkretizaci možných překážek implementace navrhovaného řešení 

využívá Strom předpokladů (Prerequisite Tree) a pro označení a specifikaci činností vedoucích 

k překonání takto stanovených překážek Strom přechodu (Transition Tree). 

Dalšími stavebními kameny metody TOC jsou: 

 použití Sokratovské metody dotazování (kladení otázek tak, aby posluchač sám nalezl 

řešení), 

 techniky postavené na principech kauzality (následek → příčina → následek), 

 diagramy (stromy), které slouží k identifikaci toho, co, na co a jak změnit, 

 technika diagramu konfliktu (diagram mizejícího mraku), zobrazující kořeny 

problémů. 

Možnosti využití TOC v praxi jsou mnohé a orientují se na následující oblasti: 

 distribuce a SCM,  

 plánování a řízení výroby,  

 projektový management,  

 marketing,  

 průtokové účetnictví [1], [5] a [20]. 

2.3.6  KRIT IKA TOC 

V třicetileté existenci TOC byla její holistická filosofie, multi-metodologický přístup, 

koncepční myšlenky, nástroje a techniky podrobeny rozsáhlé analýze v odborných článcích, 

statích či akademických výzkumech. Její úspěchy v praxi jsou ilustrovány řadou úspěšných 

aplikací ve velkých výrobních podnicích jako je Boeing, General Motors, Ford Motor 

Company, Lucent Technologies, ale také v malých firmách neziskového či nevýrobního 

charakteru poskytujících služby od administrativy přes zdravotnické služby až po sektor 

vzdělávání.  
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Podle Mabinové [31] jsou úspěchy TOC ve výrobním sektoru tyto: 

 redukce doby realizace výroby od objednávky po dodání v průměru o 75 %, 

 redukce doby samotného výrobního cyklu v průměru o 66 %, 

 redukce objemu zásob v průměru o 50 %, 

 zvýšení průtoku/tržeb v průměru o 63 %, 

 zlepšení výkonu včasného dodání v průměru o 50 %. 

Přes tyto úspěchy čelí TOC také kritice, která se zaměřuje na tři hlavní okruhy TOC: 

1. výsledky TOC, 

2. koncept průtokového účetnictví, 

3. Thiniking process. 

 

Některé výsledky bývají v akademické literatuře kritizovány z důvodu sub-optimálních řešení 

ve specifických situacích při aplikaci TOC. Jedná se zejména o oblasti výroby např. při určování 

výrobních dávek, řazení dávek, sestavování výrobkového mixu a outsourcingových 

rozhodnutí. Odpůrci TOC argumentují tím, že optimální řešení jsou sice ideálem, ovšem 

většinou jsou v reálných situacích nepoužitelné. Tuto kritiku je nutné podrobit zevrubné 

analýze, kdy k takovým výsledkům dochází a zda jsou tyto výsledky TOC nutně špatné či méně 

použitelné. Tento fakt nicméně přispívá k určité nejasnosti v tom, která z metod je v 

jednotlivých oblastech upřednostňována. Ve většině srovnávacích studií je však TOC buďto 

vnímána jako lepší řešení nebo jako velmi vhodné doplnění tradičnějších metod pro eliminaci 

jejich nedostatků a nevýhod. Další oblastí související s publikovanými výsledky aplikací TOC 

je občasná interpretační nejasnost TOC pojmů u některých autorů, což místy vede k 

matoucím výsledkům při srovnávání s ostatními metodami [27]. Také způsob plánování 

výroby systémem OPT byl těžce přijímán v praxi, která se na pokyny nevyužívat některé 

kapacity výroby dívala nedůvěřivě. Přes solidní počáteční úspěchy systému OPT se, právě díky 

výše uvedenému způsobu uvažování, implementace OPT mnohdy setkávala s 

nepřekonatelnou hradbou nesouhlasu. Problémy systému OPT tímto ovšem nekončily. 

Společnost Creative Output Inc., která OPT komerčně nabízela, vybavila svůj produkt řadou 

opatření, bránící kupujícím podnikům blíže se seznámit s použitými algoritmy. Podniky se tak 

musely spokojit pouze s výsledným plánem výroby; neměly ovšem příliš informací, jak se k 

takovému výsledku došlo. Toto výrobní tajemství tudíž také přispívalo k častému 

nepochopení systému OPT [50].  
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Tyto skutečnosti1 nakonec vedly k tomu, že Goldratt společnost Creative Output opustil a 

začal se více soustředit na publikování svých myšlenek a rozvoj teorie omezení, kterou 

představil ve svém románu The Goal [13]. 

Průtokové účetnictví (Throughput Accounting - TA) je kritizováno v několika ohledech. Jelikož 

zavádí nové pojmy, které se mnohdy shodují s pojmy tradičního účetnictví, jejich odlišný 

obsah není vždy dostatečně definován a vytváří se tak prostor pro nepřesné použití TA [52]. 

Další kritika se zabývá odmítáním nákladů v TOC [49]. Při určování ceny produktů se TOC 

nemůže opřít o nákladovou kalkulaci a určení ceny je pak v TOC nejasné. TOC toto ovšem 

odmítá, jelikož cenu stanovuje na základě nejnižší úrovně dané omezením v systému. Horní 

hranice je pak určována trhem přesně v souladu s tvrzením, že cenu by neměly určovat 

náklady nýbrž hodnota vnímaná zákazníkem [5]. Poslední kritizovaným aspektem TA je jeho 

krátkodobá povaha. Variabilní kalkulace a specifické pojetí zásob při rozhodování nepodávají 

dostatečné informace, které jsou potřeba pro dlouhodobé cíle. Tento problém řeší řada 

autorů přechodem v dlouhém období na ABC kalkulaci. Nicméně rozdíly v metodách TA a 

ABC jsou příliš velké na to, aby byl tento eklektický přístup obecně akceptován. Zastánci TA 

se snaží argumentovat tím, že v dlouhém období se koncept systému nemění a omezení 

zůstává stále stejné a je tudíž mylné předpokládat, že jsou zdroje v dlouhém období stejně 

důležité [5]. Smithová [40] také nabízí možnou alternativu v podobě managementu 

ekonomické hodnoty (Economic Value Management), který ovšem nebyl zatím dostatečně 

rozvinut. 

Kritika Procesů vyvozování (Thinking Processes - TP) směřuje do dvou míst. Jelikož se 

jednotlivé nástroje opírají o subjektivní vnímání skutečností a řeší většinou problémy 

kvalitativního charakteru, je jejich vypovídací schopnost nutně omezena. Prokázat jejich 

validitu a spolehlivost při řešení problémů je ovšem obtížný úkol a požadovaný výzkum zatím 

stále chybí [52]. Druhým problémem TP je jejich relativní obtížnost, která klade velké nároky 

na schopnosti řešitelů. Řada autorů tyto techniky rozvíjí a upravuje právě s ohledem na jejich 

zjednodušení. Goldratt také rozvinul poradenský program Viable Vision, který nabízí předem 

připravené typové šablony, jež se pro konkrétní podniky dále upravují. Tento přístup má za 

úkol zajistit větší (nejen uživatelskou) přístupnost TOC nástrojů a zároveň úspěšně podpořit 

implementace konkrétních řešení [52]. 

 

                                                      

1 Kvůli špatné implementaci pro M&M Mars Company musela společnost Creative Output čelit soudní žalobě, během které 

byla nucena odkrýt postupy a metody systému OPT. Počáteční úspěchy pak vystřídala nedůvěra k celému konceptu OPT. 

Prodej systému se ovšem přesunul do Velké Británie, kde byl zájem podniků stálý, a spolu s Goldrattovými publikacemi se 

podařilo znovu pozvednout pověst TOC/OPT  [25]. 
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3  METODICKÁ VÝCHODISKA  

První část této kapitoly se zaměřuje na použité vědecké přístupy v praktické části práce, tedy 

v návrhu metodiky pro aplikaci nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby. 

Z hlediska metodických východisek je pozornost věnována zejména operačnímu výzkumu, 

heuristickému přístupu a případové studii. 

V druhé části jsou popsány použité grafické modely, především se jedná o harmonogramy, 

HIPO a postupové diagramy. 

Třetí část se zabývá nástroji teorie omezení, které byly použity k návrhu metodiky pro 

optimalizaci plánování a řízení slévárenské výroby. Zejména se jedná o Pět kroků 

k neustálému zlepšování a systém Drum-Buffer-Rope. Oba tyto nástroje se zabývají fyzickým 

omezením ve výrobě a respektují základní premisy OPT systému a celé teorie omezení 

shrnuté do deseti bodů (viz tabulka 3), které mají poskytovat dostatečnou oporu podnikům, 

jež se rozhodly pro implementaci teorie omezení do své podnikové politiky [2]. 

Tab. 3 Deset pravidel OPT 

č. Pravidlo 

1 Využití (vytíženost) neúzkého místa není určena jeho kapacitou (potenciálem), ale 

jiným omezením v systému. 

2 Vytíženost a aktivace zdroje nejsou totéž. 

3 Hodina ztracená na úzkém místě je ztrátou celého systému. 

4 Hodina ušetřená na neúzkém místě nemá smysl – je jen iluzí. 

5 Úzká místa určují propustnost a výši zásob v systému. 

6 Dopravní dávka by neměla (a v mnoha případech nesmí) být rovna výrobní dávce. 

7 Dopravní dávka by neměla být fixní, ale proměnná. 

8 Kapacity a priority by měly být uvažovány souběžně a ne sekvenčně. 

9 Je potřebné vyrovnávat tok materiálu ne kapacity. 

10 Suma lokálních optim není rovna celkovému optimu. 
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3.1  Vědecké  přístupy 

Pro sestavení metodiky návrhu aplikace nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské 

výroby byly využity vědecké přístupy reprezentované především operačním výzkumem a 

heuristickým přístupem. Verifikace navrhnutých postupů a metod proběhla v rámci 

případové studie na konkrétním příkladu slévárny litin. 

3.1.1  OPERAČNÍ  VÝZKUM  

Pojem operační výzkum se objevil v průběhu druhé světové války v Anglii a zakládal se na 

optimálním řešení složitých problémů v rozhodovacích procesech pomocí matematických 

modelů. Díky němu byly řešené důležité vojenské úlohy v logistice (přesun obrovského 

množství munice a vojenských jednotek v krátkém čase na velké vzdálenosti), v hledání 

optimální strategie ponorkových operací, v uspořádání námořních konvojů atd. 

Po druhé světové válce odborníci operačního výzkumu začali častěji aplikovat matematické 

modely na řešení podnikatelských problémů a našli jejich efektivní uplatnění v řadě velkých 

firem. Operační výzkum začal patřit k charakteristickým znakům účinného „moderního“ 

řízení, využívajícího vědecké metody. 

Řízení hospodářských vztahů a rozpracování potřebných rozhodnutí obvykle vychází 

z velkého množství různých činitelů. K dosahování určitého hospodářského nebo například 

manažerského cíle existují různé cesty, varianty, možnosti. Poskytnout vedení podniku 

vědecky zdůvodněná doporučení pro rozhodování ve složitých situacích znamená vybrat 

z velkého množství variant řešení (často protichůdných), ty optimální. Operační výzkum 

využívá metody jiných oborů – matematické statistiky, fyziky, ekonomie, psychologie i 

technických věd. 

Využívání vědeckých metod ke konstrukci modelu je podporováno vývojem informačních 

technologií a softwarových aplikací, zaměřených na podporu rozhodování v dlouhodobějším 

časovém horizontu i operativním rozhodování a řízení procesů. Stále častěji se tyto metody 

uplatňují při implementaci matematického modelování v oblasti plánování a řízení výroby. 

Příkladem takových aplikací mohou být modely pro sestavování operativního rozvrhu 

činností a operací, optimalizaci výrobního programu nebo analýzu dostupnosti a stupně 

využití výrobních kapacit. 

Samotnému sestavení matematického modelu předchází formulace problému a systémová 

identifikace v podobě grafického nebo tabulkového znázornění vstupů a výstupů systému, 

včetně hlavních faktorů, které proces ovlivňují, a jejich vzájemných vazeb. Vymezení 

problému dále pokračuje k formulaci cíle řešení, výběru metodických postupů a formulaci 

omezujících podmínek, které reálně limitují počet navrhovaných řešení. Řešení problému 

znamená nalezení nejvhodnější varianty z  dostupných alternativ.  
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Sestavený model vhodného typu, který ve zjednodušené verzi odpovídá reálnému objektu, 

může být: 

 popisný – vyjadřuje základní vazby v systému, 

 prognostický – na základě časových řad za účelem predikce budoucího vývoje, 

 optimalizační – vede k výběru optimální variant řešení. 

Tvorba modelu zahrnuje činnosti, které převádějí chování procesu do matematických 

symbolů a soustavy rovnic. Většina modelů obsahuje soustavu omezujících podmínek, které 

ohraničují prostor pro hledání vhodných řešení problému [16]. 

Cílem sestavení modelu a jeho úspěšného použití je stav, kdy při porovnání chování modelu 

a modelované reality vznikají pouze nepodstatné rozdíly, které nemají zásadní vliv na 

správnost přijatých rozhodnutí a lze je proto zanedbat [21]. 

3.1.2  HEURIST ICKÝ  PŘÍSTUP  

Heuristický přístup se zpravidla volí tam, kde klasické modely nevedou k úspěšnému využití, 

nebo jejich využití nebude vzhledem ke specifické povaze řešeného problému vůbec možné. 

Slovo heuristika pochází z řeckého slova heuriskó, které má význam nalézt, objevit.  

Obecně jsou heuristické metody benevolentnější a dají se v podstatě nasadit na libovolnou 

optimalizační úlohu. Použití heuristického přístupu je často ospravedlněno neexistencí 

algoritmu lepšího. Heuristické řešení není optimální, avšak může být dostačující. Většinou je 

založené na kvalifikovaném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu.  

Heuristický přístup nevychází jako algoritmus z hypotéz, ale spoléhá se na to, že klíč k řešení 

problému najde v pozorování samotných jevů. Doplňuje algoritmický přístup (založený na 

exaktních zpravidla matematických metodách) o nedeterministické kroky řešení a připouští 

možnost návratu na začátek řešené úlohy. Dochází tak k vědomé integraci intuitivních a 

exaktních metod např. při intuitivní formulaci variant řešení doplněné a ověřené exaktními 

postupy a metodami. 

Ve většině případů dává heuristický přístup obyčejně dostatečně přesné řešení rychle, ale 

obecně takové tvrzení nelze exaktní metodou dokázat. První odhad se může postupně 

zlepšovat, i když heuristický přístup nikdy nezaručuje nejlepší řešení.  

Důležitým požadavkem pro sestavení heuristického algoritmu je možnost nalezení reálně 

využitelného a dostatečně kvalitního řešení problému v přijatelném čase. Heuristické 

algoritmy musí splňovat oba tyto požadavky současně. 

Jako příklad heuristického algoritmu může sloužit algoritmus uvedený v návrhu metodiky pro 

aplikaci nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby v praktické části.  
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3.1.3  DYNAMICKÁ S IMULACE A  MODELOVÁNÍ  

Simulace je metoda představující hypotetický vývoj zkoumaných jevů ve zvolených 

podmínkách. Jde o napodobení systému, který se má řešit [8]. Místo toho, aby bylo sledováno 

dynamické chování určitého procesu a jeho reakci na provedené organizační a technické 

změny, sleduje se chování jeho modelu. Modelování a simulace pomáhají při studiu systémů. 

Uplatňují se zejména tam, kde je skutečné vyzkoušení systému náročné a přináší značné 

ztráty.  

Existují různé metody pro simulaci systémů, nejčastější je metoda Monte Carlo (blíže např. 

[46], [21], [36], [47] nebo [51]), ve které se vyskytují náhodné veličiny (poptávka, poruchovost 

zařízení, doba trvání operace apod.). Dnes je možné využít v zásadě jednu ze tří možností, jak 

provádět experimentování na modelu prostřednictvím počítače [28]: 

 klasický programovací nebo speciální simulační jazyk, 

 tabulkový kalkulátor (MS Excel, chytré kalkulačky), 

 speciální simulační software. 

Dynamická simulace jako nástroj pro optimalizaci a zlepšování podnikových procesů je 

relativně mladá, za dobu své existence však již přinesla pozitivní efekty. Základní principy a 

přínosy modelování a dynamické simulace jsou většinou podobné. Umožňují například: 

 vytvářet a testovat různé hypotézy, 

 vizualizovat a parametrizovat návrh budoucího řešení, 

 nanečisto vyzkoušet efekt různých zásahů do systémů, 

 předvídat budoucí vývoj systémů.  

Metoda má význam zejména při zjišťování účinků různých rozhodnutí a přijatých opatření 

týkajících se změn ve vytížení kapacit, změn v prioritách zakázek, objednávek atd. [43]. 

Dynamická simulace byla využita při modelování chování zakázkové náplně po přijetí 

opatření, které ovlivnily vytížení podnikových kapacit, navrhnutých v rámci případové studie.  

3.1.4  PŘÍPADOVÁ  STUDIE  

Případová studie neboli kazuistika (Case study) je zcela obvyklou metodou v medicínských 

oborech. Hojně je taktéž využívána v ekonomii a managementu. Podle [8] je případová studie 

„výzkumnou strategií, která se zaměřuje na porozumění dynamice, jež je prezentovaná na 

jednom souboru“. Případové studie vychází z předpokladu, že důkladné prozkoumání 

jednoho případu napomůže porozumění případům podobným.  
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Případová studie patří mezi metody kvalitativního výzkumu. Kvantitativní i kvalitativní 

přístupy jsou navzájem ideálně komplementární. V literatuře [18] je velice vhodně použita 

metafora komplementarity obou přístupů „Jestliže má rybář k dispozici několik sítí a v každé 

z nich je několik velkých děr, pak je lepší, když rybář poškozené sítě navzájem překryje a 

použije tak jednu síť, kterou získá lepší úlovek než použitím jednotlivých sítí odděleně.“ 

Přestože je případová studie běžně používaná, má v metodologii výzkumu poměrně zvláštní 

pozici. Na jedné straně se jedná o jeden z nejstarších způsobů studia jevů a straně druhé se 

na případovou studii a výsledky, které přináší, někdy pohlíží s určitou nedůvěrou [11]. Tato 

nedůvěra pramení z častého neporozumění silným a slabým stránkám případové studie a 

vhodnosti jejího použití. Nedůvěra může pramenit i z toho, že na rozdíl od jiných výzkumných 

strategií neexistuje u případové studie běžně opakovatelná rutina postupu, což z ní dělá 

poměrně obtížnou výzkumnou strategii [9]. 

Postup případové stud ie 

Před samotnou realizací případové studie musí být známa teoretická představa, ze které 

bude studie vycházet. Teoretická východiska je třeba jasně zformulovat, protože podmiňují 

cíl studie, výběr předmětu/případu studie, výběr vhodné metody sběru dat a svým 

významem ovlivňují i vytváření závěrečné zprávy [53]. Postup vytváření případové studie je 

popsán následujícími kroky: 

1. Výběr konkrétního případu. 

2. Stanovení hlavní otázky, na kterou se bude studie snažit odpovědět. 

3. Výběr způsobu získání potřebných informací. 

4. Shromáždění Informací. 

5. Psaní studie – vystihnutí hlavního problému, který je vnímám z více úhlů pohledu, 

s odstupem a v kontextu. 

6. Závěr – shrnutí poznatků vzhledem k základní otázce. 

7. Navrhnutí dalšího postupu. 

Použit í  případové studie  

Jsou rozlišovány dva hlavní typy případových studií: 

 emancipační – napomáhá změnám a poskytuje hlavní myšlenky a nápady, 

 instrumentální – vede hlavně k získání zkušeností a zároveň naplňuje předpisy. 

Součástí praktické části práci je instrumentální případová studie, která verifikuje navrhnutou 

metodiku na konkrétním případu slévárny litin. Prověřuje tak navrhnuté postupy a poskytuje 

praktický návod k řešení problémů v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby obecně. 
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3.2  Nástroje  TOC využi telné  pro oblast  plánování  a  ř íze ní  
s lévárenské  výroby.  

Celý návrh metodiky pro aplikaci nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby 

se opírá o nástroje, zabývající se fyzickým omezením ve výrobě. Jedná se o Pět kroků k 

neustálému zlepšování a systém plánování Drum-Buffer-Rope. 

3.2.1  PĚT  KROKŮ K  NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁN Í  

E. M. Goldratt ve své knize [14] předkládá návod k řízení úzkého místa v podobě pěti 

základních kroků: 

1. Najdi omezení systému (úzké místo) 

Pokud slévárna chce řídit své úzké místo, je nutné ho nejprve identifikovat. Tato znalost 

pomůže odhalit, kde je nutné zvýšit produktivitu, která povede ke zvýšení průtoku a tím i 

k navýšení zisku. Pokud se slévárna zaměří na místa (pracoviště), která nejsou úzkým místem, 

nezvýší se průtok ani se nezvýší počet vyrobených respektive prodaných odlitků. Možná 

dojde ke snížení zásob rozpracovanosti před těmito výrobními zdroji, ale ty se přesunou a 

budou se hromadit před skutečným úzkým místem, k žádnému globálnímu efektu nedojde. 

V dobře fungujících podnicích lze úzké místo odhalit velice snadno – stačí se podívat, kde se 

hromadí zásoby rozpracovanosti. V podnicích, které nejsou vhodně řízeny, kde se především 

uplatňují nepsaná pravidla, která zde přetrvávají řadu let, je identifikace úzkého místa ve 

výrobě obtížná. Potom lze za úzké místo považovat marketingovou politiku nebo špatně 

nastavená vnitřní pravidla. 

2. Rozhodni, jak ho lépe využít 

Pokud je úzké místo odhaleno, dalším krokem je zaměřit úsilí na to, jak na tomto místě 

navýšit produkci i přes existující kapacitní limity. Dodatečně lze kapacitu navýšit především 

odstraněním zbytečných prostojů, zkrácením času seřizování a zabráněním vniku vadných 

polotovarů na toto pracoviště. Navýšení produkce na úzkém místě znamená navýšení 

produkce celé slévárny. 

3. Podřiď vše ostatní provedenému rozhodnutí 

Lepší využití úzkého místa neznamená, že toto pracoviště bude mít vždy k dispozici včas 

veškerý materiál nebo polotovary ke zpracování. Tato situace většinou nastává tehdy, když 

materiál čeká ve frontě před výrobním zdrojem, který není úzkým místem, protože se tento 

zdroj věnuje práci na materiálu, který ještě úzké místo nepotřebuje. Podřízením ostatních 

zdrojů se této situaci předejde. V návaznosti na navýšení průtoku úzkým místem musí být 

provedeny adekvátní úpravy materiálového toku před ním, aby nedocházelo k přerušení 

práce na úzkém místě důsledkem nedostatku vstupních surovin. Této problematice se 
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podrobně věnuje Goldrattem navržený systém DBR (Drum-Buffer-Rope), který bude 

v následujícím textu podrobně rozebrán. 

4. Odstranění omezení (nevedou-li kroky 2 a 3 k odstranění úzkého místa, pozvedni 

výkon úzkého místa razantnějšími opatřeními) 

Jakmile je úzké místo identifikováno, byla navýšena jeho kapacita, ostatní zdroje byly 

podřízeny, následuje další krok a tím je pozvednutí výkonu úzkého místa razantnějšími 

opatřeními, aby výstup z úzkého místa již vyhovoval tržní poptávce. Pokud již slévárna naráží 

na kapacitní limity, je na místě přesunout část výroby na jiná pracoviště nebo doplnit 

chybějící kapacitu dodatečným zařízením. V této fázi potom dochází k odstranění omezení a 

jeho přesunu na nové pracoviště nebo mimo podnik. 

5. Je-li úzké místo odstraněno, cyklus se opakuje návratem ke kroku č. 1 

Pokud výstup z úzkého místa již není faktorem, který limituje celý výrobní proces, již nadále 

toto pracoviště není úzkým místem. Návratem ke kroku č. 1 je nutné identifikovat nové 

omezení – vždycky bude nějaké. Potom by měl být znovu zopakován proces pěti kroků 

k trvalému zlepšování. 

V metodickém návrhu jsou podrobně rozebrány jednotlivé kroky trvalého procesu zlepšování 

spolu s návrhem opatření vhodných pro slévárenskou výrobu. 

3.2.2  SYSTÉM DBR -  DRUM BUFFER ROP E 

Jak již bylo popsáno v teoretické části práce, Goldratt tvrdí, že snahu o zlepšení je třeba 

zaměřit na zvýšení průtoku, snížení zásob a snížení provozních nákladů v tomto pořadí. 

Změnou systému plánování výroby lze rychle a lehce zvýšit průtok a snížit zásoby. TOC nabízí 

řešení v podobě systému Drum-Buffer-Rope (Buben-Zásobník-Lano).  

Tento systém označovaný zkratkou DBR je nejlépe vysvětlován na analogii výrobního procesu 

a oddílu skautů na celodenním pochodu (viz obr. 11). Každý skaut je jinak silný a každý jde 

jiným tempem. Někteří jdou rychleji, jiní pomaleji a je zřejmé, že jeden z nich je prostě 

nejpomalejší. Všichni mají před sebou stejný úsek cesty a na konec trasy musí dorazit jako 

jeden oddíl.  

Skauti zde představují analogii kapacit jednotlivých výrobních zdrojů slévárny. Cesta, kterou 

musí skauti ujít, znázorňuje denní plán výroby. Ušlá cesta pak prezentuje již zpracované 

zakázky. Každé pracoviště má jinou disponibilní kapacitu, ale společně tvoří výrobní proces, 

kterým musí projít každý odlitek v rámci výrobní zakázky. 
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Obr. 11 Analogie výrobního procesu a oddílu skautů na pochodu 

Skauti tím, že jdou každý jiným tempem, vytvářejí mezi sebou mezery. Před nejpomalejším 

skautem se tvoří mezera největší. Aby se mezera dále nezvětšovala, musí na něho skauti 

jdoucí před ním neustále čekat. Vzniklé mezery jsou analogií pro zásoby rozpracované 

výroby. Před pracovištěm s nejmenší kapacitou se hromadí zásoby, protože je nestačí 

zpracovávat. Kdyby pracoviště před úzkým místem nepřizpůsobila svoje tempo podle 

nejpomalejšího článku, došlo by k situaci, že veškeré zásoby by se zanedlouho přesunuly 

z materiálových boxů před úzké místo v podobě zásob rozpracované výroby. Je tedy žádoucí, 

aby celý oddíl byl co nejvíce semknutý, tedy aby byly co nejmenší rozestupy. Žádný podnik 

nechce mít velké zásoby rozpracovanosti, které vážou peníze a prodlužují výrobní proces. Jak 

toho ale dosáhnout? 

Možnosti se nabízí tři: 

1. Uspořádat skauty podle jejich tempa (nejpomalejší určí tempo celého oddílu). Z 99% 

v praxi nereálné, protože by se narušily technologické vazby (viz obr. 12). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Uspořádání výrobních zdrojů (skautů) podle kapacity (tempa chůze) 
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2. Připoutání lanem – případ montážní linky a metod JIT a KANBAN. Obrovskou 

nevýhodou je, že pokud se jeden skaut zastaví, stojí i všichni jdoucí za ním - dochází 

tak ke kolísání výroby vlivem selhání jednotlivých pracovišť (viz obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Spoutání výrobních zdrojů (skautů)  

3. DBR řešení (Drum Buffer Rope v překladu Buben Zásobník Lano) – viz obrázek 14. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Grafické znázornění systému Drum-Buffer-Rope 

Nejslabší článek tvoří buben, který udává (bubnuje) tempo celému systému. Zásobník 

vyjadřuje časový předstih (většinou 2 nebo 3 dny), s kterým musí být polotovary nebo 

potřebný materiál k dispozici před úzkým místem, aby ochránil úzké místo před výkyvy na 

předchozích pracovištích. Pomocí lana je uvolňován materiál do výroby přesně podle tempa 

bubnu, aby nedocházelo k navýšení zásob rozpracované výroby před úzkým místem. 

Systém DBR pracuje s různými kapacitami jednotlivých pracovišť a poradí si i s poruchami a 

kolísáním ve výkonu pracovišť. Vysvětleno na analogii: porucha nastává v případě, že se jeden 

ze skautů zastaví, aby si například zavázal tkaničku na botě nebo vyndal z batohu svačinu. 

Pokud se zastaví první skaut, druhý sice stojí taky, ale ten nejpomalejší si jde svým tempem 

dál, protože mu to umožňuje mezera mezi nimi. Stojí tedy první dva skauti, ale oddíl jako 

celek jde dál a až se ti první dva dají zase do pohybu, vytvoří zanedlouho opět mezeru na 

délku lana, protože jdou rychlejším tempem.  
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Stejná situace nastává i v případě, že se zastaví druhý skaut. Díky mezeře pokračuje 

nejpomalejší v cestě a až se dá druhý skaut opět do kroku, rychle toho prvního dožene a celý 

oddíl je ve výchozím stavu. Podobně probíhá i zastavení skautů za úzkým místem. Protože 

jsou rychlejší, není pro ně problém dohnat za krátkou chvíli tempo celého oddílu.   

Z výše uvedeného textu vyplývá, že jediným problémem je tedy zastavení úzkého místa. Stojí 

jak pracoviště za ním, tak i výrobní proces jako celek. Tomuto stavu má zabránit kvalitní 

plánování a řízení výroby, aby k takové situaci nedocházelo. Protože množství výstupu 

z úzkého místa určuje množství výstupu celého podniku. 
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3.3  Graf ické  modely  

Konstrukce grafických modelů vyhází z teorie grafů. Grafické modely jsou rozšířeným 

nástrojem, podporujícím řízení procesů a projektů, ve kterých je souběžně prováděno velké 

množství činností s časovou návazností a vzájemnými věcnými i technologickými vazbami 

[34]. 

3.3.1  HARMONOGRAM 

Pro řízení procesů a projektů jsou velmi často používány harmonogramy. Řádkový 

harmonogram je nejjednodušší a nejužívanější forma grafického modelu pro vyjádření 

průběhu činnosti v čase. Jedná se o grafický model, který pomocí úseček, reprezentujících 

grafickou podobu délky a návaznosti jednotlivých činností, vyjadřují průběh procesu nebo 

projektu na časové ose. Ukázka aplikace harmonogramu je uvedena v případové studii při 

ukázce naplněnosti zásobníku na začátku pracovního týdne. 

3.3.2  HIPO DIAGRAMY 

HIPO diagram (H diagram a IPO digram) je nástroj pro plánování a dokumentaci procesů nebo 

počítačových programů. HIPO diagram se skládá z hierarchického grafu (H-diagramu), který 

graficky reprezentuje hierarchickou strukturu procesů a sadu IPO diagramů (Input-Process-

Output), které popisují vstupy, výstupy a procesy, prováděné v jednotlivých polích uvedených 

na hierarchickém grafu. 

Aplikace HIPO diagramů je součástí návrhu metodiky v praktické části. Ukázka obecného IPO 

diagramu viz obr. 15. 

 

Obr. 15 Obecný IPO procesní diagram 
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Pomocí HIPO diagramů lze vyhodnotit a upřesnit navrhnuté řešení a opravit nedostatky před 

jeho implementací do praxe. Vzhledem k přehlednému grafického charakteru HIPO diagramů 

lze snadno sledovat strukturu celého řešení.   

H-diagram slouží jako užitečný nástroj pro plánování a vizualizaci dílčích procesů. IPO diagram 

pomáhá pochopit současný stav každého dílčího procesu, identifikovat jeho vstupy, řídit 

výstupy a odhalit potenciál pro zlepšení [35]. 

3.3.3  POSTUPOVÝ (VÝVOJOVÝ )  DIAGRAM 

Postupový diagram zobrazuje posloupnost jednotlivých operací daného procesu včetně 

kontrolních a rozhodovacích činností. Má jeden začátek a jeden konec. Zobrazuje strukturu 

a sekvenci aktivit, které jsou v diagramu vyjádřené operačními bloky. 

Postupový diagram pomáhá objasnit vazby mezi jednotlivými činnostmi procesu a slouží 

k pochopení celého průběhu procesu. Slouží jako základní nástroj pro identifikaci a 

zdokonalení procesů v organizaci. Odhaluje nedostatky a umožňuje navrhnout zlepšení. 

Postupový diagram je použit v návrhu metodiky pro aplikaci nástrojů TOC pro zobrazení 

procesů v rámci dílčích IPO diagramů. Ukázka obecného postupového diagramu viz obrázek 

16. 

 

Obr. 16 Obecný postupový diagram 
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4  NÁVRH METODIKY PRO A PLIKACI NÁSTROJŮ 
TEORIE OMEZENÍ V  OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY  

Aplikaci nástrojů TOC přehledně shrnuje následující H – diagram, znázorněný na obr. 17. 

 

Obr. 17 Použití nástrojů TOC ke splnění definovaného cíle  
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K vytvoření metodiky pro aplikaci nástrojů TOC je nutné nejdříve definovat cíl, a tím je 

posunutí sléváren blíže k obecnému cíli každé organizace – k navýšení zisku. V případě 

výrobních podniků, mezi které náleží slévárny, je cesta ke splnění vytyčeného cíle zúžena na 

optimalizaci plánování a řízení výroby. 

Ve výrobě mohou nastat dvě základní problematické situace: 

1. výroba není schopna vyrobit dostatečné množství výrobků, které od ní trh 

požaduje, protože má malou kapacitu, 

2. výroba má dostatečnou kapacitu, ale přesto zde dochází k problémům s plynulostí 

výroby a dodacími termíny. 

AD1: Výroba má malou kapacitu –  trh žádá víc,  než slévárna dokáže  vyrobit  

Pokud je tato varianta případ slévárny, která chce navýšit svůj zisk, není jí co závidět. Vedení 

se snaží vymáčknout ze strojů i lidí maximum, ale vše má své meze. Podle zájmu trhu je jasné, 

že vyrábí kvalitní odlitky. Poptávka převyšuje nabídku. Ovšem díky omezeným výrobním 

kapacitám – a tím zákonitě se prodlužujícím dodacím lhůtám je jasné, že tato situace nebude 

trvat navěky. Pokud neuspokojí potřeby svých zákazníků v rozumné době, přejdou ke 

konkurenci – i když jsou její odlitky v horší kvalitě nebo výrazně dražší. Aplikací nástrojů 

Teorie omezení, řešící fyzické omezení ve výrobě, lze poměrně jednoduše a rychle zvýšit 

průchodnost výroby – tedy výrobní kapacitu o desítky procent (běžně o 10 až 30% v prvním 

kole optimalizace procesů), i když se to zdá nemožné. Jako bonus ke zvýšené kapacitě 

slévárna získá jednodušší a účinnější systém plánování a řízení výroby. 

AD2: Výroba má dostatečnou kapacitu,  al e jej í  ř ízení  je problematické  

V případě této situace lze konstatovat, že omezení není ve výrobě. Chce-li slévárna zvýšit 

výkonnost firmy jako celku, je třeba řešit jiné oblasti než výrobu - pravděpodobně marketing 

nebo distribuci. Použití nástrojů, které řeší odstranění generického konfliktu, který brání 

navýšení průtoku při nevyužitých výrobních kapacitách, přinese zklidnění problémů s 

plynulostí výroby a zkrácení dodacích termínů. Tato skupina nástrojů se zabývá odstraněním 

omezení sídlícího mimo podnik nebo omezení, které je způsobeno nevhodnými zavedenými 

pravidly a zvyklostmi v podnikové politice sléváren. 

Další text praktické části se zabývá pouze první skupinou nástrojů, protože slévárny a ostatní 

průmyslové podniky mají primární omezení (úzké místo) ve výrobě. Pokud chtějí slévárny 

navýšit zisk, je nutné zaměřit se na optimalizaci výroby. Pro tuto oblast byly vyvinuty dva 

nástroje – pět kroků k trvalému zlepšování a systém plánování výroby Drum-Buffer-Rope. 

Oba tyto nástroje jsou vzájemně provázané, nelze je od sebe separovat do samostatných 

kapitol.  

Podrobné schéma návrhu metodiky je znázorněno na obrázku 18. 
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Obr. 18 Schéma návrhu metodiky k aplikaci nástrojů TOC v oblasti řízení a plánování slévárenské výroby
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4.1  Identi f ikace  omezení  

Systémové omezení (úzké místo) ohraničuje materiálový tok a vytížení výrobních kapacit. Pro 

plánování a řízení výroby podle TOC je nejprve nutné omezení nalézt. Proces identifikace je 

znázorněn na obrázku 19. Identifikaci systémového omezení lze provést: 

 pozorováním, 

 kapacitními propočty, 

 simulací. 

V dobře řízených podnicích se zásoby rozpracovanosti kumulují před úzkým místem, v hůře 

řízených podnicích se povalují všude a identifikace opravdového omezení je o to těžší. Dalším 

faktorem, který znesnadňuje jednoznačnou identifikaci omezení je různorodost produkce – 

různé materiály, rozměry, váhy a množství komplikují plánování a řízení výrobního procesu. 

V tomto případě je nemožné identifikovat úzké místo pozorováním.  

Pokud slévárna, která chce zvýšit svůj zisk a optimalizovat výrobu, není dobře řízená a její 

zásoby rozpracované výroby se nekumulují před určitým výrobním zdrojem, nelze jí 

doporučit identifikaci omezení pozorováním. Taková slévárna musí přistoupit k identifikaci 

omezení kapacitními propočty nebo alternativně simulací, nebo nejlépe kombinací obou 

metod.  

4.1.1  IDENTIF IKACE POZOROV ÁNÍM  

V dobře řízených slévárnách se úzké místo identifikuje velice snadno podle zásob 

rozpracované výroby. Úzkým místem je pracoviště, před kterým se kumulují zásoby 

rozpracované výroby. Toto pracoviště má nejmenší kapacitu a znatelně zpomaluje nebo i 

přerušuje materiálový tok. Výstupy z předchozích pracovišť nestačí zpracovávat a materiál se 

před ním hromadí. Následující pracoviště hladoví, protože výstup z úzkého místa zdaleka 

nevykryje jejich výrobní kapacitu. Kumulované zásoby před úzkým místem jsou tím větší, čím 

větší je kapacitní rozdíl mezi úzkým místem a ostatními výrobními zdroji. 
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Obr. 19 IPO diagram procesu identifikace omezení ve slévárenské výrobě 
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4.1.2  IDENTIF IKACE KAPACIT NÍMI  PROPOČTY  

K identifikaci systémového omezení je nejprve nutné vypočítat disponibilní kapacity všech 

výrobních zdrojů. Porovnáním náročnosti nasmlouvané zakázkové náplně na vytížení 

jednotlivých pracovišť dojde k o systémového omezení podle koeficientu vytížení výrobních 

kapacit.  

Výpočet disponibi lních kapacit  výrobních zdrojů  

U každého pracoviště (výrobního zdroje) je nutné stanovit následující parametry: 

 ni  …počet dělníků / strojů 

 Vi  …výkon za 1 hodinu 

 Ti  …časový fond v hodinách 

 F1i …faktor využití pracovní doby (nabývá hodnot 0 – 1) 

 F2i …faktor stupně produktivity (nabývá hodnot 0 – 1) 

Prostým součinem výše uvedených parametrů se vypočte disponibilní kapacita jednotlivých 

výrobních zdrojů Qpi – jedná se o modifikaci vzorce (8): 

𝑄𝑝𝑖 = 𝑛𝑖 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑖 ∙ 𝐹1𝑖 ∙ 𝐹2𝑖                                                                                                                 (10) 

Porovnání  disponibilních kapacit  a nasmlouvané zakázkové náplně  

Z výrobních postupů nasmlouvané zakázkové náplně a z dispozičního termínování podle 

stávajícího systému plánování vyplývá hodnota Qsi, což je skutečný objem výroby 

zaplánovaný na jednotlivých výrobních zdrojích zkoumané slévárny. 

Podle vzorce (9) se vypočte koeficient využití výrobní kapacity kci pro jednotlivé výrobní 

zdroje:  

𝑘𝑐𝑖 =
𝑄𝑠𝑖

𝑄𝑝𝑖
∙ 100%                                                                                                                                (11) 

Odhalení  systémového omezení  

Omezením (úzkým místem) je pracoviště, které má koeficient využití výrobní kapacity kci  

v hodnotě 100 a více %, v závislosti na nastavení informačního systému. 

Některá softwarová řešení umožňují překročení disponibilní kapacity v rámci dispozičního 

termínování zakázek. Ze zkušeností autorky z návštěv českých sléváren vyplývá, že je běžnou 

praxí plánovat výrobní program a potvrzovat zákazníkem požadovaný termín i při vytížení 

automatické formovací linky na 120%.   
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4.1.3  IDENTIF IKACE SIMULAC Í  

Slévárny mohou využít různých simulačních metod popsaných v kapitole 3.1.3. V praxi je ale 

výhodné využít stávající plánovací informační software k dynamické simulaci vytížení 

výrobních kapacit na základě již přijaté zakázkové náplně. Na základě výpočtu disponibilních 

kapacit výrobních zdrojů a jejich porovnáním se skutečnými nároky podle stanovených 

výrobních postupů, postačí vizuální kontrola vytížení výrobních zdrojů na následující dny 

nebo týdny. Úzkým místem je potom pracoviště, které se v přehledu nejčastěji zobrazuje 

v červených číslech, která upozorňují na plánované využití pracoviště na 100 a více %. 
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4.2  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe  využí t  

Výstupem předchozího procesu je identifikované systémové omezení ve slévárenské výrobě. 

V souladu s Goldrattovými pěti kroky neustálého zlepšování následuje krok č. 2 a tím je 

přijmutí rozhodnutí k lepšímu využití systémového omezení. Tento proces je znázorněn na 

obrázku 20. 

Kapacitními propočty a následnou simulací přijaté zakázkové náplně identifikováno může být 

identifikováno více než jedno omezení.  V závislosti na odlévaném sortimentu se může stát 

úzkým místem jakékoliv pracoviště slévárny. Pokud bude výrobní sortiment tvořen složitými 

odlitky, které vyžadují výrobu většího počtu ručně vyrobených jader, stane se úzkým místem 

ruční jaderna. Pokud bude aktuální výrobní sortiment tvořen velkými a těžkými kusy, bude 

úzkým místem tavírna, protože nestihne natavit potřebné množství litiny, atd. Slévárna musí 

prověřit všechna identifikovaná omezení jedno po druhém, přijmout rozhodnutí k jejich 

lepšímu využití, aby došlo k eliminaci kritických výrobních zdrojů. 

Implementace všech doporučených opatření má za následek nejen navýšení disponibilní 

kapacity úzkého místa, ale také jeho zafixování. Navýšení výkonu kritických zdrojů zabrání 

vzniku pohyblivých úzkých míst v závislosti na sortimentu. Je nemožné ochránit všechna 

pracoviště slévárny.  Úzké místo by mělo vytvořit jediné omezení v systému a stát se bubnem, 

který udává tempo výrobnímu procesu. Výstup z úzkého místa určuje průtok celé slévárny. 

Analýza využit í  disponibi lní  kapacity syst émového omezení  

Analýza stávajícího kapacitního využití výrobních zdrojů vyžaduje potřebný čas a vizuální 

prozkoumání na místě. I nepatrný zásah může mít překvapivé výsledky. Po analýze stávajícího 

využití disponibilní kapacity identifikovaného úzkého místa, by měla být aplikována opatření, 

která respektují již v teoretické části popsaná pravidla, týkající se úzkého místa: 

 snaha o maximální využívání kapacit všech pracovišť nemusí vést k maximálnímu 

vytížení celého systému, 

 hodina ztráty na úzkém místě je hodinou ztráty celého systému, 

 hodina ušetřená na pracovišti, které není úzkým místem, je pouze fiktivní, 

 úzké místo ovlivňuje nejen výkon celé výroby, ale také zásoby rozpracovanosti.  

Tato pravidla říkají, že je třeba se soustředit primárně na úzké místo systému. Proto jakmile 

je systémové omezení identifikováno, je nezbytné podniknout taková opatření, která 

povedou k maximálnímu využití stávající kapacity omezeného zdroje, aniž by došlo k jeho 

přetížení. Jinými slovy je potřeba eliminovat jakékoli plýtvání a neefektivní využívání 

omezení.  
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Obr. 20 IPO diagram procesu přijmutí rozhodnutí k lepšímu využití úzkého místa 
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4.2.1  ZKRÁCENÍ  NEČINNOSTI  ÚZKÉHO MÍSTA  

Mezi velmi efektivní opatření k lepšímu využití úzkého místa patří zkrácení doby nečinnosti z 

důvodu: 

 Seřizování. Tato opatření se týkají především strojních pracovišť (například seřizování 

automatické formovací linky na nový model nebo vstřelovacího automatu na jiný typ 

jaderníku). 

 Údržby. Především plán preventivní údržby by měl respektovat týdenní model směn 

a údržba výrobního zařízení by měla probíhat mimo aktivní čas. 

 Prostojů. V rámci zachování kontinuity výrobního procesu by měl být vytvořen 

harmonogram pracovní doby tak, aby pracovníci dodržovali zákonné přestávky, ale 

pracoviště vykonávalo svou činnost po celou směnu nepřetržitě. 

 

4.2.2  ZPŘÍSNĚNÍ  Ř ÍZENÍ  KVA L ITY  NA ÚZKÉM MÍSTĚ  

V rámci jakostní politiky by mělo být úzké místo chráněno před vstupem neshodných 

produktů, aby omezená kapacita pracoviště byla využita na výrobu výrobků, které mají 

odpovídající kvalitu. 

Na úzkém místě by potom měla být dodržována důsledná jakostní politika, aby se eliminoval 

vznik zmetků na tomto omezeném zdroji. Výstup z úzkého místa odpovídá výstupu celého 

systému.  

 

4.2.3  MOTIVACE PRACOVNÍKŮ NA ÚZKÉM MÍSTĚ  

Ve slévárenství je lidská práce nezanedbatelným výrobním faktorem, jedním z 

nejzákladnějších opatření k navýšení kapacity jakéhokoliv pracoviště slévárny je vhodný 

motivační systém.  

Za zvážení stojí zavedení úkolové mzdy a přiměřeného bonusového programu. Motivační 

systém by měl respektovat desáté pravidlo TOC, týkající se lokálních optim – tedy 

neodměňovat pracovníky za dosažení maximálního vytížení jejich pracoviště, ale za udržení 

nebo další navýšení průtoku celého výrobního procesu. 
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4.2.4  DALŠÍ  OPATŘENÍ  K E  ZVÝŠENÍ  VÝKONU  OMEZENÍ  

Konkrétní rozhodnutí, která by měla slévárna v závislosti na identifikovaném úzkém místě 

přijmout, vyplývají z materiálového toku slévárenské výroby, který je zobrazen na obrázku 6 

v kapitole 2.1.3. V následujícím přehledu jsou navrhnuta opatření, která pomohou zamezit 

vzniku úzkých míst nebo alespoň přispějí k navýšení výkonu výrobních zdrojů, v rámci 

jednotlivých stupňů výrobního procesu.  

Vstupní  suroviny  

V první řadě je nutné najít spolehlivé dodavatele a navázat s nimi úzkou spolupráci. Všechny 

suroviny musí být dodávány v konstantní kvalitě, složení, za rozumnou cenu a včas. Není 

žádoucí přesouvat primární omezení ven z podniku – natož směrem k dodavateli. 

Výroba jader  

Výroba jader je důležitou součástí sléváren. V souladu s používanou technologií je nutné 

vytěžovat jednotlivé strojní i ruční pracoviště tak, aby se zabránilo vzniku omezení na úrovni 

výroby jader. Z pozorování autorky postačí plánovat výrobu s dostatečným předstihem, 

protože ne všechny odlévané pozice obsahují jádra. Zatímco je odléván bezjádrový sortiment, 

jaderny doženou případný skluz. V případě přetížení vstřelovacích strojů je na místě podrobit 

analýze technologický postup, a pokud je to možné, přesunout výrobu jader na ruční 

pracoviště nebo jiný vstřelovací stroj. Řešením také může být nákup jader, i když v tomto 

případě není jednoduchá logistika – jádra jsou velice křehká, mají omezenou životnost, ale 

zároveň musí být vyrobeny s dostatečným předstihem před samotným použitím, aby byla 

dostatečně odvětraná, aby nevznikaly nežádoucí chemické reakce při jejich zalití tekutým 

kovem. 

Výroba forem  

Formování může být prováděno ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Záleží na 

velikosti odlitku, tvaru, hmotnosti a zákazníkem požadovaném množství kusů. V případě 

poloautomatického a automatického formování je nejdůležitější maximální využití kapacity - 

pokud jsou tato pracoviště kritickými zdroji nebo rovnou úzkým místem, je velmi užitečné 

přijmout opatření k odstranění zbytečných prostojů a plýtvání z důvodu seřizování a údržby. 

Operátoři linky by se měli střídat v čase přestávek tak, aby formovací zařízeno pracovalo 

nepřetržitě. Nezanedbatelný vliv má také vhodně nastavený plán preventivní údržby. 

Tavení  a odlévání  

Všechny slévárenské operace jsou zaměřeny na hledisko úspory energie. Pece musí být 

dostatečně izolovány, aby se zabránilo nadměrným ztrátám tepla sáláním. Kromě tohoto 

aspektu, teplo může z pecí unikat, pokud není řádně udržována [7]. Každý únik tepla znamená 

dodatečné navýšení spotřeby energie a prodlužuje čas natavení vsázkových surovin. Dalším 
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důležitým faktorem je načasování lití. Není žádoucí, aby tavící pece musely příliš dlouho čekat 

na samotné odlévání. K tomuto účelu se používá předpecí, které vytváří zásobník tekutého 

kovu. Tato volba je také velmi užitečná pro homogenizaci taveniny. K přispění do jakostní 

politiky také stojí za zvážení použití filtrů a exo- nálitků. 

Dokončovací  operace  

Při vyjímání odlitků z forem je třeba respektovat specifika každého odlévaného materiálu, 

aby nedošlo k poškození odlitku při odstranění vtokové soustavy. Další komplikací může být 

stav, kdy pracovníci velmi ledabyle využívají prostor tryskačů. Využitím maximálního prostoru 

tryskací komory může dojít k navýšení kapacity až o desítky procent. Brusírna - podle 

autorčiných zkušeností největší personální problém ve slévárnách. Většina sléváren brousí 

odlitky ručně. Fluktuace zaměstnanců je obrovská a zaškolení nově příchozích je časově 

náročné. Nedostatek kapacity v brusírně není technologický problém, ale problém personální 

- především motivační politiky slévárny. Další operace, mezi které patří žíhání, základování, 

obrábění, atd. jsou z hlediska slévárenské výroby pouze kosmetikou, která sice navyšuje 

přidanou hodnotu odlitků, ale přesahuje rámec této práce.  
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4.3  Podřízení  ostatních  výrobní ch  zdrojů  provedenému 
rozhodnutí  

Pokud by se v předchozím kroku podařilo úplně odstranit identifikované omezení, proces zde 

končí a management se vrací k prvnímu kroku a hledá nově vzniklé omezení. Ve většině 

případů tomu tak ovšem není a následuje krok třetí. 

V tomto kroku se vše v systému podřizuje omezenému zdroji. Průběh procesu je zachycen na 

obrázku 21. Uplatňují se zde taková rozhodnutí, která zabrání jakémukoli narušení 

maximálního využívání omezení. Tento krok bývá jedním z nejdůležitějších a zároveň 

nejtěžších v celém procesu zlepšování. Vyžaduje totiž od ostatních zdrojů v systému 

přehodnocení jejich priorit a autonomie ve prospěch zdroje, který je pro dosažení globálního 

cíle vitální. V praxi se tak v tomto kroku lze setkat se značným nepochopením a odporem, 

jelikož to pro mnoho řídících pracovníků znamená zásadní odklon od dosavadních norem 

efektivity.  

Klasickým požadavkem subordinace bývá nutnost využívat ostatní zdroje v mnohem menší 

míře, než jakou jim dovoluje jejich kapacita. Toto opatření se poté negativně projevuje v 

různých metrikách efektivity, na základě kterých se obyčejně hodnotí výkon jednotlivých 

prvků v systému. Pokud se některé činnosti nepodřídí novým pravidlům subordinace a dále 

pracují na úrovni svých kapacit, zahlcují tím celý výrobní proces, tvoří se zásoby nedokončené 

výroby a tímto chováním ohrožují maximální využívání omezeného zdroje. 

Častým jevem je také soupeření o zdroje. V každém systému existuje vždy několik možností 

pro zlepšování procesů. Toto zlepšování ovšem potřebuje jisté zdroje, např. zaměstnance, 

kapitál, materiál atd. Jestliže by probíhalo takovýchto zlepšovacích procesů několik zároveň, 

soupeřily by mezi sebou o potřebné zdroje. Tato situace by odpovídala zvyšování váhy řetězu, 

což, jak bylo již uvedeno, není v souladu s doporučeními TOC.  

V případě slévárenské výroby se, v rámci třetího kroku neustálého procesu zlepšování 

ohledně subordinace ostatních výrobních zdrojů, bude jednat především o změnu plánování 

výroby. Návrh nového systému plánování a řízení výrobních kapacit vychází z Goldrattova 

Drum-Buffer-Rope (Buben-Zásobník-Lano) plánovacího systému. 

Plánování a řízení výroby podle metodiky DBR lze shrnout následovně: 

1. vytvoření hlavního plánu výroby podle optimálního plánu úzkého místa (DRUM), 

2. ochrana propustnosti výroby před nevyhnutelnými problémy umístěním časových 

zásobníků práce (BUFFER), 

3. odvození práce (subordinace) ostatních pracovišť od plánu úzkého místa (ROPE). 
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Obr. 21 IPO diagram procesu podřízení ostatních výrobních zdrojů provedenému rozhodnutí 
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4.3.1  HLAVNÍ PLÁN VÝROBY  (DRUM) 

Sestavení hlavního plánu výroby vychází z optimálního plánu výroby na úzkém místě, plány 

výroby na ostatních pracovištích se tomuto plánu přizpůsobí. Hlavní plán je tedy bubnem, 

který udává rytmus celé výrobě. Teorie omezení zjednodušuje plánování a řízení 

materiálového toku, protože vyžaduje detailní výrobní plán pouze pro úzké místo, ať už je jím 

jakékoliv pracoviště slévárny.  

Pro tvorbu plánu výroby je nutné stanovit tyto parametry: 

 Priority ve výrobě.  Většinou dány termínem dodání, ale některé výrobní operace 

navíc vyžadují synchronizaci pracovišť (např. operace lití, resp. pracoviště formovna a 

tavírna, kde se koordinuje druh nataveného materiálu, počet naformovaných rámů a 

čas připravenosti tavby k odlévání). 

 Optimální výrobní dávka. Nesmí být ani malá ani velká. Velká dávka způsobuje, že 

jsou některé zakázky dodané pozdě a některé dříve. Malá dávka vyžaduje časté 

seřizování výrobního zařízení a tím prodlužuje čas výroby. 

 Přepravní dávka. Většinou dána kompromisem mezi rychlejším tokem materiálu 

výrobou a náklady na častější manipulaci. V oblasti slévárenské výroby je tento 

parametr dán nosností jeřábů a vysokozdvižných vozíků spolu s objemem licích pánví. 

Různé kombinace těchto tří faktorů určují výkonnost celé slévárny – např. změna ve velikosti 

optimální výrobní dávky způsobuje změnu ve výrobních prioritách, protože dochází ke 

slučování zákaznických objednávek. 

Snaha vytvořit hlavní plán výroby je ve skutečnosti snahou o maximalizaci výkonnosti výroby 

v rámci daných omezení systému. Tedy za daných kapacitních podmínek co nejlépe vyhovět 

zákaznické poptávce.  

Optimalizace výrobních dávek  

Výrobní dávka je termín, který se používá zejména v průmyslové výrobě. Je to skupina 

výrobků (součástí, částí výrobků atd.) zadávaných do výroby společně. V případě, že 

omezením slévárny je tavírna, bude maximální výrobní dávka dána objemem tavící pece. 

V případě formovacího automatu je nutná optimalizace výrobních dávek v závislosti na počtu 

objednaných kusů odlitků a jejich zaformování do určitého počtu rámů. Zde je potřeba 

provést tolik seřizování na jiný model, kolik je možné, aniž by byla překročena kapacita zdroje. 
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Metody pro optimalizaci výrobních dávek: 

 metody vycházející z pozorování praxe,  

 metody založené na matematickém modelování - za typické představitele lze označit 

kapacitní metodu a metodu nákladové optimalizace. 

Kapacitní  optimalizace vel ikosti  výrobní  dávky  

Vycházejí z předpokladu, že cílem by mělo být dosažení přijatelného poměru mezi sumou 

časů přípravy a sumou časů potřebných na vlastní provádění operací v rámci uvažované 

dávky, a tím i rozumného vytížení kapacity pracovišť produktivní prací. Neproduktivní časy 

přípravy by měly ve srovnání s časy, v nichž pracoviště uskutečňují vlastní činnost, dosahovat 

určité, empiricky stanovené výše. Tato metoda však neodráží skutečné náklady. 

návod na výpočet optimální dávky kapacitní metodou (vhodný je výpočet z týdenního plánu):  

𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é č𝑎𝑠𝑦 𝑝𝑟á𝑐𝑒 = č𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑒ř𝑖𝑧𝑜𝑣á𝑛í 

Nákladová optimalizace vel ikosti  výrobní  dávky  

Je založena na hledání minima matematicky formulované nákladové funkce, při němž je 

součet ovlivnitelných nákladových položek minimální. Obecně se hledá extrém nákladové 

funkce ve tvaru kde Nc jsou variabilní náklady výroby výrobku a Q je výrobní dávka: 

𝑁𝑐 = 𝑓(𝑄)                                                                                                                                            (12) 

Wilsonův vzorec stanovení optimální výrobní dávky [26]: 

𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
2 ∙ 𝑁𝑠𝑒ř ∙ 𝑠

𝑁𝑠𝑘𝑙
                                                                                                                           (13) 

kde: 
Qopt  … optimální velikost výrobní dávky v kusech, 
Nseř … náklady přípravy výrobní dávky, 
Nskl … náklady na udržování jednotky zásob za jednotku času, které jsou dány: 

- přímými variabilními náklady na výrobu součástí (materiál, energie, mzdy…), 
- skladovacími náklady, 

s … spotřeba v kusech za jednotku času (měsíc, rok atd…). 
 

 

 

Jakmile je hlavní plán výroby vytvořen, je možné aplikovat zbývající kroky metodiky Drum-

Buffer – Rope (Buben – Zásobník – Lano). 
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4.3.2  UMÍSTĚNÍ  Z ÁSOBNÍK Ů  (BUFFER)  

Zásobník chrání dodržení plánu před narušením. Zásobník představuje určitou rezervu 

vytvořenou před úzkým místem. Tato rezerva může být vytvořena dvěma způsoby: 

 časový zásobník – chrání průtok před výkyvy ve výrobě (běžně 2 až 4 dny), 

 kusový zásobník – zásoby hotových výrobků, rozpracované výroby nebo 

nakupovaného materiálu, které umožní splnění termínu i když je průběžná doba 

výroby delší. 

 

Kvůli flexibilitě a rychlejší reakci na výkyvy jsou časové zásobníky vhodnější. Oba typy 

zásobníků nezpůsobují zvýšení zásob ve výrobě, pouze jejich přesunutí na strategická místa. 

Naopak často celkové zásoby sníží a zkrátí průběžnou dobu výroby. 

Není žádoucí, aby byl zásobník naplněn v pondělí ráno na 100%. Znamenalo by to, že nejsou 

výkyvy ve výrobě a zásobník tedy není potřeba. Zásobník by potom pouze zvyšoval zásoby 

rozpracovanosti.  

Důležité je zajistit, aby naplněnost zásobníku v první fázi byla téměř 100%, do dalších fází 

postupně zakázky dojdou. Proto je zásobník rozdělen na 3 zóny: 

1. Urgentní zóna – chybí-li materiál potřebný pro výrobu zakázky v blízké 

budoucnosti, je nutné urychlit výrobu. Třeba si uvědomit, že se jedná o akce pro 

ochránění budoucnosti, není tedy ještě pozdě! Slévárna tak pracuje pouze v rámci 

zásobníku, plynulost výroby není ohrožena. 

2. Pozorovací zóna – prostřední část zásobníku, která je přibližně z poloviny 

naplněna čekajícími zakázkami. Lze zde podle chybějícího materiálu identifikovat 

příčiny zpoždění. Podle stavu naplnění v pozorovací zóně je nutné optimalizovat 

velikost celého zásobníku. 

3. Bezpečná zóna – zásoba pro nejvzdálenější budoucnost, v této části zásobníku 

chybí většina potřebného materiálu. Chybějící materiál ale nesmí narušovat 

pozorovací a urgentní zónu. 
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4.3.3  SUBORDINACE OSTATNÍC H VÝROBNÍCH ZDROJŮ  
(ROPE)  

Podřízení ostatních výrobních zdrojů hlavnímu plánu funguje jako lano k synchronizaci všech 

pracovišť slévárny. Lano tedy tvoří plán výroby ostatních výrobních zdrojů, odvozený od 

optimálního plánu výroby na úzkém místě.  Funkce lana spočívá v tom, že vhodně vytěžuje 

ostatní výrobní zdroje a uvolňuje materiál do výroby tak, aby dotékal do zásobníků takovým 

způsobem, který podporuje plánovaný průtok a produkce výkonnějších zdrojů nezahlcovala 

výrobní proces. Tímto způsobem se objem nedokončené výroby udržuje na konstantně nízké 

úrovni.  

Mechanismus natahování lana se zaměřuje na malé množství důležitých bodů v toku 

materiálu. Zachovává míru nutných informací na minimu, protože podrobný plán práce je 

nutný pouze pro úzká místa. Pro ostatní zdroje je důležitá informace pouze ve formě termínu 

uvolnění materiálu do výroby, který je v souladu s prioritami a hlavním plánem (bubnem). 

Přesný čas není nutný a naopak je zavádějící. Nekritické zdroje mají dostatek kapacity pro 

splnění úkolu, stačí jednoduché pravidlo FIFO (First in – First out). 

Nejdůležitější složkou podřízenosti je kontrola způsobu, jakým je materiál přiváděn do 

ostatních zdrojů.  Bylo velice nutné oprostit se od konvenční moudrosti, která říká, že pokud 

je výrobní zdroj nečinný, podnik přichází o peníze.  Konvenční praxí potom je udržet vysokou 

efektivitu uvolněním velkého množství materiálu, aby všichni měli plné ruce práce - bez 

ohledu na to, zda omezení dokáže tolik materiálu zpracovat. TOC naproti tomu říká, že 

neomezující zdroje by měly mít povoleno vyrobit takové množství materiálu, které odpovídá 

výstupu z omezení. Pokud budou neomezující zdroje v nečinnosti, je to v pořádku.  Ve 

skutečnosti, zabránění nadprodukce je nezbytné k dosažení cíle každé organizace – vydělat 

více peněz, nyní i v budoucnu.  
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4.4  Pozvednutí  omezení   

Jakmile je úzké místo identifikováno, dostupná kapacita je maximálně vytížená, všechna 

ostatní pracoviště podřízená, je další krokem prověření, jestli výstup z úzkého místa stačí na 

uspokojení tržní poptávky viz obrázek 22. Pokud ne, je nutné najít ještě další kapacitu k 

„pozvednutí“ omezení.  

Pokud se v předchozích krocích nepodařilo odstranit omezení systému, může si být slévárna 

jistá, že výroba v dané situaci pracuje s maximálním možným výkonem. Tento výkon již nelze 

dále zlepšovat pouze na úrovni změn parametrů materiálového toku, ale nyní je zapotřebí 

poskytnout omezenému zdroji více času, což znamená finanční výdaje. Typickým příkladem 

odstranění omezení v této fázi je investice do dalších zařízení, zaměstnání více lidí, přesčasy 

a dodatečné směny.  

V osmdesátých letech, kdy byla Teorie omezení vytvořena, byl celosvětový ekonomický 

boom. Většina sléváren nebyla schopna vyhovět poptávce. Omezení opravdu bylo uvnitř 

podniku. Proto se TOC zaměřovala především na úzká místa ve výrobě nebo uvnitř 

logistického řetězce. V současné době je situace poněkud jiná – omezení se přesouvají na trh, 

přesněji směrem k poptávce. Z tohoto důvodu byly později definovány nové nástroje TOC, 

které pracují s celkovou změnou podnikové politiky. 

Většina sléváren vyčlenila ve své struktuře obchodní oddělení, aby aktivně vyhledávalo 

zakázkovou náplň. Je jejich úkolem oslovovat nové zákazníky a nasmlouvat tolik kontraktů, 

aby byla maximálně vytížena stávající kapacita. V každém případě je velice prospěšné, pokud 

slévárna zná své primární úzké místo. Výrobní plány musí respektovat vnitřní omezení, aby 

slévárny mohly dostát svým namlouvaným zakázkám. Hladkým průběhem výrobních zakázek 

a zkrácením dodacích termínů se zvýší flexibilita a konkurenceschopnost. 
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Obr. 22 IPO diagram procesu pozvednutí omezení 
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4.5  Odstranění  omezení  

V tomto pátém, posledním kroku neustálého procesu zlepšování dochází k prověření, jestli 

opravdu bylo fyzické omezení odstraněno (viz obrázek 23).  

Tento proces prověření v případě odstranění omezení má dvojí účel: 

Na konci čtvrtého kroku bylo dosaženo zvýšení kapacity omezeného zdroje, čímž bylo aktivní 

omezení odstraněno. Vzniklo nové omezení na jiném místě v systému, a je proto zapotřebí 

jej opět identifikovat a odstranit pomocí principu pěti kroků. Tímto způsobem se v systému 

uplatňuje princip trvalého procesu zlepšování. 

Druhým účelem je revize opatření, která byla v systému zavedena během procesu 

odstraňování minulého omezení. Opatření přijatá v druhém a třetím kroku totiž mohou po 

kompletním odstranění minulého omezení nejen ztratit svůj smysl, ale mohou být dokonce 

kontraproduktivní a svou existencí tak omezovat výkon celého systému. Tím, že byl problém 

již vyřešen a tudíž není zapotřebí jej znovu procházet, se vedení slévárny dostává do 

nebezpečí podnikové slepoty, která většinou ústí do vytvoření nových omezení ve firemní 

politice. Aby se této situaci předešlo, je nutné znovu vyhodnotit prospěšnost opatření 

přijatých v předchozím procesu odstraňování omezení a zabránit tak setrvačnosti způsobit 

systémové omezení. 

Pokud v předchozích krocích k odstranění původního omezení nedošlo, je na místě omezení 

zafixovat, aby se nepohybovalo v závislosti na vyráběném sortimentu. 
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Obr. 23 IPO diagram odstranění omezení 
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4.6  Dílč í  závěry  

V rámci praktické části byla navržena metodika pro praktickou aplikaci nástrojů Teorie 

omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby. Pokud vedení slévárny požaduje 

navýšit zisk a optimalizovat výrobu, protože má malou kapacitu a stávající výstup 

neuspokojuje poptávku, využije výše popsanou metodiku k optimalizaci své výroby. Aplikační 

kroky k odstranění fyzického omezení (úzkého místa) ve výrobě jsou následující: 

1.  Identif ikace omezení  

Jsou možné tři způsoby identifikace fyzického omezení: pozorováním, kapacitními propočty 

a simulací. V praxi se nejčastěji využívá kombinace kapacitních propočtů a simulace k 

identifikaci úzkého místa. Tyto metody byly použity i v případové studii. 

2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

Přijetí rozhodnutí, blíže specifikovaných v metodice, má obvykle za následek objevení 

dodatečné kapacity omezeného zdroje, aniž by do něj podnik vložil jakékoli finanční 

prostředky. Opatření zavedená druhým krokem velmi často mění zavedené postupy 

využívání daného zdroje. Namísto peněžních investic tudíž dochází ke změně nefyzických 

parametrů zdroje. Zvýšení výkonu omezeného zdroje se v praxi pohybuje v rozmezí 10 až 20 

% a o stejnou výši se pak mění i celkový výkon podniku.  

3.  Podřízení  všeho ostatního provedenému rozhodnutí  

Po identifikaci úzkého místa a přijetí opatření k jeho lepšímu využití by měla následovat 

aplikace plánovacího systému Drum-Buffer-Rope (DBR), která zefektivní výrobní proces, 

zkrátí průběžnou dobu výroby a sníží zásoby rozpracovanosti. Dobře implementovaná 

metodika Drum-Buffer-Rope maximalizuje průtok výrobou pomocí správného řízení všech 

výrobních zdrojů, minimalizuje úroveň zásob díky řízení zásobníků a nabízí jednoduchý 

systém řízení výroby stanovením malého množství jednoduchých instrukcí pro pracovníky 

na neúzkých výrobních zdrojích. Schématické znázornění plánovacího systému Drum-Buffer-

Rope viz obrázek 24. 

 

Obr. 24 Schématické znázornění systému DBR 
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4.  Pozvednutí  omezení  

V tomto kroku musí slévárna zvážit, jestli k odstranění omezení vynaloží finanční prostředky. 

Nákup nového technologického vybavení se pohybuje v řádu jednotek až desítek milionů 

korun a mzdové náklady a ostatní výdaje spojené s navýšením počtu zaměstnanců v případě 

nové směny nebo posílení stávající sestavy také nejsou zanedbatelné. Důležitým aspektem v 

této fázi je výběr konkrétního opatření pro případné odstranění stávajícího omezení. Jak je z 

předchozího textu patrné, alternativ na odstranění omezení může být více, přičemž všechny 

zvýší kapacitu omezení. V čem se ale liší, je místo, kam se omezení v systému přesune. Jak 

vyplývá z myšlenek TOC, v systému vždy existuje alespoň jedno omezení. Odstraněním 

omezení, které bylo identifikováno v prvním kroku, se jeden z dosud neomezujících zdrojů 

změní na aktivní omezení. Ne všechny typy omezení ovšem bývají pro slévárnu stejně dobře 

řiditelné a odstranitelné. Proto je vhodné při rozhodování mezi alternativami odstranění 

stávajícího omezení jednat s ohledem na budoucí omezení tak, aby jeho existence nebyla 

větší přítěží, než jakou ospravedlňuje zvýšený výkon systému. 

5.  Odstranění  omezení  a návrat ke kroku č.  1  

Může se zdát, že implementace TOC povede k nekončící sérii pěti kroků k neustálému 

zlepšování – jako nástroji k perfektnímu vybalancování výrobního procesu. O tom to ale není. 

Fundamentální princip Teorie omezení spočívá v kombinaci závislých faktorů (jako je 

posloupnost kroků ve výrobním postupu) a normálních variací (pokaždé jsou přítomny), které 

způsobují to, že je prakticky nemožné kompletně vybalancovat celý proces. Vždy tu bude 

nějaké omezení v systému. Co ale způsobuje chaos je nechat omezení, aby se pohybovala 

všude možně. Slévárna musí vykonat strategické rozhodnutí, kde chce, aby omezení bylo. 

Potom přizpůsobí veškeré operace (marketing, kapitálové investice, lidské zdroje, atd.) 

v souladu s tímto rozhodnutím. To umožní slévárně řídit své omezení ke svému prospěchu, 

než aby omezení řídilo ji. 
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5  PŘÍPADOVÁ STUDIE  

Případová studie demonstrující aplikaci nástrojů Teorie omezení podle navrhnuté metodiky 

v předchozí části práce byla realizována na konkrétních problémech v oblasti plánování a 

řízení slévárenské výroby ve společnosti Ing. Henry Kyncl - Komerční slévárna šedé a tvárné 

litiny Turnov a.s. (dále jen KST).  

Společnost KST je typických představitelem výrobního podniku, pro který byla koncipována 

navrhnutá metodika pro aplikaci nástrojů Teorie omezení v oblasti plánování a řízení 

slévárenské výroby. Tato instrumentální případová studie by měla přispět k verifikaci 

navrhnutých postupů a ověřit tak očekávané výsledky implementace Teorie omezení do 

podnikové praxe. 

Struktura případové studie je následující: 

1. Charakteristika zkoumaného subjektu. 

2. Identifikace problému a výběr způsobu řešení. 

3. Sběr dat. 

4. Fáze realizace. 

5. Vyhodnocení dosažených efektů. 
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5.1  Charakterist ika  zkoumaného subjektu  

Po privatizaci v roce 1997 se nové vedení KST zaměřilo na komerční dodávky odlitků ze šedé 

a tvárné litiny v kusových, malosériových a středně-sériových zakázkách a navýšilo produkci 

z původních 800 na 2000 tun litinových odlitků ročně.  

5.1.1  VÝROBNÍ  SORTIMENT A ODBYTOVÉ TRHY  

K nejběžněji odlévanému sortimentu ze šedé litiny (litiny s lupínkovým grafitem) patří 

náročné odlitky určené pro obráběcí stroje, sklářské stroje, hydraulická a vakuová zařízení, 

textilní stroje a kompresory. Tvárná litina (litiny s kuličkovým grafitem) se používá pro složité, 

vysoce pevnostně a dynamicky namáhané odlitky a bezpečnostní dílce různých strojních 

zařízení. V současné době stoupá produkce speciálně legovaných litin (s přídavkem Mo, Ni, 

Cr, Ti, V), které nacházejí využití v oblasti odlitků extrémně namáhaných žárem, otěrem, 

nárazy za nízkých teplot a v chemicky agresivním prostředí. Přes 50% objemu produkce 

Komerční slévárna vyváží především do německy mluvících zemí Evropy (Německo, 

Švýcarsko, Rakousko). V poslední době exportuje i do vzdálenějších zemí EU -  do Francie, 

Španělska, Itálie a Švédska. 

5.1.2  VÝROBNÍ  VYBAVENÍ  

Sledovaný subjekt disponuje následujícími pracovišti a výrobním zařízením: 

Modelárna  

KST má k dispozici vlastní kapacity pro výrobu a opravy jednoduchých dřevěných, 

epoxydových a kovových modelových zařízení. Složitější typy modelů se vyrábí ve spolupráci 

se špičkově vybavenými modelárnami, které používají nejmodernější 3D technologie.  

Jaderna 

Jaderna prošla v posledních letech velkou modernizací, kdy byly nakoupeny nové vstřelovací 

automaty. Vybavení jaderny je následující: 

 vstřelovací karuselový automat COLD-BOX, systém BICOR - jádra 15L, 

 vstřelovací automat COLD-BOX, systém KSA - jádra 25L,  

 automatická přípravna jádrového písku, systém LÜBER, 

 automatická pračka aminu, 

 ruční jádra na systému ALPHASET. 
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Formovny  

Formování probíhá z 70% na automatické formovací lince FORMTEC, kde se formují a 

následně odlévají velké a střední série. Dalších 20% se formuje strojně a zbylých 10% připadá 

na ruční formování. Ruční formování vyžadují odlitky složitého tvaru a velké tonáže. Přehled 

formoven a jejich sortiment je uveden v tabulce 4. 

Tab. 4 Přehled formoven 

Způsob formování Formovací rámy Váhy odlitků Sériovost v dávce 

Ruční formování Max. 1500x2000x1200 cca 0,5 – 600 kg 1 – 20 ks 

Strojní formování 500x400x100/160/200 
0,5 – 50 kg 10 – 100 ks 

FOROMAT 20,40 450x300x100/160/200 

Formovací linka 
650x550x150 (200) 0,5 – 70 kg 50 – 1000 ks FORMTEC 

 

Tavírna  

Tavírna obsahuje dvě středofrekvenční indukční pece o obsahu kelímku 500 kg, jednu 

středofrekvenční indukční pec ABB o obsahu kelímku 1000 kg a pětitunové elektrické 

předpecí. 

Cídírna  

Společnost KST využívá tři typy tryskacího zařízení – závěsný (tzv. stromečkový), stolový a 

bubnový tryskač. Všechny typy používají k otryskání odlitků kovové broky. Brusírna disponuje 

pěti páry stojanových brusů, jedním závěsným a dvanácti pracovišti k ručnímu dobroušení 

odlitků pomocí ručních brusek na tlakový vzduch. 

Expedice  

Podle požadavků zákazníka slévárna zajišťuje: 

1. balení, 

2. povrchové úpravy  - barvení, žíhání, 

3. dopravu - doprava výrobků na místo určení firemním vozem nebo spedicí. 

Řízení  kval ity  

Pro zajištění optimální kvality vyráběných odlitků, je před odlitím prováděna na spektrálním 

kvantometru LECO-GDS 750 kontrola nataveného materiálu. K dispozici je dále laboratoř – 

chemická, mechanická a písková.  
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Metalografická laboratoř komerčně provádí chemické rozbory dodaných materiálů a vzorků. 

Proces výroby odlitků je osvědčen systémem řízení jakosti podle normy ISO 9001:2009.  

Opracování,  montáž  

Firma zajišťuje podle výkresové dokumentace zákazníka opracování odlitků, povrchové 

dokončovací úpravy nebo montáž celkových sestav. Opracování se provádí kooperačně 

s obráběcími dílnami po celé ČR. 

5.1.3  STÁVAJ ÍCÍ  ŘÍZENÍ  A  P LÁNOVÁNÍ  VÝROBNÍCH K APACIT  

Společnost KST implementovala již v roce 2005 německý specializovaný informační systém 

OPTI v. 7 vytvořený pro celopodnikové řízení sléváren, který zahrnuje řízení zakázek, odbytu, 

nákupu, skladového hospodářství, technologie výroby, kvality a údržby. Tento program 

obsahuje také modul Plánování a řízení výroby, který je potřeba teprve upravit, protože v 

současné době přehled o plánovaném využití kapacit slouží pouze pro orientaci v 

nasmlouvané zakázkové náplni a pro porovnání aktuální a maximální vytíženosti jednotlivých 

výrobních úseků slévárny. Celá výroba je autoritativně ovládána „shora“. Přitom program 

OPTI vychází ze systému OPT (Optimized Production Technology), který se stal jedním z 

východisek pro vznik Teorie omezení!  

5.1.4  STÁVAJ ÍCÍ  STAV V  ČÍS LECH 

Stávající stav ve společnosti KST je charakterizován ukazateli TOC a dalšími údaji s velkou 

vypovídací schopností. Níže uvedené údaje jsou výchozí hodnoty a bude zajímavé sledovat 

jejich vývoj s implementací teorie omezení do podnikové praxe. 

 tržby v tunách:    150 tun / měsíc 

 dodací lhůty:     6 týdnů pro čistě odlité, otryskané, obroušené odlitky 

     7 až 8 týdnů pro opracované odlitky 

 zásoby rozpracované výroby:  95 tun 

 zakázky dodané po termínu:   20%  

 průtok:     10,6 mil. Kč / měsíc (tržby z prodeje – přímý materiál) 

 výrobní náklady:      8,5 mil. Kč / měsíc 
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5.2  Identi f ikace  problému a  výběr  způsobu řešení  

Tato slévárna se stejně jako řada dalších sléváren potýká s problémem neefektivního systému 

plánování a řízení výroby. V konkurenčním prostředí představují vysoká kvalita výrobků, nízké 

výrobní náklady, krátké dodací termíny a úspěšná prodejní strategie základní kritéria pro 

úspěšný vývoj firmy. Společnost KST stojí před nutností optimalizovat výrobu, zkracovat 

dodací termíny a zvýšit množství prodaných odlitků, což závisí nejenom na technickém 

vybavení a kvalitě, ale i na použitém systému řízení a plánování podnikových kapacit spolu 

s celkovým přístupem k řešení problémů v této oblasti. 

Stávající situace se stává již nadále neúnosnou – společnost KST není schopna dodržet slíbené 

termíny, pracoviště jsou nárazově přetížena, stoupá zmetkovitost a klesá trpělivost 

zákazníků. Je nutné podniknout kroky k eliminaci nežádoucího stavu v oblasti plánování a 

řízení výroby. Jedním z nich je začít aktivně využívat informační systém OPTI k plánování a 

řízení podnikových kapacit podle pravidel a principů TOC. 

Společnost KST představuje ideální subjekt k verifikaci navrhnutých postupů v metodice pro 

praktickou aplikaci nástrojů Teorie omezení. Na konkrétním podniku a číslech tak bude 

prokázáno, že implementace TOC do podnikových pravidel přináší reálné výsledky. 

Definice problému:  

Společnost KST potřebuje navýšit zisk a optimalizovat výrobu tak, aby bylo dosaženo: 

 zkrácení průběžné doby výroby, 

 dodržení potvrzených termínů dodání, 

 snížení zásob rozpracovanosti, 

 zvýšení množství prodaných výrobků. 

 

Řešení uvedených problémů nabízí aplikace nástrojů TOC v oblasti plánování a řízení 

slévárenské výroby dle navrhnuté metodiky v kapitole 4.  
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5.3  Sběr  dat  

Mezi nejdůležitější vstupní parametry k identifikaci omezení a k vyhodnocení účinnosti 

přijatých opatření patří hodnoty disponibilních kapacit jednotlivých výrobních zdrojů. 

Neméně důležitou vstupní informací je dispoziční termínování nasmlouvané zakázkové 

náplně k posouzení vytížení podnikových zdrojů. 

Oba tyto vstupní parametry byly získány z informačního systému OPTI. Nejdříve ale byla 

nutná jejich aktualizace na reálnou úroveň. Tím, že vedení KST modul Plánování a řízení 

výroby dosud aktivně nevyužívalo, bylo nutné provést výchozí nastavení. 

5.3.1  VÝPOČET DISPONIBILNÍ CH KAPACIT  

V KST bylo pro výpočet jednotlivých disponibilních kapacit výrobních zdrojů definováno 22 

úzkých míst. Úzké místo odpovídá stroji, pracovišti nebo výrobní operaci s jednoznačně 

danou disponibilní kapacitou. Pojmenování úzké místo bylo převzato z terminologie 

informačního softwaru OPTI (zde je opět možné vidět odkaz na Goldrattův model OPT) a je 

zcela oprávněné, protože různorodá skladba výrobního sortimentu zakázkové slévárny může 

zapříčinit vznik pohyblivých úzkých míst. Jinými slovy to znamená, že v závislosti na 

momentálním sortimentu může být úzkým místem celého výrobního procesu kterékoliv 

místo z následujícího přehledu, uvedeného v tabulce 5, kde zkratka SHV znamená sklad 

hotových výrobků. 

Tab. 5 Seznam operací v KST 

 Název úzkého místa  Název úzkého místa 

1 Ruční jaderna 12 Vytloukání - linka 

2 Cold Box 1 13 Tryskání 

3 Cold Box 2 14 Odstranění vtoků 

4 Vstřelovačka jader AVS-16 15 Broušení  

5 Vstřelovačka jader V-10 16 Dobrušování  

6 Ruční formovna 17 Barvení  

7 Strojní formovna – F20 18 Stříkání  

8 Automatická formovací linka 19 Tepelné zpracování 

9 Strojní Formovna - F40 20 Příjem odlitků na SHV 

10 Tavírna 21 Kooperace 

11 Vytloukání – ruční formovna 22 Příjem obrobků na SHV 
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Pro výpočet disponibilní kapacity jednotlivých úzkých míst bylo nutné nadefinovat tyto údaje: 

1. Plánovaná jednotka - každé úzké místo pracuje s určitou jednotkou vykonávané 

práce, tou může být: 

 minuta práce lidské / stroje (min),  

 hmotnost surová nebo expediční (kg),  

 nákup externích prací (CZK). 

2. Počet dělníků / strojů, pracujících v daném úzkém místě. 

3. Výkon za hodinu - udává maximální hodnotu výkonu za 1 hodinu práce a jeho 

velikost závisí na použité jednotce.  

4. Týdenní model směn - může nabývat hodnot 1, 2 nebo 3 podle jednosměnného, 

dvousměnného nebo třísměnného provozu na daném úzkém místě. 

5. Využití pracovní doby - hodnota v % na kolik úzké místo reálně pracuje, zohledňuje 

prostoje, poruchy, povinné přestávky, údržbu atd. 

6. Stupeň produktivity - další omezující faktor pro individuální nastavení kapacity 

úzkého místa, toto kritérium bylo využito pro zohlednění plánovaných rezerv na 

automatické formovací lince a v případě karuselových vstřelovacích automatů. 

Na základě znalosti výše uvedených údajů bylo možné vypočítat týdenní disponibilní kapacity 

vytyčených úzkých míst ve slévárně KST a to prostým součinem hodnot vynásobený 5 dny 

v týdnu a 7,25 hodin za směnu (třísměnný provoz má zkrácenou pracovní dobu). V tabulce 6 

jsou uvedeny disponibilní kapacity pro každý výrobní zdroj v KST. 

Bylo nutné některá úzká místa lehce předimenzovat, aby „nebrzdila“ celý plánovací systém. 

Jako příklad poslouží úzké místo č. 11 – Vytloukání ruční formovna. Na této výrobní operaci 

pracuje na každé směně 1 člověk, který vytlouká odlitky z formovacích rámů. Jednotkou je 

zde surová hmotnost (hmotnost odlitku včetně vtokové soustavy a případných nálitků). 

Pokud by se sešel na tomto úzkém místě těžký sortiment a vyplnil kapacitu tohoto úzkého 

místa, systém OPTI by musel posunout následující operaci o přeplněné kilogramy a narušil by 

se celý sled výroby. Přitom na tomto úzkém místě nerozhodují ani tak kilogramy jako počet 

rámů, které je 1 člověk schopen vytlouct. Dalším argumentem k provedené korekci je fakt, 

že pokud by se zde opravdu „nahromadila“ práce, není problém, aby mu některý zrovna 

nevytížený dělník pomohl. Nabízí se otázka, proč je tedy na tomto středisku jednotkou surová 

hmotnost a ne počet rámů. Odpověď je jednoduchá – tato výrobní operace patří podle 

kalkulačního modelu metody ABC k nákladovému středisku Tavírna a to má za rozvrhovou 

základnu právě surovou hmotnost, protože co se nalije, to se taky vytluče!  

Podle výše uvedeného příkladu je zřejmé, že výpočet disponibilních kapacit musel být 

proveden velmi citlivě a se znalostí procesů uvnitř slévárny.  
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Tab. 6 Výpočet disponibilních kapacit v KST 

Č. Název ÚM 
Plánovaná 
jednotka 

týdenní 
model 
směn 

počet 
dělníků/ 
strojů 

výkon / 
hodinu 

využití 
pracovní 
doby % 

stupeň 
produktivity 

faktor 
omezení 
kapacity 

disponibilní 
kapacita 

1 ruční jaderna min 3 4 60 80 1 1 20880 

2 Cold Box 1 min 3 1 60 80 3 1 15660 

3 Cold Box 2 min 3 1 60 80 3 1 15660 

4 Vstřelovačka AVS-16 min 3 1 60 20 1 1 1305 

5 Vstřelovačka V-10 min 1 1 60 60 1 1 1305 

6 Ruční formování min 1 4 60 90 1 1 7830 

7 formování F20 min 1 1 60 70 1 1 1522 

8 formování FA min 3 1 60 90 1 0,65 3817 

9 formování F40 min 1 2 60 95 1 1 4132 

10 lití kg 2 2 500 100 1 1 72500 

11 Vytloukání ruční kg 1 1 200 100 1 1 7250 

12 Vytloukání FA kg 3 1 750 100 1 1 81563 

13 tryskání min 3 1 60 80 1 1 5220 

14 Odstranění vtoků min 3 5 60 100 1 1 32625 

15 broušení min 3 4 60 100 1 1 26100 

16 dobrušování min 2 6 60 100 1 1 26100 

17 barvení kg 1 1 600 100 1 1 21750 

18 stříkání kg 1 1 600 100 1 1 21750 

19 Tepelné zpracování kg 1 1 600 100 1 1 21750 

20 Příjem odlitků na SHV kg 1 4 600 100 1 1 87000 

21 kooperace CZK 1 1 20000 100 1 1 725000 

22 Příjem obrobků na SHV kg 1 4 600 100 1 1 87000 



94 

5.3.2  DISPOZIČNÍ  TERMÍNOVÁ NÍ  ZAKÁZKOVÉ NÁPLNĚ  

Každá přijatá objednávka, která úspěšně projde nabídkových řízením, se v KST stává výrobní 

zakázkou. Základem výrobní zakázky je zpracovaný technologický postup výroby, který 

definuje kromě materiálu a provedení také výrobní operace, kterými musí odlitek na své 

cestě slévárnou projít. Výrobní operace jsou zaznamenány ve výrobním postupu konkrétního 

odlitku spolu s údajem, který udává plánovaná náročnost zpracování vztažená na 1 kus (viz 

obrázek 25). 

Výrobní postup 

 
 

Kód Název Norma Jednotka Text  

 

1012-04548 PUMPEHUS FOR EH-STYRINGJ1 1,00 ks   

1012-04549 PUMPEHUS FOR EH-STYRINGJ2 1,00 ks   

1012-04550 PUMPEHUS FOR EH-STYRINGJ3 1,00 ks   

H201 jednotná směs 15,59 lit   

A230 formování FA 0,71 min   

A301 lití bubn.pánví 9,80 kg   

A381 vytloukání strojní 9,80 kg   

2000-00067 Podpěrka 20 x 2,5 x 7 mm 4,00 ks   

A400 tryskání 0,31 min   

A503 oddělení vtoku 1,00 min   

A601 broušení 2,50 min   

A410 přetryskání 0,31 min   

A603 ruční dobroušení 6,00 min   

A701 kontrola 4,90 kg   

A890 příjem na sklad 4,90 kg   

A950 balení 4,90 kg   

Obr. 25 Ukázka výrobního postupu v KST 

Při výrobě vzorových kusů dochází ke korekci údajů – odlitek se převáží a proměří se časy 

zpracování, aby výrobní postup vykazoval pravdivé hodnoty. Na spolehlivosti dat závisí 

přesnost cenových kalkulací i plánovaného vytížení podnikových kapacit. 

Termínování zakázkové náplně v KST není nic jiného než dispoziční plánování kapacit. 

Základem dispozičního kapacitního plánování v informačním systému OPTI je výrobní postup. 

Je třeba mít na paměti, že spolehlivá data vytváří spolehlivý model. Mezi další stavební 

kameny patří správně nastavený podnikový kalendář (nastavení směn a plánovaných 

odstávek) a správně vypočtené disponibilní podnikové kapacity. Dalším důležitým faktorem 

je nadefinované překrývání jednotlivých výrobních operací. Jestliže je nastaveno u některé 

operace překrývání 100% znamená to, že pokud kapacita dovolí, bude následující operace 

začínat v ten samý den, jinak OPTI plánuje každou operaci na jiný den. Zde je třeba 

respektovat technologii výroby (tzv. „vyvětrání jader“, chladnutí forem, zatuhnutí barvy, …). 
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rgudb://PLA006/99.007.1012-04549
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Dále bylo nutné nastavit časovou prodlevu – například opracování rozhodně netrvá jeden 

den. Už jen doprava odlitků na kooperaci a z ní zabere nějaký čas, dále naprogramování 

obráběcího stroje není za pět minut hotové a samotné opracování odlitků má svůj čas. Časová 

prodleva na kooperaci byla nastavena na 14 dní, vzniká tak záruka, že kompletní zakázka 

bude vyexpedována opravdu včas. 

Samotné plánování probíhá „odzadu“. Do systému OPTI se zadá požadovaný termín dodání 

(podle přání zákazníka). Systém si postupně propočítává disponibilní kapacity úzkých míst, 

začíná od poslední výrobní operace s respektováním případné časové prodlevy. Jakmile 

narazí na překročenou disponibilní kapacitu na některém úzkém místě, posune dodací termín 

o 1 den a začne výpočet znovu. Takto postupuje tak dlouho, dokud nezaplánuje všechny 

výrobní operace z výrobního postupu. Výroba jednotlivých zakázek je tedy naplánována tak, 

aby výrobní operace na sebe časově těsně navazovaly a přitom respektovaly technologii 

výroby. 
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5.4  Apl ikace  nástrojů TOC  

V této realizační části případové studie bude popsána názorná aplikace nástrojů TOC podle 

popsané metodiky. Celá fáze realizace proběhla ve třech cyklech. 

5.4.1  CYKLUS Č .  1  

V souladu s metodickými pokyny začíná cyklus identifikováním omezení, dále pokračuje 

přijetím opatření k lepšímu využití těchto omezení a pokračuje k třetímu kroku, kde na 

základě odstranění některých omezení končí a vrací se zpět na začátek k identifikaci omezení.  

1.  Identif ikace omezení  

Problémy v oblasti plánování a řízení výroby indikují stav, že slévárna není dobře řízená. 

Zásoby rozpracované výroby jsou viditelné na všech pracovištích, nekumulují se před určitým 

zdrojem, nelze tedy využít identifikaci omezení pozorováním. V případě společnosti KST se 

musí přistoupit k identifikaci omezení kombinací kapacitních propočtů a simulace vytížení 

výrobních zdrojů na základě nasmlouvané zakázkové náplně. 

V informačním systému OPTI na základě výpočtu disponibilních kapacit proběhlo naplánování 

stávající zakázkové náplně. Jako příklad byl vybrán 45. kalendářní týden roku 2013. Kapacitní 

propočty vykázaly pět kritických zdrojů – kandidátů na úzké místo (zvýrazněné tučně na 

obrázku 26). Naplánovaná produkce na další týdny tento závěr jen potvrzuje.  

Stávající systém plánování a řízení výroby generuje pět omezení:  

1. vstřelovací stroj pro výrobu jader Cold Box 1 (jádra o objemu 25 litrů), 

2. automatickou formovací linku FORMTEC Air Impact, 

3. tavírnu (lití), 

4. tryskání, 

5. ruční dobroušení. 

 

Koeficient vytížení výrobní kapacity uvedených pracovišť je roven 100% tzn., že disponibilní 

kapacita je maximálně využitá a při jakémkoliv narušení dochází ke zpoždění celého 

výrobního procesu. 

V této chvíli není možné určit, který z těchto výrobních zdrojů je úzkým místem. Rozhodnutí 

o lepším využití omezení je nutno provést u každého z nich. 
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 Název úzkého místa 

1 Ruční jaderna 

2 Cold Box 1 

3 Cold Box 2 

4 Vstřelovačka jader AVS-16 

5 Vstřelovačka jader V-10 

6 Ruční formovna 

7 Strojní formovna – F20 

8 Automatická formovací linka 

9 Strojní Formovna - F40 

10 Tavírna 

11 Vytloukání – ruční formovna 

12 Vytloukání - linka 

13 Tryskání 

14 Odstranění vtoků 

15 Broušení  

16 Dobrušování  

17 Barvení  

18 Stříkání  

19 Tepelné zpracování 

20 Příjem odlitků na SHV 

21 Kooperace 

22 Příjem obrobků na SHV 

 

Obr. 26 Identifikace omezení - cyklus 1.  

2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

Každé navýšení kapacity na úzkém místě má přímý vliv na výstup celého podniku. Na základě 

analýzy současného stavu byla navržena následující opatření k navýšení disponibilní kapacity 

všech identifikovaných omezení, aby jejich využití bylo maximální: 

 Cold Box 1 

Vstřelovací stroj označený jako Cold  Box 1 je dimenzován na větší jádra, není tedy možné 

přesunout část výroby na menší vstřelovačku, která je dimenzována na jádra do objemu 15 

litrů. Aby došlo k uvolnění kapacity na Cold Box 1, veškeré zakázky, které vyžadují 5 jader a 

méně, budou programem OPTI  přesunuty na ruční jadernu, která má kapacity dostatek. Toto 

opatření zajistí snížení vytížení přetíženého stroje.   

 

0% 50% 100%



98 

 Automatická formovací linka 

V současné době je automatická formovací linka maximálně vytížena. Již byla v minulosti 

podniknuta opatření k eliminaci prostojů – jádra jsou kompletována před uložením do formy, 

operátoři na lince se střídají v přestávkách, takže linka je v provozu nonstop na tři směny a 

pravidelná údržba zabraňuje poruchám. 

 Tavírna 

Po bližším prozkoumání se přišlo na chybu ve výpočtu disponibilních kapacit. V informačním 

systému OPTI byl chybně zadán objem jedné z pecí. Chyba se již v dalším výpočtu nebude 

opakovat.  

 Tryskání 

Na místě bylo zjištěno, že obsluha tryskačů věší odlitky na stromový tryskač velice neúsporně. 

Jakmile bude prostor využíván na maximum, kapacita tryskače stoupne přinejmenším o 10%. 

Do budoucna nebude tryskání limitovat výrobní proces, protože vedení KST zvažuje o opravě 

již vyřazeného tryskače, který by doplnil chybějící kapacitu.  

 Ruční dobroušení 

Brusírna – problematické to místo všech sléváren. Není jednoduché nabrat a zaškolit nové 

pracovníky a udržet si ty šikovné stávající. V KST tento problém byl vyřešen zaměstnáním 

vězňů z blízkých Valdic. Bohužel Valdice jsou jedna z mála věznic v ČR, která nesmí dojíždět 

za prací. Odlitky tedy musí za nimi, což někdy komplikuje výrobní logistiku. Dále byli přesunuti 

tři pracovníci na stávající brusírnu k doplnění kompletního třísměnného týmu. Do budoucna 

se uvažuje o zavedení úkolové mzdy ke zvýšení motivace a produktivity stávajících 

zaměstnanců.  

3.  Podřízení  všech ostatních zdrojů provedenému rozhodnutí  

Vlivem přijatých opatření v předchozím kroku došlo k odstranění některých omezení, první 

cyklus aplikace nástrojů TOC zde končí a vrací se zpět na začátek. 
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5.4.2  CYKLUS Č .  2  

Výsledkem prvního cyklu došlo ke změně disponibilních kapacit a následnému vytížení 

jednotlivých výrobních zdrojů. Je tedy nutné znovu identifikovat systémové omezení, 

pokračovat v přijetí rozhodnutí k jeho lepšímu využití a opět prověřit, jestli se nepodařilo 

snížit jejich počet. 

1.  Identif ikace omezení  

Jakmile byla přijata opatření ke zvýšení kapacit na kritických pracovištích, program OPTI 

znovu přepočítal vytížení disponibilních kapacit celého výrobního procesu (viz obrázek 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Identifikace omezení - cyklus 2.  

 

 

  

 Název úzkého místa 

1 Ruční jaderna 

2 Cold Box 1 

3 Cold Box 2 

4 Vstřelovačka jader AVS-16 

5 Vstřelovačka jader V-10 

6 Ruční formovna 

7 Strojní formovna – F20 

8 Automatická formovací linka 

9 Strojní Formovna - F40 

10 Tavírna 

11 Vytloukání – ruční formovna 

12 Vytloukání - linka 

13 Tryskání 

14 Odstranění vtoků 

15 Broušení  

16 Dobrušování  

17 Barvení  

18 Stříkání  

19 Tepelné zpracování 

20 Příjem odlitků na SHV 

21 Kooperace 

22 Příjem obrobků na SHV 

0% 50% 100%
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Z obrázku 28 je patrné, že tavírna (operace lití), tryskání a ruční dobroušení již nadále nejsou 

omezeními. Ale přijetí rozhodnutí k přesunu zakázek s malým počtem jader vytvořilo nové 

omezení – ruční jadernu. Místo Cold Boxu 1 je omezením ruční jaderna. Při přijímání tohoto 

rozhodnutí nebyl předpoklad, že je v systému takový velký počet malých zakázek.  

 

2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

Nejdříve bylo nutné přehodnotit předchozí rozhodnutí ohledně vytížení vstřelovacího 

automatu Cold Box 1, protože před tímto zásahem ruční jaderna nebyla systémovým 

omezením.  

 Nové opatření – Cold Box 1 

Ve spolupráci s technology KST byly podrobně prozkoumány naplánované zakázky a bylo 

nalezeno několik typů jader, která pasují na vstřelovací stroj Cold Box 2. Výrobní postup byl 

adekvátně upraven a byl zrušen filtr k přesunu malých zakázek na ruční jadernu, přijatý 

v prvním cyklu. 

 Automatická formovací linka 

Automatická formovací linka pracuje s maximálním vytížením, nebyla pro ní v této fázi 

formulována žádná opatření. 

 

3.  Podřízení  všech ostatních zdrojů provedenému rozhodnutí  

Vlivem přijatého opatření v předchozím kroku došlo opět k odstranění některých omezení, 

proto i druhý cyklus zde končí a vrací se zpět na začátek. 
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5.4.3  CYKLUS Č .  3  

Výsledkem druhého cyklu opět došlo ke změně disponibilních kapacit a následnému vytížení 

jednotlivých výrobních zdrojů. Je tedy nutné znovu identifikovat systémové omezení, 

pokračovat v přijetí rozhodnutí k jeho lepšímu využití a následovat další kroky, popsané 

v metodickém návodu. 

1.  Identif ikace omezení  

Po aktualizaci výrobního postupu vlivem předchozích opatření přeplánoval program OPTI 

nasmlouvanou zakázkovou náplň. Obrázek 28 znázorňuje nové vytížení kapacit KST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Identifikace omezení - cyklus 3.  

Kapacitními propočty a následnou simulací přijaté zakázkové náplně bylo v KST 

identifikováno systémové omezení (úzké místo) – automatická formovací linka. 

 Název úzkého místa 

1 Ruční jaderna 

2 Cold Box 1 

3 Cold Box 2 

4 Vstřelovačka jader AVS-16 

5 Vstřelovačka jader V-10 

6 Ruční formovna 

7 Strojní formovna – F20 

8 Automatická formovací linka 

9 Strojní Formovna - F40 

10 Tavírna 

11 Vytloukání – ruční formovna 

12 Vytloukání - linka 

13 Tryskání 

14 Odstranění vtoků 

15 Broušení  

16 Dobrušování  

17 Barvení  

18 Stříkání  

19 Tepelné zpracování 

20 Příjem odlitků na SHV 

21 Kooperace 

22 Příjem obrobků na SHV 

0% 50% 100%
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2.  Rozhodnutí ,  jak omezení  lépe využít  

V souladu s navrhnutou metodikou je na řadě krok č. 2 a to rozhodnutí o lepším využití 

úzkého místa – automatické formovací linky.  

 Analýza stávajícího využití disponibilní kapacity omezení 

V současné době je v KST za jednu směnu naformováno v průměru 100 rámů. Což odpovídá 

taktu linky 3,54 minut na jeden formovací rám a to odpovídá 70% maximální disponibilní 

kapacity. Operátoři linky pamatují i průměr 120 rámů za směnu v předchozích letech. 

K poklesu počtu naformovaných rámů došlo z důvodu změny sortimentu – dříve byly 

vyráběny odlitky převážně ze šedé litiny, jednoduchého tvaru s minimem jader. V současné 

době je produkce tvořená převážně tvarově složitými odlitky s velkým počtem jader a 

vyráběných z různých druhů vysoce legovaných tvárných litin. Dále zákazníci vyžadují označit 

odlitky datumovkou a číslem šarže. Kompletace jader před uložením do formy a seskládání 

číslic na označení šarže prodlužuje formovací čas. Dalším faktorem, který se podílí na 

prodlužování průměrného taktu automatické formovací linky, je velikost objednávek. Dříve 

byl sortiment tvořen velkými sériemi jednoduchých odlitků, kdežto dnešní produkce je spíše 

kusová nebo malo-sériová zakázková výroba. 

V souladu s návodem možných opatření, navrhnutých v metodické části, byla realizována 

následující série opatření: 

 Zkrácení nečinnosti automatické formovací linky z důvodu:  

a) Seřizování. Samotný čas seřizování na nový model nelze zkrátit, modelové zařízení musí 

být správně usazeno, aby se předešlo vniku vad vlivem přesazení nebo netěsnosti formy. Byl 

ale objeven potenciál ke zkrácení času seřizování z důvodu označování šarže. Čím dál více 

zákazníků vyžaduje označit všechny své odlitky datem lití a číslem šarže (označením tavby). 

Při prozkoumání na místě bylo zjištěno, že tato označení se provádějí na modelovém zařízení 

až v okamžiku formování. Bylo tedy nařízeno, aby každé modelové zařízení opatřené 

datumovkou bylo kompletní před usazením do formovací linky, aby nedocházelo ke 

zbytečným prostojům kvůli kompletaci písmen a číslic na modelovém zařízení před 

samotným zaformováním. 

b) Údržby. Preventivní údržba již je plánována na dny pracovního klidu nebo přes víkendy. 

Všichni stávající operátoři automatické formovací linky prošli školením přímo od výrobce, aby 

se předešlo prostojům z důvodu nevhodné manipulace a obsluze linky. Dále byli obeznámeni 

s nejčastějšími typy poruch, jejich předcházením a efektivním vyřešením. 

c) Prostojů. Operátoři linky se budou střídat v zákonných přestávkách tak, aby byla zachována 

kontinuita formovacího procesu a linka tak pracovala bez odstávek nepřetržitě v třísměnném 

provozu.  
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 Motivace zaměstnanců  

Vytvořit vhodný motivační systém byl dán za úkol personálnímu oddělení společnosti KST. 

 Další opatření ke zvýšení výkonu omezení 

Při prozkoumání na místě byla odhalena další možnost navýšení výkonu automatické 

formovací linky a to zkrácením doby ukládání jader. Z pracovního týmu byl na každé směně 

vyčleněn pracovník, který předem připraví a zkompletuje jádra, která budou vkládána do 

formovacího rámu. Některé pozice obsahují až sedm jader, jejichž slepenec připomíná 

tvarem dětské puzzle. Před tímto opatřením nebylo výjimkou, že linka stála několik desítek 

minut jen kvůli tomu, že nebyla k dispozici jádra nebo se čekalo na jejich kompletaci a slepení 

těsně před uložením do formy. 

3.  Podřízení  všech ostatních zdrojů provedenému rozhodnutí  

Poté, co bylo úzké místo identifikováno, jeho kapacita byla navýšena, nastupuje třetí krok a 

tím je podřízení všech ostatních výrobních zdrojů systémovému omezení. 

 Hlavní plán výroby (Drum) 

Hlavní plán výroby vychází z optimálního plánu výroby na automatické formovací lince, která 

tak tvoří buben (Drum) pro celý výrobní proces.  

Dobrý plán výroby musí být: 

1. realistický – lze podle něho vyrábět (bere úvahu všechna systémová omezení), 

2. produktivní – zvyšuje průtok a zároveň snižuje zásoby a případně i provozní náklady, 

3. imunní – při nenadálé situaci nedojde k jeho kolapsu (počítá s určitou rezervou). 

Aby mohl být vytvořen plán úzkého místa, musí být stanoveny priority ve výrobě a optimální 

výrobní dávka.  

Priority ve výrobě jsou v KST určeny potvrzeným termínem dodání. Zakázka s nejbližším 

termínem dodání je zařazena do výroby jako první. Na první pohled ovšem toto zjednodušení 

může klamat. Zakázka, která pokračuje po průchodu výrobním procesem na kooperaci, musí 

být naformována, odlita a dokončena včas tak, aby opracovaný odlitek byl dodán 

v potvrzeném termínu. Samotné formování tedy musí proběhnout v dostatečném předstihu, 

v souladu s nastavenou prodlevou u kooperačního partnera dle výrobního postupu.  

Optimální výrobní dávka je dána velikostí zákaznické objednávky v souladu s konceptem 

zakázkové slévárny. Výjimku tvoří dva případy: 

1. Nestandardně vysoké objednávky ze speciálních litin, které se vyskytují velice 

zřídka, potom je výrobní dávka na formovací lince, tedy počet zaformovaných 

rámů přizpůsoben objemu tavící pece (500 nebo 1000 kg) v závislosti na surové 

hmotnosti formovaných odlitků.  
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2. Nestandardně malé, kusové objednávky. Pro tento případ, v rámci nákladové 

optimalizace, byl zaveden příplatek za malou sérii. Pokud zákazníkem objednaná 

dávka je menší než pět formovacích rámů a není možné tuto objednávku sloučit s 

následující, je zákazníkovi účtován příplatek za seřízení stroje. Kompenzuje se tak 

prostoj automatické formovací linky v důsledku častého seřizování na nový model. 

 

 Umístění zásobníků (Buffer) 

V rámci ochrany úzkého místa – automatické formovací linky před výkyvy ve výrobě na 

předcházejících pracovištích, byly před tento výrobní zdroj umístěny časové zásobníky. 

Formovací linka je místem, kde dochází ke spojení dvou dílčích materiálových toků – jeden je 

zakončený výrobou jader a druhý odléváním tekutého kovu. Zásobníky musí být umístěné na 

oba konce dílčích materiálových toků. Zásobníky tvoří pojistku, aby úzké místo, které tvoří 

omezení výrobního procesu, nehladovělo. Jeho kapacita musí být celou aktivní dobu 

maximálně vytížena. Nelze dopustit, aby formovací linka čekala na jádra nebo na tekutý kov. 

1. Zásobník jader. Jádra musí být již tak vyráběná s předstihem, protože mohou být použita 

nejdříve 24 h po vyrobení z důvodu „vyvětrání“. Jinak by po zalití nataveným kovem 

docházelo k nežádoucím reakcím a vzniku neshodného produktu. Na základě této skutečnosti 

byl vytvořen čtyřdenní časový zásobník o reálné velikosti tři dny. Pokud je časový zásobník 4 

dny, neznamená to, že v pondělí ráno budou v zásobníku všechny výrobní zakázky, které se 

mají na úzkém místě zpracovávat od pondělí do čtvrtka. Naplněnost čtyřdenního zásobníku 

by měla podle tabulky 7 vypadat následovně: 

Tab. 7 Naplněnost čtyřdenního časového zásobníku v pondělí ráno 

Zakázka /čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 

8 A106 A110 A115 A122 

7 A121 

6 A104 
A108 

A113 A120 
5 A102 
4 

A112 
A117 

3 
A100 A107 A116 2 

1 A111 

 

V konečném důsledku to znamená, že mistr jaderny musí řídit zásobník jader tak, aby dva dny 

před samotným formováním určitého modelu byla všechna potřebná jádra vyrobená. Jeden 

den tvoří nutná technologická prodleva a druhý den tvoří urgentní zóna zásobníku. Třetí den 

tvoří pozorovací zónu a čtvrtý den je potom bezpečnou zónou zásobníku jader. 
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2. Zásobník tekutého kovu. Tekutý kov lze skladovat pouze v omezené míře. Elektrické 

předpecí již ze své funkce tvoří zásobník tekutého kovu, z pohledu TOC potom slouží jako 

pojistka při výpadku tavících pecí, aby mohla formovací linka pokračovat ve své práci a 

nedošlo k přerušení její činnosti.  

 Subordinace ostatních výrobních zdrojů (Rope) 

Všechna ostatní pracoviště KST musela být podřízena navýšenému výkonu omezení – 

automatické formovací lince. Materiál je do výroby uvolňován v souladu s hlavním plánem 

výroby a nastavením časového zásobníku u výroby jader. Hlavní plán tak musí být vytvořen 

včas, aby předchozí i následující pracoviště mohla svou činnost přizpůsobit podle výrobního 

postupu naplánovaných zakázek na úzkém místě.  

Na druhé straně ale není žádoucí, aby pracoviště před úzkým místem (přípravna jádrových a 

formovacích směsí, jaderna a tavírna) pracovala na maximální výkon. Bylo by dosaženo 

akorát navýšení zásob rozpracované výroby a efekt na výstupu by nebyl žádný. Pracovníci 

byli poučeni, aby začali s prací ihned, jakmile zakázka dorazí na jejich pracoviště, ale normální 

rychlostí (tedy nezpomalit tak, že se práce roztáhne a vyplní čas k dispozici), a ihned předali 

hotové díly k další operaci.  Pokud není žádná zakázka ke zpracování, čekají. 

Nejužší vazba úzkého místa v otázce uvolnění materiálu je s tavírnou. Natavený materiál musí 

být v časovém a technologickém souladu s naformovaným sortimentem. Následující 

pracoviště potom pracují s nejvyšším možným výkonem, aby se vyrobené kusy mohly co 

nejrychleji expedovat. Průtok je určen prodanými odlitky, ne pouze vyrobenými. 

4.  Pozvednutí  omezení  

Výstup z úzkého místa stále nevyhovuje tržní poptávce, ale vedení KST v současné době 

neplánuje investovat do dodatečného výrobního zařízení. Provoz již momentálně probíhá 

v třísměnném provozu, jiná možnost k pozvednutí omezení než investice není. 

5.  Odstranění  omezení  

Původní omezení – automatická formovací linka stále omezuje průtok společnosti KST. Na 

řadu potom přichází zafixování úzkého místa jako jediného omezení v celém výrobním 

procesu.  

Nelze ale opomenout skutečnost, že několik pracovišť pracuje pouze s malou rezervou, jako 

například ruční jaderna, Cold Box 1 a brusírna. Tato pracoviště je nezbytné monitorovat, nebo 

nejlépe lehce navýšit jejich kapacitu, protože je zde velké riziko, že se mohou stát omezeními 

ve výrobním procesu v případě jiného produktového mixu, než ve zvoleném 45. kalendářním 

týdnu roku 2013. Je velice důležité přijmout opatření ke snížení mobility systémového 

omezení, v závislosti na vyráběném sortimentu. 
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5.5  Vyhodnocení  dosažených efektů  

Kapacitními propočty a následnou simulací vytížení výrobních zdrojů na základě 

nasmlouvaných zakázek bylo ve společnosti KST generováno v prvním cyklu pět omezení. Ve 

druhém cyklu byla podniknuta opatření, která snížila počet omezení na dvě. Ve třetím cyklu 

bylo identifikováno omezení systému – automatická formovací linka, které omezuje celý 

výrobní proces společnosti KST.  

Byla přijata rozhodnutí, která na základě jednotlivých opatření, znatelně navýšila výkon 

tohoto omezení a zvýšila tak celkový průtok slévárny.  

Hlavní plán výroby byl vytvořen z optimálního plánu pro omezení – pro automatickou 

formovací linku tak, aby její kapacita byla maximálně využita. Vše ostatní bylo podřízeno 

tomuto plánu. Uvolňování materiálů je v KST přísně kontrolováno a synchronizováno 

s plánem úzkého místa.  Na rozdíl od omezení, ostatní výrobní zdroje nemají plán a jsou řízena 

systémem štafetového běžce. Tedy: „Máš práci? Udělej ji v nejlepší kvalitě, a co nejrychleji 

můžeš. Nemáš práci? Čekej a buď připraven.“  

V současné době není tak velká poptávka, aby společnost KST musela razantně pozvednout 

výkon svého omezení. To by vyžadovalo obrovské investiční náklady. Není ani žádoucí 

přesunout omezení mimo podnik směrem k poptávce.  

Moderní slévárny vyrábí většinu jejich sortimentu na automatické formovací lince. Majoritní 

část produkce přímo prochází touto linkou. Je velice vhodné toto pracoviště zafixovat jako 

primární úzké místo. Právě toto pracoviště je rozhodující pro účinnost celého výrobního 

procesu slévárny. Manažeři společnosti KST musí jen řídit celý jejich výrobní proces tak, aby 

se zabránilo plýtvání zásob, materiálu a energie, a využít stávající kapacity k maximální 

propustnosti.  

Vyhodnocení  výchozího a so učasného stavu  

V rámci aplikace nástrojů TOC řešících fyzické omezení ve výrobě společnosti KST 

k odstranění omezení nedošlo. Odstranění tohoto omezení by vyžadovalo obrovskou 

investici do dodatečného výrobního zařízení nebo celkového rozšíření provozu. Byla 

podniknuta opatření, aby toto úzké místo zůstalo jediným omezením ve výrobě. Společnost 

KST tak může omezení řídit, než aby řídilo ono ji. KST musí plánovat výrobu, potvrzovat dodací 

termíny a přizpůsobit veškeré další operace tomuto omezení. Bez nutných investic do 

dodatečného výrobního zařízení zůstane při současném stavu automatická formovací linka 

systémovým omezením společnosti. 
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Vyhodnocení výchozích hodnot a současného stavu po třech měsících účinnosti všech 

popsaných opatření zachycuje tabulka 8. Požadavky společnosti KST byly jednoznačně 

definované: 

Společnost KST potřebuje navýšit zisk a optimalizovat výrobu tak, aby bylo dosaženo: 

 zkrácení průběžné doby výroby, 

 dodržení potvrzených termínů dodání, 

 snížení zásob rozpracovanosti, 

 zvýšení množství prodaných výrobků. 

Tab. 8 Porovnání výchozích hodnot a stavu po aplikaci nástrojů TOC 

Ukazatel Výchozí stav Současný stav Rozdíl 

tržby v tunách 147 tun / měsíc  159 tun / měsíc 12 tun (8 %) 

dodací lhůty 6 týdnů 4 týdny 2 týdny (1/3) 

zásoby rozpracované výroby 95 tun 

 

67 tun 28 tun (31 %) 

zakázky dodané po termínu 20 %  

 

11 % 9 % 

průtok 10,6 mil. Kč / měsíc 11,7 mil. Kč / měsíc  1,1 mil. Kč (10%) 

výrobní náklady 8,5 mil. Kč / měsíc 8,7 mil. Kč / měsíc 0,2 mil. Kč (2 %) 

 

I když nebylo omezení úplně odstraněno, podařilo se splnit všechny požadavky: 

O 9% se snížilo také množství zakázek dodaných po termínu. Na obhajobu tohoto výsledku 

lze podotknout, že velká část vyráběného sortimentu se externě opracovává a zpoždění tak 

nemusí být na straně KST. 

Při pouhém 2% navýšení výrobních nákladů bylo dosaženo 10% navýšení průtoku a o třetinu 

klesly zásoby rozpracované výroby a dodací lhůty. Navýšení průtoku při zachování výše 

výrobních nákladů má přímý vliv na navýšení zisku. Aby mohli slévárny v dnešním 

turbulentním prostředí obstát, musí být ziskové. Jen zisk přináší finanční polštář k dalším 

nutným investicím do výrobního zařízení. V těžkých provozech, jakým slévárny bezesporu 

jsou, vyžadují investice do obnovy a modernizace výrobního zařízení obrovské částky a 

představují riziko neúspěchu. Pro navýšení konkurenceschopnosti je efektivní systém 

plánování a řízení výroby spolu s obnovou a modernizací výrobního zařízení nutnou 

podmínkou. 

Případová studie pouze potvrzuje závěry, že Teorie omezení je vhodnou filosofií k nejen 

k optimalizaci výroby.  
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6  ZÁVĚR  

Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout metodiku pro aplikaci nástrojů Teorie 

omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby, která umožní zefektivnit výrobní 

proces s následným zvýšením průtoku a zvýšením konkurenceschopnosti sléváren. Naplnění 

tohoto hlavního cíle je věnována celá čtvrtá kapitola práce.  

Prvním dílčím cílem bylo formulovat předpoklady pro účinné uplatnění Teorie omezení v 

oblasti plánování a řízení slévárenské výroby, definovat problémy v této oblasti a navrhnout 

možnosti jejich odstranění. Tento cíl splňují jednotlivé kroky navrhnuté metodiky, především 

krok druhý, věnující se možným opatřením k navýšení výkonu výrobních zdrojů sléváren v 

rámci jednotlivých stupňů výrobního procesu.  

Druhý dílčí cíl měl za úkol vytvořit systematický postup pro identifikaci a zvýšení výkonu 

kapacitních úzkých míst ve slévárenské výrobě bez nutnosti investic do výrobního zařízení. 

Možné druhy identifikace kapacitních úzkých míst popisuje první krok navrhnuté metodiky a 

nejčastější případ je podrobně popsán v případové studii. Zvyšování výkonu úzkých míst bez 

nutnosti investic do výrobního zařízení je výsledkem aplikace druhého a třetího kroku 

navrhnuté metodiky ve čtvrté kapitole.  

Třetím dílčím cílem bylo verifikovat navrhnuté postupy formou případové studie. Pátá 

kapitola je celá věnována splnění tohoto cíle. Na vybraném subjektu byl krok po kroku 

aplikován navrhnutý postup. Vyhodnocení výsledků případové studie potvrzuje závěry 

mnoha autorů, že implementace Teorie omezení do podnikové praxe přináší pozitivní 

výsledky. 

Praktický přínos práce spočívá v nalezení vhodného řešení problémů v oblasti plánování a 

řízení slévárenské výroby, které umožní: 

 zpřesnění dodacích termínů a jejich spolehlivé plnění, 

 zkrácení průběžné doby výroby, 

 snížení zásob rozpracovanosti výroby, 

 zvýšení celkové efektivity a flexibility výrobního procesu, 

 zvýšení výstupu výrobního procesu a následné navýšení zisku. 

Vědecký přínos práce spočívá ve vytvoření systematického postupu aplikace principů a 

metod Teorie omezení v oblasti plánování a řízení slévárenské výroby, který respektuje 

specifika dnešních sléváren. Identifikace požadavků na systém plánování a řízení výroby a 

formulace možností, omezujících podmínek a předpokladů pro účinné uplatnění Teorie 

omezení vytváří univerzální model plánování a řízení výroby ve slévárenském průmyslu, který 

lze využít i ke zvýšení efektivity jiných výrobních provozů obdobného charakteru. 
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CONCLUSION 

The main objective of the thesis was to design a methodology for the application of tools 

Theory of constraints in the area of planning and scheduling in foundry production, allowing 

more efficient production process, resulting in increased throughput and increasing the 

competitiveness of the foundries.  Fulfilment of the main objective is devoted entire fourth 

chapter of the thesis. 

The first sub-objective was to formulate the conditions for the effective application of the 

Theory of Constraints in the area of planning and scheduling in foundry production, define 

problems in this area and suggest ways of eliminating them.  This objective accomplish the 

individual steps of the proposed methodology, especially the second step, dealing with 

possible measures to increase capacity of production sources in the individual stages of the 

production process. 

The second sub-objective was to design a systematic process for identifying and increasing 

performance capacity bottlenecks in foundry production without having to invest in 

production equipment.  Possible ways of identification of capacity bottlenecks describes the 

first step of the proposed methodology and the most common case is described in detail in 

the case study.  Improving performance of bottlenecks without having to invest in a 

production facility is the result of applying the second and third step of the proposed 

methodology in the fourth chapter. 

The third objective was to verify the proposed methods in the form of case studies.  The fifth 

chapter is entirely devoted to fulfilment this objective.  For selected subject has been applied 

step -by-step suggested approach.  Evaluation of the results of a case study confirms the 

opinions of many authors that the implementation of Theory of constraints to plant practice 

brings positive results. 

The practical contribution of the work lies in finding appropriate solution for problems in 

planning and scheduling in foundry production, which leads to: 

 more accurate delivery dates and their reliable performance, 

 decreasing the lead time of production, 

 reduction of work-in-process inventory in production, 

 increasing the overall efficiency and flexibility of the manufacturing process, 

 increasing the throughput of the manufacturing process and the subsequent 

increasing profit. 
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The scientific contribution of this thesis is to create a systematic procedure for the 

application of the principles and methods of the Theory of constraints in the area of planning 

and scheduling in foundry production that respects the specifics of today's foundries.  

Identification of requirements for system planning and scheduling of production and 

formulation restrictive option terms and conditions for the effective application of the 

Theory of constraints creates a universal model of production planning and scheduling in the 

foundry industry, which can be used to increase the efficiency of other production plants of 

a similar character. 
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