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1 Úvod 

Základem každého výrobního podniku je přeměna materiálu na výrobky, které jsou poté 

prodávány zákazníkům. Pokud vše probíhá tak, jak je zamýšleno, a trh je v rovnováze, jsou 

výnosy z prodeje vyšší než náklady na výrobu. Tím dochází k realizaci základního 

ekonomického cíle podniku, vytváření zisku.  

V dnešní době, globálního trhu s nespočtem výrobců, je ale situace charakteristická 

převisem nabídky nad poptávkou. V takovém prostředí mohou uspět pouze podniky schopné 

nabídnout funkční produkt za akceptovatelnou cenu. Počáteční výhoda českých podniků 

v kvalifikované a zároveň levné pracovní síle je téměř vyčerpaná. Již nějakou dobu je trendem 

v zachování české výroby proces zeštíhlování. Jednou z nejpoužívanějších metod v odhalování 

plýtvání ve výrobních podnicích je analýza toku práce. 

Tématem této bakalářské práce je zpracování analýzy toku práce ve výrobní společnosti. 

Analýza bude prováděna na podniku TAURUS metal spol. s.r.o., který se dnes, stejně jako 

mnohé jiné podniky, pohybuje na hranici ekonomické udržitelnosti. Trpí především 

neschopností splňovat zakázky v termínu, a to i přes nařizování práce přesčas a operativní 

využívání externích pracovníků z agentury práce. To vše za stavu využití maximálně poloviny 

kapacity závodu. Podnik funguje jako jeden z mnoha výrobních závodů v nadnárodní 

společnosti. Jeho existence je závislá na přidělování zakázek od mateřské společnosti. 

Budoucnost podniku a s ním všech jeho zaměstnanců bude záviset především na jeho úspěších 

ve snižování nákladů a schopnosti včasného plnění zakázek. Tak, aby i nadále byl pro mateřský 

podnik vyhledávaným výrobcem. 

Cílem této bakalářské práce je navržení vhodných opatření vedoucích k odstranění 

plýtvání v procesech výroby tak, aby byla zkrácena průběžná doba výroby. To vše nejlépe bez 

využívání služeb pracovních agentur a s minimem přesčasů. 

Teoretická část práce obsahuje charakteristiku štíhlé výroby. Jsou v ní vysvětleny její 

klíčové pojmy a vybrané metody. Následující kapitola je věnována popisům toků práce 

v podniku. V další kapitole je provedena analýza popsaných toků práce. V závěrečné kapitole 

jsou navržena konkrétní doporučení k odstranění zjištěných nedostatků. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části práce se seznámíme s filozofií štíhlé výroby a její historií. Budou 

vysvětleny její klíčové pojmy a metody používané ve spojitosti se zvyšováním efektivity toku 

práce ve výrobních společnostech. 

2.1 Koncept štíhlé výroby 

Již v průběhu 19. století můžeme v historii nalézt intenzivní snahy k efektivnějšímu 

řízení a organizování výroby, např. v myšlenkách manželů Gilbertových věnujících se 

snižování průběžné doby výroby prostřednictvím odstraňování ztrátových časů. Nebo dále ve 

20. století v práci Henryho Forda, který zavedl montážní linky až k japonským výrobcům 

automobilů začínajících v řízení uplatňovat koncepce principu tahu či snižovat zásoby 

prostřednictvím praxe přímých dodávek do výrobních procesů. K definování pojmu štíhlá 

výroba však dochází až na konci minulého století. (Tomek, 2014)  

I Když je tento koncept štíhlé firmy stále zejména doménou automobilového průmyslu, 

dnes se jeho metody stále více uplatňují také ve finančnících institucích, veřejné správě, 

zdravotnických zařízeních, stavebnictví a mnoha dalších oblastech. 

Teorii štíhlé výroby můžeme chápat jako soubor metod vedoucích k obecně k rychlejší 

výrobě s nižšími náklady a zároveň při vyšší kvalitě. K tomu dochází zejména prostřednictvím 

realizace různých technik, zaměřených na: 

- Zkracování průběžné doby výroby, toto přináší efekty v nárůstu vyrobených kusů 

za stejný čas a rychlejších reakcích na přání zákazníků. 

- Snižování zásob, ve všech formách, od materiálu přes rozpracovanou výrobu až 

k hotovým kusům. 

- Pokles nákladovosti výroby, to se může, promítnou do ceny výrobků a přinést 

konkurenční výhodu. 

- Zvyšování kvality, omezí výdaje na neshody, zvyšuje hodnotu výrobku a prestiž 

výrobce či značky. (Tomek, 2014) 
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2.2 MUDA 

Jedná se o krátké slovo pocházející z japonštiny, někdy se můžeme v literatuře setkat se 

snahou tento pojem přeložit do domácího jazyka. V češtině je tento pojem nejčastěji nahrazován 

slovem plýtvání. Jeho význam je však mnohem širší a představa že pro něj lze najít v jiném 

jazyku odpovídajícího zástupce je nereálná. Proto se obecně ujalo zachovat původní japonský 

název. Jeho skutečný význam poznáme až tehdy, kdy zcela pochopíme jádro myšlenky štíhlé 

výroby. Když si uvědomíme, že se nejedná jen souhrn nějakých metod, návodů či doporučení. 

V jádru jede totiž spíše o filozofii či životní styl a všechny techniky, o kterých budeme psát, 

jsou jen plody této filozofie. 

Zavádění štíhlé výroby tedy v žádném případě neznamená projít školením a aplikovat 

naučené metody do praxe naší společnosti. Skutečným cílem je vytvoření tzv. wisdom. Jedná 

se o anglické slovo, které překládáme jako moudrost. Myslí se tím skutečná a hluboká změna 

v myšlení všech zaměstnanců firmy, která vytvoří novou firemní kulturu. V této firemní kultuře 

jsou všichni v takovém stavu mysli, kdy vnímají MUDA kolem sebe a touží je odstranit. 

MUDA najdeme v každé lidské činnosti a s jistotou přírodních zákonů je navždy její 

nedílnou součástí. MUDA jsou činnosti, které nám nepřináší žádný užitek. Z pohledu podniku 

jsou to ty aktivity, které zákazník nechce platit, protože ho jednoduše nezajímají. MUDA je 

tedy to co musíme z naší práce co nejvíce omezit. Zcela se jí ale zbavit nelze nikdy, je věčná. 

Uvádí se že ve firmě Toyota, která je považována za matku štíhlé výroby, připadá na MUDA 

95% času všech zaměstnanců. (Bauer, 2012) 

V procesu výroby je MUDA nepočítaně, avšak všechny můžeme zařadit do osmi druhů. 

1. MUDA z nadprodukce. Vinou nadprodukce jsme nuceni spotřebovávat více 

materiálu, energie, času, prostoru pro skladování než bychom spotřebovali výrobou 

pouze množství požadovaného zákazníkem. Navíc jsme vystaveni riziku, že se nám 

výsledek nadprodukce již nepodaří prodat. Nadprodukce nejčastěji vzniká z obavy 

nepravidelnosti budoucích objednávek, poruch výrobních zařízení nebo snahou více 

rozpustit náklady na seřízení vyššími dávkami. 

2. MUDA z nadměrných zásob. Zásoby nepřidávají žádnou hodnotu, vážou na sebe 

kapitál, který mohl být užitečný jinde. Vyžadují řádné skladování, čímž 

spotřebovávají další zdroje. Je žádoucí držení jen takových zásob, aby byl pokryt 

plynulý chod podniku. Cestou k tomuto stavu jsou metody Just-in-Time či Kanban. 
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3. MUDA z neshod. Jde o výrobky nesplňující požadované nároky na kvalitu. 

V lepším případě jde o vadu opravitelnou, v horším neopravitelnou. K neshodné 

výrobě dochází nedostatečnou kontrolou kvality v průběhu všech výrobních 

procesů. V případě sériové výroby je možné vyrobit velké množství neshodných 

kusů během velmi krátkého času, než je chyba odhalena. Proces by měl obsahovat 

takové mechanizmy, které budou schopny chybu odhalit automaticky, např. Poka-

Yoke. 

4. MUDA z nevyhovující ergonomie. Pohyby, které pracovník vykonává, a nemají za 

důsledek přidání hodnoty na výrobku, jsou nežádoucí. Jedná se například o 

přecházení pracoviště, pracné manipulace s těžkými břemeny, hledání a podobně. 

Nejen že tyto pohyby spotřebovávají čas, který by jinak mohl být věnován 

produktivním činnostem, často jsou i fyzicky namáhavé. Tím dochází zbytečně 

k únavě pracovníka a snížení jeho výkonů, v horším případě i zdravotním potížím. 

Zbytečné pohyby jsou vážným problémem zejména v sériové výrobě, kde k jejich 

opakování dochází mnohosetkrát za směnu. Významnou eliminací tohoto problému 

je metoda 5S.  

5. MUDA z nevhodného zpracování. Plýtvání je zde způsobeno nadměrnou produkcí 

odpadu, například nevhodnými rozměry vstupního materiálu k dělení či špatným 

designem produktu. 

6. MUDA z čekání. K čekání dochází zpravidla z technických a organizačních 

problémů.  Nejčastěji jde o zdlouhavé navážení materiálu, špatná synchronizace 

navazujících pracovišť, změna seřízení pracoviště a poruch strojů.  

7. MUDA v transportu. Transport považujeme za MUDA, tehdy kdy nepřináší žádný 

užitek, jde o situace kdy je materiál přemisťován z jednoho místa na jiné z důvodu, 

že se neví kde ho uskladnit. 

8. MUDA z nevyužité kreativity zaměstnanců. Vzniká špatným chováním 

vedoucích pracovníků, kteří nejsou schopni využít potencionálních schopností 

podřízených. Ti často mají představu jak proces zdokonalit ale z nějakého důvodu 

se jej nepokusí realizovat. Může se například jednat o strach z nadřízeného nebo 

špatné zkušenosti z minulosti. (Váchal, 2013) 
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Všechny uvedené MUDA, jsou k produktivitě nepřímo úměrné. Odhalují nám oblasti, 

kde jsme vždy schopni plýtvání odhalit. K tomu stačí pozorně sledovat co se v kancelářích, 

dílnách, skladech odehrává. Pečlivě zaznamenávat všechna zjištění a následně najít cestu 

k eliminaci MUDA. Na počátku procesu změny firemní kultury ke štíhlé firmě, je zajištění 

pozitivního přístupu ke změnám vedoucím k zdokonalování práce u všech zaměstnanců. 

Zaměstnanci se musí naučit vnímat rozdíl mezi plýtváním a přidáváním hodnot. 

Japonští Manažeři tráví v provozu až 40% ze svého fondu pracovních hodin. Vytrvale 

pozorují práci ve výrobě, protože teprve potom porozumí procesu, který před nimi probíhá. Pak 

mohou rozpoznat přidávání MUDA od NE-MUDA. Běžní zaměstnanci se odstraňování 

plýtvání věnují hodinu denně. (Bauer, 2012) 

Ačkoliv se z výše uvedeného může zdát, že se při hledání MUDA zaměřujeme zejména 

na výrobu, není tomu tak. Náležitou pozornost musíme věnovat i administrativě. 

Z uskutečněných průzkumů vyplývá, že více než polovina průběžné doby zakázek je 

realizována v oblasti administrativních činností. Uběhne tedy polovina doby mezi objednávkou 

a dodáním zakázky, aniž by se na zakázce začalo fyzicky pracovat. Příčiny nestandardně 

dlouhého administrativního zpracovávání „papírové práce“ nalézáme zejména v těchto 

oblastech (Košturiak, 2006): 

- Problémy v interní komunikaci, mezi odděleními, lidmi i informačními systémy, 

- Problémy v externí komunikaci, mezi zákazníky a dodavateli, 

- Nepravidelný příjem zakázek s kolísáním zátěže jednotlivých oddělení, 

- Chyby v softwaru, nekompatibilita, připojení, chyby, poruchy, 

- Poruchy hardwaru, nefunkční kopírky, počítače, sítě, 

- Zásoby nezpracovaných úkolů, pošty, 

- Pořádání neproduktivních porad a jiných byrokratických prvků, jako vytváření 

různých statistik a tabulek, bez zjevného přínosu, 

- Nevhodně rozmístěná oddělení, špatně organizované pracoviště a soubory 

v počítačích, 

- Hledání podkladů, špatná organizace aktuálních a archivovaných dokumentů, 
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- Pracovníci s nízkou kvalifikací, neznalost ovládání podpůrného softwaru, špatná 

disciplína a produktivita. 

V dnešní době patří u většiny světových firem nové vzdělávací, motivační a 

rekvalifikační programy pro pracovníky k základním krokům k prosperitě firmy. Uvádí se, že 

je ekonomickou nutností využívat 5% až 10% z celkových investic, do programů k rozvoji 

zaměstnanců. V prvních fázích změny na štíhlou firmu se doporučuje na tyto účely věnovat 

dokonce až 20% z celkových investic. 

Je žádoucí, aby se management podniku snažil své pracovníky zmobilizovat a vtáhnout 

je děje celopodnikových problémů. (Jurová, 2013) 

 

 2.3 Metoda 5 krát proč 

Pokud chceme odstraňovat MUDA efektivně, přímo u zdroje problému, musíme se 

dopátrat k skutečné příčinně jejich vzniku. Jen málo kdy je možné hned určit proč k tomu či 

onomu problému došlo. Při řešení je sice lákavé, zaměřit se na rychle vyřešení zjevného 

nedostatku, vystavili bychom se tak ale riziku že věnujeme energii a čas k odstranění jen dalšího 

příznaku potíží, které jsou skryty hlouběji pod povrchem. 

V hledání skutečných základních příčin našich potíží nám může pomoci jednoduchá 

metoda 5 krát proč. S její pomocí lze snadno a efektivně rozlišovat příznaky od příčin. I 

z běžného života víme že, odstraněním příčiny docílíme spontánního vymizení příznaků – 

našich problémů. 

Správným postupem při aplikování metody, je postupné kladení otázek typu „Proč“ na 

příčinu nežádoucího stavu, až se dobereme až k jádru problému.  Že jsme ho dosáhli nebo se 

k němu alespoň velmi přiblížili, zpravidla poznáme podle toho, že nám dotazovaný již není 

schopen dát adekvátní odpověď. 

 

Příklad uplatnění metody 5 krát proč: 

 

Pracovník: Zastavili jsme výrobu na pracovišti X. 

Manažer: Proč jste zastavili výrobu? (1. proč) 

Pracovník: Zase se zlomil razník v nástroji. 
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Manažer: Zase? Proč se v nástroji lámou razníky tak často? (2. proč) 

Pracovník: Nevím zeptejte se seřizovače. 

Manažer: Proč se v nástroji na pracovišti X se stále lámou razníky? (3. proč) 

Seřizovač: Protože průměr razníku je menší než síla děrovaného materiálu. 

Manažer: Můžete nástroj nějak upravit, aby k již tomu nedocházelo? (4. proč) 

Seřizovač: Ne. Průměr razníku musí být nejméně stejný jako děrovaný materiál, jinak 

nikdy dlouho nevydrží. Musela by se ve výkresu změnit velikost díry. To může udělat 

jen konstruktér. 

Manažer: Proč jste to tedy neřešil s konstruktérem? (5. proč) 

Seřizovač: Protože to není moje práce. 

Manažer: Aha. Jak se ovšem má konstruktér dozvědět o problému když mu o něm 

neřeknete? (6. proč) 

Seřizovač: Nevím. 

 

V uvedeném přikladu jsme použili otázek 6, vidíme tak že není nutné držet se 5 otázek 

z názvu metody ale logickými dotazy se propracovat k cíli. Díky tomu jsme se dostali ze situace 

banálního zlomení dílu v nástroji k úpravě v návrhu výrobku. Kdybychom se zastavili u první 

možnosti řešení, po odpovědi na první otázku, nechali bychom vyměnit razník za nový a spustili 

výrobu. Problém by byl se však brzy vrátil. Řešením pro pracoviště X je úprava v designu 

výrobku Y. Navíc jsme tak zjistili problém v komunikaci mezi seřizovačem a konstruktérem, 

který může vést ke stejné situaci i u jiných pracovišť a výrobků.  (Schultz, 2012) 

 

2.4 Management toku hodnot 

V každém výrobním podniku dochází k přeměně vstupů na výstupy. Tento proces se 

skládá s jednotlivých dílčích procesů. Tyto procesy tvoří, neustály tok práce a hodnot na cestě 

od materiálu k hotovým výrobkům. Ne každý proces však zvyšuje hodnotu výrobku pro 

zákazníka a je pro jeho výrobu nezbytně nutný a ne všechny procesy na sebe navazují nejlepším 

možným způsobem, jsou tedy neefektivní. Tyto skutečnosti jsou zodpovědné za plýtvání 

v podniku a představují zbytečné vynaložení zdrojů, za které nám zákazník nebude ochotný 

zaplatit. Cílem všech zákazníků je, aby nákupem výrobku nebo sužby získali maximální možný 

užitek za minimálního vynaložení svých nákladů. Proto úspěch na trhu čeká na ty produkty, 

které při své produkci spotřebovávají zdroje jen ve prospěch přidávání hodnoty z pohledu 
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zákazníka. Plýtvání v podniku tak snižuje pravděpodobnost tržního úspěchu, protože zvyšuje 

jeho nákladovost a prodlužuje průběžné časy výroby. Tím dochází k snižování 

konkurenceschopnosti podniku či její úplné ztrátě. Je v nejvyšším zájmu podniku tato plýtvání 

z toků svých procesů co nejvíce omezit nebo, lépe je zcela eliminovat. 

Pokud chceme začít s eliminací plýtvání v podnikových procesech, musíme je nejdříve 

být schopni rozpoznat a kvantifikovat. Základní metodou, jež nám toto umožní, je Analýza toku 

hodnot (Value stream maping). (Košturiak, 2006) Pomocí analýzy toku hodnot můžeme lépe 

pochopit procesy probíhající v organizaci. V této analýze sledujeme postupování práce od 

jednoho pracovníka k druhému, popisujeme vstupy procesu, jeho výstupy, jednotlivé úkony, a 

pokud je to možné tak i spotřebu zdrojů. Díky tomu je možné procesy vizualizovat a dát do 

vzájemných souvislostí. Získáme tak detailní obrázek o podnikových procesech a zvýrazníme 

jejich nedostatky či problémy. Analyzován může být jeden konkrétní proces nebo komplexní 

systém všech procesů v organizaci.  

V praxi je analýza toku hodnot jednou z nejdůležitějších analytických technik, kterou 

organizace používají. Využití najde v situacích, kdy potřebujeme zachytit nebo popsat tok 

práce, zvýšit výkonnost, efektivnost, účelnost, hospodárnost nebo profitabilitu. Je také 

výchozím bodem pro další optimalizace či reengineering. 

Analýzu toku práce není vhodné vytvářet od stolu, k jejímu vytváření musí docházet 

přímo ve výrobním procesu, kde zachycujeme toky materiálu a informací. Pečlivě 

zaznamenáváme průběžné časy a sledujeme, kdy se přidává či nepřidává hodnota z pohledu 

zákazníka. Při analýze můžeme postupovat po jednotlivých procesech odspoda nahoru nebo při 

komplexní analýze využít takzvanou procesní mapu. V závislosti na použitých metodách a 

nástrojích, může být výsledkem standartní textový popis procesů nebo sofistikovaný model 

všech procesů včetně jejich vzájemných závislostí. Díky tomu jsme schopni určit skutečnou 

průběžnou dobu výroby, dozvíme se, kde dochází ke kumulaci materiálů a proč, popíšeme 

rozpracovanost výroby a v neposlední řadě dokážeme identifikovat úzká místa. (Analýza 

procesů, 2013) 
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2.5 Mapa procesů 

Velmi účinným nástrojem pro analyzování toku práce je procesní mapování. Smyslem 

procesního modelování je vytvoření abstrakce procesů a jejich hierarchie, díky kterým bude 

možné pochopení všech aktivit, které v podniku probíhají a souvislostí mezi nimi a roli 

pracovníků zapojených do daných procesů. (Janíček, 2013) 

Při mapování procesů je riziko, že dojde k přílišnému nahromadění informací, tím dojde 

ke ztrátě přehlednosti. Je tedy vhodné zpracovat několik procesních map, které budou 

vypracovány s různým rozlišením jednotlivých aktivit. Různým skupinám uživatelů pak budou 

předkládány mapy na té úrovni, v jaké proces potřebují znát. (Šmída, 2007) 

Obecné procesní mapy se většinou sestavují jako diagramy, slouží k první analýze 

organizace nebo projektu. Je vhodným východiskem ve všech fázích procesu modelování. 

Zpravidla neobsahuje příliš detailů, tím jsou vhodné k zachycení podstaty složitých systémů a 

napomáhají tak v orientaci mezi vazbami v sub procesech, včetně větví a smyček. Při jejich 

tvorbě je důležité pozorování, je to příležitost zjistit, jaké činnosti jsou obsaženy v jednotlivých 

úkonech, jaké nástroje či pomůcky jsou používány. (Svozilová, 2011)  

Při tvorbě procesních map je důležité, aby všichni členové mapovacího týmu, používali 

ve svých poznámkách totožné grafické symboly pro identifikaci jednotlivých druhů činností. 

V různých literárních zdrojích se jednotlivé symboly stejné činnosti mohou lišit, proto se 

požívané symboly určí předem. (Blecharz, 2011)  

Při správném použití této metody můžeme očekávat přínosy ve formě eliminace 

duplicity ve schvalování, obecné zjednodušení a zkrácení procesů, eliminaci souběžných 

činností či uplatnění principu tahu.  

Mnohdy se u analyzovaného procesu může zdát, jsme schopni hlavní příčinu 

problémovosti daného procesu rozpoznat ihned v začátcích mapování. V procesu, však může 

být skryto i několik dalších problému které by při nedůsledném zpracování nebyly odhaleny. 

V takovém případě by i přes určité zefektivnění následkem eliminace viditelného problému 

zůstaly v procesu zakotveny MUDA. Následkem čehož, bychom se budoucnu, jistě museli 

k procesu vrátit, protože zůstane problémový. Je tedy nutné vypracovat mapu procesu důkladně, 

tak aby bylo možné odhalit všechna plýtvání v něm obsažená.  
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To je možné jen při důsledné dodržení ověřeného postupu (Bauer, 2012): 

1. Výběr analyzovaného procesu, 

2. Definování procesu, 

3. Data procesu, 

4. Stanovení cíle, 

5. Mapování skutečného procesu, 

6. Změření času zpracování, 

7. Určení problému, 

8. Hledání potenciálu pro zlepšení, 

9. Shromáždění tipů pro zlepšení, 

10. Navržení nového procesu, 

11. Naplánování realizace řešení, 

12. Kontrola nového řešení. 

 

2.6 Management úzkých míst 

Úzké místo známe z tzv. „teorie omezení“ kterou popsal v osmdesátých letech izraelský 

vědec Eliyahu Goldratt. Hlavní myšlenkou v této teorie je skutečnost, že v každém systému se 

nachází právě jedno omezení – úzké místo, to omezuje průtok toku hodnot v celém procesu a 

zabraňují dosáhnutí dalších úrovní výkonnosti. (Fišer, 2014)  

Omezení se v podniku mohou nacházet na nejrozličnějších místech, obecně je však 

můžeme členit do tří skupin (Košturiak, 2006): 

- Fyzická omezení. Kapacity strojů, lidí nebo zdrojů. Tato omezení bývá snadné 

identifikovat. Je relativně snadné je odstranit, to ale bývá často nákladné, např. 

zakoupení výkonnějšího stroje, zvýšení počtu zaměstnanců, zavedení další směny. 

- Manažerská omezení. Jsou způsobena nevhodným řízením organizace. Patří sem 

špatná volba dodavatelů, špatná personalistika, nevyškolený personál, špatné 
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investice atd. Za manažerská omezení považujeme i pravidla, kterými se organizace 

řídí, která zabraňují procesu zlepšování. Je mnoho organizací bojujících 

s nevhodnými pravidly, čelící špatným výsledkům. Nestává se ale, že by vedení 

náhle prozřelo a uvědomilo si skutečnost, že firmu špatně řídí. Všechna manažerská 

omezení ale nakonec vedou k fyzickým omezením. 

- Paradigmata. Jsou to přesvědčení v myslích lidí. Utvářejí jejich přístup k vedení a 

ke své práci. Mají vliv na vznik manažerských omezení nebo je podmiňují. Často se 

stává, že existence negativních paradigmat zabraňují rozpoznání manažerských 

omezení, a ta zase fyzických omezení. 

Víme tedy, že v každé organizaci omezení existuje, otázkou pak je, kde v konkrétní 

organizaci hledat. Pokud se zeptáme plánovacího oddělení, proč neplní sjednané dodávky, 

s největší pravděpodobností odpoví, že je to z důvodu neschopnosti výroby dodržet jejich 

požadavky. Ve výrobě se pak budou bránit argumentací, že nejsou schopni vyrábět, pokud 

nebudou mít zabezpečeny včas všechny vstupy. Toto vede spět k plánování. Nalezení prvotního 

omezení pak není snadné. Pokud pak na základě špatné identifikace, budeme řešit situaci na 

pracovišti, které není úzkým hrdlem, byť může jít o problémové místo, výsledkem nebude 

kýžené zkrácení průběžné doby ale jen izolované zvýšení výkonnosti. Došlo tím totiž k posílení 

řetězu na špatném místě a nejslabší článek zůstává stále nejslabším článkem. Naopak pokud 

odstraníme skutečné úzké místo, posílíme tak celý řetěz. Automaticky se tím stane další 

nejslabší článek novým úzkým místem. 

Pokud už tedy nalezneme úzké místo, musíme se rozhodnout, jak budeme situaci řešit. 

Manažerská omezení a paradigmata bychom měli vždy odstranit. Odstraňování těchto úzkých 

míst bývá provázeno nepochopením a odporem ze strany managementu i pracovníků.  

Šikovnou prací managementu s pracovníky, pomocí nástrojů ke změně myšlení, lze 

dosáhnout odstranění paradigmat relativně snadno. Obtížnější je to s manažerskými omezeními, 

zde je možná náprava vlastními silami jen s notnou dávkou sebereflexe managementu. Úspěch 

však bude pravděpodobnější, využije-li organizace služby externího poradce.  

Naproti tomu, odstranění fyzických úzkých míst není obtížné, ale zpravidla velmi nákladné. 

Efektivnějším řešením proto v těchto případech nemusí být odstranění úzkého místa ale 

maximalizace jeho využití. 
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Maximalizace průtoku práce v úzkém místě, bez dalších investic, dosahujeme úpravou jeho 

okolí, tak aby podmínky byly přizpůsobeny jeho požadavkům. K tomuto účelu již existují 

vypracované metody. Hlavní zodpovědnost za jejich aplikaci je zde, na liniových manažerech. 

 

2.5.1 Systém uspořádání pracoviště 5S 

Jde o naprosto základní nástroj filozofie štíhlé výroby. Její aplikace má vždy významný 

pozitivní vliv a to na každém pracovišti, ať jde o výrobu nebo administrativu. Pokud po jejím 

nasazení nepozorujeme výrazné zlepšení ergonomie a bezpečnosti pracoviště, je 

pravděpodobné, že metoda nebyla pochopena a tudíž špatně aplikována. 

Implementace metody 5S je výchozím předpokladem k aplikaci dalších metod 

racionalizace výroby. Dokud tedy není v podniku fungující systém 5S, nemá vůbec smysl 

zabývat se pokročilejšími metodami. 

Základ této metody byl převzat japonskými společnostmi z americké armády.  

V Japonsku pak došlo k dalšímu zlepšování až do současné podoby metody pěti kroků. 

V japonštině, stejně jako v angličtině, začíná název každého kroku stejným písmenem, odtud 

taky pochází název 5S. V českém překladu názvy všech kroků začínají na U, proto se někde 

můžeme setkat s označením 5U. Častěji se ale používá originální označení. 

Realizace kampaně 5S by v žádném případě neměla probíhat unáhleně. Metodiku je 

potřeba řádně nastudovat ale hlavně vstřebat její myšlenky a přijmout je za své. Toto se týká 

všech zúčastněných a mělo by jít o všechny zaměstnance podniku. Jednou ze zásad metody je 

její celoplošnost. Tato metoda totiž zdaleka není určena jen pro realizaci na dílenských 

pracovištích, úplně stejné přínosy, mnohdy i vyšší, má také v administrativě. Akce by se měli 

zúčastnit také členové vrcholového vedení ve svých kancelářích, neboť i jim pravděpodobně 

prospěje, ale zejména by manažeři měli jít příkladem. (Bauer, 2012) 

 

Jakmile se ujistíme, že jsou všichni zúčastnění v rámci podmínek dostatečně připraveni 

a motivování k akci, může přistoupit k realizaci (Bauer, 2012). 

1. Krok: Utřídit (Seiri). V prvním kroku máme za úkol prohlédnout celé pracoviště a 

všechny předměty, které se na něm nacházejí. U každého nalezeného předmětu se 

zamyslíme, k čemu se na pracovišti používá a jak často je potřeba. Předměty 
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nezbytné pro každodenní provoz na pracovišti zůstanou nadále přímo na pracovišti. 

Ostatní s frekvencí použití alespoň jednou za týden umístíme poblíž pracoviště. 

Ostatní použitelné předměty a materiál roztřídíme do skladů. Může se stát, že u 

některých věcí si nemusíme být úplně jistí jak je správně zařadit, v takovém případě 

je označíme červenou kartou. K těmto předmětům se nakonec vrátíme a kolektivně 

o nich rozhodneme. Pokud během prohlídky narazíme na věci určené k opravě nebo 

přemístění ale nelze se o ně postarat hned, použijeme k jejich označení další barevné 

karty. Zelenou pro věci k přemístění a žlutou pro opravu. 

Po dokončení prvního kroku bývá pohled na poloprázdná pracoviště a vyprázdněné 

regály poněkud překvapivý. Úspora až 30% pracovního prostoru není výjimkou, o 

další úspory se postarají nálezy skrytého materiálu a nářadí. 

2. Krok: Uspořádat (Seiton). Když už víme jaké nářadí, pomůcky a jiné předměty 

budeme mít na pracovištích, musíme rozhodnout o jejich umístění. Při tomto kroku 

je nezbytná spolupráce se všemi pracovníky daného pracoviště. Prioritou při 

rozmisťování předmětů je ergonomie a bezpečnost práce. V ideálním případě by 

všechny předměty měly být umístěny na dosah ruky pracovníka a neměli by 

v žádném případě představovat potencionální hrozbu úrazu. Nesmí tedy nijak 

překážet, musí být zajištěny proti nechtěnému svržení a podobně. Po rozmístění 

všechny pozice označíme popisky. Všechny krabice, pořadače, šanony a všechny 

ostatní, na první pohled stejné, předměty budou rovněž řádně popsány. Nejlepší stav, 

jakého můžeme dosáhnout je ten, kdy je nemožné dát věc na jiné, než k tomu určené 

místo. 

Při tomto kroku se ale nebudeme zabývat pouze pracovními pomůckami ale i 

materiálem. Ze zkušeností z minulosti určíme vhodné množství materiálu nutného 

k plynulému provozu pracoviště a nalezneme jeho optimální umístění podle stejných 

zásad. Tento prostor poté rovněž vyznačíme přímo na místě. 

Ačkoliv se vše může zdát pořádku, je důležité vystavit pracoviště testovacímu 

provozu. Během testovacího provozu zjistíme, zda nejsme schopni navrhnout ještě 

lepší organizaci pracoviště. Proto je vhodné při prvotním značení s tímto počítat a 

zvolit vhodnou metodu značení, která nám umožní snadnou úpravu. 

3. Krok: Udržovat pořádek (Seiso). V tomto kroku přichází na řadu úklid. Ten 

provádí samotní pracovníci daného pracoviště. Úklid se provádí s maximální 
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pečlivostí, prostoru kolem pracoviště. Snažíme se odstranit všechen prach a jiné 

nánosy špíny. Odstraníme všechny úniky oleje a jiných provozních látek. Vyčistíme 

stroje a nářadí, ošetříme případné zkorodované povrchy a podobně. 

Je důležité si uvědomit, že uklizené pracoviště je daleko příjemnějším a hlavně 

bezpečnějším místem pro práci. Na čistých strojích také daleko lépe odhalíme 

případné závady, či na ně narazíme během čištění. 

4. Krok: Určit pravidla (Seiketsu). Účelem tohoto kroku je zabránit tomu, aby 

veškeré vynaložené úsilí nepřišlo vniveč, tím že se vše opět vrátí do svých starých 

vyjetých kolejí. Toho docílíme vytvořením tzv. standardů. Standardy vytváříme opět 

ve spolupráci s pracovníky standardizovaného pracoviště, tím docílíme menšího 

odporu. Pracovníci jej díky tomu nebudou vnímat jako další nařízení. Jde vlastně o 

manuál jak se chovat na daném pracovišti, jaké úkony je třeba provádět, jak často je 

provádět a jakým způsobem. Měl by být dostatečně srozumitelný a názorný, 

vyhýbáme se dlouhým textům, které by nejspíše stejně nikdo nečetl. Standard bývá 

obohacen fotografiemi žádoucího stavu, které jsme pořídili po dokončení 

předchozího kroku. 

Takto vytvořený standard se musí bezpodmínečně dodržovat, což bývá v praxi 

největším problémem. Kontrolu dodržování provádějí mistři nebo vedoucí úseku. 

Hlavním cílem standardů je usnadnit lidem práci, ne komplikace. Pokud standard 

tento cíl respektuje, jistě jej zaměstnanci budou brzy považovat za samozřejmost. 

5. Krok: Upevňovat a zlepšovat (Shitsuke). Závěrečný krok metody. Všichni 

zaměstnanci musejí věnovat maximální úsilí k zachování a dalšímu zlepšování stavu 

svých pracovišť. 

Stěžejní činností tohoto kroku je pořádání pravidelných auditů, tedy kontrola stavu 

pracovišť a jejich vyhodnocení. Audity jsou v praxi velice účelné. Pomáhají 

pracovníkům v osvojování návyku vedení pracoviště a odpovědnosti za jeho stav. 

 

Ze zkušeností z praxe lze až 70% potíží vyřešit prostou standardizací v rámci zavádění 

5S. Jak jsme si již uváděli, teprve pak můžeme pokračovat v aplikaci dalších metod, které nám 

umožní odstranit dalších 20% potíží. Zbylých 10% potíží již pravděpodobně nebudeme schopni 
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sami odstranit. K jejich eliminaci se používají vysoce sofistikované metody, o jejíž zavádění se 

starají vyškolení odborníci, často najatí z externího prostředí firmy. (Bauer, 2012) 

 

2.5.2  Metoda DRUM-BUFFER-ROPE 

Jedná se o metodu, s jejíž pomocí je možné efektivně využívat úzké místo. To v této 

metodě definuje tempo celého systému, proto si ho můžeme představit jako buben (DRUM). 

Lanem (ROPE) myslíme propojení s ostatními prvky systému, přenáší se po něm informace o 

tempu. Tímto lanem může být například informační systém, ale může jít i o jednoduché nástroje 

řízení, jako nástěnky nebo tikety. Pro případ selhání některého ze zdrojů před úzkým místem, 

jej ochráníme před výpadkem pomocí časového zásobníku (BUFFER), ten zabezpečí 

dostatečnou zásobu vstupů, pro pokrytí doby běžných výpadků na předchozích pracovištích. 

Tomuto systému řízení práce na úzkém místě musí být podřízeno vše, zásobování, 

systém údržby, směnnost, obsazování pracoviště jen nejkvalitnějšími lidmi. Zavedení tohoto 

systému nemusí být úplně jednoduchou záležitostí, vždy přináší zvýšené náklady na školení 

lidí a změnu jejich návyků a někdy i investici do informačního systému. Obvykle se ale tyto 

snahy vyplatí, ze zkušeností vyplývá, že maximalizace využití úzkého místa přináší nárůst 

výkonů procesu o 10 až 20%. (Fišer, 2014) 

Tento systém řízení předpokládá dodržování určitých zásad jak s úzkým místem 

pracovat: 

- Zajištění kvality vstupů. V případě kdy zpracováváme neshodné vstupy, přichází 

kapacita úzkého místa vniveč. Proto koncentrujeme kontrolu kvality před úzkým 

místem, abychom vyřadily zmetkové kusy ještě před zpracováním. 

- Přemístění části práce na jiná pracoviště. V případě že je úzké místo vystaveno 

nepřetržitému přetížení, je vhodné najít cestu jak alespoň část práce přemístit. Toho 

dosáhneme využitím alternativního technologického postupu, případně i změnou 

v návrhu výrobku. Musíme ale dát pozor, aby tím nedošlo k přemístění úzkého 

místa, je možné, že řízení nového úzkého místa by bylo nákladnější. 

- Úzké místo musí nepřetržitě pracovat. Provést organizační změny, tak aby práce 

na úzkém místě nebyla přerušována.  
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- Změnit velikost dávek. Zvýšení velikosti dávky přináší vyšší efektivnost využití 

úzkého místa, na druhou stranu ale prodlužují průběžnou dobu výroby. To by mohlo 

způsobit problémy s dodržováním dodacích lhůt. Je nutné určit velikost optimálních 

výrobních dávek. 

- Vyrábět výrobky s nejvyšší rentabilitou. Pokud úzké místo není schopné obsloužit 

všechny požadavky na výrobu, musíme určit, které zakázky vpustíme do výroby a 

které budou odmítnuty. Nejvhodnější je vybrat ty výrobky, které podniku přinášejí 

nejvyšší zisky. Tato snaha ale může být komplikována vztahy s odběrateli. 

- Změna odměňování. Prémiovým ukazatelem pracovníků na neúzkých místech 

nemůže záviset na jejich výkonu. Vhodnějšími ukazateli na těchto pracovištích bude 

například kvalita. 

Z těchto pravidel vyplývá, že maximalizovat využití se snažíme jen na úzkém místě, 

volná kapacita v ostatních zdrojích proto není nežádoucím jevem. (Košturiak, 2006) 

 

2.5.3 Metoda SMED 

Častou situací na úzkém místě je, nakupení požadavků pro výrobu několika odlišných 

dílců v současnou dobu. Z hlediska požadavku na maximalizaci efektivity úzkého místa, se jeví 

jako nejvhodnější, zpracovat požadavky postupně dle jejich priority, v celých dávkách. Tento 

postup však může způsobit značné potíže, v případě že dílce čeká ještě další zpracovávání na 

následných pracovištích. Tato pracoviště by se mohla snadno dostat do situace, kdy jejich 

činnost bude zastavena z důvodu zastavení přísunu jejich vstupů. Proto je v těchto případech 

vhodné rozdělit výrobu do několika dílčích dávek, které se na úzkém místě budou střídavě 

zpracovávat tak aby byla zajištěn plynulý provoz na pracovištích za úzkým místem. Tím ale 

dojde k několikanásobně vyššímu počtu přenastavení výroby na úzkém místu a tím bude opět 

ohroženo dodržování maximální efektivity využití kapacity na úzkém místě. 

Řešením je rapidní snížení prostojů kapacitního úzkého místa způsobeného 

seřizovacími časy. Toho lze dosáhnout aplikací metody SMED. Prostojem na přestavbu stroje 

rozumíme čas, mezi výrobou posledního kusu výrobku X a výrobou prvního kusu výrobku Y. 

Během této doby dochází k výměně vstupního materiálu, výměně nástrojů a nářadí, nastavování 

nástrojů, změny parametrů strojů, zkušební výroba a podobně. S pomocí metody SMED jsme 

schopni, v ideálním případě, změnit čas nutný k přestavbě z hodin na minuty. (SMED, 2012) 
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Zda lze dosáhnout takovéhoto výsledku, záleží vždy na konkrétním případu. Míra 

úspěchu je závislá na druhu operace, typu daného zařízení a činnostech prováděných při 

seřizování. Obvykle platí že, 30% času přestavby tvoří čas pro přípravu nástrojů a materiálu, 

5% jejich výměna, 15% seřizování přímo na stroji a zbylých 50% finální ladění výroby. 

(Košturiak, 2006) 

Základním postupem v aplikaci této metody, je realizace těchto pěti kroků: 

1. Analýza stávajícího postupu. Tento krok je realizován přímo na pracovišti 

prostřednictvím pozorování operace přestavby. Pečlivě se zaznamenávají všechny 

jednotlivé činnosti prováděné při přestavbě. Záznamy o činnostech provádíme co 

nejkomplexněji, tedy kolik pracovníků činnost provádí, s pomocí jakého nářadí, jak 

dlouho činnost trvá, v jakém pořadí se provádí a kolikrát je ten který úkon opakován. 

2. Separace operací na interní a externí. Interními operacemi myslíme ty činnosti, 

které je bezpodmínečně nutné provádět při vypnutém stroji. Analogicky externí 

činnosti jsou ty, které lze provádět za běhu stroje. Této skutečnosti je nutno využít 

a vždy je provádět ještě během výroby předcházejícího výrobku. Po ukončení 

předchozí výroby již musí být externí činnosti bezpodmínečně rovněž ukončeny a 

provedeme pouze interní činnosti. Mezi typické externí činnosti patří například 

vychystávání materiálu ze skladu, příprava obráběcího nástroje nebo nachystání 

výrobní dokumentace. 

3. Radikální redukce interních časů. Provádíme tak, že analýzou interních činností 

odhalíme rezervy v jejich provádění. Výsledkem tohoto kroku, by měl být nový 

pracovní postup. V tomto postupu budou jednotlivé činnosti popsány krok za 

krokem, včetně typu použitého nářadí a přesných instrukcí pro každého 

zúčastněného pracovníka. 

4. Redukce externích časů. I u externích činností se snažíme dosáhnout minimalizace 

prostojů a neefektivních postupů. Součástí tohoto kroku je i organizační zajištění 

jejich včasného spuštění, tak aby byly ukončeny před odstavením stroje. 

5. Standardizace.  Pracovní postupy vytvořené v předchozích krocích musí vytvořit 

nový standard. Pracovníci provádějící přestavby se je musejí naučit dokonale znát a 

trénovat jejich provádění. Výsledkem musí být, že každý zúčastněný pracovník ví, 

co má dělat, kdy to má dělat, jak to má dělat a musí to perfektně umět. 
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Metoda SMED obvykle nepřináší redukci času přestavby na absolutní minimum hned. 

Je typické, že celý postup je aplikován dvakrát, někdy i třikrát na stejném stroji. Obvyklým 

výsledkem po první aplikaci bývá úspora času o 30-60%. Při opakování procesu jsme často 

schopni odhalit rezervy i tam kde jsme se je prvně ani neodvážili hledat. Často pak bývá potřeba 

vyvinout nová a složitější řešení, bohužel většinou i s vyššími náklady. (Bauer, 2012) 

Tým pracující v podniku na uplatňování metod SMED by si měl osvojit tzv. „desatero 

rychlé změny“ (Košturiak, 2006): 

1. Seřizování je plýtvání. 

2. Nic není nemožné. 

3. Redukce času je týmová práce, týmy je třeba obměňovat. 

4. Videozáznam z pracoviště bývá nejlepším argumentem. 

5. Standardizace procesu je základem. 

6. Příprava nástrojů a pomůcek musí být předem. 

7. Během práce se mají pohybovat ruce, ne nohy. 

8. Šrouby jsou úhlavní nepřítel. Nahrazujeme je rychloupínacími systémy. 

9. Nastavování polohy odhadem je špatně, používáme značky a dorazy. 

10. Bez tréningu se vítězství neobejde. 
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3 Popis současného stavu toku práce 

V této kapitole se nejdříve seznámíme s historií a činností společnosti TAURUS metal 

spol. s.r.o. (dále jen TM). Poté bude popsána organizační struktura společnosti. Nakonec 

popíšeme tok práce od přijetí objednávek až po expedici výrobků. 

 

3.1 Představení a historie společnosti 

Tato společnost vnikla dne 28. března 2011 zápisem do obchodního rejstříku jako 

společnost pana Franciscuse Brinkmanna pocházejícího z Nizozemí. Předmětem hlavní 

činnosti v podnikání společnosti je výroba kovových konstrukcí, kotlů těles a kontejnerů. 

V praxi se společnost zabývá především výrobou speciálních typů lešení určených pro výstavby 

mrakodrapů, konstrukce lodí v docích a jiných nadrozměrných konstrukcí. 

Na našem území se s produkty společnosti může setkat jen zřídka, neboť veškerá 

produkce je zpravidla exportována do zemí EU, zejména pak do Holandska, Nizozemí, 

Německa a Velké Británie. 

V letech 2001 až 2006 byla výroba společnosti provozována v pronajatých prostorách 

Opavské společnosti Ostroj a.s. Opava. Vzhledem ke značně neutěšenému technickému stavu 

pronajímané haly a časem i k nedostatečné kapacitě se toto řešení stalo pro firmu 

nevyhovujícím. Proto se majitel společnosti rozhodl investovat do výstavby vlastních 

výrobních prostor. Pro tyto účely využil nabídky obce Dolní Životice, která zřizovala novou 

průmyslovou zónu. Stavba nového výrobního závodu začala v roce 2007 a v roce 2008 již došlo 

k přestěhování celé společnosti do nových prostor. 

Obrovskou ránou do chodu společnosti se stala hospodářská krize, která zasáhla celou 

Evropu. Společnost byla vždy přímo závislá na stavu světového stavebnictví a v situaci kdy ve 

světě docházelo k masovému zastavování nové výstavby, se ocitla téměř bez zakázek. To mělo 

devastující vliv na ekonomický stav společnosti. V této době docházelo ve společnosti TM 

k mnoha změnám. Významný byl den 25. listopadu 2010, kdy se TM stal součástí společnosti 

Scafom Holding B. V., dnes již Scafom International B.V. Tato společnost je součástí 

světového trhu již více než 40 let. Má zastoupení ve 13 zemích, včetně takových trhů jako jsou 

USA, Čína, Kanada nebo Peru. Holdingové společnosti se dělí na distribuční 
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společnosti a výrobní závody. V krizových letech v rámci holdingu vznikly také společnosti 

věnující se pronájmu lešení jiným firmám.  

Právě výroba lešení do nových půjčoven tvořila během krize téměř jediné zakázky TM. 

Objemy této produkce však nestačily k vytváření dostatečných zisků a společnost byla stále 

více zadlužována, především neuhrazenými fakturami a holdingovými úvěry. Proto v roce 

2012, ve snaze zachovat další existenci společnosti, došlo k procesu kapitalizace, kdy došlo 

postoupení holdingových závazků na mateřskou společnost. Proces vyvrcholil 2. ledna 2013 

zvýšením základního kapitálu o 85000000 Kč. Díky tomu došlo ke skokovému zlepšení mnoha 

finančních ukazatelů. 

V roce 2013 byla v podniku zpracována finanční analýza, jejíž součástí byla analýza 

bodu zvratu. Z té vyplývá, že minimální objem produkce k zajištění kladného výsledku 

hospodaření je 290 tun za měsíc. Takovýto objem zakázek ale zdaleka není pravidelně 

naplňován. Jelikož přidělování zakázek je plně v kompetenci mateřské společnosti a není 

v možnostech TM tato rozhodnutí přímo ovlivňovat. Nezbývá než se pokusit ovlivnit 

rozhodování o zakázkách nepřímo, prostřednictvím zrychlením a zkvalitněním výroby, aby byl 

podnik vybírán pro výrobu častěji. 

 

3.2 Výrobní zaměření a sortiment společnosti 

Společnost TM se zabývá výrobou ocelových lešeňových konstrukcí s galvanickou 

povrchovou úpravou a příslušenstvím. Základ sortimentu společnosti tvoří pět modelových řad 

lešení skupiny. Každá modelová řada se skládá z mnoha dílců. Jde zejména o základní rámy, 

diagonální a vertikální nosníky, podlážky, zábradlí, schody, žebříky a další. Mezi vyráběné 

příslušenství patří například stavební výtahy a bednění. Ty jsou tvořeny dalšími jednotlivými 

komponenty. To dohromady dává tisíce různých komponentů, vyráběných z nejrůznějších 

materiálů na několika stech speciálních lisovacích, vrtacích a ohýbacích nástrojích a 

svařovacích přípravcích. 
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3.3 Organizační struktura společnosti 

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 58 kmenových zaměstnanců a 10 

dlouhodobých agenturních zaměstnanců, 14 kmenových zaměstnanců pracuje pouze 

v administrativě, 9 zaměstnanců má práci jak v administrativě, tak i ve výrobě, zbylí 

zaměstnanci jsou přímo ve výrobě. K tomuto počtu jsou dle potřeby najímáni externí 

pracovníci, o jejichž potřebě se rozhoduje zvlášť na každý den. Tito jsou zpravidla nasazování 

na úseku montáže. Snahou společnosti je využívat tohoto zdroje co nejméně. 

Ve společnosti TM je uplatňována klasická liniová organizační struktura (viz 

obrázek 3.1). Tato podoba organizační struktury se utvořila krátce po začlenění společnosti do 

holdingu. Ze struktury je patrné, že je výrazně ovlivněna prvky funkčního uspořádání, 

vycházejícího z procesního řízení v rámci ISO 9001. Na vrcholu struktury je jednatel, ten však 

do řízení společnosti prakticky nezasahuje. Vedením společnosti tak tvoří generální manažer a 

jednotliví manažeři za zvolené úseky. 

Ve struktuře také jistě zaujme absence obchodního či marketingového oddělení. Tato 

skutečnost je způsobena tím, že TM funguje v rámci skupiny pouze jako výrobní závod. 

Jedinými zákazníky společnosti tak jsou členové skupiny, zabývající se prodejem produktů. 

Výjimečně jsou také přijímány zakázky pro některého z ostatních výrobců v rámci skupiny. 

Výrobci ve skupině jsou svými jedinými přímými konkurenty, neboť je na rozhodnutí 

obchodních společností, kterého výrobce si zvolí pro splnění zakázky. 
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Obrázek 3. 1 – Organizační struktura společnosti TM, Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.4 Popis procesu přijímání a zpracování objednávek 

Proces získávání zakázek začíná přijetím objednávky na výrobu produktu. Toto 

objednávku zpracovává Manažer styku se zákazníky. Jeho zodpovědností je určit zda se jedná 

o standardní nebo nestandardní objednávku a to na základě informací z informačního systému 

Exact. 

Za nestandardní objednávku je považována každá objednávka na výrobek, který nebyl 

dříve vyráběn a není tedy zařazen v kusovníku. V takovém případě je objednávka předána k 

posouzení technologovi, plánovači výroby a mistrům úseku aby rozhodli, zda lze požadovaný 

výrobek zhotovit v kvalitě požadované zákazníkem. V případě že ano, je objednávka dále 

považována za standardní. 

Poté je objednávka předána oddělení nákupu a plánování aby stanovili nejdříve možný 

termín splnění dodávky. V případě že je nesoulad mezi oznámeným termínem a požadavkem 

zákazníka je manažer styku se zákazníky povinen rozhodnout o náhradním termínu a nechat jej 

akceptovat zákazníkem. 

Po stanovení termínu je objednávka zadána do systému Exact stává se zakázkou. Celý 

proces je znázorněn na schématu (obrázek 3.2) 

 

Obrázek 3. 2 - Proces přijímání zakázky, Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.5 Popis procesu nakupování a přejímání materiálu 

Cílem tohoto procesu je zabezpečení veškerého potřebného materiálu a služeb 

potřebných k dosahování produkce včas tak, aby vyhovovaly všem stanoveným požadavkům. 

Všechny materiálové vstupy jsou obsaženy v katalogu informačního systému Exact, 

v případě jakékoliv změny je katalog neprodleně aktualizován. V systému jsou obsaženy také 

údaje o aktuálním stavu všech materiálů na skladě společnosti. Při vzniku zakázky systém 

automaticky, dle údajů v kusovníku, vyhodnotí, zda je k realizaci zakázky dostupný všechen 

potřebný materiál. Pokud tomu tak není, upozorní manažera nákupu o nutnosti 

objednávky požadovaného materiálu. Manažer nákupu také průběžně konzultuje potřeby 

nákupu s vedoucími výrobních úseků na každodenních výrobních poradách.  

Nákupy o hodnotě do 150000 Kč jsou podmíněny výběrovým řízením s minimálně 

třemi konkurenčními nabídkami z ČR. Nákupy nad tuto hodnotu vyžadují nejméně čtyři 

konkurenční nabídky z ČR a jednu zahraniční. Na základě výsledků výběrových řízení vystaví 

manažer nákupu objednávky zpravidla dodavateli s nejnižší nabízenou cenou. Objednávky pak 

schvaluje generální ředitel. 

Veškerý nakupovaný materiál určený pro svařování musí splňovat podmínky 

svařitelnosti dle ČSN EN 10025-1 a ČSN EN 10025-2. U všech nakupovaných ocelí musí být 

splněny také podmínky pro možnost žárového zinkování dle ČSN EN 10025-2. Součástí všech 

dodávek základního materiálu musí být rovněž inspekční certifikát. Ostatní režijní materiály, 

služby a DHM se objednávají na základě Písemného požadavku na nákup nebo na základě 

stanovených minimálních zásob dané položky, je-li stanovena. 

Přejímání dodávek základního materiálu se provádí ve spolupráci s oddělením kontroly 

kvality, které provede úvodní přejímku. Účelem této přejímky je zjistit, zda nedošlo k vadnému 

plnění objednávky. Pokud ano, musí zajistit důkazy o vadách v dodávce, jako podklad pro 

reklamací řízení. 

Neoddělitelnou součástí přejímky materiálu jsou průvodní doklady, obsahující 

podstatné náležitosti potřebné ke správné přejímce.  
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Těmito doklady chápeme: 

- dodací list, 

- ložný list, 

- přepravní list, 

- balící list, 

- jiné doklady, pokud obsahují podstatné náležitosti k přejímce. 

 

Nedostatek v průvodních dokladech nebo jejich nedodání se považuje za vadu dodávky a 

znemožňuje propuštění materiálu do výroby. 

 Součástí úvodní kontroly materiálu je fyzické ověření všech rozměrů. Záznamy o 

kontrole rozměrů zaznamená pověřený pracovník do příslušného formuláře. Při kontrole dále 

věnuje pozornost zejména poškození materiálu, vázání, čitelnosti označení, stopám mastnoty, 

korozi a zřejmě viditelným vadám. 

 Provedení kontroly dodávky je rozhodující pro konečné uvolnění materiálu do výroby. 

V případě kladného výsledku kontroly dokumentace dodávky a fyzické kontroly materiálu je 

materiál opatřen zeleným štítkem. Poté je možné materiál předat ke zpracování do výroby. 

V opačném případě je dodávka opatřena červeným štítkem a veškeré podklady jsou předány 

zpět oddělení nákupu k zahájení reklamačního řízení. Vyplněný přejímací protokol o kontrole 

vstupního materiálu a ostatní dokumentace k dodávce jsou archivovány v oddělení kvality TM. 

 Proces je opět znázorněn na schématu (obrázek 3.3). 

 

Obrázek 3. 3 - Proces nakupování a přejímky, Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.6 Popis procesu plánování a řízení výroby 

Ve společnosti TM jsou sestavovány výhledové, týdenní a operativní plány výroby. 

Cílem plánování je zabezpečení dodávek zboží v objemu, termínu a kvalitě požadované 

zákazníkem. 

Výhledový plán výroby je sestavován na základě přijatých objednávek a průzkumu 

materiálového zabezpečení pro období dvou až dvanácti kalendářních týdnů dopředu. Účelem 

tohoto plánu je sledování kritických pracovišť a jejich týdenní bilancování s cílem stanovení 

reálného termínu dodávky.  

Týdenní plán výroby je zpracováván na základě potvrzených objednávek pro období 

následujících až tří kalendářních týdnů. Zpracováván je vždy v pátek před plánovaným 

pracovním týdnem. Účelem týdenního plánu je detailní plán všech prováděných operací 

v následujícím týdnu. Kontrola plnění je prováděna denně na výrobní poradě. 

Týdenní plán je sestavován pro všechny úseky výroby. Cílem je, aby každý výrobní 

úsek byl v týdenním předstihu před následujícím úsekem. Toto je ilustrováno na obrázku 

(obrázek 3.4). 

 

Obrázek 3. 4 Předstih pracovišť, Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Ve výjimečných případech tzv. expresních zakázek je uvedená časová posloupnost 

komprimována až do dvou týdnů. Tyto zakázky jsou poté sledovány ve zvláštním režimu 

operativního plánování. 
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Výjimečně také dochází k přeplánování týdenních plánů. K této situaci dochází 

zpravidla z důvodu neočekávaného kapacitního výpadku, výpadku v dodávkách materiálu nebo 

jeho nekvality, havárie nástroje a podobně. 

Operativní plán výroby je plně v kompetenci mistrů jednotlivých úseků. Ti na základě 

týdenního plánu prostřednictvím svých znalostí a zkušeností zpracovávají plán pro každou 

pracovní směnu a každého pracovníka s určením prováděné operace. Tyto operační plány musí 

respektovat aktuální kapacitu výroby a nutné technologické návaznosti. 

 

3.7 Popis procesu výroby 

Jednotlivá pracoviště společnosti TM jsou umístěna ve výrobní hale v průmyslové 

zóně Dolních Životic, s výjimkou pracoviště „Zinkování“. Toto probíhá formou kooperace 

v různých žárových zinkovnách v České republice a sousedním Polsku.  

Výroba ve společnosti TM je organizována do 4 velkých úseků, které obsahují 

jednotlivá pracoviště. Úseky jsou Pily, Lisovna, Svařovna a Montáž. Celkem se výroba skládá 

z 18 typů pracovních operací na mnoha pracovištích a 4 meziskladů. Jednotlivými operacemi 

jsou: řezání, stříhání, lisování, ohýbání, vrtání, válcování, tahání, redukování, soustružení, 

broušení, mytí, žíhání, tryskání, svařování, zinkování, povrchová úprava, montování a 

expedice. Většina z těchto pracovišť je zajišťována úsekem lisovny. Na prvním procesním 

schématu (obrázek 3.1) uvidíme zjednodušený průběh výroby. V tabulce (tabulka 3.1) jsou 

rozepsány jednotlivá pracoviště úseků. 

 

Obrázek 3. 4 – Proces výroby, Zdroj: Vlastní zpracování. 

Všechny vyráběné produkty procházejí všemi úseky výroby, s výjimkou některých 

meziskladů. V těchto případech jsou polotovary odebírány přímo z pracoviště k následnému 

zpracování. 
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Úsek Pily Úsek Lisovna Úsek Svařovna Úsek Montáž 

Automatická p. 1 Hydraulické nůžky Auto. sv. rameno Popisovací stroj 

Automatická p. 2 Ohýbačka trubek Poloaut. sv. na kulato 1 Lis 63t 1 

Automatická p. 3 Redukovací stroj Poloaut. sv. na kulato 2 Lis 63t 2 

Automatická p. 4 Tahací stroj Svařovací box 1 Lis na zalisování spie 

Pásová p. malá Děrovací centrum Svařovací box 2 Oxy-acetylén 1 

Pásová p. velká Vrtačka 1 Svařovací box 3 Oxy-acetylén 2 

Poloautomatická p. Vrtačka 2 Svařovací box 3 Montážní stůl 1 

Ruční úhlová p. 1 Vrtačka 3 Svařovací box 4 Montážní stůl 2 

Ruční úhlová p. 2 Vrtačka 4 Svařovací box 5 Montážní stůl 3 

  Válcovačka závitů trubek Svařovací box 6 Montážní stůl 4 

  Válcovačka závitů tyčí Svařovací box 7   

  Zarovnávací soustruh Svařovací box 8   

  Prořezová pila Žíhací pec   

  Pásová bruska 1 Tryskací stroj   

  Pásová bruska 2     

 Profilové nůžky   

  Úhlová pásová bruska     

  Myčka     

 Hyd. prostřih průniků   

 Ohraňovací lis 1   

 Ohraňovací lis 2   

 Ohraňovací lis 3   

  Lis 40t 1     

  Lis 40t 2     

  Lis 40t 3     

  Lis 40t 4     

  Lis 63t 1     

  Lis 63t 2     

  Lis 80t     

  Lis 100t s pneu. vyh.     

  Lis 100t 1     

  Lis 100t 2     

 Lis 160t s podavačem   

  Lis 160t 1     

  Lis 160t 2     

  Lis 160t 3     

  Lis 160t 4     

  Lis 250t     
Tabulka 3. 1 – Jednotlivé pracoviště úseků, Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z tabulky je patrné, že na úseku lisovny je umístěno zdaleka nejvíce pracovišť 

vykonávající různé typy operací. Ne všechny výrobky však procházejí všemi operacemi. 
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Některé operace jsou vykonávány dokonce velmi vzácně a k jejich provádění dochází jen 

několikrát ročně nebo i vůbec.  

V tabulce jsou zvýrazněna ta pracoviště, jejichž činnost nelze přesunout na jiné 

pracoviště. Výpadek těchto pracovišť lze nahradit pouze externím zpracováním, nebo vlivem 

unikátní technologie nelze situace řešit jinak, než čekáním na zprovoznění stroje. Jedná se tedy 

o potencionální kapacitní úzká místa. 

Práce na většině pracovišť probíhá dle vyobrazeného schématu (obrázek 3.5). 

 

Obrázek 3. 5 - Proces výroby na pracovišti, Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.7.1 Úsek Pily 

Dělení materiálu provádějí na základě operačního plánu operátoři jednotlivých strojů. 

Ti si sami seřizují stroj a rovněž i sami navážejí příslušný materiál ze skladu na pracoviště. 

K navážení materiálu je používán mostový jeřáb ve skladu materiálu. V případě, že je jeřáb již 

používán jiným pracovníkem výroby, je operátor nucen čekat na jeho uvolnění nebo se věnovat 

jiné dostupné činnosti (např. úklid nebo doplňování provozních kapalin obsluhovaného stroje). 

Pokud je používán pracovníkem skladu, má výroba přednost a skladník je povinen jeřáb 

přenechat operátorovi výroby.  

Druh vstupního materiálu a cílové parametry řezaných dílců jsou nedílnou součástí 

výrobního příkazu. Součástí výrobního příkazu jsou rovněž instrukce pro kontrolu a měření. 

Všichni operátoři jsou povinni pravdivě vyplňovat záznamy o měření a údaje pro zajištění 

sledovatelnosti. 

Po řezání se musí odstranit otřepy, které mohou způsobit poranění nebo bránit 

v náležitém použití výrobku. Maximální povolená úchylka kolmosti řezu je 0,5mm. 

 

3.7.2 Úsek Lisovna 

Před započetím práce na výrobku je nutné nejdříve provést přestavbu a seřízení 

pracoviště. To provádí seřizovači lisovny na základě operačního plánu vypracovaného mistrem 

před každou směnou. Seřizovači jsou také odpovědni za výrobu a kontrolu prvního kusu. Ten 

se stává etalonem pro výrobu dalších kusů operátorem. Seřizování lisu obnáší přestavení 

základních parametrů chodu stroje, kterými jsou zdvih a rozevření. Při změně zdvihu je u lisů 

s mechanickými vačkami nutné provést také seřízení těchto vaček, aby bylo zajištěno korektní 

zastavování beranu lisu v horní úvrati. O volbě zdvihu a rozevření rozhoduje konstrukce 

nasazovaného nástroje. U lisů vybavených horním vyhazovačem je nutné seřídit dorazy 

vyhazovače, u lisů se spodním pneumatickým vyhazovačem je nutné nastavit správnou hodnotu 

protitlaku stlačeného vzduchu. Dle typu nástroje, charakteru vykonávané činnosti a rozměrů 

zpracovávaného materiálu se zvolí vhodný režim chodu stroje. Jde o ovládání nohou nebo 

obouručně. Pro všechna pracoviště platí používání pouze režimu jednotlivých zdvihů, 

s výjimkou lisu s podavačem, kde je zpracováván materiál ve formě svitku a je do nástroje 

vkládán automatickým podavačem. Proto je zde lis v režimu trvalého chodu a je řízen 

ovládacím zařízením podavače. Součástí seřízení je také vybavení pracoviště pomůckami pro 
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zadávání materiálu a jeho vyjímaní z nástroje. Při stříhacích operacích propadávají výstřižky 

nástrojem skrze otvor ve stolu lisu a jsou zachytávány do plastových přepravek. 

O navážení materiálu na jednotlivá pracoviště se stará předák lisovny. Podle charakteru 

vstupního materiálu je navážení prováděno buď mostovým jeřábem, v případě že jde o surový 

materiál ze skladu, nebo vysokozdvižným vozíkem z meziskladu nařezaného materiálu 

rozpracované výroby pil. Případný konflikt v použití jeřábu s obsluhou skladu je opět řešen 

předností v použití pro výrobu. Předák je rovněž zodpovědný za zadávání práce operátorům. 

To probíhá tak, že je operátorovi předvedena a vysvětlena práce na daném pracovišti. Dále je 

operátorovi předán pracovní příkaz a instrukce pro kontrolu a měření, jejíž součástí je také 

výkres. Po ukončení práce operátora přesune zpracované kusy na následující pracoviště, 

případně, pokud jsou v rámci zpracování na lisovně hotové, odveze do meziskladu 

rozpracované výroby lisovny.  

Operátor lisovny je předákem důkladně seznámen s prací na jednotlivých pracovištích, 

kde je obsazován. Operátor provádí zpracování samostatně. Včetně průběžného vyprazdňování 

přepravek na odpad, mazání nástroje a jeho čištění, zejména od okují uvolňujících se ze 

zpracovávaného materiálu během tváření. Důraz je kladen zejména na bezpečnost práce a 

provádění samokontroly s vyplňováním jejich výsledku do protokolu měření. Při zjištění 

jakýchkoliv nedostatků v parametrech výrobku nebo viditelných odchylek od prvního 

propuštěného kusu operátor neprodleně přeruší práci a informuje o situaci předáka nebo 

seřizovače. 

Údržba nástrojů je prováděna pouze seřizovači, operátorům je zakázáno nástroje jakkoli 

upravovat nebo opravovat. Stav nástroje je zapisován seřizovačem do karty nástroje.  

Všechny postupy a technologie používané při tváření, dělení, vrtání a broušení jsou 

schváleny zákazníkem. Po tváření se musí odstranit otřepy, které mohou způsobit poranění 

nebo bránit v náležitém použití výrobku. Maximální povolená úchylka kolmosti střihu je 

0,5 mm. Jsou nepřípustné výrobky, které po tváření vykazují trhliny. 
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3.7.3 Úsek Svařovna 

Ve společnosti TM probíhá svařování ocelových a hliníkových konstrukcí pomocí těchto 

metod: 

- svařování MAG v aktivním plynu, 

- svařování MAG plněnou elektrodou v aktivním plynu, 

- svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG/WIG), 

- bodové odporové svařování. 

V každém svařovacím boxu jsou zpravidla umístěna dvě pracoviště, stehování a svařování. 

Stehování provádí stehař ve speciálním přípravku, svařování je pak prováděno svářečem volně 

na svařovacím stolu. 

Přípravu svařovacího pracoviště obstarává předák svařovny na základě operačního 

plánu vypracovaného mistrem svařovny pro každou směnu. Příprava pracoviště obnáší instalaci 

svařovacího přípravku, navážení materiálu, seřízení svařovacího agregátu a výrobu prvního 

kusu. Ten je předán pracovníkovi kontroly kvality k propuštění do výroby. Materiál je na 

pracoviště navážen zpravidla pomocí vysokozdvižného vozíku z meziskladu rozpracované 

výroby z lisovny nebo z venkovního skladu odlitků. Dále předává předák svářeči pracovní 

příkaz, instrukce pro měření a výkres sestavy. Po ukončení výroby odváží hotové kusy do 

venkovního meziskladu svařených výrobků k čekání na zinkování. Výjimkou jsou výrobky ve 

zvláštním režimu 100% kontroly, ty jsou předávány oddělení kontroly kvality ke kontrole. To 

se týká výrobků, kde v minulosti docházelo k opakovaným reklamacím chybějících svarů. 

Svařování ve společnosti TM může provádět jen kvalifikovaný pracovník s platným 

oprávněním. Svařování probíhá podle zpracovaných technologických postupů. Svářeč i stehař 

jsou povinni provádět pravidelnou kontrolu a o jejím výsledku provést příslušné záznamy. 

V případě zjištění jakékoliv odchylky od požadovaných hodnot vyplývajících z instrukcí pro 

měření a kontrolu nebo výkresu, je činnost neprodleně zastavena a je přivolán předák svařovny. 

Svářeč i stehař opatřují každý vyrobený kus svým osobním symbolem pomocí razidla. Po 

zavaření je kus očištěn od rozstřiku a separátoru otřením, kartáčováním, broušením nebo 

tryskáním. 

Na úseku svařovny se také provádí operace žíhání a tryskání. Žíhány jsou všechny 

součásti, které tuto operaci obsahují ve výkresu. Nejčastěji se jedná o tzv. klauwe. Jde o háky 
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vyráběné z pásové oceli ohýbáním za studena. Jedná se o namáhanou část a žíhání se provádí 

k odstranění případných poškození ve struktuře materiálu po ohybu. Po vyžíhání vzniká na 

povrchu součástí vrstva okují, ty je nutno odstranit tryskáním.  Tryskány jsou také všechny 

součásti určené ke svařování, jež jsou vlivem dlouhého skladování ve venkovním skladu 

pokryty korozí. Je to proto, že koroze při svařování způsobuje uvolňovaní částic kyslíku ze rzi, 

v důsledku čehož by svary byly tzv. zapórované. Tyto činnosti provádí předák svařovny. 

 

 3.7.4 Úsek Montáž 

Na úseku montáže dochází k finálnímu zpracování výrobků před expedicí zákazníkům. 

Veškeré práce koriguje osobně mistr úseku, který operativně řeší všechny řídící činnosti a 

manipulace s pracovišti a výrobky. Na tomto úseku se požadavky na kapacitu rychle střídají. 

Jsou zde pouze čtyři stálí pracovníci. V případě náhlé nutnosti kapacity úseku je situace řešena 

buď přesunem pracovníků z lisovny nebo svařovny, a to za podmínky přebytečné kapacity na 

těchto pracovištích, nebo externími pracovníky z agentury práce. Ta je schopna dodat potřebné 

množství pracovníků do druhého dne. Tento zdroj je však pro TM finančně značně nevýhodný. 

Jádrem činnosti tohoto úseku je povrchová úprava pozinkovaných výrobků. Na 

výrobcích ze žárového zinkování zůstávají ostré špičky, silné nánosy v okolí výtokových otvorů 

a zalité funkční otvory. Všechen tento přebytečný zinek se musí mechanicky nebo žárem 

odstranit. Tato činnost tvoří při čtvrtiny práce prováděné na úseku montáže. Ve většině případů 

je využíváno ruční pilování ocelovými pilníky. V případě velmi silných nánosů je toto místo 

rozžhaveno plamenem pomocí oxy-acetylenového hořáku a přebytečný materiál je stržen 

ocelovým kartáčem. Této možnosti je využíváno jen v nezbytných případech, neboť je 

nákladná, vyžaduje pracovníka oprávněného zacházení s oxy-acetylénovým agregátem a 

ochrannou dýchací maskou k odfiltrování jedovatých zplodin z hořícího zinku. 

Dalšími činnostmi je montáž komponentů výrobku, které se provádějí z funkčních 

důvodů až po povrchové úpravě. Jde zejména o lisování klínů, nýtování a šroubování. Dále jsou 

výrobky vizuálně zkontrolovány, přezkoušeny na funkčnost, opatřeny značením a zabaleny 

k přepravě. Na kontrolu výrobku je kladen důraz, neboť kontrola pracovníkem montáže je 

zpravidla poslední možností zachycení neshodného kusu na půdě TM.  

Obzvláště je nutné zkontrolovat, zda výrobek obsahuje všechny svary. Chybějící svar je 

po nejakosti zinkování nejčastější zachycenou neshodou. Což je velice špatně. Vzhledem 
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k charakteru použití výrobků, může chybějící svar, pokud by se dostal přes kontrolu v prodejní 

společnosti až ke konečnému zákazníkovi, v krajním případě ohrozit životy stavebních dělníků. 

Po ukončení všech činností jsou zabalené výrobky umístěny mistrem montáže ve 

venkovním skladu dokončené výroby, odkud jsou následně odesílány expedientem 

k zákazníkovi. 
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4 Analýza zjištěných skutečností 

V této kapitole bude provedena analýza uvedených toků práce v jednotlivých úsecích a 

hledání problémových oblastí v jednotlivých procesech, které mohou způsobovat zbytečné 

prodlužování průběžné doby či ohrožují kvalitu výrobků. K analýze byly využity techniky 

pozorování a rozhovorů, spolu s dlouhodobými zkušenostmi z procesu výroby autora. 

 

4.1 Analýza procesu přijímání a zpracování objednávek 

Struktura tohoto procesu je navržena dobře a nebyly v něm nalezeny výrazné problémy. 

Problémem však je dodržování uvedeného procesu v praxi, respektive ve vyjednávací pozici 

společnosti TM s mateřským podnikem ohledně reálných termínů dodávek, které jsou často tzv. 

„šibeniční“ a mateřská společnost není příliš ochotná z nich slevovat. 

 Jak bylo dříve uvedeno, společnosti TM nejsou zakázky přidělovány v takových 

objemech, jaké by potřeboval. Z toho důvodu se zakázky zpravidla neodmítají a jsou přijímány 

i s termíny dodávky, o kterých se již předem ví, že jsou nesplnitelné. Snaha podniku v co 

nejrychlejším protlačení těchto zakázek výrobou pak způsobuje kaskádu událostí, jež dále 

komplikují výrobu a jsou způsobilé ohrozit plnění ostatních standardních zakázek.  

Při probírání tohoto tématu na výrobní poradě byla aplikována metoda 5 krát proč. 

Jejímž závěrem bylo konstatování, že nedodržování termínů má neblahý vliv na hodnocení 

společnosti TM z hlediska plnění zakázek v rámci skupiny výrobních závodů mateřského 

podniku. Což může být důvodem, proč jsou podniku přidělovány jen omezené objemy zakázek. 

V takovém případě se podnik svým jednáním sám podílí na prohlubování svého primárního 

problému. 

 

4.2 Analýza procesu nakupování 

Proces nákupu ve společnosti je zatížen poměrně přísnými pravidly na dodržování 

jakosti nakupovaného materiálu a pořádání výběrových řízení s cílem získání nejnižší ceny. 

Dodržování všech požadavků na kvalitu materiálu je zajisté nutností a není o nich třeba 

diskutovat. To ovšem neplatí o nastavení výběrových řízení. 
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V praxi se více než pozitiva pramenící z nižších cen dodávek uplatňují spíše negativní 

důsledky. Splnění požadavku na počet konkurenčních nabídek značně prodlužuje proces 

nákupu. Požadavek nejnižší ceny má za výsledek častý výběr zahraničních dodavatelů, 

především z Bulharska. Dodávky od těchto dodavatelů mají delší dodací lhůty a často 

neobsahují potřebné doklady pro propuštění materiálu do výroby. Čekání na dodání potřebné 

dokumentace pak dále prodlužuje dobu dodání materiálu do výroby. Kvalita materiálu z těchto 

dodávek také nepatří k nejlepším. Ačkoliv zpravidla splňuje všechny požadavky, pohybuje se 

ale na „hranách“ tolerance. To způsobuje problémy s jeho zpracováním, neboť se mu musejí 

přizpůsobovat pracoviště, tím dochází k prodlužování průběžných časů. 

 

4.3 Analýza procesu plánování a řízení výroby 

Pro správnou tvorbu výhledového plánu, aby nedocházelo k zahlcení úzkých míst, je 

nezbytným předpokladem existence kvalitně zpracovaného kusovníku, který by měl obsahovat 

seznam všech pracovních úkonů pro daný výrobek, pracoviště a informace o typech nástrojů, 

které jsou při zhotovování použity. Dále je třeba znát reálnou normu pracnosti. Kusovník v TM 

údaje o nárocích na stroje a nástroje téměř neobsahuje. Lépe jsou na tom normy pracnosti, které 

u často vyráběných výrobku odpovídají realitě. U ojediněle vyráběných výrobku jsou ale 

nepřesné. Chybějící data jsou proto v procesu nahrazována odbornými znalostmi a zkušenostmi 

plánovače. Ne vždy se ale podaří odhad „trefit“ správně. Vzniklé chyby pak přinášejí důsledky 

v podobě požadavků na výrobu dvou různých výrobků na jednom stroji současně nebo špatnou 

synchronizaci v návaznosti úseků. 

Tyto nedostatky se poté přenášejí do týdenních plánů výroby. Mistři úseků jsou s nimi 

poté konfrontováni a musejí se pokusit operativně minimalizovat jejich dopady. Nejčastějšími 

řešeními je dočasné zavádění druhé směny, přesčasy a rozdělování výrobních dávek na úzkých 

pracovištích na menší dávky, aby mohla střídavě probíhat výroba dvou typů výrobků tak, aby 

byly pokryty nároky v návaznosti. Tato řešení ale mnohdy nejsou realizovatelná nebo 

nepostačují. Následkem pak je zastavení navazujících činností. 
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4.4 Analýza procesu výroby 

Na všech pracovištích ve výrobě je od roku 2013 zaveden systém 5S. Jeho realizování 

je ale velmi žalostné. Všichni dotazovaní pracovníci chápou systém 5S jen jako úklid. 

Management podniku provedl pouze jedno školení zaměstnanců při zavádění systému. Po 

vyklizení pracovišť byly vedením pořízeny referenční fotografie každého pracoviště a spolu 

s krátkým manuálem úklidu jsou umístěny na každém pracovišti. Tím byla kampaň více či méně 

ukončena. Audit 5S neproběhl nikdy. 

Protože od přesunu společnosti do nových prostor bylo od počátku dbáno na udržování 

pořádku, můžeme prohlásit, že akce 5S v TM nepřinesly žádná pozitiva. Přitom nedostatky jsou 

na pracovištích naprosto zřejmé. Každou směnu lze pozorovat pracovníky, jak procházejí 

dílnou a něco hledají. Namáhavě přesouvají těžké přepravky s výstřižky ke vzdáleným 

kontejnerům. Vzájemně si berou pomůcky a ty si pak schovávají. Je běžným jevem, že 

operátorovi po příchodu k pracovišti trvá i 15 minut, než shromáždí veškeré nářadí a pomůcky, 

aby mohl začít pracovat. S těmito jevy se nejčastěji setkáváme v úseku lisovny. 

Mistři si často stěžují na špatnou synchronizaci práce s ostatními úseky. Problémy se 

pak projevují především na svařovně, kde probíhá svařování mnoha různých dílců do jedné 

sestavy. Dochází zde k situacím, kdy při přípravě pracoviště předák zjistí, že nemá k dispozici 

všechny komponenty výrobku.  Tomu by měla bránit zásada týdenních plánů na týdenní 

předstih mezi úseky. Zakázky ve zvláštním režimu a opožďování plnění však tento záměr 

spolehlivě nabourávají.  

Za špatnou synchronizaci může také systém operativního plánování, kdy mistři obdrží 

všechny pracovní příkazy na následující týden a pořadí jejich plnění si volí sami. Každý tak 

upřednostňuje především zajištění plynulého provozu svého úseku a teprve pak řeší potřeby 

ostatních úseků. Jako řešení byl zaveden systém označování prioritních (zvláštní režim) příkazů 

vykřičníkem. Tyto příkazy mají být splněny jako první a teprve po jejich realizaci mohou mistři 

postupovat podle svého uvážení. Tento systém však fungoval pouze do doby, než se vykřičník 

začal objevovat na většině příkazů. 

Nyní se zaměříme na analýzu nedostatků v jednotlivých úsecích výroby. 
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4.4.1 Úsek Pily 

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, operátoři na pilách si materiál k řezání 

navážejí ze skladu sami. Vzhledem k tomu, že v podniku TM se používá více než tisíc různých 

druhů materiálu, který je skladován v rozlehlém skladu v jednotlivých kójích ve vysokých 

kopách, je někdy obtížné rychle nalezení požadovaného materiálu. Navíc, pokud se jedná o déle 

nepoužívaný materiál, je pravděpodobné, že bude překryt vrstvou jiných materiálů. V takovém 

případě je pracovník nucen přemístit všechen překážející materiál do jiné kóje (a tím „zakopat“ 

materiál, který bude potřebovat třeba zítra), aby se mohl dostat k materiálu, který aktuálně 

potřebuje. Doba takového navážení se pak snadno protáhne na desítky minut. Rapidně tak 

vzroste pravděpodobnost, že během této doby bude jeřáb potřebovat jiný uživatel, ten na něj 

bude muset čekat. Tím dochází k prostojům i na jiných, nesouvisejících pracovištích. 

Veškeré řezání pod jiným úhlem než 90° je prováděno výhradně na ručních pilách. 

Ostatní stroje takových řezů nejsou schopny. Přestože v podniku jsou dvě pily tohoto typu, 

představuje řezání pod úhlem kapacitní úzké místo. Je to způsobeno řádově nižší rychlostí práce 

v porovnání s automaty. 

4.4.2 Úsek Lisovna 

Kromě již popsaného problému úseku s nefunkčním systémem 5S je největším 

problémem vysoký počet potencionálních úzkých míst. V tabulce (tabulka 3.1) je vyznačeno 

12 takových pracovišť. Úzká místa na lisovně ale nejsou pouze stroje, ale také některé nástroje. 

Jedná se o nástroje, které je možné přeskládat k výrobě různých typů výrobků. Bohužel 

přestavby nástrojů obnášejí jejich sundání ze stroje a kompletní rozebrání. U některých 

složitějších modelů se jedná o poměrně dlouhodobou záležitost, navíc je v některých případech 

potřeba i nové seřízení stroje. Na druhou stranu, výhodou takových nástrojů je úspora nákladů 

na výrobu jednoho nástroje místo několika podobných nástrojů. 

V provozu se nejčastěji projevují tato úzká místa: 

- Ohýbačka trubek. Jedná se o ručně obsluhovaný stroj. Je charakteristický 

zdlouhavým a složitým systémem vkládání materiálu a z toho plynoucím pomalým 

provozem. Toto pracoviště zůstává po většinu roku neobsazené, ale je pro ně 

typické, že když už pro ně přijde zakázka, týká se hned několika typů výrobků 

současně. 
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- Ohraňovací lisy. I když jsou v podniku tyto lisy zastoupeny ve třech kusech, nelze 

s nimi takto počítat. Nejstarší z nich trpí na přehřívání i při malé zátěži. Lze jej 

používat jen na nejjednodušší práce jako zamačkávání nýtu apod. Druhý nejstarší 

stroj trpí podobným neduhem, ale k přehřívání dochází jen při vysokých tlacích. 

Může tak být používán na většinu prací, krátkodobě i na ty nejtěžší. U nejnovějšího 

stroje došlo k poškození elektroniky ovládání a stává se tak, že nedrží nastavený 

úhel. Jeho obsluha proto musí dávat neustále pozor na kvalitu ohybu.  

- Redukovačka trubek. Jedná se o unikátní stroj interní výroby. Jde v podstatě o čtyři 

válce s výměnnými tvářecími kroužky, které jsou postupně hydraulickým pístem 

protlačovány přes materiál. Na tom se tak provádí tvářecí operace vertikálních 

trubek do rámů FS a SUPER systému. Tyto rámy jsou klíčovým prvkem sestav 

těchto lešení. FS systém patří mezi nejvíce objednávané produkty. Operaci 

redukování nelze nahradit žádným způsobem v podniku ani mimo něj. 

Dlouhodobější selhání na tomto pracovišti vždy přináší zastavení všech navazujících 

prací na těchto typech lešení. Kapacita tohoto pracoviště převyšuje požadavky 

následných pracovišť a je tedy dostatečná. Bohužel stroj trpí dvěma zásadními 

nedostatky. Přechod z FS systému na SUPER systém a naopak je v praxi velmi 

náročný na seřízení. Z dosavadní praxe proces trvá 8 až 16 hodin práce seřizovače. 

Druhým nedostatkem je technický stav stroje. Ten je velmi opotřebovaný, což 

způsobuje častý výskyt poruch nejrůznějšího charakteru. 

- Válcovačka závitů do trubek. Jde o další pracoviště, které tráví většinu roku 

v odstaveném stavu. Objednávky na závity přicházejí naprosto nepředvídatelně, ale 

hlavně jsou většinou na tisíce kusů. Nebezpečí pro zajištění výroby je zde hned 

několik. Klíčovým prvkem stroje je pětirolková válcovací hlava. Je opět značně 

opotřebená a po kvalitním seřízení je schopna fungovat maximálně dvě směny, než 

se vnitřní komponenty opotřebují. Poté se musí sundat, vyměnit opotřebované 

komponenty a znovu seřídit. Tento proces většinou zabere jednu směnu. Přeskládání 

hlavy na jiný typ závitu trvá dvakrát tak déle. Navíc v současnosti je v TM pouze 

jeden pracovník, který umí hlavu skládat. Nakonec, válcování je velmi náchylné ta 

kvalitu materiálu. Při použití nevhodného materiálu nejsou výjimkou 50% ztráty. 

- Lis 100t s pneumatickým vyhazovačem. Jedná se o velmi spolehlivý stroj a odstávka 

z důvodu poruchy je u něj vzácností. Díky spodnímu vyhazovači je jediným lisem, 
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kde lze vyrábět klauwe pro čela RS a DL. Pro každé čelo se vyrábí odlišný typ. 

Zakázky na něj přicházejí několikrát do roka a ve velkých dávkách. Často jsou 

požadovány dodávky pro RS i DL současně. Problémem je, že kromě lisu mají 

výrobky i společný nástroj, jehož přestavení trvá přibližně 2 hodiny. 

- Lis 250t. Jedná se o jediný takto velký lis v podniku. Je řada nástrojů, které jsou 

příliš velké na to, aby je bylo možné nasadit na jiný stroj, nebo vyžadují lis 

s takovýmto výtlakem. Bohužel je to opět starý a velmi opotřebovaný stroj. Trpí 

často poruchami a jeho přestavování je časově velmi náročné, to navíc vyžaduje 2 

pracovníky. 

Toto byla nejpalčivější úzká místa, se kterými se na lisovně můžeme setkat. Samozřejmě jich 

je možné nalézt mnohem více. Jejich výskyt závisí především na aktuální skladbě zakázek. 

S těmi uvedenými se ale vypořádáváme pravidelně. 

4.4.3 Úsek Svařovna 

Úsek svařovny má disponuje dostačenou kapacitou pracovišť i zařízení. Má ze všech 

úseků nejlépe zpracovány normy pracnosti a díky tomu jsou plány většinou splnitelné. Hlavním 

problémem úseku je již zmiňovaná špatná synchronizace. Pokud svařovna nemá všechny 

komponenty včas připraveny, nemůže i při sebelepší snaze splnit zakázky v termínu. 

Druhým problémem jsou dlouhodobé problémy s kvalitou odváděné práce. Jde 

především o chybějící svary, neodstraněné kuličky po svařování a chybějící značení svářeče. 

Samotní svářeči si často stěžují na: 

- příliš mastné kusy, 

- velké vůle mezi komponenty, 

- neodstraněné otřepy po děrování, 

- zůstávající špičky po prostřihu průniků. 

 

4.4.4 Úsek Montáž 

Na montáži působí největší problémy nekvalitní pozinkování výrobků. Ačkoliv norma na 

montáž výrobku počítá s povrchovou úpravou, není stavěná na odstraňování tak vážných 
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nedostatků, s jakými se pravidelně setkáváme. Opravy prováděné po zinkovnách značně 

prodlužují proces montáže, spotřebovávají mnoho lidských zdrojů a je spotřebováváno značné 

množství zinkových sprejů k repasování poškozených galvanizovaných povrchů. 
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5 Doporučení ke zlepšení 

V této kapitole budou uvedeny konkrétní návrhy k řešení nalezených problémů. Jejich 

realizace by podniku měla zajistit splnění aktuálního cíle, kterým je zkrácení průběžné doby 

výroby. 

 

5.1 Upřímné vyjednávání o dodacích lhůtách 

Už bylo uvedeno, že záměrné lhaní mateřské společnosti ohledně splnitelných termínů 

může být jednou z příčin nízkých objemů objednávek. Je možné, že podniku by výrazně 

neublížilo, kdyby odmítl nesplnitelné objednávky a nevystavoval tak mateřskou společnost 

problémům s pozdním plněním dodávek konečnému zákazníku. Nicméně jedná se o problém 

přesahující rámec této práce i hranice samotného podniku a měl by se jím zabývat strategický 

management v mateřské společnosti. 

 

5.2 Změna parametrů výběrového řízení nákupu 

Doporučujeme podniku, aby ustoupil v procesu nákupu od požadavku na minimální 

pořizovací ceny materiálu. A více proces výběru dodavatele orientoval na kvalitu materiálu a 

rychlost jeho dodávky. Je pravděpodobné, že zvýšené náklady na pořízení se rozpustí v úspoře 

času a snadnějším zpracování. 

 

5.3 Provázané operativní plánování mezi úseky 

Označování příkazů výroby pro zakázky ve zvláštním režimu pouhým vykřičníkem se 

ve větším množství stává zbytečným. Jako náhradu těchto značek doporučujeme více 

komunikace mezi mistry úseku. Pokud se budou mistři pil a lisovny řídit v určování pořadí 

plněných příkazů operativním plánem pro svařovnu, jistě se to projeví v daleko hladším 

průběhu celé výroby. Ideálním prostředím k výměně těchto informací je využít každodenní 

výrobní porady. 
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5.4 Zavedení spolupráce skladu a výroby 

Výrazného zkrácení doby potřebné k navezení materiálu ze skladu na pracoviště je možné 

dosáhnout kooperací mezi skladem a výrobou. Pokud plánovač bude předávat skladníkovi 

seznam materiálu potřebného k výrobě na další týden. Ten může uvedený materiál během 

aktuálního týdne převést na vyčleněné místo ve skladu, odkud bude odebírán výrobou. Ta bude 

ušetřena hledání materiálu a jeho případného vyprošťování. 

 

5.5 Analýza investice do laserové pily 

Ačkoli je aktuální výrobní kapacita pil dostatečná a v případě potřeby může být 

operativně navýšená spuštěním druhé směny, považujeme pořízení laserové pily za velmi 

žádoucí. Nejedná se totiž pouze o proces dělení materiálu. Laserové pily jsou schopny řezat 

materiál pod různými úhly a vyřezávat do materiálu tvary nebo otvory. Nasazení této 

technologie by zcela odstranilo procesy děrování, prostřihávání průniků a stříhání výtoků. Tyto 

operace patří mezi nejčastější vykonávané úkony na lisovně. Byla by tak uvolněna značná 

kapacita lisovny a mohla nastat komprese mnoha úkonů do jediné operace. Velmi 

doporučujeme podniku provést analýzu investičního rozhodnutí. 

 

5.6 Restartování kampaně 5S 

Systém 5S je v podniku TM zcela zjevně nedotažený a nepřinesl žádné významné 

změny. To je velice škoda, protože potenciálních zlepšení je mnoho. Zejména úsek lisovny je 

z hlediska 5S tzv. „pole neorané“. Doporučujeme managementu společnosti i návštěvu jiné 

společnosti, kde by měl možnost seznámení se s již funkčním systémem. Vůbec nejlepší 

možností je zúčastnit se školení v některé ze speciálních poradenských společností, která tyto 

workshopy pořádá např. Kaizen Institute s.r.o. 

 

5.7 Lepší zabezpečení úzkých míst 

V předchozí kapitole bylo popsáno několik úzkých míst, které se ve výrobě pravidelně 

objevují. Je potřeba začít tato pracoviště brát jako kritická místa procesu a podle toho s nimi 
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zacházet. Předně na těchto místech doporučujeme uplatňování principů tahu. Od počátku 

zakázek obsahujících operace na kritickém pracovišti dělat všechna operační rozhodnutí 

s ohledem na co nejhladší průchod přes tato místa. Doporučujeme dodržovat tyto body: 

- vybírat pouze z nejkvalitnějšího vstupního materiálu (rozměry, velikost výronku 

svaru materiálu, mastnota, koroze), 

- nepřipustit zdržení v přípravě vstupů, 

- dbát na kvalitu předcházejících operací (ostrá pila a střižné nástroje pro 

minimalizaci otřepů, kolmost dělení), 

- ukládání polotovarů s ohledem na ergonomii na kritickém místě, 

- v případě, že operační plán je bez časových rezerv, raději zavést další směnu a 

vytvořit náskok před plánem. 

Protože na řadě pracovišť je zdrojem největších problémů jejich nespolehlivost, 

pramenící z žalostného technického stavu, a zároveň víme, že řada z těchto strojů je během roku 

nevyužita, nabízí se možnost využít tyto období k opravám a preventivní údržbě. Pokud se díky 

tomu sníží poruchovost během provozu, jistě se tím vložené úsilí a prostředky mnohonásobně 

vrátí. 

Dále je vidět velký potenciál v aplikaci systému rychlé změny. Největšího efektu jde 

dosáhnout na pracovištích redukovačky, válcovačky závitů a lisu 100t s vyhazovačem a to 

prostřednictvím zdvojení nástrojů. 

Redukovačka. Vyhotovením dalších čtyř válců a jejich vnitřních komponentů získáme 

druhou kompletní sadu nástrojů. Jednu pro výrobu FS sytému a druhou pro SUPER 

systém. Odhadujeme, že přechod z jedné verze na druhou by netrval déle než 2 hodiny. 

Válcovačka závitů. Na tomto stroji nevydrží válcovací hlava fungovat déle než dvě 

směny. Oprava hlavy pak zabere další směnu, než je možné pokračovat ve výrobě. 

Pokud by byla k dispozici další válcovací hlava, bylo by možné je při poruše pouze 

vyměnit. Proces výměny kus za kus by neměl trvat více než 30 minut. Během provozu 

na druhé hlavě by bylo možné provést opravu první hlavy. Při obvyklých rozsáhlých 

zakázkách by došlo ke zkrácení průběžné doby na pracovišti až o 30%. Důrazně také 

doporučujeme vyškolit dalšího pracovníka ve skládání válcovací hlavy. 
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Lis 100t s vyhazovačem. I zde považujeme za žádoucí vyrobení druhého nástroje pro 

ohyb klauwe. Oba tyto výrobky se vyrábějí na totožném nástroji a za stejného nastavení 

lisu. Přechod mezi oběma výrobky pomocí výměny nástroje za jeho kopii by netrval 

déle než 10 minut. 

 

5.8 Elektronické nářadí na montáži 

Pracovníci montáže tráví většinu času pilováním zinku. Pilování se provádí klasickými 

pilníky, což je pomalé a relativně namáhavé. Navíc dochází k tzv. „zalepování“ pracovní plochy 

pilníku zinkem. Takto poškozené pilníky z dosavadních zkušeností nelze zrenovovat a musí se 

nahradit novými. Nabízí se je nahradit klasické pilníky elektrickými. Ty jsou v podstatě 

miniaturní pásové brusky. Práce s nimi je podstatně rychlejší. Doporučujeme zakoupení 

několika kusů těchto strojů a otestování jejich přínosu v reálném provozu. Pokud se osvědčí, 

mohou být nasazeny ve větší míře. 

5.9 Analýza investice do stroje žárového pokovování nástřikem 

Na montáži se k opravám poškozených pozinkovaných povrchů používají zinkové 

spreje. Tyto spreje jsou poměrně drahé a jejich spotřeba je poměrně vysoká. Navíc ze zkušeností 

vyplývá, že takto opravené povrchy zdaleka nedosahují kvality a odolnosti originální žárově 

pokovené plochy. 

Na trhu jsou k prodeji stroje schopné provádět žárové pokovování nástřikem. Princip 

stroje si lze zjednodušeně představit jako zkombinování svářecího agregátu a lakovacího stroje. 

Ve stroji jsou dvě cívky se zinkovým drátem, který je ve dvojici veden do hubice. Každý drát 

je připojen ke zdroji stejnosměrného proudu s opačnou polaritou. V hubici se dráty setkávají a 

vzniká elektrický oblouk, který materiál drátu taví. Zároveň je do hubice přiváděn stlačený 

vzduch, ten odnáší roztavený zinek směrem ven z hubice. Dochází tak k rozstřiku taveniny, 

která po dopadu na povrch výrobku ulpívá a okamžitě tuhne. Takto vytvořené pokovení vytváří 

nesrovnatelně kvalitnější a odolnější povrch než spreje. 

Doporučujeme provést analýzu nákladů na provoz takového stroje v porovnání se spreji 

a analýzu návratnosti investice. 
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6 Závěr 

Teoretická část práce byla věnována štíhlé výrobě a její filozofii, s důrazem na 

pochopení, co vše je MUDA. Byly popsány techniky, jak analyzovat toky práce ve společnosti 

a hledat v nich problémová místa. V závěru kapitoly jsou detailně rozvedeny vybrané metody 

pomáhající s eliminací problémů na úzkých místech, byly to metody 5S, Drum-Bufer-Rope a 

SMED. 

Praktickou část práce tvořil popis toků práce ve společnosti TAURUS metal spol. 

s.r.o.,analýza popsaných toků a návrhy k jejich zefektivnění. 

Cílem této bakalářské práce bylo najít v tocích práce společnosti TAURUS metal spol. 

s.r.o. nedostatky a navrhnout pro ně vhodná opatření. Jejich aplikace by podniku měla umožnit 

plnit zakázky ve sjednaném termínu bez využívání drahých přesčasů a externích pracovníku z 

agentur práce. 

 Během zpracovávání praktické části byl popsán značný problém v komunikaci 

s mateřskou společností. Podle všech zjištění jsou problémy na obou stranách, ale detailní 

analýza tohoto druhu problému není v možnostech této práce. Společnosti však bylo 

doporučeno problém ve vztahu s mateřskou společností řešit. 

 Výsledkem práce bylo navržení devíti doporučení, která mohou podniku pomoci s 

dosažením kýženého zkrácení průběžné doby výroby. Realizace některých návrhů je možná bez 

výrazných nákladů, jiné se již bez investice neobejdou. Dva návrhy vyžadují výraznou investici 

a podniku bylo navrženo zpracování realizační studie. 
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Seznam zkratek 

DHM   Dlouhodobý hmotný majetek 

EU   Evropská unie 

Kč   Koruna česká 

mm   Milimetr 

MAG   Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu 

SMED   Single Minute Exchange of Die 

spol. s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

TIG/WIG  Svařování netavící se wolframovou elektrodou    

TM   TAURUS metal spol. s.r.o. 
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