
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu návozu materiálu pro finální montáž 

v podniku DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje popis 

základních metod a nástrojů štíhlé logistiky, využívaných pro analýzu a zefektivnění 

logistických toků. V praktické části je popsán současný stav návozu materiálu a návrhy řešení. 

Mezi klíčové návrhy se řadí optimalizace kalendáře pravidelných přeprav a sjednání 

podmínek uspořádání materiálu na paletách. V neposlední řadě je uvedeno také ekonomické 

vyhodnocení navrhovaných změn. 

Klíčová slova 

Štíhlá logistika, VSM, časové studie, plýtvání, dodávky materiálu. 

 

Abstract 

This master thesis deals with efficiency improvement of the material feeding process for final 

assembly in the company DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. The theoretical part covers 

description of essential methods and tools of lean logistics, used fo analysis and efficiency 

improvements. The description of current state of the material feeding process and proposed 

improvements are included in practical part. The key improvements are mainly focused on 

optimisation of calendar of regular supplies and related conditions. Moreover an economic 

evaluation of proposed improvements is included. 

Keywords 

Lean logistics, VSM, time studies, waste, material supplies. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce řeší problematiku návozu materiálu v podniku, spadajícím do 

automobilového průmyslu. Dnešní moderní automobilky se vyznačují vysokou mírou 

automatizace a perfektními řešeními logistických služeb. V současné vysoké míře 

konkurence, je proto podstatné, zaměřovat se také na procesy, jejichž hlavním cílem není 

zvyšování hodnoty samotných výrobků. Právě tyto procesy bývají častou oblastí vysokého 

plýtvání, a jejich optimalizací tak můžeme dosáhnout vysokých úspor.  

S vývojem moderních metod řízení kvality a souvisejících norem, se dá říci, že 

současné firmy se řídí převážně nabízenou kvalitou. Ta ovšem zahrnuje nejen kvalitu výrobku 

samotného, ale také spolehlivost a včasnost dodání, tedy kvalitu služby. Z pohledu našeho 

výrobního podniku, bude tento řetězec obdobný. Abychom vyhověli zákazníkovi, 

poskytováním kvalitních výrobků a služeb, potřebujeme taktéž efektivní, plynulá a kvalitní 

logistická řešení uvnitř podniku i od dodavatelů.  

Hlavním cílem práce je zefektivnění procesu návozu materiálu. K jeho dosažení bude, 

na základě pozorování a časových studií, analyzován a zhodnocen současný stav a navrhnuta 

reálná opatření v souladu s principy štíhlé logistiky. 

Po úvodním představení podniku DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., se tedy 

zaměříme na koncept štíhlé logistiky, její principy a nejvýznamnější využívané metody a 

nástroje, které slibují zmiňovanou efektivitu a plynulost výrobního a logistického toku. 

Následující kapitola pak podtrhuje důležitost optimálního řešení logistiky v prostoru skladu. 

V páté kapitole této práce, bude podrobně popsán a analyzován současný stav procesu 

návozu materiálu. V první části této kapitoly budou analyzovány jednotlivé navazující 

operace. Druhá část je zaměřena především na časové snímky zaměstnanců. V závěru pak 

bude uvedena mapa procesu, založená na principech mapování hodnotového toku. 

Závěrem práce budou doporučeny vhodné návrhy na opatření, zajišťující celkové 

zlepšení a urychlení všech operací v procesu návozu materiálu.  
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2 DURA Automotive Systems 

Americká skupina DURA Automotive Systems, Inc. se sídlem v Auburn Hills ve státě 

Michigan (USA), se zabývá výrobou a distribucí automobilových komponentů, jako jsou 

sedadlové a řídící kontrolní systémy, skelné konstrukční systémy a dveřní systémy aj. V roce 

2013 dosáhla společnost prodejů za 1,54 miliard eur, s udávaným celkovým počtem 

zaměstnanců kolem 12 tisíc (k lednu 2014) [6].  

DURA Automotive Systems vyrábí více než 300 druhů produktů, které se dělí do tří 

základních skupin:  

 Control Systems – kontrolní systémy, automatické a manuální řadicí systémy, řadicí 

kabely, parkovací brzdové systémy, pedálové systémy aj. 

 Exterior Systems – integrované systémy zadních dveří, elektricky vyhřívaná okna, 

dveřní obložení, rámy karoserie aj. 

 Structural Systems – rámy dveří, nastavitelné rámy sedadel a další. 

Výrobní, administrativní a vývojové haly jsou rozmístěny celkem v 16 státech, po 

celém světě. Z celkového počtu 39 společností, se jich nejvíce, a to 21, nachází v Evropě, 9 

v severní Americe, 7 v Asii a 2 v jižní Americe. V Evropě nalezneme největší zastoupení 

v Německu, kde se nachází 9 podniků, jejich rozmístění je zobrazeno na obrázku 1. V České 

republice jsou celkem 3 výrobní haly DURA Automotive Systems, nacházející se v Blatné, 

Strakonicích a Kopřivnici [6]. 

 

Obr. 1 Rozmístění podniků DURA v Evropě [6] 
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2.1 DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. 

Pobočka DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. umístěná v Kopřivnici, je dceřiným 

podnikem společnosti DURA Holding Germany GmbH, a spadá do divize produktů Control 

Systems. Pouze kopřivnický závod ze skupiny DURA produkuje kompletní sortiment řídících 

kontrolních systémů, mezi něž se řadí: řadicí systémy pro manuální převodovky, kabely pro 

automatické a manuální převodovky, kabely na otevírání dveří a kapoty, brzdové kabely, 

ruční parkovací systémy a řadicí páky. Podnik tak patří mezi největší v rámci divize Control 

Systems, ať již počtem zaměstnanců či výší prodejů. 

Založení a stavba závodu proběhla v letech 2000 – 2001, přičemž výroba byla 

zahájena v roce 2003. Dalším významným rokem byl rok 2007, kdy byla přistavěna další část 

haly, a bylo uvedeno do provozu testovací centrum. V současnosti má výrobní hala rozlohu 

18 320 m
2
 a administrativní část 2 492 m

2
. Organizační struktura vedení podniku je uvedena 

na následujícím obrázku 2 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Organizační struktura vedení podniku [5] 
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Podnik v současné době zaměstnává 777 lidí. Nevyšší počet pracovníků podnik 

zaměstnával v roce 2007, a to 851. S dopadem krize v následujícím roce, však tento počet 

klesl na 644. Od roku 2010 je situace v téměř ustálená, a počty zaměstnanců pohybují 

v rozmezí 712 až 777 [5]. 

 

2.1.1 Prodeje 

V roce 2014 dosáhl podnik historicky nejvyšší úrovně prodeje, v celkové výši 96 

miliónů eur. Celkový vývoj prodeje od počátku výroby je k vidění na obrázku 3. Mezi tři 

dominantní zákazníky se každoročně řadí Volkswagen, Ford a ZF Lemforder, kteří v roce 

2013 tvořili celkově 63% podíl tržeb. Nárůst tržeb v roce 2013 byl ovlivněn zejména 

zahájením sériové výroby kabelů pro zákazníka General Motors, expedovaných do závodů 

v Evropě a Jižní Koreji. Nárůst tržeb v roce 2014 se dá přisuzovat projektu kompletních 

řadících systémů pro Renault a Smart [5], [23]. 

 

 

Obr. 3 Vývoj prodeje [5] 
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2.1.2 Produkty 

Jak již bylo popsáno v úvodu podkapitoly, podnik se vyrábí řadicí systémy pro 

manuální převodovky, kabely pro automatické a manuální převodovky, kabely na otevírání 

dveří a kapoty, brzdové kabely, ruční parkovací systémy a řadicí páky. Z hlediska prodejů, 

tvoří největší část produktů řadící kabely (44 %) a řadící systémy (40 %) s celkovým podílem 

84 % (viz obr. 4).  

 

Obr. 4 Podíly skupin výrobků na prodeji [5] 

 

Produkce podniku je rozdělena na tři základní oblasti: Shifters, OVM + LCD 

(Overmoulding, Light Duty Conduits) a Primary. Největší oblastí je bez pochyb část Shifters, 

produkující zmiňované řadící kabely a systémy. V této oblasti je zaměstnáno 413 pracovníků, 

obsluhujících celkem 36 výrobních linek. Za rok 2014 se zde vyrobilo 35,5 miliónů výrobků. 

Ukázka výrobků je na následujícím obr. 5. 
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Obr. 5 Ukázka výrobků – shifters [5] 
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3 Štíhlá logistika 

Rozvoj štíhlých přístupů započal společně s rozvojem a vzestupem automobilky Ford 

a dalších amerických podniků, ale byl to především Taiichi Ohno, který na těchto základech 

později vybudoval a detailně rozvinul jeden z nejlepších výrobních systémů – Toyota 

Production System (TPS). Mezi tyto původně americké koncepty, zdokonalené v rámci TPS 

se řadí: eliminace plýtvání, standardizace pracovních postupů, systémy Just-in-Time a přístup 

dělání věcí správně napoprvé.  

TPS a principy štíhlé výroby vyvolaly velký zájem ze strany západních podniků, což 

se nadále projevilo ve studii Lean Thinking od autorů Womack a Jones. Autoři zde shrnuli 

štíhlý přístup do pěti principů štíhlého myšlení [15]: 

1. Pochopení hodnoty pro zákazníka. 

2. Identifikace toku hodnot. 

3. Udržování produktů v pohybu. 

4. Řízení toku na základě poptávky (pull systém). 

5. Usilování o dokonalost v každém aspektu podniku. 

Popis a definice štíhlé logistiky vychází právě z definice štíhlé výroby, jelikož jde o 

její součást. Štíhlá výroba spočívá v eliminaci plýtvání v každé části výroby, zahrnující vztahy 

se zákazníky (prodej, doprava, fakturace, servis), vývoj, dodavatele, atd. Postavení štíhlé 

logistiky v podniku je uvedeno v obr. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Štíhlý podnik [11] 
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Štíhlý přístup a tím i logistika, tedy vychází především z eliminace plýtvání, zaměření 

na zákazníka, kvalitě, neustálém zlepšování a systematickém řešení problémů. Přizpůsobení 

konceptů a nástrojů štíhlé výroby ostatním oblastem, jako je i doprava a skladování, pak vedlo 

k zavedení pojmu štíhlé logistiky [9], [18]. 

Koncepty „štíhlosti“ využívají nespočet metod a nástrojů. Pro lepší přehlednost si ty 

nejvíce využívané představíme v pořadí, v jakém by měly být používány při implementaci 

štíhlých přístupů v podniku. Obr. 7 popisuje souhrn základních aktivit, které by měly být 

součástí projektu při zavádění metod štíhlé výroby.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Struktura plánování a implementace metod štíhlé výroby [7] 

Úvodní popis jednotlivých aktivit: 

 Strategické plánování a řízení – manažerské aktivity zaměřené na strategické 

plánování a zakotvení „štíhlé kultury“ v podniku. Součástí je také standardizace práce 

vedoucích pracovníků (Leader Standard Work – LSW), popisující denní, týdenní a 

měsíční postupy, které je třeba dodržet, aby se podnik stal štíhlým. LSW především 

poskytuje podporu při vytváření nové podnikové kultury a zavádění štíhlých principů. 

 Příprava – přípravný proces zahrnující popis jednotlivých aktivit s využitím metody 

PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

 Tvorba plánu – vytvoření podrobného plánu na základě popisu skutečného stavu. 

Tvorba mapy toku hodnot (Value Stream Mapping – VSM), možné využití 

pomocných nástrojů ABC analýzy a Spaghetti Diagramu. 

strategické plánování a řízení 

příprava tvorba plánu udržování realizace 



 
11 

 

 Realizace – plánování a zavádění změn v současném procesu, produktu či službě. 

Využití 2P (proces planning) a 3P (proces and product planning) aktivit k podchycení 

správného naplánování a organizace při zavádění změn. 

 Udržování – zavádění metod a nástrojů neustálého zlepšování, např. metoda 5S, 

TPM, Kaizen a další. 

Z hlediska popisu metod štíhlé výroby, se v následujících podkapitolách zaměříme na 

fáze přípravy, plánování a udržování. 

 

3.1 Metoda PDCA – fáze přípravy 

Cyklus PDCA (plan – do – check – act), aneb plánuj, udělej, zkontroluj, jednej je 

metodou hojně využívanou při implementaci nástrojů neustálého zlepšování, standardizace a 

inovací. Popis základních a vedlejších aktivit je uveden na obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Obr. 8 Postup aplikace metody PDCA [4] 
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Metoda PDCA je již po několik desetiletí aplikována při vývoji nových procesů, 

výrobků či služeb. Současně posloužila jako základ pro vývoj nových metod podobného rázu. 

Jednou z jejích vylepšených verzí, využívanou především v rámci štíhlého konceptu 

zlepšování kvality Six Sigma, je metoda DMAIC (define – measure – analyze – implement – 

control). Srovnání obou metod je uvedeno v následující tab. 1. 

 

Tab. 1 Srovnání metod PDCA / DMAIC [3] 

PDCA DMAIC 

 

 

PLÁNUJ 

Určení cílů (změn organizačních, produktu či 

zlepšení procesu) a strategií k jejich dosažení. 

DEFINUJ 

Definice problému. 

MĚŘ 

Určení charakteristik a systému měření. 

ANALYZUJ 

Vyrobitelnost produktu, zdroje, dosažitelné 

cíle. 

 

UDĚLEJ 

Trénink a provedení strategie. 

 

REALIZUJ 

Provedení, zobrazení možných příčin a 

vztahů, stanovení přijatelných odchylek. 

ZKONTROLUJ 

Kontrola výsledků a srovnání s cíli. 

 

ZKONTROLUJ 

Validace systému měření, určení možností 

procesu, implementace systému kontroly. 

 

JEDNEJ 

Přijetí vhodných opatření. 

 

Z uvedené tabulky je jasné, že ačkoli jsou metody srovnatelné, DMAIC je více 

soustředěna na fázi plánování – definice, měření, analýzy. Právě v této části se nejvíce 

projevuje její původní určení, směřované právě do oblasti kvality. Všeobecně se dá říci, že 

jsou obě metody použitelné v jakýchkoli procesech zlepšování. 
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3.2 VSM – fáze plánování 

 Jako jeden z prvních kroků k odstranění plýtvání z celého procesu je sestavení mapy 

hodnotového toku. VSM sleduje tok materiálu od dodavatele přes výrobu až ke konečnému 

zákazníkovi. Klíčové je zde zachycení času aktivit přidávajících hodnotu a celkového času. 

Tok materiálu společně se všemi potřebnými informacemi pak může být použit k identifikaci 

plýtvání a následně také příležitostí, jak je odstranit. Obecně se popisují 4 kroky ke 

správnému sestavení a následnému užití VSM [13]: 

1. Grafické zobrazení současného toku procesů – začíná se u zákazníka a postupně se 

přidávají ostatní kroky. Nutné vždy zobrazit odkud materiál vychází a kam dále 

vstupuje. Na závěr se přidá tok informací, časová osa a další důležité informace. 

2. Identifikace plýtvání – rozborem každého kroku procesu, hledají se odpovědi na 

otázky tohoto typu: 

o Je tento krok nezbytně nutný? 

o Co by se stalo, kdybychom ho odstranili? 

o Mohl by tento krok být součástí předcházejícího procesu? 

3. Vytvoření budoucí VSM – jde o zobrazení budoucího stavu, jak by celý proces 

vypadal po odstranění plýtvání. 

4. Plán na zlepšení – vypracování plánu, který zajistí posun ze současného stavu VSM 

k budoucímu stavu VSM 

Ze zmíněného popisu vyplývá, že mapa současného stavu procesu slouží k identifikaci 

příležitostí ke zlepšování, kterými jsou právě oblasti plýtvání. Na základě těchto příležitostí 

může být následně vytvořena budoucí mapa a plán. Jelikož se snažíme najít příležitosti 

k tomu, jak a kde ušetřit, je nutné doplnit časovou osu. Ta by měla zahrnovat všechny hlavní 

procesy, ale také jednotlivé kroky a úkony, které jsou jejich součástí. Následně analyzujeme, 

zda se jedná o aktivity přidávající hodnotu, či ne. Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, 

podíl těchto aktivit se běžně pohybuje kolem 5 %. Podniky, které roky aktivně pracují na 

implementaci štíhlých principů, dosahují podílu aktivit přidávajících hodnotu až 45-50 % 

[13]. Vypracování VSM pro všechny produkty v rámci firmy je bezpochyby velmi časově 

náročné. Mnoho odborných článků či konkrétních analýz proto uvádí VSM pro sortu výrobků, 

vybranou na základě ABC analýzy.  
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Příklad konkrétní mapy, vypracované v rámci studie operací ve skladu, ze které lze 

vyčíst, že z celkového času 1 301,4 hod, činí pouze 325 min (0,42%) činnosti přidávající 

hodnotu, je uveden na obr. 9. 

 

Obr. 9 Současná mapa hodnotového toku skladu [10] 

 

Autoři následně navrhli opatření, nutná k docílení plynulého toku materiálu, čímž byl 

snížen čas prostojů o 1 032 hod (viz obr. 10). Jednalo se např. o vytvoření rozvrhu dodávek 

materiálu a časových oken, zjednodušení dokladů inspekce, nebo nové uspořádání skladu. 

 

Obr. 10 Budoucí VSM při zavedení štíhlých principů [10] 
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3.2.1 Sedm druhů plýtvání 

Sedm druhů plýtvání, aneb čeho si všímat a kam se dívat při VSM. Při identifikaci 

plýtvání v logistice, je nejprve potřeba umět je rozeznat. Všeobecně se všechny činnosti 

v podniku dělí na procesy přidávající hodnotu finálnímu výrobku, za které je zákazník 

ochoten zaplatit, a procesy, které hodnotu nepřidávají často označovány za plýtvání. 

Rozdělení činností [1]: 

 Aktivity přidávající hodnotu – činnosti, které přetváří původní materiál či informace 

do konečného tvaru, splňujícího požadavky zákazníka. Jedná se přibližně o 5% 

z celkového pracovního času. 

 Nezbytné aktivity nepřidávající hodnotu – např. vedení účetnictví, skladování apod. 

Přibližně 25% z celkového času. 

 Aktivity nepřidávající hodnotu – činnosti náročné na čas, náklady, nebo prostor, ale 

nepřidávající hodnotu finálnímu výrobku. Přibližně 70% celkového času. 

Poslední z těchto aktivit se dají považovat za plýtvání. Mnoho autorů nyní popisuje 7 

– 9 druhů plýtvání, vycházejících z původních 7 druhů, popsaných v rámci TPS. Právě jejich 

identifikace a následné odstranění se stává jedním z klíčových cílů štíhlého přístupu.  

 

Přesné definice jednotlivých druhů plýtvání a jejich zařazení se mohou až značně lišit, 

v závislosti na tom jaké procesy popisujeme a jakého úhlu pohledu se na ně díváme. Důležité 

však je jejich odhalení. Základní rozdělení [2], [12], [21]: 

 Nadvýroba – bývá definována jako vyrábění či dělání více než je potřeba, nebo dříve 

než vyžaduje následující proces. Základním prvkem je přebytek práce v procesu. 

Typickým příkladem je výroba více produktů, než kolik zákazníci poptávají. 

Negativním výsledkem je pak zbytečně velká zásoba ve skladu, na kterou navazuje 

prodej těchto výrobků za sníženou cenu.  

 Prostoje / čekání – jedná se o jakékoli prostoje, způsobené zpožděním 

předcházejícího procesu, stroje či lidí, dodávek materiálu, délkou seřizovací doby 

apod., což se následně projevuje v plýtvání zdroji. Typickým prostojem v oblasti 

skladování a logistiky jsou právě zpoždění dodávek materiálu a prostoje před 

vyložením či naložením zboží. 
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 Přeprava – v kontextu s touto kapitolou, bývá nejčastěji popisována jako přeprava 

materiálu, polotvarů či výrobků, mezi skladem či výrobními linkami. Příčinou tohoto 

typu plýtvání nejčastěji bývá špatný layout výrobní haly nebo skladu, případně špatný 

systém skladování (umístění jednotlivých položek), či vzdálenosti na sebe 

navazujících procesů. Konkrétně se také může jednat o používání VZV bez nákladu. 

 Neužitečné operace – všeobecně se jedná o operace, které z pohledu zákazníka 

nepřidávají žádnou hodnotu. V prostředí skladu se jedná především o nepotřebné 

činnosti, jako např. zbytečné balení. 

 Nadbytečné zásoby – skladování nadbytku materiálu nebo hotových výrobků, 

náklady uložené v zásobách nemají žádnou hodnotu pro zákazníka. 

 Pohyb – jakékoli zbytečné (příp. potenciálně nebezpečné) pohyby zaměstnance, 

nejčastěji způsobené špatným uspořádáním pracoviště. Při skladování se jako příklad 

uvádí také dočasné umisťování materiálu na zem, namísto přímého zaskladnění. 

 Defekty – jsou uváděny především pro následnou potřebu oprav. Právě úsilí 

vynaložené na tyto opravy je považováno za plýtvání. V logistice skladu je takovým 

plýtváním např. vyzvednutí špatného typu materiálu nebo špatné označení. 

Někteří autoři také uvádějí další typy plýtvání, jako např. nevyužitý potenciál 

zaměstnanců, či plýtvání v oblasti IT. Pro konkrétní představu uvedeme příklady typických 

situací, ve kterých vzniká plýtvání [11]: 

 krátkodobé skladování, 

 nošení součástek, 

 počítání dílů, zadávání dílů do počítače, 

 pozorování chodu stroje, 

 komplikovaná přeprava, zbytečná manipulace, 

 čekání na materiál, 

 hledání nástrojů atd. 

V poslední době se mezi nejvíce uplatňované metody, k popisu a identifikaci plýtvání 

ve všech procesích, řadí Value Stream Mapping (VSM), neboli mapování toku hodnot. 
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3.2.3 Časové studie 

Čas a měření času je důležitou součástí téměř každé analýzy. Uplatnění nachází nejen 

v posuzování aktuálního stavu procesů, ale také při rozvrhování operací, plánování a kontrole. 

Časové studie práce pak nalézají uplatnění např. při [22]: 

 stanovování náplně práce, mezd a motivační strategie, 

 určování jednotkových nákladů a s tím související kontrole nákladů a rozhodování o 

cenách výrobků, 

 srovnávání pracovní výkonnosti různých zaměstnanců, 

 určování posloupnosti operací a jejich časové náročnosti atd. 

Časové studie, definované jakožto zkoumání pracovních činností člověka nebo funkce 

výrobních prostředků na základě měření času příslušných dějů,[20], jsou prvotním měřením, 

na základě kterých se následně stanovují standardy pracovních činností. Získání časového 

snímku tedy vyžaduje přímé pozorování a jednoduché měření pomocí stopek, s přesností 

měření 0.01 min. Základními aspekty časové studie jsou [20]: 

 Rozdělení práce na dílčí činnosti – klíčový krok při tvorbě časového snímku. Je třeba 

definovat činnosti a co nejkratší úseky, které ale budou dobře měřitelné a budou mít 

vypovídací hodnotu. 

 Určení správného počtu cyklů měření. 

 Měření spotřeby času při pracovních činnostech, dělání poznámek. 

Při měření času pracovníka, můžeme celkový spotřebovaný čas rozdělit na dvě 

základní skupiny – na čas nutný a ztrátový. Čas nutný zahrnuje čas spotřebovaný na všechny 

činnosti, které jsou nutné k vykonání pracovního úkolu. Čas ztrátový pak zahrnuje časy 

činností, které nejsou nutné k vykonání pracovního úkolu. Správné rozlišení těchto dvou 

skupin časů je důležité především při následném normování výkonu [20]. 

Všechny výše uvedené informace se týkají původního přímého měření času, které 

následně slouží ke stanovení pracovních standardů a normování práce. Na základě těchto 

výsledků je pak možné provádět nepřímé měření práce. 
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3.2.2 Spaghetti diagram 

Spaghetti diagram může být dobrým pomocníkem pro doplnění dat do VSM, a je také 

všeobecně oblíbenou metodou. Tento diagram je využíván k zobrazení pohybu lidí, materiálu, 

výrobků, dokumentů či informací v procesu. V praxi se do vytištěného layoutu či nákresu 

plochy, kde proces probíhá, zakreslují linky, vyznačující pohyb sledovaného objektu. 

Nespornou výhodou diagramu je jednoduchost jeho sestavení a grafické znázornění pohybu. 

Následná analýza umožňuje identifikaci plýtvání (např. nadbytečné cesty VZV) nebo 

posouzení vhodnosti uspořádání operací, objektů či pracovišť. Příklad diagramu, viz obr. 11. 

 

 

Obr. 11 Spaghetti diagram [19] 
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3.3 Metody neustálého zlepšování – fáze udržování 

V této podkapitole krátce shrneme nejvýznamnější metody stálého zlepšování, 

použitelné jak ve fázi udržování, tak i samostatně, jako klíčový nástroj.  

 TPM - TPM (Total Productive Maintenance) je konceptem autonomní údržby. 

Zahrnuje začlenění všech zaměstnanců a jejich přípravu k údržbě jimi používaných 

strojů a zařízení za normálních podmínek. Cílem TPM je eliminace poruch a 

následných prostojů, minimalizace zmetků a oprav. Základní prvky TPM jsou uvedeny 

na obr. 12. 

 

Obr. 12 Základní prvky TPM [11] 

 

 

 Poka Yoke – Metoda zaměřená na předcházení vzniku chyb. Mezi hlavní cíle metody 

patří redukce možnosti vzniku chyb, minimalizace úsilí, vyžadovaného k provedení 

aktivit, odhalování poruch a chyb předtím, než by mohly mít negativní dopad na 

zaměstnance, materiál/výrobky či zařízení. 

 

 Kaizen - Samotný výraz kaizen se z japonštiny překládá jako zlepšení či změna 

k lepšímu, což doslova vystihuje podstatu této metody. Její úspěch se skrývá 
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v zapojení zaměstnanců na všech úrovních, při identifikaci plýtvání v procesech, 

přičemž neustálá aplikace malých změn, nakonec povede ke znatelnému zlepšení.  

 5S - 5S (sort, set in order, shine, standardize, sustain) je metoda určená k optimalizaci 

produktivity udržováním uspořádaného pracoviště. Sort – třídit, odstraňování všech 

nepotřebných věcí z pracoviště.  Set in order – uspořádání, každá věc by měla mít 

specifické místo a vždy tam být navrácena. Shine – stále čistit pracoviště. Standardize 

– standardizace, seznámení zaměstnanců s popsanými pravidly. Sustain – udržování 

metody 5S v provozu. 
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4 Logistika a řízení skladu 

Část logistického řetězce, která je nejbližší a nejprovázanější s oblastí skladování 

materiálu je zásobování. Tedy část logistiky, zabývající se dodávkami materiálu a zboží od 

dodavatele k výrobci. 

4.1 Logistika zásobování 

Ať už jde o výrobce či maloobchodní sítě, oba musejí v prvním kroku předpovědět 

poptávku po jejich produktech, a na základě té následně určit typ a množství objednávaného 

materiálu/zboží. Ve spojitosti s tím jsou rozeznávány 3 základní funkce zásobovací logistiky: 

plánování výroby, nákup a řízení reklamací (vracení materiálu) [24]. 

Plánování výroby by mělo probíhat ve spolupráci s oddělením logistiky. Jeho cílem je 

vyrovnat poptávku s možnostmi podniku (kapacity) a dostupností potřebných zdrojů. Plán 

nákupu zdrojů pak musí odpovídat rozvrhu výroby. Jelikož filosofie JIT vyžaduje přesně 

načasované dodávky materiálu, měl by dodavatel mít přístup k plánu výroby, a tím lépe plnit 

své povinnosti.  

Na základě podnikových cílů by nákup měl směřovat ke snížení nákladů, počtu 

dodavatelů a dodacích lhůt a zvýšení kvality materiálu. Skrze tyto dílčí cíle pak podnik 

směruje, řídí a kontroluje své nákupní aktivity a vztahy s dodavateli. Podnik by tak měl 

zvažovat následující možnosti [8]: 

 Politika získávání zdrojů  - posoudit závislost na dodavatelích, najít způsoby jak míru 

této závislosti snížit. 

 Přímý či nepřímý nákup – zvážit možnosti, výhody a nevýhody nákupu skrze 

distributory a přímo od výrobce. 

 Nákup nebo výroba – analyzovat možné úspory či výhody, při nákupu určitého 

produktu namísto jeho výroby. 

 Integrace – možnosti integrace nákupního oddělení a ostatních oblastí v podniku. 

Při zvažování všech možností je bezpochyby nedílnou součástí nákupu správný výběr 

dodavatele. Výběr i hodnocení dodavatelů zpravidla zahrnuje stejné položky, které jsou pro 

daný podnik klíčové. Nejčastěji se, z hlediska produktu jedná o posuzování kvality a ceny, 

z hlediska dodávek pak především dodržování časů, spolehlivost a úplnost dodávky, ve 

srovnání s objednaným množstvím. 
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4.2 Koncept kanban a just-in-time 

V minulosti podniky držely vysoké zásoby materiálu, jako jistotu pro případy, kdy by 

bylo potřeba vyrábět. V Japonsku ale přišli s filosofií, že vysoké stavy zásob nedovolují 

managementu vidět problémy ve výrobě. Jejich vysvětlení, podáno na příkladu skal, jakožto 

problémů, ukrytých hluboko pod vodou, tedy výší zásob, je známé právě jako filosofie just-

in-case (viz obr. 13). Aby bylo možné odhalit a následně tyto problémy řešit, je nutné snížit 

výši zásob. 

Na základě uvedených předpokladů byl pak vyvinut koncept kanban, který se 

zpočátku uplatňoval především v procesech montáže. Jeho hlavní podstatou je, že materiál by 

měl být dodáván až v momentě, kdy je ho potřeba [9]. Jedná se tedy o pull systém – tažený 

poptávkou, jehož předpokladem je tah ze strany poptávky postupující zpětně do výrobního 

řetězce až k dodavatelům. 

 

 

Obr. 13 Problémy ukryté pod výší zásob 

 

Systém Just-In-Time (JIT) je rozšířením koncepce kanban a propojuje oblasti nákupu, 

výroby a logistiky. Primárními cíli jsou: redukce zásob, kvalita, zlepšování zákaznického 

servisu a dosažení maximální výkonnosti výroby. JIT systémy se zaměřují především na 

dosažení neustálého zlepšování procesu výroby a kvality produktu či služby, čehož bývá 

docíleno snižováním neproduktivních časů v procesu. 
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4.3 Úloha skladu 

Cílem logistického řetězce je dodávat správné produkty, ve správném množství, 

správnému zákazníkovi, na správné místo, ve správném čase a za správnou cenu. Sklad 

v tomto sehrává svou nemálo důležitou roli. Dodání správného produktu ve správném 

množství závisí na přesném vychystání a expedici ze skladu. Dodání správnému zákazníkovi, 

na správné místo a ve správném čase vyžaduje, aby byl produkt správně označen a naložen do 

správného prostředku ve vhodném čase. Sklad tedy patří mezi zásadní části logistiky [16].  

Mimo své role v distribuci, sklad také plní svou úlohu při skladování materiálu 

k výrobě. Jelikož ceny pozemků a budov nebyly v minulosti tak vysoké a výroba se téměř 

neřídila poptávkou zákazníků, náklady na držení zásob materiálu a výrobků byly považovány 

za přijatelné. V dnešní době vysokých cen pozemků, budov, práce a energií společně se 

zaváděním metod jako je JIT, stoupá snaha výrobců tyto zásoby snižovat a urychlit jejich tok 

procesem. 

Skladování se týká mnoha částí dodavatelského řetězce, jejichž nástin a vazby jsou 

vyobrazeny na následujícím obr. 14. 

Obr. 14 Sklady v dodavatelském řetězci [16] 
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4.4 Skladovací procesy 

Ačkoli se každý sklad liší velikostí, funkcí či umístěním, vždy zahrnuje základní 

procesy, kterými jsou příjem, vyložení, skladování, vychystávání a expedice. V souladu 

s praktickou částí této práce a obsahovou náročností operací vychystávání a expedice, budou 

dále krátce popsány pouze první tři procesy: 

 Příjem – základem příjmu je ujištění se, zda materiál dorazil ve správném množství, 

stavu (kvalitě) a čase. Tyto podmínky je však potřeba s dodavatelem dohodnout ještě před 

samotným dodáním. Příklady oblastí, kterých by se to mohlo týkat: 

o Velikost a typ krabic 

o Typ přepravního balení – karton, plast, přepravky, palety  

o Specifické značení – popis produktu, čarové kódy 

o Způsob dopravy – množství, frekvence dodávek 

 Vyložení – po převzetí a kontrole dodacího listu následuje vyložení. Časy vyložení se 

liší podle využívaného zařízení. Dnešní moderní sklady, využívající automatické systémy, 

jsou schopny např. vyložit 26 palet během 5 min [16]. Příklady takovýchto linek viz obr. 15. 

 

Obr. 15 Automatické vyložení materiálu [17] 

 Skladování – zpravidla se uvádějí dva základní způsoby. Těmi jsou náhodné 

skladování a na vyhrazených místech, avšak možná je i jejich kombinace. Náhodné 

skladování poskytuje výhody především ve využití každého volného místa, na druhou stranu 

bývá pro zaměstnance časově náročnější vyhledání velikostně vhodného prázdného prostoru 

k umístnění konkrétního materiálu. Použití vyhrazených prostorů pro určitý typ materiálu 

nabízí v tomto ohledu větší časovou úsporu, naopak ale hrozí zbytečně nevyužité místo ve 

skladu, v případě, že materiál nedorazí.  
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4.5 Štíhlá logistika a štíhlý sklad 

Kromě konceptu kanban a just-in-time, se v logistice skladu uplatňuje řada dalších 

metod, zaměřených na zeštíhlení stávajících procesů. 

Za účelem snížení nákladů na skladování byl vyvinut koncept zvaný cross-docking, 

často zařazovaný jako metoda štíhlého skladování. Princip této metody spočívá v příjmu a 

následně přímé expedici materiálu. Tyto položky jsou pouze doručeny na příjem zboží, 

roztříděny a opět nakládány k odvozu, přičemž pro typický cross-dock celý proces netrvá déle 

než 24 hod [9].  

 Další rapidně se rozvíjející oblastí jsou systémy skladování. Současné systémy řízení 

skladu (Warehouse Management Systems – WMS), ať už samostatně pracující, nebo jako 

součást podnikových systémů (ERP), nabízí nesporné výhody především v možnosti 

sledování toku a stavu položek v reálném čase. Je třeba je však rozlišit od systémů určených 

k řízení zásob, jejichž podstatou je řízení a kontrola stavu skladovaných zásob. Mezi základní 

požadavky, které by měl WMS splňovat, patří schopnost pracovat v reálném čase, řídit 

všechny procesy probíhající ve skladu a schopnost komunikovat s ostatními podnikovými 

systémy. 

Rozvoz materiálu po přesně určených trasách, dle předem plánovaného 

harmonogramu jízd, či jízdního řádu je principem konceptu Milk Run. Tato metoda je 

využitelná jak uvnitř skladu, pro rozvoz materiálu např. pomocí vláčků, tak i v dodávkách 

materiálu od dodavatelů (viz obr. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Koncepce Milk Run 

sklad/podnik 

    Individuální dodávky materiálu                                                   Milk Run 

sklad/podnik 

                         dodavatel               dodavatel                                                                                        dodavatel               dodavatel 
                                2                             3                                                                                                     2                             3 

 

 
 

  dodavatel                                                           dodavatel                                           dodavatel                                                           dodavatel 

        1                                                                         4                                                         1                                                                         4 
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5 Popis současného stavu  

V souladu s cílem této práce byla provedena analýza celého procesu příjmu a 

naskladnění materiálu za účelem nalezení slabých míst, která by tento proces zpomalovala. 

Převážná většina informací a dat byla získána v oblasti příjmu materiálu a to ve spolupráci 

s klíčovými zaměstnanci tohoto oddělení. Jednotlivé činnosti a jejich návaznost je vyobrazena 

v následujícím diagramu (obr. 17). 

 

Obr. 17 Postupový diagram příjmu materiálu 
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příjem materiálu do 
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ne 
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Všechny výše vyobrazené činnosti obstarává celkem 6 zaměstnanců, 2 skladníci příjmu zboží 

(PZ) a 4 řidiči vysokozdvižného vozíku (VZV). Rozdělení odpovědností mezi zaměstnanci je 

uvedeno v tab. 2. 

 

Tab. 2 Matice odpovědností 

Činnost Skladník PZ Řidič VZV 

Příjem dodacího listu Z  

Vyložení materiálu  Z 

Kontrola přijatého materiálu Z  

Fotodokumentace, reklamační protokol Z  

Potvrzení dodacího listu Z  

Příjem materiálu do systému, tisk štítků Z  

Vybalování, štítkování materiálu  Z 

Skenování, zaskladnění  Z 

 Z – zodpovídá 

 

Všichni zaměstnanci pracují v režimu ranních a odpoledních směn v časech mezi 6h 

a 18h a systém jejich střídání je zaznamenán v níže uvedené tab. 3. Ranní směna řidičů VZV 

je posílena na 3 pracovníky, přičemž jeden z nich často zůstává jako posila i přes odpolední 

směnu. Důvodem tohoto rozdělení je vyšší četnost dodávek materiálu během dopoledních 

hodin a tím i potřeba zaměstnanců. 

 

Tab. 3 Rozdělení pracovních směn zaměstnanců 

  čas: 6:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 

Sk
la

d
n

ík
 

P
Z 1                         

2                         

Ř
id

ič
 V

ZV
 

1                         

2                         

3                         

4                         
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Celý proces od dodání po naskladnění materiálu probíhá v oblasti příjmu zboží, jejíž 

zjednodušený layout obsahuje dvě základní části – vykládací plochu a sklady (viz obr. 18). 

Vykládací plocha slouží především k dočasnému uložení nově příchozího materiálu, během 

něhož dochází k jeho kontrole, vybalení a štítkování. Následně se materiál pomocí VZV 

ukládá do skladu, sloužícího k zásobení předvýrobních položek a linek pro výrobu hotových 

výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Zjednodušený layout oblasti příjmu materiálu 

 

 

5.1 Dodání a vyložení materiálu 

Jednotlivé dodávky materiálu se při příjezdu do areálu firmy řadí před vstupem do 

skladu tak, jak je naznačeno na předchozím obrázku. Řidiči odevzdají dodací listy 

zaměstnanci PZ, a pokud je to možné, najíždí k nakládací rampě, čímž se urychlí jeho 

vyložení. 

Dle layoutu firmy má vykládací plocha o velikosti 240m
2
 sloužit také k dočasnému 

uložení a přichystání prázdných obalů k jejich odvozu. V současnosti však tyto obaly 

společně s rozměrným materiálem, který je složité uložit do skladu, zabírají až 2/3 této 

plochy. Aktuální rozmístění naznačuje obr. 19. 

 

SKLAD 

SKLAD 

 

 

VYKLÁDACÍ PLOCHA 

NAKLÁDACÍ RAMPA 

PZ 
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Obr. 19 Aktuální rozložení vykládací plochy 

 

 

 

5.1.1 Kalendář dojezdů pravidelných přeprav 

Kalendář dojezdů pravidelných přeprav byl vytvořen oddělením logistiky ve 

spolupráci se skladníky PZ a přepravci. Kalendář je zaveden na všechny pracovní dny a 

k jednotlivým dodávkám jsou uvedeny základní informace: přepravce, vykládkové okno 

(obvykle v rozmezí dvou hodin) a výčet dodavatelů, jejichž výrobky jsou v konkrétní dodávce 

očekávány. Pro porovnání reálného stavu dojezdů pravidelných přeprav a kalendáře, byla 

využita data z knihy jízd vedené na vrátnici a vlastní měření.  

Na základě dat ze dvou po sobě jdoucích týdnů bylo zjištěno, že pouze 48% dodávek 

materiálu přijíždí v daném vykládkovém okně, 25% dodávek přijíždí v jiný čas a zbývajících 

27% není v kalendáři zahrnuto. Pro lepší představu byla na základě konkrétního dne 

vytvořena tabulka, srovnávající plánovaná vykládková okna s časy příjezdů jednotlivých 

dodávek (viz obr. 20). Uvedené časy zahrnují celkovou dobu strávenou v areálu podniku, tedy 

od jejich příjezdu po vyložení.  
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Obr. 20 Harmonogram dojezdů pravidelných přeprav 

 

 

 

5.1.2 Časové intervaly manipulace s materiálem 

Kromě výše zmíněného problému nedodržování vykládkových oken a chybějících 

dodávek v kalendáři, je z tabulky také možné vyčíst patrné rozdíly v celkových dobách od 

příjezdu po vyložení. Tyto doby se pohybují v časech mezi 10min a 4h20min, přičemž 

průměrná doba strávená v areálu podniku činí 1h18min. Z analýzy těchto časů (viz tab. 4) 

bylo také zjištěno, že to, zda dodávka přijede ve svém vykládkovém okně, tuto dobu nijak 

výrazně neovlivňuje.  
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Tab. 4 Srovnání průměrných časů manipulace 

Průměr celkem Průměr OK* Průměr NOK** 

1h18min 1h14min 1h22min 

*dodávky přijíždějící v plánovaném vykládkovém oknu 

**dodávky chybějící v kalendáři a přijíždějící mimo vykládková okna 

 

Do oblasti příjmu zboží přijíždí průměrně 19 dodávek materiálu denně. Ačkoli jejich 

průměrná doba strávená v podniku činí 1h18min, vážený průměr těchto časů dosahuje 

hodnoty 58min. Z tohoto času se dá usuzovat, že extrémně dlouhé doby přesahující 3h jsou 

pouze výjimky. Z následujícího grafu (viz obr. 21) bylo dále zjištěno, že téměř 80% dodávek 

opouští areál příjmu zboží nejpozději po dvou hodinách. 

 

 

Obr. 21 Četnosti a časy dodávek 
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5.1.3 Prostoje dodávek materiálu 

Jak bylo popsáno v úvodu této podkapitoly, řidiči VZV vykládají materiál na 

vykládací plochu umístěnou před kabinou skladníků PZ. Velikost nákladu jednotlivých 

dodávek zboží se pohybuje mezi 5 až 30 paletami. Pro následnou analýzu časových intervalů 

bude brána průměrná dodávka materiálu o 13 paletách s průměrným časem vyložení jedné 

palety za 1min30s a celkovou dobou vyložení 20min.  

Z průměrných celkových časů je pak za zmíněných předpokladů možné stanovit 

průměrný časový interval mezi příjezdem nákladu a počátkem jeho vyložení, tedy prostoj 

nákladu (viz tab. 5). 

Tab. 5 Časové intervaly manipulace s materiálem 

Celkový čas Průměrný čas vyložení Prostoj nákladu 

             Průměr:       1h18min 20min 58min 

Vážený průměr:           58min 20min 38min 

 

Při dosazení průměrného času vyložení do celkových časů pak dostaneme četnosti 

prostojů pro vybrané časové úseky. Výsledný graf (viz obr. 22) vypovídá, že 40% dodávek 

stráví maximálně 30min čekáním na vyložení, zatímco delší než hodinový prostoj se týká 

celkem 41% nákladů. 

 

Obr. 22 Četnosti a délky prostojů dodávek 
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5.2 Příjem materiálu a skladování 

Jakmile je materiál složen na vykládací ploše, provede zaměstnanec PZ jeho kontrolu 

a v případě jakýchkoli neshod postupuje dle interního pracovního návodu. Po potvrzení a 

předání dodacího listu řidiči, pak přejde k příjmu materiálu v systému. Během evidence 

materiálu v systému se také současně automaticky tisknou štítky s čárovými kódy, sloužící 

k jeho identifikaci. 

Doba evidence materiálu se odvíjí od množství dodaných položek a počtu štítků 

nutných k jeho naskladnění, a může se tak pohybovat mezi 2 až 90min. Jelikož tisk štítků 

probíhá průběžně během evidence, mohou řidiči VZV, po vytisknutí první várky, současně 

tyto štítky umisťovat na materiál.  

Před samotným štítkováním je však potřeba materiál vybalit a často také vhodně 

přeskládat tak, aby byly volně a rychle přístupné všechny položky na paletě. Nejběžnější stav 

popisuje následující obr. 23. 

 

Obr. 23 Rozložení položek na paletách 

 

Při měření trvalo přeskládání 13 palet společně s označováním materiálu štítky celkem 

60min, přičemž situace dovolovala, aby pracovali 2 zaměstnanci zároveň. Pokud by jeden 

z řidičů VZV vykládal další nově příchozí materiál, mohlo by přeskládání a značení pouze 

jednomu řidiči trvat až 2 hodiny. Nejenom, že je tato činnost náročná na čas, ale také na 

fyzický výkon zaměstnanců. Na příkladu jiné konkrétní dodávky se jedná o přeskládání 21 

palet o celkové váze 3917kg. 
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Poslední činností před samotným umístěním materiálu do skladu je naskenování 

čárových kódů štítků. Materiál se ukládá do prázdných regálových buněk, jejichž číslo se poté 

přiřadí k danému materiálu.  

 

Všechny popsané operace od příjmu materiálu po jeho zaskladnění na sebe navazují. 

Pouze evidence materiálu běžně probíhá současně s rozbalováním, tříděním a štítkováním. 

Podmínkou však je, že zaměstnanci PZ začnou evidovat o pár minut dříve, takže řidiči mají 

k dispozici již první várku štítků k označení. Celý proces trvá několik hodin, v závislosti na 

množství a typu materiálu a vytíženosti řidičů. 

Obr. 24 srovnává 3 různé dodávky materiálu, přijíždějící v různé dny a časy. Aby tedy 

bylo možné je srovnat, byl stanoven příjezd nákladu v čase 0:00. Můžeme zde vidět jak délky 

trvání jednotlivých operací, tak i jejich počátky a případný souběh. Např. dodávka 2 vyniká 

především délkou doby přeskládání a štítkování materiálu, přesahující 2 hod. Další věcí, která 

by neměla zůstat bez povšimnutí, je rozdílnost časů vyložení a skladování. U dodávky 2 je 

celkový čas skladování téměř dvojnásobný, což může být zapříčiněno delší dobou hledání 

prázdných regálových buněk. 

 

Obr. 24 Časové hledisko a návaznost operací 
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5.3 Časové snímky zaměstnanců 

Jak bylo již řečeno v úvodu této kapitoly, příjem a skladování materiálu obstarává 

celkem 6 zaměstnanců. Jelikož 2 zaměstnanci mají na starost evidenci materiálu v systému, a 

během jedné směny figurují v příjmu zboží především 2 řidiči VZV, jsou tyto časové snímky 

zaměřeny právě na klíčové řidiče VZV. 

Mezi jmenovanými řidiči nejsou oficiálně rozděleny pracovní povinnosti, nicméně, 

během praxe mezi nimi došlo k vytvoření pár nepsaných pravidel, přestože ve své podstatě 

zastávají všechny potřebné úkony. Řidič 1 se soustředí především na manipulaci s již 

složeným materiálem, jeho rozbalování, třídění, štítkování a finální skladování. Řidič 2 je pak 

zaměřen na prvotní vyložení materiálu a nakládání vratných obalů. Ostatní činnosti pak řidiči 

vykonávají dle časových možností. 

Měření probíhalo během ranní směny a po předchozím pozorování práce řidičů, byly 

všechny aktivity rozděleny podle příbuznosti do následujících skupin: 

 Vykládání materiálu na plac – zahrnuje pouze čas vyložení nákladu pomocí VZV 

(včetně cest zpět s prázdným vozíkem). 

 Skladování materiálu – skladování pomocí VZV (včetně cest zpět bez nákladu), časy 

zahrnují i dobu, po kterou řidič příp. hledal vhodné místo pro materiál 

 Balení a nakládání prázdných obalů – kombinace činnosti bez použití VZV a 

nakládání pomocí VZV. 

 Rozbalování, třídění, štítkování – manuální práce bez použití VZV. 

 Přesouvání materiálu, obalů či palet – činnosti vykonávané VZV k uvolnění místa. 

 Ostatní činnosti – hledání, kontrola materiálu, komunikace se spolupracovníky aj. 

 Přestávky. 

 

5.3.1 Časový snímek dne - řidič 1 

Na obr. 25 je vyobrazen časový snímek řidiče 1, z čehož je vidět, že největší část 

směny, a to celých 30% (2h23min) věnuje skladování materiálu. Druhý největší podíl, 23% 

(1h51min) pak zaujímá rozbalování, třídění a štítkování materiálu. Z těchto činností je 

samotné rozbalování téměř zanedbatelné, jelikož zabere pouze pár minut.  
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Činností, kterou je možné označit za plýtvání, je přesun materiálu, prázdných obalů a 

palet k uvolnění místa na vykládací ploše. V časovém snímku prvního řidiče bylo 

zaznamenáno celých 14% z jeho směny, tedy 1h5min, strávených právě touto činností.  

 

 

Obr. 25 Časový snímek dne – řidič 1 

 

 

5.3.2 Časový snímek dne – řidič 2 

Snímek druhého řidiče (viz obr. 26) pouze potvrzuje zmíněné nepsané rozdělení prací. 

Převažujícími činnostmi jsou vykládání materiálu a balení a nakládání prázdných vratných 

obalů, s celkovým podílem 56% (celkem 4h29min). Protože však tento řidič zastává větší 

podíl práce s VZV, tak i přemisťování materiálu a palet se projevilo ve větší míře, než u 

prvního řidiče. Během jedné směny tato činnost zabrala 1h33min, tedy 19%. 
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Obr. 26 Časový snímek dne – řidič 2 

 

5.3.3 Časové zhodnocení směny 

Jelikož oba řidiči pracují během stejné směny, můžeme pak vycházet z toho, že 

v průběhu této směny strávili zaměstnanci celkem 2h38min přesouváním zboží a palet. Při 

sečtení časů všech činností pak dostaneme následující tab. 6 časového rozdělení činností dané 

směny, ze které je patrné, že přemisťování zboží se řadí mezi první tři časově nejnáročnější 

úkony. Dalším znepokojujícím faktorem je doba, blížící se 2 hod, po kterou zaměstnanci třídí 

a označují materiál. Samotné třídění materiálu, zabírající polovinu tohoto času, by vyřešila 

pouhá domluva nových podmínek uspořádání materiálu na paletách. Co se týče doby 

označování materiálu, ta je při stávajícím systému skladování (evidence) nevyhnutelná.  

 

 

vykládání 
materiálu na plac; 

30% 

skladování 
materiálu; 13% 

balení a nakládání 
prázdných obalů a 

palet k odvozu; 
26% 

přesun mat., 
prázdných obalů, 
palet k uvolnění 

místa; 19% 

ostatní; 1% 

přestávky; 11% 

Časový snímek dne - řidič 2 



 
38 

 

Tab. 6 Časové rozdělení činností v rámci směny 

Činnost Čas v hod Podíl v % 

Vykládání materiálu 3:41 23% 

Skladování materiálu 3:25 21% 

Přesun mat., obalů, palet k uvolnění místa 2:38 16% 

Balení, nakládání prázdných obalů 2:19 14% 

Rozbalování, třídění, štítkování 1:51 12% 

Přestávky a ostatní 2:06 13% 

Celkem: 16:00 100% 

 

Pokud označíme činnosti spojené s přemisťováním materiálu a palet a třídění položek 

na paletách za plýtvání, v součtu tedy 23% z celkového času směny tvoří plýtvání a 77% 

nutné aktivity jako jsou vyložení, skladování, štítkování a nakládání prázdných obalů (včetně 

přestávek). V následujícím obr. 27 jsou uvedeny všechny aktivity a jejich % podíl v rámci 

směny. 

 

Obr. 27 Podíly aktivit během směny 
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5.4 Mapa současného stavu 

Za účelem celkového zhodnocení procesu návozu materiálu byla vytvořena obdoba 

mapy toku hodnot (viz obr. 28). Jelikož se procesy skladování příchozího materiálu řadí mezi 

aktivity nepřidávající hodnotu pro zákazníka, je v celkových uvedených časech, rozlišováno 

mezi časem nutným k vykonání úkolu a plýtváním. Uvedené časy trvání jednotlivých operací 

jsou vypočteny jako průměr naměřených hodnot z různých dní.  

Procesy zahrnuté v mapě: 

 Příjem – zahrnuje čas od příjezdu nákladu do podniku, po začátek vyložení. Jedinou 

zde probíhající aktivitou je předání dodacího listu, nutný čas tedy činí 5 min, přičemž 

průměrná doba prostojů před vyložením je 58 min. 

 Vyložení – zahrnuje pouze vyložení nákladu s pomocí VZV. Průměrný čas je 20 min. 

 Třídění, štítkování – zahrnuje veškerou manipulaci s materiálem před jeho 

zaskladněním. Průměrný prostoj materiálu před vybalením je 40 min, čas třídění 30 

min a štítkování také 30 min. Celkový ztrátový čas je tedy 70 min. 

 Skladování – průměrný prostoj materiálu před skladováním činí 10 min, skladování 60 

min. Zde je potřeba dodat, že ne všechen materiál se stihne zaskladnit během téhož 

dne, příp. během směny pozorovaných řidičů VZV. Materiál, který zůstává na 

vykládací ploše po konci odpolední směny, bývá zaskladněn skladníky během noční 

směny. Nicméně, časy skladování těchto palet zde nejsou brány v potaz. 

Zaměstnanci: 

 Příjem materiálu – 1 či 2, v závislosti na čase. 

 Vyložení, třídění, štítkování, skladování – vykonávají celkem 3 až 4 řidiči. 

Celkový počet zainteresovaných zaměstnanců tedy činí 4 – 6, podle času a směny. 
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Obr. 28 Mapa současného stavu 

 

Výsledná mapa poukazuje na výrazné plýtvání v součtu v délce 138 min, což 

převyšuje čas i celkový čas potřebný k vykonání práce v délce 115 min. Pouze 45% času, 

z celkové doby manipulace s materiálem v délce 253 min, je využito efektivně. 
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6 Návrhy na zlepšení procesu 

Po analýze současného stavu návozu materiálu, zahrnující jeho příjem a naskladnění 

byla, v souladu s teorií 7 druhů plýtvání, identifikována plýtvání v oblasti prostojů (čekání), 

přepravy a pohybu.  

Prostoje / čekání 

Jedná se především o dlouhé čekání dodávek materiálu před jejich vyložením, a dále 

také čekání materiálu k naskladnění. Ve sledovaném procesu je průměrná doba čekání 

dodávek materiálu 58min. Jednou z klíčových příčin je nedodržování vykládkových oken 

(pouze 48%), případně ani smluvených dní a četností dodávek na straně přepravce. Na straně 

podniku je pak zapotřebí doplnit stávající kalendář pravidelných přeprav o nezahrnuté 

pravidelné dodávky materiálu, optimalizovat vykládková okna, a pokud by to bylo možné, 

zavést hodnocení přepravců. Současná vykládková okna jsou nastavena v délce 2 hod, většina 

se navíc v časech překrývá, a tím pádem by ani nebylo v možnostech 3 - 4 řidičů VZV vyložit 

4-6 nákladů současně.  

Na základě naměřených dat a podaných informací, je pak možné doporučit 

jednoduchou optimalizaci stávajícího kalendáře tak, aby se dosáhlo plynulosti procesu, bez 

zmiňovaných prostojů. Získaná a použitá fakta: 

 Průměrná denní četnost pravidelných přeprav činí 19 nákladů 

 Pracovní doba příjmu zboží mezi 6 a 18 hod, celkem tedy 11h30min (bez přestávky) 

 Průměrná doba vyložení kamionu je 20min 

Jednoduchým propočtem zjistíme, že s pracovní dobou 11h30min a 19 nákladech 

denně, mají řidiči více než 35min na vyložení každé dodávky, což je při průměrné době 

vyložení 20min dostačující. Vzhledem k možným komplikacím během přepravy a současné 

délce vykládkových oken by však přechod na 30min dlouhá okna nebyl vhodný, budeme tedy 

zavádět okna v délce 1hod. V tab. 7 je znázorněn navrhovaný způsob rozložení vykládkových 

oken během dne. Poslední náklad je vždy plánován do 19hod a jelikož se jedná pouze o 

pravidelnou dodávku palet, čas vyložení do 18h30min ponecháme. Okna jsou naplánována 

tak, aby se vždy maximálně dva náklady překrývaly ve svých vykládkových oknech a před 

zavedenou polední pauzou (mezi 12:30 a 13:00) je snížen počet dodávek, aby nedošlo 

k vytváření kolony. 
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Tab. 7 Současná a navrhovaná vykládková okna 

náklad 

současné 

vykládkové okno 

navrhované 

vykládkové okno 

1 6:00 8:00 6:00 7:00 

2 6:00 8:00 6:30 7:30 

3 6:00 8:00 7:00 8:00 

4 6:00 8:00 7:30 8:30 

5 6:00 8:00 8:30 9:30 

6 7:00 9:00 9:00 10:00 

7 7:00 9:00 9:30 10:30 

8 10:00 12:00 10:00 11:00 

9 11:00 13:00 11:00 12:00 

10 12:00 14:00 11:30 12:30 

11 12:00 14:00 13:00 14:00 

12 14:00 16:00 13:30 14:30 

13 14:00 16:00 14:00 15:00 

14 14:00 16:00 14:30 15:30 

15 14:00 16:00 15:30 16:30 

16 12:00 16:00 16:00 17:00 

17 16:00 18:00 16:30 17:30 

18 16:00 19:00 17:00 18:00 

19 
  

17:30 18:30 

 

Mezi očekáváná zlepšení při zavedení navrhovaných vykládkových oken patří 

především plynulost navážení materiálu do podniku, což by dále umožnilo navázat plynulým 

naskladněním. Samozřejmostí je pak zavedení těchto podmínek v kontraktu s přepravci. 

Přeprava  

Dočasné přemisťování materiálu či palet pomocí VZV k uvolnění prostoru potřebného 

ke složení nově příchozího materiálu. Po zavedení plynulého navážení materiálu, by 

zaměstnanci nemuseli pod tlakem vytvářet dočasná místa pro další příchozí materiál. 

Nicméně současné rozdělení vykládací plochy, kde cca 2/3 prostoru zabírá rozměrný materiál, 

vyžaduje přezkoumání stavu zásob daných položek. Při analýze vybraných 14 položek 

rozměrného materiálu bylo zjištěno, že u 8 položek je držena zásoba v dostatečné výši 

k udržení výroby déle než 8 dní, z toho 3 položky by byly schopné zásobit výrobní linky déle 

než 70 dní (viz tab. 8). Při snížení zásob tohoto materiálu by došlo k uvolnění cca ½ 

zaskládaného prostoru. 
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Tab. 8 Stav zásob vybraných rozměrných položek materiálu 

Zásoba vystačující na pokrytí výroby v délce: 

4 – 7 dní 8 – 21 dní 70 – 385 dní 

6 položek 5 položek 3 položky 

 

Odstraněním plýtvání v přepravě, konkrétně dočasného přemisťování materiálu, 

dojde získání více než 2,5hod za směnu, která může být využita k nutnému rozbalování, 

štítkování a skladování materiálu. Mimo plýtvání časem, se jedná také o zbytečně 

vynakládané finance.  

Vezmeme-li v úvahu poslední statistiky ceny práce, pro podskupinu zaměstnání 

„Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci“ (CZ-ISCO, 8344) činí medián 

hodinového výdělku v moravskoslezském kraji 115,2 Kč [14]. Hodinové náklady na 

zaměstnance by potom činily 154,4 Kč. Jelikož naměřené časy se týkají jedné (ranní) směny, 

pak za předpokladu stejných podmínek druhé směny, stráví zaměstnanci celkem 5 hod denně 

úpravou vykládací plochy, což podnik přijde na 772 Kč denně, což činí ročně 200 720 Kč. 

Jelikož jsou při přemisťování využívány VZV, je potřeba zde zahrnout i tuto 

položku, při výčtu nákladů. Při odhadu průměrné sazby za moto-hodinu ve výši 200 Kč, činí 

denní náklady 1000 Kč. V součtu s celkovými náklady na mzdy řidičů, tak podnik ročně 

neefektivně vynaloží odhadem 460 720 Kč. 

Pohyb  

Časově a fyzicky náročné třídění položek na paletách. Na základě časové studie 

zaměstnance a samostatného měření této činnosti vycházíme z toho, že celková doba strávená 

rozbalováním, tříděním a štítkováním za směnu se blíží 2hod, samotné třídění položek pak 

zabere 1 hod. Návrhem na zlepšení tohoto procesu je zavedení podmínek konkrétního 

uspořádání položek na paletách pro dodavatele. Pokud by tak bylo učiněno, opět by došlo 

k získání dalšího potřebného času, ale také prostoru, který je k této činnosti potřeba. Při 

obdobném ekonomickém propočtu, firma vynaloží 80 300 Kč ročně na činnost, která brání 

plynulému příjmu a skladování materiálu. 

 



 
44 

 

Celkové ekonomické zhodnocení 

Po zavedení navrhovaných změn by měl podnik celkově ušetřit 541 020 Kč ročně. 

Jelikož podnik v současnosti neplatí žádná penále, za prostoje řidičů nákladních vozidel, 

nepodařilo se tuto položku vyčíslit. Přesto se, především z hlediska plynulosti procesu, jedná 

o důležitou oblast plýtvání, kterou je potřeba odstranit. Přehled částek a oblastí, kterých se 

týkají, je uveden v tabulce 9. 

Tab. 9 Roční výše úspor při odstranění plýtvání v procesu 

Oblast plýtvání Nákladová položka Celková částka 

Prostoje / čekání - - 

Přeprava 
Zaměstnanci 200 720 Kč 

VZV 260 000 Kč 

Pohyb Zaměstnanci 80 300 Kč 

Celkem: 541 020 Kč 

 

Mapa budoucího stavu 

Po odstranění zmiňovaných oblastí plýtvání a zavedení těchto změn do mapy procesu, 

získáme plynulý proces v délce 115 min, bez viditelných časových ztrát (viz obr. 28). Dojde 

tedy urychlení celého procesu o 138 min. 

 

Obr. 28 Mapa budoucího stavu 
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Další doporučení 

Úprava kabiny zaměstnanců PZ – vytvoření venkovního okna pro předávání dokladů (viz 

obr. 29). Současné umístění okna pro předávání dodacích listů uvnitř budovy je nepraktické 

hned ze dvou důvodů: 

1. Oblast pohybu VZV – aby řidiči předali potřebné doklady, vcházejí do oblasti 

neustálého pohybu VZV. To, je nepraktické jednak z bezpečnostních důvodů, a jednak 

pro řidiče VZV, kteří se musejí v prostoru, již stísněném naskládanými paletami a 

krabicemi, vyhýbat dalším osobám a přitom se snažit o co nejrychlejší vyložení 

materiálu. 

2. Otevírání dveří – k tomu, aby kdokoli mohl vstoupit do oblasti PZ, musejí 

zaměstnanci v kabině PZ zadat telefonický kód, čímž dveře otevřou. I kdyby se 

v součtu jednalo o 15 min čistého času denně, neustálé vyzvánění telefonu 

zaměstnance ruší při evidenci materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Návrh nového umístění okna pro předávání dokladů 

 

Hodnocení přepravců – podnik má zavedené hodnocení dodavatelů, jehož klíčovým prvkem 

je kvalita dodávaného materiálu. Posledním doporučením tedy je, aby podnik zavedl 

hodnocení přepravců, založené především na dodržování vykládkových oken, která s nimi 

budou domluvena. Oddělení logistiky tím získá přehled o kvalitě a spolehlivosti svých 

přepravců, načež může, v případě negativního hodnocení, dále postupovat výběrem nových. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zefektivnění procesu návozu materiálu v podniku 

DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. Návoz materiálu zde zahrnuje procesy příjmu, 

manipulace a skladování materiálu, které nepřidávají hodnotu finálnímu výrobku. Efektivní 

využití času, pracovníků a zařízení v této oblasti, je proto pro podnik klíčové. 

Za pomoci metod časových studií a přímého pozorování jednotlivých operací a 

vybraných zaměstnanců, byl analyzován a zhodnocen současný stav procesu, který z pohledu 

štíhlé logistiky, není optimální. Na základě této analýzy byly vytvořeny stěžejní podklady, ve 

formě srovnávacích tabulek vykládkových oken, časových snímků řidičů VZV a mapy 

procesu, inspirované metodou VSM.  

Mezi důležité poznatky, patří především nalezená plýtvání v oblastech prostojů, 

přepravy a nadbytečné manuální práce zaměstnanců. Pro tyto ztrátové oblasti, byla následně 

navrhnuta vhodná opatření. Podstatným návrhem, z hlediska plynulosti celého procesu, byla 

optimalizace vykládkových oken, jejímž zavedením byly odstraněny průměrně hodinové 

prostoje dodávek materiálu. Eliminací nadbytečného přemisťování materiálu a stanovením 

konkrétních podmínek uspořádání položek na paletách, bylo ušetřeno, doposud neefektivně 

vynaložených, 541 020 Kč ročně. V poslední řadě byla doporučena úprava kabiny 

zaměstnanců PZ a zavedení hodnocení přepravců. 

Na žádost podniku byla tato diplomová práce zaměřena na proces příjmu a skladování 

materiálu, především s jeho vazbou na externí logistiku, v zásadě představovanou dodávkami 

materiálu. Přesto byly, na základě zjištěného stavu zásob vybraných položek materiálu, 

zaznamenány také možné problémy v oblasti řízení zásob. V dnešní době moderních systémů 

evidence a skladování, by se budoucí kroky podniku, měly zaměřit na analýzu efektivity 

stávajícího systému skladování, a jeho vazbou na navazující podnikové informační systémy a 

výrobní procesy. 
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