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Diplomová práce se zabývá racionalizací montáže 3D tiskárny ve společnosti Aroja. 

s.r.o. Na začátku práce jsou zpracovány teoretické předpoklady řešení montáže, rozdělení 

typů montáže a pracovišť. Mezi další teoretické předpoklady patří metody měření 

montážních časů, možnosti optimalizace jednotlivých činností a pracovišť. Na tyto 

teoretické předpoklady navazuje zjištění skutečného stavu montáže daného výrobku a 

návrh možné optimalizace s ohledem na zjištěné skutečnosti a požadavky podniku.    

 

 
 

ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 

SEDLÁČEK,J. Optimalization of the assambly process : Diploma Thesis. 

 Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of engineering,  

Department of mechanical engineering, 2015. Thesis head :Novák, J. 

 

     This thesis deals with the rationalization of assembly 3D printer at AROJA Ltd. At the 

beginning of the thesis contains theoretical assumptions mounting solutions, installation 

types and distribution centers. Among other theoretical assumptions include methods of 

measuring assembly times, options for optimizing individual activities and workplaces. 

These theoretical assumptions builds the actual state of assembly of the product and 

design optimization potential with respect to the factual situation and business 

requirements. 
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Seznam použitého značení a symbolů: 

s.r.o.                          Společnost s ručením omezeným 

atd.                            A tak dále 

apod.                         A podobně 

hod.                           Hodin 

ČSN                          České technické normy 

THN                          Technicky hospodářské normy 

obr.                            Obrázek 

resp.                          Respektive 

tzn.                            To znamená 

T1                               Čas práce 

T2                                Čas obecně nutné přestávky 

T3                               Čas podmínečně nutných přestávek 

TA1                            Čas jednotkové práce 

TA2                             Čas jednotkové práce obecně nutných přestávek 

TA3                             Čas jednotkové práce podmínečně nutných přestávek 

TB1                             Čas dávkové práce 

TB2                             Čas dávkové práce obecně nutných přestávek 

TB3                             Čas dávkové práce podmínečně nutných přestávek 

TC1                             Čas směnové práce 

TC2                              Čas směnové práce obecně nutných přestávek 

TC3                             Čas směnové práce podmínečně nutných přestávek 

TN                               Normovaný čas 

TZ                               Ztrátový čas 

TD                              Osobní ztráty 

TE                               Technicko-organizační ztráty 

TF                               Ztráty vyšší moci 

T                                Čas směny 

TC1                              Čas směnové práce 

U1                               Stupeň zaměstnanosti 

U2                              Podíl podmínečně nutných přestávek 

U3                               Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem 

U4                               Podíl zbytečné spotřeby času způsobené tech.-org. ztrátami 
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U6                               Procento možného zvýšení produktivity práce, odstraněním zbytečné 

                                  spotřeby času způsobené pracovníkem 

U7                               Procento možného zvýšení produktivity odstraněním                            

                                   zbytečné spotřeby času, způsobené tech-org. nedostatky 

U6                              Celkové procento možného zvýšení produktivity práce 
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1. ÚVOD 

 Montáž a montážní činnosti jsou nedílnou součástí při vzniku komplexního 

výrobku nejen ve strojírenské výrobě. Jedná se o velkou část výrobních nákladů výrobku. 

Optimalizace těchto činností je velmi důležitá hned z několika důvodů. Tyto činnosti tvoří 

samotnou užitnou hodnotu výrobku pro zákazníka, jejich kvalita přímo ovlivňuje celkový 

dojem, kterým výsledný výrobek působí. Kvalita montáže se tedy přímo podílí na 

konkurenceschopnosti výrobku na trhu. Pochopitelně se jedná pouze o určitou část 

vlastností, kterými by měl kvalitní a konkurenceschopný výrobek disponovat. Kvalitní 

montáž a zpracování pochopitelně nedokáže ovlivnit samotný konstrukční návrh daného 

výrobku. Může ovšem poskytnout cennou zpětnou vazbu pro budoucí optimalizace 

výrobku. 

V teoretické části práce jsou shrnuta známá fakta, která mají souvislost s řešenou 

problematikou. Jednotlivé druhy montážních činností a jejich rozdělení dle možností 

automatizace. Dále návaznost možností automatizace vzhledem k počtu vyrobených kusů 

a návratnost případné investice do automatizované montáže. Dalším bodem teoretické 

části je využití metod štíhlé výroby v procesu montáže. Využívání těchto metod je 

v dnešní době velmi oblíbené a účinné. Na jedné straně dochází ke zvýšení celkové 

jakosti finálních výrobků. Na straně druhé dochází ke zvýšení komfortu pracovníků 

obstarávajících montáž. Racionalizace činností a postupů, užívání přípravků a 

připravených nástrojů přináší vyšší jakost při nižší pracnosti.  

 Následujícím bodem teoretické části práce jsou obecné možnosti zjištění pracnosti 

montážních činností a také efektivnosti využití časového fondu montážních pracovníků. 

Jsou zde uvedeny jednotlivé metody měření a výpočtu efektivního časového fondu. Tyto 

metody jsou velmi důležité pro analýzu skutečného stavu montážních činností a poměrů 

na pracovišti. 

 V následující praktické části je řešen konkrétní případ montáže. Nejprve probíhá 

analýza současného stavu daného procesu. Do této analýzy jsou zahrnuty všechny vstupní 

podmínky. Do těchto podmínek patří například samotné uspořádání pracovišť a logistika 

polotovarů a dílců mezi pracovišti. Další důležitou podmínkou je dostupné technické 

vybavení pracovišť, jeho vhodnost a dostatečnost s ohledem na pracnost a kvalitu. Dle 

výsledků analýzy současného stavu je navržen soubor opatření, který postihuje celý 

proces montáže. Opatření zahrnují racionalizaci samotné logistiky toků materiálu a dílců, 
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ale také jednotlivých pracovních činností, technického a technologického vybavení atd. 

Cílem těchto opatření je vyšší efektivita celého montážního procesu, stejně jako efektivita 

výstupní kontroly výrobků hotových. Výsledným efektem je tedy přínos pro podnik 

v podobě nižších produkčních nákladů a vyšší jakosti výrobků. Dalším neméně důležitým 

efektem je vyšší komfort pracovníků, který se může pozitivně projevit na efektivitě a 

kvalitě práce.   
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2. TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY 

2.1 Racionalizace 

Základním pilířem racionalizace je soustavné a organizované zdokonalování 

celého systému. Podstatným prvkem je minimalizace veškerých ztrát a naopak 

maximalizace využití veškerých existujících rezerv. Každý podnikatelský subjekt by měl 

dbát na neustálé zvyšování produktivity v zájmu zlepšování kvality, 

konkurenceschopnosti svých výrobků a ekonomické stability podniku. Obecně můžeme 

racionalizaci pojmenovat jako rozumové vládnutí určitému úseku výroby, montáže apod. 

Racionalizace by měla také směřovat k zavádění nových pracovních postupů, technologií 

a pracovních opatření. [9] 

 

 Racionalizace činností musí být v každém případě podložena ekonomickou 

kalkulací, jedině tak může směřovat k vyšší efektivitě a hospodárnosti. Velmi důležitým 

prvkem racionalizace je praktické zaměření. Racionalizace není jenom samoúčelným 

nástrojem pro další rozvoj, ale je hodnotným nástrojem sloužícím k ověření a aplikaci 

všech praktických změn.  

 

Hlavním cílem racionalizace je tedy maximální možné zvýšení produktivity práce, 

ovšem za předpokladu minimálních investic. Hranice možného zlepšení jsou velmi 

obtížně stanovitelné. Předpokladem k jejich dosažení je především nalezení a využití 

rezerv ve stávajícím systému. Tento proces je neustálý a mělo by docházet k trvalému 

zlepšování efektivity. [1] [2] 

2.1.1 Základní nástroje racionalizace 

 Optimalizace provedení pracovních operací 

 Ergonomie pracoviště, jeho uspořádání a technické vybavení 

 Technické úpravy na pracovišti, přípravky, držáky 

 Technologičnost konstrukce 

 Prostorové uspořádání pracovišť 
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2.1.2 Základní racionalizační postup   

 Analýza pracovního systému 

 Posouzení funkčnosti současného pracovního systému 

 Návrh racionalizačních opatření 

 Realizace navrhovaných opatření 

 Hodnocení přínosů 

 

 Racionalizaci práce můžeme z hlediska jejího poslání rozdělit na racionalizaci 

preventivní a racionalizaci korektivní.  

 

Preventivní racionalizace se zaměřuje především na posuzování předprojektové a 

projektové dokumentace. Podstatou této činnosti je posouzení, jestli je dokumentace 

zpracována dostatečně komplexně. Dokumentace musí obsahovat projekt samotného 

technického řešení, ale také projekt organizačního uspořádání. 

 

Korektivní racionalizace je naopak uskutečňována v již existujících podmínkách 

výrobního procesu, technického vybavení a při dané technologii. Při tomto typu 

racionalizace je zdokonalováno organizační uspořádání pracovního procesu, jsou také 

zahrnuty menší technické změny a jejich vliv na normy spotřeby práce. [1] [10] 

 

Předměty korektivní racionalizace: 

 

 Počty pracovníků 

 Pracoviště a jejich uspořádání 

 Racionalizace materiálových toků 

 Racionalizace pracovních postupů 

 Racionalizace norem spotřeb 
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2.1.3 Racionalizace jako systém 

Racionalizaci je možno charakterizovat jako neustálý systém zdokonalování, který 

je založen na maximálním využití výrobních faktorů a jeho cílem je nejhospodárnější 

výrobní efekt při minimalizaci požadavků na zdroje. Přístup ke studiu lidské práce a také 

technických prvků, které se na ní podílejí, může být komponentní, nebo komplexní. 

Racionalizací mají být vytvořeny předpoklady pro optimální rozhodování podniků. [1] [2] 

Pojetí racionalizace nám umožňuje: 

 Komplexní racionalizaci vztahů a vazeb mezi všemi činiteli výrobního 

procesu. 

 Využití vědeckých poznatků o struktuře výrobních procesů. 

 Respektovat rozdíl racionalizačního přístupu ke zvyšování technicko-

organizační úrovně oproti přístupu čistě projekčnímu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1- Racionalizace jako systém. [2] 
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2.2 Montáž 

 Slovo montáž má svůj původ ve francouzštině, základem slova je mont, to 

znamená kupa, hora, nebo dávat dohromady. Česky slovo montáž můžeme vyjádřit jako 

kupit, hromadit, nebo dávat do kupy. V dnešním technickém významu montáž 

představuje vysoce komplexní a koordinovaný soubor činností vykonávaných dělníky, 

stroji a zařízeními. Vykonáním činností v předem stanoveném pořadí vznikne 

z jednotlivých částí a dílů hotový výrobek. Montáž má značný podíl na celkové pracnosti 

výrobku a výrobních nákladech. Vhodnými prostředky je možno dosáhnout snížení 

pracnosti montáže a tím i snížení výrobních nákladů. 

 

 Montáž můžeme rozdělit dle místa provádění na montáž interní a montáž externí. 

Montáž externí se uskutečňuje mimo výrobní závody. Tento druh montáže se týká 

především velkých výrobků, nebo technologických celků. 

 Výrobní stroje a zařízení. 

 Dopravní a manipulační stroje a zařízení. 

 Technologické celky a konstrukce (včetně potrubí a jiných rozvodů). 

 

Interní montáž je prováděna ve výrobním závodě a výrobek jej následně opouští 

nejčastěji ve stavu způsobilém k přímému použití. (automobily, spotřební zboží) [5] 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2- Schéma sestavení.  
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2.2.1 Montážní činnosti  

Montážními činnostmi chápeme jednotlivé činnosti, které jsou prováděny v rámci 

montáže (čištění, ustavování, šroubování, seřizování, balení atd.)  Při montáži je 

prováděna celá řada montážních činností, které můžeme rozdělit do šesti základních 

skupin: 

 

 Přípravné činnosti. 

 Přizpůsobovací činnosti. 

 Manipulační činnosti. 

 Spojovací činnosti. 

 Kontrolní činnosti. 

 Ostatní činnosti. 

 

 

Veškeré činnosti musí ve vzájemných vazbách splňovat a respektovat požadavky 

na kvalitu, spolehlivost a životnost výrobků, ale také musí splňovat veškeré 

technologické, organizační a ekonomické požadavky montážního procesu. [5] 

  
 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 – Rozdělení montážních činností. [5] 
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Vzájemný podíl montážních činností se výrazně liší v závislosti na realizovaném 

druhu výroby, sériovosti, opakovatelnosti a složitosti montážních celků, zavedeném 

stupni mechanizace apod. V kusové až malosériové výrobě jsou rozhodující především 

přípravné činnosti a z vlastní montáže má nejpodstatnější význam kontrola a seřizování 

včetně demontážních prací.  

 

2.2.2 Montážní prvky a sestavy 

 
Z hlediska běžné montáže se každý složitější strojírenský výrobek dělí na tzv. 

montážní prvky. Jedná se o skupiny a části strojů, které mohou být montovány odděleně a 

nezávisle na ostatních částech daného výrobku. Toto členění výrobku je obvykle 

v souladu s konstrukční dokumentací. Následující obrázek ukazuje příklad rozdělení 

výrobku na základní montážní prvky. [5] 

 

 

 

 

 

 

Obr.4- Montážní prvky. [5] 

 
Základní prvky montážního procesu:  

 
 Součást – je nerozebíratelný prvek, část výrobku, která je obvykle vyrobena 

z jednoho kusu materiálu. 

 

 Díl – vzniká spojením dvou, nebo více součástí. Na způsobu provedení, nebo 

spojení nezáleží, jedná se o primární montážní prvek. 
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 Podskupina (podsestava) – Vzniká spojením dvou, nebo více součástí. 

Podskupiny mohou být více řádů. 

 

 Skupina (sestava) – nejvyšší montážní prvek, vzniká spojením jedné, nebo 

několika podskupin a dalších součástí. 

 

 Výrobek – většinou je to konečný produkt montáže určený pro trh, který je 

funkčně a konstrukčně uzavřený. 

 

 Zařízení – tvoří soubor strojírenských výrobků. 

 

 

V případě, že se jedná o složitější součásti, je nutné sestavit technologické schéma 

montáže, které názorně vyjadřuje posloupnost montáže jednotlivých součástí do skupin a 

podskupin. Jednoduché technologické schéma je vyobrazeno na následujícím obrázku. Na 

obrázku je montáž, která je tvořena hlavní osou , na začátku osy je hlavní součást a na 

konci je finální výrobek. [5] 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 – Jednoduché technologické schéma montáže. [5] 
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2.2.3 Montážní skupiny a podskupiny 

Rozdělení jednotlivých skupin a podskupin je základem pro vypracování 

technologického postupu montáže. Spojení do montážní sestavy by mělo zohledňovat také 

případnou demontáž a nikoliv provádět členění do skupin pouze v závislosti na montáži.  

 

Montážní skupina z hlediska konstrukce a funkce uzavřená část výrobku, která 

vzniká spojením součástí a podskupin a to pomocí rozebíratelných, nebo 

nerozebíratelných spojení.  

 

Montážní podskupina je základní částí výrobku a je funkčně, nebo konstrukčně 

neuzavřená a je tvořena spojením dvou a více součástí. V současné době je trendem 

prezentace složitějších skupin a podskupin pomocí animací. [5] 

 

2.2.4 Technologičnost konstrukce z hlediska montáže 

Technologičností konstrukce rozumíme takové provedení konstrukce součástí či 

výrobků, které zaručuje optimální výrobu při plnění všech jejích funkcí (výrobnost, 

ekonomika, efektivnost, životnost apod.) Plnění požadavků z hlediska jejich výroby 

(nízká hmotnost, nízké náklady na výrobu při daném množství produkce, výběr vhodných 

materiálů) a plnění požadavků na použití (spolehlivost, snadná údržba apod.).  

 

Nejdůležitější úlohy při návrhu konstrukce: 

 

 Zabezpečení optimální funkce mechanismů výrobku. 

 Vhodné řešení tvarů detailů a konstrukčních skupin. 

 Výběr vhodných materiálů a polotovarů. 

 Určení ekonomického způsobu výroby a montáže 

 

Velmi podobně jako v případě technologického postupu výroby je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost požadavkům technologie montáže. Pod pojmem technologičnosti 

konstrukce výrobku z hlediska montážních prací je zahrnuta taková úprava rozměrů, 

tvarů, materiálu a dalších několika parametrů, která umožňuje nejnižší pracnost montáže. 

Konstruktér z pohledu montáže usiluje o minimální počet součástí, které tvoří celek.  
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2.2.5 Vliv konstrukčně-technologické koncepce výrobku na montáž 

 
Při samotném návrhu technologické a konstrukční koncepce výrobku je nutné 

současně s finančními a také provozními požadavky zvažovat dostupnou technologii 

výroby a montáže. Je obecně prospěšné využívat formy konstrukčně-technologické 

standardizace (simplifikace, unifikace, normalizace). Je tedy vhodné připouštění pouze 

nutné konstrukčně technologické různorodosti. Je také vhodné využití stavebnicového 

řešení. Dalším důležitým faktorem je zvyšování úrovně technologičnosti vzhledem 

k montáži. [5] 

 

Při návrhu konstrukce je z hlediska technologičnosti pro montáž řešena celá řada 

úkolů konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Možnosti zvyšování 

úrovně technologičnosti ve vztahu k montáži: 

 Jednoduchost koncepce výrobku. 

 Minimalizace počtu součástí. 

 Jednoduchost tvaru součástí. 

 Stavebnicový charakter celku. 

 Tvar součásti přizpůsobený orientaci při montáži (bez nutnosti zrakové, 

hmatové kontroly) 

 Navrhování součástí takových, aby jejich těžiště zajišťovalo stabilitu. 

 Vytvoření podmínek pro zlepšení časové a prostorové struktury montáže. 

 

 

 

 

Obr.6 – Usnadnění montáže úpravou tvarů součástí. [5] 
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2.3 Pracovní postup 

Pracovním postupem chápeme sled operací, které na sebe plynule navazují v čase. 

Při sestavování takového postupu musíme řešit prostorový a časový sled současně. Prvky 

pracovního postupu : Pracovní operace, pracovní úkon, pracovní pohyb. Dá se říct, že 

pracovní postup řeší problém kdy, kde a co se bude dělat. 

 

Pracovní pohyb je nejjednodušší částí pracovního úkonu. Jedná se o prvek, který 

je zakončen a vymezen dvěma koncovými body. Základní znaky pracovního pohybu jsou 

rychlost, síla a směr. V užším slova smyslu může být pracovní postup chápán i jako 

provedení určité operace. [10] 

2.3.1 Analýza pracovního postupu  

Při racionalizaci pracovních postupů je naší snahou docílit toho, aby veškeré prvky 

a také procesy v daném pracovním postupu plynule navazovaly. Předpokladem 

racionalizace pracovního postupu je jeho důkladná analýza. Cílem je pochopitelně 

zdokonalení procesu. Při analýze pracovní postup vyhodnocujeme dle několika hledisek, 

ve kterých hodnotíme následující.  

 

 Účel práce – Proč je tato práce vykonávána? Cílem je vyloučení případných 

zbytečných operací. 

 Pracovní místo zařazení – Proč je daná práce prováděna na daném místě a 

zařízení? 

 Logický sled operací. 

 Pracovník – Proč danou operaci provádí právě tento pracovník? Hodnotíme 

kvalifikaci, zručnost. 

 Způsob provedení této práce – Zkoumáme možnost změny pracovního postupu 

v operaci. 

 

Při rozboru pracovního postupu je naší snahou, aby se případné potřebné změny 

provedly již ve fázi technologického projektování. Dochází tak k minimalizaci nutnosti 

pozdějších zásahů.   
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2.4 Pracovní výkony 

Základním měřítkem pracovních činností je pracovní výkon. Výkon je u každého 

člověka závislý na několika vzájemně působících faktorech. Jsou zde značné individuální 

rozdíly mezi lidmi, ale pracovní výkon jedince se mění také v průběhu života i samotného 

pracovního týdne, nebo dne. Pracovním výkonem rozumíme množství práce, které je 

vykonáno za určité časové období. Prací rozumíme záměrnou, cílevědomou činnost, která 

slouží k tvorbě užitných hodnot. Časové období je obvykle směna za pracovní týden, 

měsíc, nebo rok. [1] [2] 

 

2.4.1 Základní činitele pracovních výkonů 

Pracovní výkon je závislý především na technickoorganizačních podmínkách 

práce a na osobních předpokladech pracovníka. Technickoorganizační podmínky práce 

představují soubor činitelů, který určuje průběh pracovního procesu. Do těchto činitelů 

jsou řazeny:  

 

 Technické vybavení pracoviště. 

 Pracovní postup. 

 Druh a kvalita zpracovávaných materiálů. 

 Rozsah zpracovávaných informací. 

 Kvalitativní požadavky na výrobek. 

 Organizace pracoviště 

 Pracovní prostředí a režim. 

 Podmínky bezpečnosti. 

 

Osobní předpoklady pracovníka jsou dány několika faktory. Kvalifikací, která je 

vyžadována v případě prací, které jsou spojeny s nároky na kontrolu, rozhodování, 

seřizování, bádání apod. Dalo by se říct, že tato složka je důležitá všude tam, kde je nutná 

určitá dávka tvůrčího myšlení. Schopnosti pracovníka jsou posuzovány dle tělesného a 

duševního stavu. Důležitá je motivace, především v podobě uspokojení z práce. [1] 

 



VŠB- TU Ostrava                                                                                                                     Diplomová práce                 

- 24 - 

 

2.4.2 Stupně výkonu pracovníka 

Doba pro provedení určitého pracovního úkolu se může u jednotlivých pracovníků 

velmi výrazně rozcházet. Toto platí i při stejné pracovní metodě a postupu. Různí 

pracovníci potřebují pro stejný pracovní úkol rozdílnou dobu.  

 

Je tedy nutné stanovit určitý referenční výkon, který bude tvořit základ 

požadovaného času. Aby bylo možné tento skutečný čas přepočítat na čas určitého 

referenčního výkonu, je nutné znát stupeň výkonu. Tento stupeň je základem skutečného 

času. Výkon, který je použitý jako základ požadovaného času označíme jako výkon 

referenční, tedy má všeobecně stupeň výkonu 100% [2] [10] 

 

Stupeň výkonu= (skutečný sledovaný výkon/ referenční výkon) x 100%  

2.4.3 Posuzování výkonu 

Základem pro posuzování výkonu je posuzování samotného projevu pohybového 

procesu. Lidská práce vykazuje dva základní znaky, které pohybový proces charakterizují. 

Jedná se o intenzitu a účinnost. Tyto znaky nejsou vždycky zcela oddělitelné. U určitých 

pohybů je kladen větší důraz na intenzitu, například chůze. Při montáži je naopak kladen 

větší důraz na účinnost.  

 

Posuzování intenzity provádíme posuzováním rychlosti pohybu a silového napětí 

při prováděném pohybu. Rychlost pohybu (pracovní tempo) je velmi vhodný znak 

k posuzování pohybového procesu. Rozdíly v pracovním tempu lze velmi dobře 

rozpoznat. Je však nutné brát zřetel na přesnost cíle silového pohybu a taky velikost síly 

nutné k provedení. 

 

Účinnost je komplexní pojem, který můžeme popsat několika slovy. Je to výraz 

pro kvalitu práce pracující osoby. Účinnost je rozpoznatelná dle toho, jak pracovník hbitě, 

aktivně, harmonicky a cíleně pracuje. Způsob práce se nejlépe ukazuje v individuálním 

vyčerpání prostoru předepsané pracovní činnosti. [1] 
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2.4.4 Rozdělení výkonů 

Obecně lze říci, že čím je daná práce složitější, tím jsou rozdíly ve výkonu 

jednotlivých pracovníků větší. Rozdíly jsou ovlivněny osobními předpoklady pro danou 

práci. Je tedy nutné stanovit tzv. normální, nebo standardní výkon, tento výkon odpovídá 

obvyklé intenzitě práce. Jako normální výkon se považuje výkon průměrný, který je 

dosahován při použití stanoveného pracovního postupu pracovníky s předepsanou 

kvalifikací, nebo výkon, který je stanoven výpočtem dle normativů.  

 

Při srovnání skutečných pracovních výkonů je očekávaný výsledek velkého počtu 

pracovníků, kteří vykonají průměrně mnoho. Malá část pracovníků vykoná méně a jen 

velmi malá část vykoná více. Průměrný výkon by musel být vypočítán z velkého 

množství výkonů, aby se dal považovat za reprezentativní. Není efektivní evidovat takový 

počet. Výpočet průměrného výkonu je možný jen v případě, že pracovníci vykonávají 

procesy se stejným pracovním postupem. 

 

  Standardním výkonem rozumíme stanovení referenčního výkonu pomocí předem 

určených časů. Základem těchto tabulkových časů je neznámý referenční výkon. Aby 

mohly být prováděny pohyby v těchto časech, musí pracovník podat určitý výkon. Při 

delším používání těchto časů je získána podniková empirická hodnota, která udává 

možnou míru překročení těchto časů. 

 

Normální výkon se od ostatních liší svým projevem. Projev provádění práce lze 

popsat jako velmi vysoký výkon, vysoký výkon, průměrný výkon, nízký výkon a velmi 

nízký výkon. Normální se od ostatních liší svým projevem, je zvláště harmonický a 

vyrovnaný. Tato úroveň se nazývá normálním výkonem a také se využívá jako výkon 

referenční. [1] [2] [10] 
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2.5 Stanovení norem spotřeby montážní práce 

Montážní práce jsou oproti pracím strojním velmi specifické a vyžadují naprosto 

jiný přístup a také metody pro stanovení norem spotřeby montážní práce. Tato specifika 

jsou dána následujícími skutečnostmi: 

 

 Práce jsou vykonávány především samotnou fyzickou silou pracovníka, 

případně jsou použity jednoduché mechanismy, přípravky, nebo manipulační 

prostředky. 

 Technické a také organizační podmínky práce mnohdy nejsou přesně 

stanoveny. 

 Někdy je nutné před zahájením montáže provádět nejrůznější úpravy a 

dokončovací práce. 

 Dle druhu činnosti mohou nastat další specifické situace.  

 

Hodnoty časů uvedených činností můžeme zjistit několika způsoby: 

 Pomocí normativů daných činností. 

 Vlastním měřením. 

 Výpočtem za pomoci pohybových normativů. 

 Pomocí odborného odhadu. 

 

2.6 Pohybové normativy 

Pohybové normativy jsou velmi významným nástrojem analýzy, projektování, 

samotné racionalizace pracovních postupů a pracovních metod, organizace a vybavení 

pracovišť a to včetně určení spotřeby práce. Pohybové studie jsou obecně vhodné 

především pro hodnocení spotřeby práce, která je konána fyzickou silou pracovníka. 

 

Využití normativů pohybu základního stupně je vhodné především pro případ 

hromadné výroby. Při montážních pracích kusového charakteru a pracích údržbářských je 

vhodnější využít speciálních dat, která jsou pro tento účel vytvořena a je možno dále je 

upravovat dle technickoorganizačních podmínek. [1] [10] 
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Hlavním cílem pohybových studií je zdokonalení pracovních metod. Základem je 

měření jednotlivých úkonů, které jsou využívány pro provádění libovolné práce. Jsou 

zkoumány také podmínky, ve kterých je práce prováděna. Cílem je dosažení maximální 

produktivity práce.  

 

2.6.1 Normy spotřeby práce 

Normou rozumíme určitý dohodnutý, závazný či směrný předpis vyjadřující 

vlastnost, děj, spotřebu činitelů výroby. Pracovní normy tedy představují soubor předpisů, 

které určují jak danou práci hospodárně vykonávat, jaká je potřebná kvalifikace a kolik 

času je za určitých podmínek třeba k jejímu vykonání. Mezi pracovní normy se zahrnují 

především normy pracovní kvalifikace a normy spotřeby práce. Normy spotřeby práce 

vyjadřují předpokládanou spotřebu živé práce pro vykonání určitého pracovního úkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7- Rozdělení norem. [2] 
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2.7 Spotřeba času v průběhu směny 

Čas směny (T) představuje dobu trvání směny pozorované jednotky ( objektu, 

pracovníka). Je li v dané organizaci pracovní doba stanovena dle zákoníku práce, potom 

je čas směny 7,5 hodin (450 minut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8- Rozdělení času směny. [2] 
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Normovatelný čas (TN) 

Představuje součet všech dějů (časů), které v rámci dané směny proběhnou v rámci 

pozorování daného objektu. Jedná se o předem stanovitelné děje. Čas práce (t1) je čas, 

který pracovník stráví účelnou prací v průběhu směny. 

Dále se normovatelný čas dělí na:  

 

 Čas práce (t1) 

 Čas pro obecně nutné přestávky (t2) 

 Čas pro podmínečně nutné přestávky (t3) 

 

Další dělení času práce: 

 Jednotková práce (ta1) Čas využitý pro jednotlivé úkony spojené s výrobou 

jednice v rámci času operace (měření, upínání atd.).  

 Dávková práce (tb1) Jedná se o čas pracovních úkonů potřebných pro přípravu a 

zakončení práce u výrobní dávky, nebo operace. Do tohoto času patří například 

studování výkresové dokumentace, postupů práce, nebo opatření speciálního 

nářadí, přípravků apod. 

 Čas směnové práce (tc1) Jedná se o čas, který daný pracovník stráví při 

pracovních úkonech, které jsou nezbytně nutné pro chod strojů a zařízení. 

Například příprava pracoviště na začátku směny, úklid, čištění stroje.  

 

Čas pro obecně nutné přestávky (t2) 

 Jedná se o čas přestávek, které jsou pracovníkovi stanoveny pracovními předpisy, 

normami apod. Tento čas zahrnuje přestávky na oddech, které mohou být stanoveny např. 

u fyzicky velmi namáhavé práce, nebo u práce ohrožující zdraví pracovníka. Mezi 

ohrožující faktory spadá například velmi hlučné prostředí, práce se stroji, které přenášejí 

otřesy, nebo práce v prostředí s vysokou teplotou. Dalším typem přestávky je přestávka na 

pořízení svačiny a svačinu, nebo přestávka na přirozené potřeby. Obecně nutné přestávky 

mohou být prováděny: [10] 
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 V průběhu jednotkové práce (ta2) – nejčastěji se jedná o oddech pracovníka, 

který je nařízený v průběhu práce. 

 

 V průběhu dávkové práce (tb2) – jedná se o nezbytný oddech pro pracovníka 

během práce dávkové. 

 

 Obecně nutné přestávky směnové (tc2)  - přestávka na pořízení svačiny a také 

přestávky na přirozené potřeby jsou stanoveny dle zákoníku práce, ale dle 

poslední novely nejsou tyto časy součástí času směny. Nejsou tedy součástí času 

obecně nutných přestávek.  

 
Podmínečně nutné přestávky (t3) 
 

Jedná se o čas pracovní nečinnosti pracovníka, který je vyvolán daným režimem 

práce a je přímo ovlivněn danou úrovní techniky, technologie a organizace práce na 

pracovišti. Může se jednat například o čekání na automatický doběh stroje, nebo čekání na 

předcházející pracoviště apod.  Čas podmínečně nutných přestávek můžeme rozdělit na : 

 

 Podmínečně nutné jednotkové přestávky (ta3) – Jedná se o nečinný čas, který 

je vyvolán režimem práce, úrovní techniky, technologie a organizace (nejčastěji 

čekání na automatizovaný stroj. 

 

 Podmínečně nutné dávkové přestávky (tb3) Jedná se o nečinný čas, který je 

vyvolaný režimem práce, úrovní techniky, technologie a organizace práce 

v rámci dávkové práce. Například čekání pracovníka na příjezd jeřábu. 

 

 Podmínečně nutné směnové přestávky (tc3) Jedná se o nečinný čas, který je 

vyvolaný režimem práce v rámci času směnové práce. Příkladem může být 

čekání pracovníka na zahřátí stroje na začátku pracovní směny. [2] 
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Ztrátový čas (Tz) – Ztrátový čas je součtem všech nečinných časů, případně nečinných 

dějů, které nastaly v průběhu pracovní směny u daného objektu. Jedná se o čas, který 

nelze přesně stanovit předem, a proto jej nazýváme časem nenormovatelným. Jedná se 

tedy o ztráty, které můžeme rozdělit na: 

 Ztráty osobní (tD). 

 Technicko-organizační ztráty (tE). 

 Ztráty, které jsou zapříčiněny vyšší mocí (tF) 

Osobní ztráty (tD) – jedná se o ztráty, které jsou přímo způsobeny pracovníkem 

v průběhu pracovní směny. Nejčastěji se jedná o následující. 

 Nepřítomnost na pracovišti, způsobená pracovníkem. 

 Opravy zmetkové práce. 

 Pracovní nečinnost způsobená pracovníkem. 

 Ošetření, nebo odchod k lékaři. 

 Porady a debaty nevýrobního charakteru. 

 

Technicko-organizační ztráty (tE1)  - Ztráty, které můžeme stručně popsat jako ztráty, 

které jsou způsobeny špatnou organizací práce, nebo jsou důsledkem technických 

problémů.  

 

 Ztráty způsobené více prací (tE1) Do této skupiny patří práce, které musí být 

provedeny navíc oproti původnímu předpokladu. Například z důvodu většího 

přípravku na obrobení. Dalším důvodem může být nedostatečná kapacita stroje, 

nebo použití stroje s menším výkonem, než bylo předpokládáno. 

 

 Ztráty čekáním (tE1) Do těchto ztrát patří například čekání na materiál, čekání 

na jeřáb delší než běžnou dobu, nebo nečinnost způsobená nefunkčností stroje. 

 

 

 Ztráty zapříčiněné vyšší mocí (tF) Jedná se o ztráty pracovníků, zařízení a 

strojů způsobené vlivem živlů, výpadku elektrické energie, záplavami atd. [2] 
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2.8 Stanovení norem času  

Pro stanovení norem spotřeby času je nutné zajistit podklady. Nejčastěji je 

využíváno snímku pracovního dne a snímku operace. Jedná se o metody nepřetržitého 

bezprostředního studia spotřeby času. Za pomoci těchto metod zjišťujeme reálnou 

spotřebu času pracovníků a zařízení. [1] [2] 

 

Snímkem pracovního dne rozumíme metodu nepřetržitého pozorování, hodnocení 

a zaznamenávání spotřeby pracovního času u pracovníka, nebo skupiny. Toto pozorování 

trvá celou pracovní směnu. Jedná se o značně univerzální metodu, kterou je možné využít 

pro pozorování práce dělníka, administrativního pracovníka, ale i strojů a zařízení. 

Využití výsledků pozorování: 

 

 Vyjádření spotřeby času a kvantifikace činností. 

 

 Rozbor skutečné struktury pracovní doby. 

 

 Rozbor a rozdělení ztrátových časů 

 

 Možnost vypracování výkonnostních křivek (nutnost sledovat množství 

produkce)  

 

Druhy snímků pracovního dne a jejich stručný popis: 
 

 Snímek pracovního dne jednotlivce je druh snímku, kdy pozorovatel provádí 
sledování jen jednoho konkrétního pracovníka. 
 

 Snímek pracovního dne čety. Je využíván při pozorování pracovního dne určité 
skupiny pracovníků. Těmto pracovníkům je přidělena společná práce. 
 

 Hromadný snímek pracovního dne. Tento druh snímku nám umožňuje současné 
pozorování větší skupiny dělníků. Při tomto pozorování je nutné využití speciální 
techniky a metod výpočtu bilance skutečné spotřeby času. 
 

 Vlastní snímek pracovního dne. Odlišuje se tím, že se zaměřuje na ztráty 
způsobené technickými a organizačními nedostatky. Vede k aktivnímu zapojení 
dělníků do procesu racionalizace práce. [2] 
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Tab.1- Rozdělení časových studií. 

 

2.9 Metodika provádění snímku pracovního dne 

Pro vysvětlení postupu provedení snímku pracovního dne poslouží příklad 

provedení snímku pracovního dne jednotlivce. Vypracování snímku probíhá 

v následujících etapách: 

 Příprava k pozorování. 

 

 Pozorování práce, měření času a vlastní zaznamenávání. 

 
 Vyhodnocení naměřených hodnot. 

 
 

Název časové studie použití: 

plynulá chronometráž 
měření všech úkolů v operaci s pravidelným sledem 
úkolů 

výběrová chronometráž měření času předem vybraných úkolů 

snímková chronometráž 
měření času všech úkolů v operaci s nepravidelným 
sledem úkolů 

sumární měření měření času celé operace bez členění na úkoly 

snímek pracovního dne 
jednotlivce 

měření všech dějů v průběhu směny u jednoho 
pracovníka 

snímek pracovního dne 
čety 

měření všech dějů v průběhu směny u všech členů 
čety současně 

hromadný snímek 
pracovního dne 

měření všech dějů v průběhu směny u několika 
pracovníků, kteří nepracují společně 

vlastní snímek 
pracovního dne 

měření všech dějů, nebo vybraných dějů ve směně 
pracovníkem, který práci provádí 
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Příprava k pozorování pracovníka: 

 

Úkolem přípravy pro pozorování je vytvoření vhodných podmínek pro nerušené 

pozorování. Nerušené pozorování zajistí naměření objektivních údajů o spotřebě 

pracovního času. V této fázi musíme především vyřešit několik základních otázek: 

 Cíl a zaměření prováděného snímku. 

 

 Výběr vhodného pracovníka a také pracoviště. 

 
 Výběr vhodného časového období pro provedení snímku. 

 
 Výběr pracovníka, který provede celkovou přípravu k pozorování. 

 
Pozorování a zaznamenávání naměřených hodnot: 

 

V druhé fázi musí pozorovatel sledovat činnost měřeného dělníka na pracovišti. 

Toto sledování provádí od začátku do konce pracovní směny. Popisuje jednotlivé činnosti 

a zaznamenává časový průběh těchto činností (nečinností). K tomuto zaznamenávání 

používá předem připravený pozorovací list. Naměřený čas se zpravidla zaokrouhluje na 

celé minuty, nicméně záleží na délce konkrétních činností. Je nutné stanovit případné 

optimální zaokrouhlení, které nebude příliš zkreslovat naměřené výsledky. [10] [2] 

 

 

Vyhodnocení snímku pracovního dne: 

 

V poslední etapě probíhá vyhodnocení naměřených časů. Z postupného času jsou 

vypočítány jednotlivé časy postupné. Tyto časy jsou vyhodnoceny z hlediska prováděné 

činnosti, nebo nečinnosti. Dalším krokem je sumarizace stejnorodých činností do bilance 

času směny. Skutečná bilance poté určuje kolik času v minutách a procentech připadá na 

jednotlivé činnosti. Po tomto vyhodnocení získáme poměrně relevantní údaje o spotřebě 

času pracovního a především o množství času ztrátového, který se pochopitelně snažíme 

eliminovat pomocí následných opatření. [2] 
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2.9.1 Příklad provedení snímku pracovního dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2- Formulář snímku pracovního dne včetně naměřených údajů. [2] 

 

 

 

 

 
Tab.3- Sestavení bilance času normovatelných a ztrát. [2] 
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2.9.2 Výpočet jednotlivých časů 

 

Stupeň zaměstnanosti: 

=
+

∗ = 

Podíl podmínečně nutných přestávek: 

= ∗ = 

 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem: 

 

=
´ − +

∗ = 

 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko-organizačními ztrátami: 

 

= ∗ = 

 

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené pracovníkem: 

 

=
´ − +

− ( ´ − + + )
∗ = 

 

Procento možného zvýšení produktivita práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené technicko-organizačními ztrátami: 

 

=
− ( ´ − + + )

∗ = 

 

Celkové procento možného zvýšení produktivity práce: 

 

= + = 
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Graf využití času směny: 

Z výše vypočtených hodnot a níže uvedeného grafu jsou patrné následující 

skutečnosti. Stupeň zaměstnanosti pracovníka a také podíl podmínečně nutných přestávek 

je velmi nízký. Převažují zde tedy ztráty. Ztráty jsou vysoké z důvodu špatné organizace 

práce, ale velké procento je zapříčiněno pracovníkem.  

 

 

 

 

 
 
 
Obr.9- Příklad grafu  využití času směny.  
 
 
 
 
 

2.10 Štíhlá výroba ( lean production) 

Racionalizace veškerých činností v podniku znamená, že musíme vykonávat jen 

takové činnosti, které jsou potřebné. Tyto činnosti musíme dělat hned napoprvé a musíme 

je dělat rychleji než ostatní a přitom musíme minimalizovat náklady. Štíhlá výroba je tedy 

disciplinovaný a flexivní proces. Tento proces určují pravidla a standardy, kde se týmy 

pracovníků společně podílí na odstraňování plýtvání, řízení výroby a dodávek produktů. 

Tyto produkty vždy plní požadavky zákazníků na kvalitu, náklady a čas dodání. Plýtvání 

je všechno, co přispívá ke zvyšování nákladů na výrobu bez toho, aby docházelo ke 

zvyšování hodnoty výrobků. [2] 
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Základní atributy štíhlé výroby: 

 

 Dokonalý proces. 

 Plynulé toky. 

 Eliminace veškerého plýtvání. 

 

Nástroji štíhlé výroby jsou dříve popsané metody a techniky racionalizace práce. 
Dalšími nástroji jsou: 
     

 Obvyklé využívání komplexních pracovních týmů. 

 Vizuální řízení. 

 Systém organizovaného a bezpečného pracoviště – 5S. 

 Systém pro soustavné zlepšování- KAIZEN. 

 Totálně produktivní údržba-TPM. 

 Tok materiálu technikou tahu s optimálními zásobami- KANBAN. 

 Systém pro zabránění vzniku vad- Poka-Yoke. 

 Maximální využití strojů a zařízení- OEE. 

 

2.10.1  Štíhlé pracoviště 

Štíhlé pracoviště je hlavním pilířem štíhlé výroby. V praxi je pracoviště často 

zjednodušeně interpretováno jako 5S. Pro pracoviště je charakteristické vykonávání 

mnoha zbytečných pohybů a činností, které způsobují výrazný pokles produktivity. 

 

Hlavní cíle štíhlého pracoviště: 

 Zvýšení výkonnosti. 

 Snížení úrazovosti a fyzického zatížení pracovníků. 

 Zvýšení autonomnosti a možnosti víceobsluhy. 

 Zlepšení kvality a stability celého procesu. 
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2.10.2   5S 

Metodika 5S pochází původně z Japonska a zkratka 5S vyjadřuje počáteční 

písmena jednotlivých kroků používaných při této metodice. V praxi metoda 5S znamená 

plánování i organizace pracoviště. Na pracovišti může zůstat jen to, co je skutečně na 

daném pracovišti zapotřebí. Ostatní předměty jsou zařazeny do předem určených 

úložných prostor.  Nepotřebné se ukládá ve vzdálenějším skladu, nebo se provádí 

likvidace. Pořádek na pracovišti výrazně pomáhá při hledání abnormalit, předchází 

poruchám a výrazně pomáhá udržet hodnotu zařízení. Plánování přehlednosti vychází 

z předchozích požadavků a přidává snadnou dostupnost informací. Nic není třeba hledat, 

nikdo se zbytečně nezdržuje a informace jsou prezentovány přehledně na viditelných 

místech. Štíhlá výroba je budoucnost úspěšného podniku, který chce obstát v globální 

konkurenci. [2] [9] 

 

Tab.4- Co je to 5S? 
 

 

5S 

Japonsky Anglicky Česky Akce 

Seiri Sort 
Setřídit, 

separovat 

Definice položek, které 

jsou potřebné a které je 

nutné odstranit 

Seiton Straighten Systematizovat 
Definovat místo pro 

položky na pracovišti 

Seiso Shine Společně čistit 
Vyčištění a uspořádání 

pracoviště 

Seiketsu Standardize Standardizovat 
Standardy uspořádání 

pracoviště 

shitsuke sustain Stále zlepšovat 
Audity zlepšování 

systému 5S 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Historie společnosti Aroja s.r.o.  

 
Společnost Aroja, s.r.o. byla založena v roce 2005 a od svého vzniku sbírala 

zkušenosti od jednoduché montáže mechanických dílů až po konstrukci a výrobu velmi 

komplikovaných montážních linek a strojů pro automobilový průmysl. Znalosti byly 

postupně rozšiřovány o CNC třískové obrábění, plošné i rotační, svařování atd. 

Následoval vývoj a postupné zahájení výroby 3d tiskáren pod značkou 3Dfactories. 

Prodej je realizován přes širokou síť distributorů a elektronických obchodů po celém 

světě.  

 

3.2 Profil společnosti 

Společnost se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových obráběcích strojů, 

obráběcích a montážních linek apod. V případě vývoje výrobku společnost realizuje 

design výrobku, použití vhodných materiálů, technologii výroby, kompletní výkresovou 

dokumentaci a také případnou výrobu prototypu. Pro účely prototypové výroby je 

využíváno několika klíčových technologií. Nejčastěji se jedná o využití 3d tisku, 

zámečnické dílny, CNC strojní výroby, elektrodílny s možností vývoje software a dílny 

povrchových úprav.  

 

Pro potřeby sériové výroby dle požadavků zákazníka společnost nabízí montáž 

kompletních výrobků, nebo jejich částí na automatických linkách, nebo montážních 

pracovištích. Je také realizována kompletace elektrických, elektronických a řídících strojů 

a zařízení.  

 

Mezi úspěšné obory, ve kterých společnost působí, patří zejména prototypování, 

vývoj výrobků, strojů a zařízení, automatizace výroby, výroba komponent pro 

zdravotnictví, strojírenství, kompletace a montáže strojů a zařízení, vývoj a výroba 3d 

tiskáren.  
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3.3 Tiskárny 3Dfactories 

 Společnost Aroja, s.r.o. zajišťuje vývoj, výrobu a prodej tiskáren pod obchodní 

značkou 3Dfactories. Nabídka zahrnuje několik modelů pro nejrůznější využití. Základní 

model je vhodný spíše pro malé firmy, případně pro domácí použití. Tisk u tohoto modelu 

probíhá z materiálu PLA.  Naopak největší model je vhodný pro tisk velkých výrobků a 

prototypů, využívá tiskových materiálů ABS a PLA. Všechny modely jsou vybaveny 

software G3DMAKER, který je dodávaný s tiskárnou a zajišťuje jednoduchou, intuitivní 

a bezproblémovou práci s tiskárnou.  Pomocí rozsáhlé sítě distributorů jsou tiskárny 

dodávány po celé Evropě.  [6] 

Současné modely tiskáren: 

 

 Visions 3D printer 

 Easy 3D maker 

 Profi 3D maker 

 
 
 
 
 
 
 
Obr.10- Visions 3D printer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.11- Ukázka zkušebního výrobku. 
 



VŠB- TU Ostrava                                                                                                                     Diplomová práce                 

- 42 - 

 

3.4 Montáž a její organizace 

Po konzultaci a vedením společnosti bylo rozhodnuto, že úsek montáže 

nejnovějšího modelu 3D tiskárny, bude předmětem analýzy a možné optimalizace. 

Tiskárna visions 3Dprinter je nejnovějším modelem v portfoliu značky a výroba tohoto 

modelu přechází od výroby nulté ověřovací série k standardní produkci. Tento proces 

přináší určité problémy při montáži a tím i nízkou efektivitu využití času.  

 

Montáž tiskáren probíhá ručně ve společnosti Aroja, s.r.o. Montáž tvoří 

významnou část nákladů na výrobu a potenciál pro zlepšení je tedy velmi vysoký. 

V dalších částech práce je popsána organizace a způsob montáže, její mechanizace atd. 

Následuje definice základních problémů, které při montáži nastávají. V návaznosti na tyto 

problémy je následně stanoven postup možného řešení.  

3.4.1 Prostorové uspořádání pracovišť 

Montáž zkoumané tiskárny probíhá vzhledem k objemu výroby ručně. Je 

využíváno pouze ruční nářadí a nářadí poháněné pomocí stlačeného vzduchu, jehož 

rozvod je na montážních stolech. Tiskárny jsou montovány na montážních stolech, kde 

jsou pracovníci seřazeni vedle sebe. Všechna pracoviště jsou tedy stejně řešená z hlediska 

pracovního prostoru, jeho uspořádání, osvětlení apod. Pracoviště se liší vzdáleností od 

skladu spojovacího materiálu a polotovarů. Rozdílná je také vzdálenost od pracoviště 

s lisem, který je u některých činností potřebný. Posledním článkem montáže je pracoviště 

výstupní kontroly. Toto pracoviště je umístěno ve druhé řadě montážních stolů, nachází se 

tedy ve vzdálenosti přibližně tří metrů od pracovišť, kde se tiskárna sestavuje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12- Montážní pracoviště. 
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Obr.13- Prostorové uspořádání pracovišť. 

 

3.4.2 Materiálové toky 

Z hlediska montáže jsou důležité toky materiálu od skladu materiálu a polotovarů 

dále do montážního procesu. O zajištění optimálního stavu materiálu ve skladu se stará 

skladník, kterému pomáhá počítačový software. Ten má nastaveny signální hladiny tak, 

aby vždy bylo dostatečné množství materiálu pro montáž. Z tohoto skladu je materiál 

odebírám přímo pracovníky montáže. Při některých montážních operacích je nutné využít 

pracoviště s ručním lisem. Po kompletaci na jednotlivých pracovištích jsou již hotové 

výrobky předávány na pracoviště výstupní kontroly. Výrobky, které jsou v pořádku, 

putují do prostoru, který je pro ně určen. Dále jsou odebírány pracovníky expedice. 

Důležitým poznatkem je fakt, že při současném stavu nejsou jednotlivá montážní 

pracoviště nijak závislá. Nedochází mezi nimi k materiálovému toku.  
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Obr.14- schéma toku materiálu a výrobků. 

 

 

3.4.3 Organizace pracovišť 

Na montážních pracovištích je zaveden jednosměnný osmihodinový provoz 

v ranní směně. Směna začíná v 6:00. Nedochází tedy k přebírání pracoviště po noční 

směně.  

Zjištěná organizace pracovišť je na poměrně nízké úrovni. Tato skutečnost je 

patrná ihned po prvních konzultacích s vedením společnosti. První pozorování 

montážních pracovišť tento dojem pouze potvrzuje. Jednotliví pracovníci nemají své stálé 

pracoviště. Pracují v úseku montáže, ve kterém jsou v dané situaci potřební. Tento stav je 

pochopitelný z hlediska poměrně malého množství vyráběných kusů. Takový způsob 

organizace ovšem klade velmi vysoké nároky na znalosti a zkušenosti montážních 

pracovníků.  

 

Další zjištěnou skutečností je absence technologických postupů, seznamů činností, 

norem spotřeby práce a montážního času a také seznamu potřebných dílů na jednotlivých 

pracovištích. Na montážních pracovištích se nacházejí pouze výkresy sestav.  Taková 

dokumentace je vzhledem k časté výměně pracovníků evidentně nedostatečná. Pro 

omezení plýtvání je nezbytné, aby měl pracovník k dispozici veškeré potřebné informace. 
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Samotná montáž zkoumaného modelu tiskárny probíhá na třech montážních 

pracovištích. Tiskárny jsou sestavovány vždy jedním pracovníkem. Pracovník tedy 

montuje celý výrobek od první operace až do fáze předání na pracoviště výstupní 

kontroly. Každý pracovník musí provést velké množství úkonů. S touto skutečností je 

spojena nutnost použití značného množství nářadí, nástrojů, dílů a nejrůznějšího 

spojovacího materiálu. První pohled na pracoviště odhaluje jeho zahlcení, které značně 

snižuje šanci, že takové pracoviště bude fungovat efektivně a bez plýtvání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr.15- Prostor určený pro hotové výrobky. 

3.4.4 Pracovní nářadí 

Průzkum všech tří montážních pracovišť odhalil přítomnost nejrůznějšího nářadí 

vhodného i naprosto nevhodného pro montáž daného modelu tiskárny. Na pracovištích se 

nachází velké množství naprosto nepotřebného nářadí a dílů. Pracoviště jsou doslova 

zahlceny nejrůznějšími druhy klíčů, kleští, šroubováků apod. Vzhledem ke skutečnosti, že 

montáž tiskárny vyžaduje pouze základní pracovní nářadí ( imbusové klíče, ploché a 

křížové šroubováky, kleště a kladivo), je pracovní nářadí zcela nevhodné. Některé 

důležité nářadí naopak nebylo nalezeno v dostatečném počtu kusů. Nalezené kusy je tedy 

možno označit jako putovní mezi pracovišti. Dle základních principů štíhlého pracoviště 

je zjištěná situace zcela nevhodná.   
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3.5 Snímek pracovního dne 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem a zjevným nedostatkům na pracovištích 

montáže bylo rozhodnuto o provedení snímku pracovního dne. Snímek by měl přinést 

reálný obraz chodu montážního pracoviště. Na základě zjištěných dat bude možné 

navrhnout racionalizační opatření pro dané pracoviště. Na montážních pracovištích nejsou 

zavedeny normy spotřeby práce. Jak je známo, práce dokáže vyplnit jakýkoliv čas, který 

pracovník vyplnit chce. Časová studie je zde tedy nanejvýš vhodná. 

3.5.1 provedení snímku 

Pro zjištění hlavních nedostatků a analýzu jednotlivých činností pracovníka na 

pracovišti jsem se zaměřil na metodu časové studie racionalizace práce formou snímku 

pracovního dne jednotlivce. Toto měření jsem provedl na prvním montážním pracovišti 

tiskárny visions 3D printer. Na základě provedeného přímého měření jsem zjistil velikost 

spotřeby práce po dobu ranní osmi hodinové pracovní směny. Cílem bylo určení druhu a 

množství času spotřebovaného pracovníkem v průběhu směny.  

 

Měření bylo provedeno na montážním pracovišti tiskárny visions. Samotné 

pozorování a zaznamenávání jednotlivých činností probíhalo z vedlejšího montážního 

pracoviště, které v den pozorování nebylo využíváno. Volné vedlejší pracoviště dále 

přispělo k výkonu pracovníka, pracovní prostředí bylo klidnější. Pozorovaný pracovník 

měl s montáží ve firmě několikaměsíční zkušenosti, především z montážních linek 

ostatních modelů tiskáren.  

 

3.5.2 Vyhodnocení snímku 

Proběhlo zpracování hodnot, které byly naměřeny a zaznamenány do protokolu o 

provedení snímku pracovního dne. Viz přílohy.  Z těchto hodnot byly pomocí výpočtu 

stanoveny hodnoty spotřeby jednotlivých druhů času v průběhu směny, při níž probíhalo 

pozorování.  
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Výpočty ukazatelů využití času směny: 

 

Stupeň zaměstnanosti: 

=
+

∗ =  
+

∗ = , % 

 

Podíl podmínečně nutných přestávek: 

= ∗ = ∗ = , % 

 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem: 

=
´ − +

∗ =
− +

∗ = , % 

 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami: 

= ∗ = ∗ = , % 

 

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené pracovníkem: 

=
´ − +

− ( ´ − + + )
∗ =

− +

− ( − + + )
∗ = , % 

 

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené tehnicko- organizačními ztrátami: 

=
− ( ´ − + + )

∗ =
− ( − + + )

∗ = , % 

 

Celkové procento možného zvýšení produktivity práce: 

= + = , + , = , % 
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Obr.16- Graf ukazatelů využití času směny. 

 

Z grafu, který je vyobrazen na snímku pracovního dne jednotlivce, který byl 

prováděn na pracovišti montáže lze odečíst veškeré procentuální hodnoty, které se týkají 

pracovníka na ranní směně. Na daném pracovišti nejsou stanoveny časové normy na 

montáž, pracovník tedy plní zadané úkoly, ale není vázán konkrétním časem, který by měl 

být potřebný k montáži. Při měření pracovník smontoval pouze jednu kompletní tiskárnu 

za směnu. Po odečtení času zkoumání výkresů, doplňování materiálu a podobných 

činností vychází čistý čas montáže jedné tiskárny přibližně 213minut. 

 

Rychlost montáže by bylo možné zvýšit odstraněním technicko-organizačních 

ztrát a také osobních ztrát pracovníka. Odstraněním by bylo možné dosáhnout zvýšení 

produktivity téměř o 25%. Tento nárůst se může zdát, jako poměrně značný, ale 

pozorování odhalilo i jiné velmi důležité skutečnosti. 

 

Pracovník má na pracovišti k dispozici pouze technologické výkresy sestav, při 

montáži je nucen v těchto výkresech často hledat a přemýšlet jak při montáži postupovat 

dále. Vzhledem k absenci časových norem montáže nelze tuto skutečnost pracovníkovi 

79,35%

0,83%

8,33%

11,45%

U1

U2

U3

U4
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vytýkat. Je ovšem evidentní, že pracovník postrádá podrobný postup montáže, který by 

byl umístěn na pracovišti.  

 

Podobná neuspokojivá situace panuje u spojovacího materiálu. Pracovník před 

montáží téměř každého dílu musel přemýšlet, který spojovací materiál má použít, jakou 

zvolit délku šroubu apod.  Spojovací materiál musel několikrát doplňovat ze skladu, 

jelikož v pracovním prostoru byla nepřehledná situace. Po pracovišti se povalovalo 

několik boxů s materiálem, který k dané montáži nebyl vůbec potřebný. Obdobně byl 

pracovní prostor zahlcen také nářadím. Potřebné nářadí na pracovišti nejednou chybělo, 

naopak množství nepotřebného bylo více než nevhodné. 

 

Veškeré výše popsané skutečnosti způsobují situaci, kdy pracovník téměř celou 

směnu prováděl velmi nízký pracovní výkon. Poměrně vysoké procento zaměstnanosti 

(79,35%) ukazuje, že pracovník téměř celou směnu „něco dělal“. Pozorováním bylo 

zjištěno, že pohyby pracovníka po celou dobu montáže nepůsobily vůbec harmonicky, 

přirozeně a v žádném případě ani klidně. Práce byla velmi náročná na přemýšlení o 

každém dalším montážním kroku a tím se stávala značně neefektivní.  Je zcela evidentní, 

že montážní pracoviště vyžaduje výrazné zeštíhlení a přísun nezbytných informací a 

norem. 

3.6 posouzení současného stavu montáže 

Stav montáže tiskárny visions 3D printer je dosti vzdálený od optimálního stavu, 

v jakém by se měla montáž ve vyspělém a konkurenceschopném podniku nacházet. 

Z nasbíraných údajů a především z dat získaných pomocí snímku pracovního dne 

jednotlivce je zřejmých několik klíčových problémů. Tyto problémy způsobují značné 

plýtvání a tím dochází k značnému zvyšování montážních nákladů. Z konzultace 

s vedením podniku je také zřejmé, že úsek montáže se potýká s velkým množstvím 

výrobků, které neprojdou úspěšně přes výstupní kontrolu sestavení a funkčnosti. 

V následující části práce je navrženo řešení, které by mělo přispět k odstranění 

definovaných problémů, čímž by mělo být dosaženo efektivnějšího využití prostředků, 

vyšší kvality výrobků a také vyššího pohodlí a menší zátěže pracovníků v úseku montáže.  
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3.6.1 Zjištěné nedostatky ve zkoumaném úseku montáže 

 Nejsou stanoveny normy spotřeby montážního času. 

Na úseku montáže nejsou stanoveny normy spotřeby práce. Při plánování a 

posuzování výkonů je vycházeno z předešlých zkušeností a zkušeností s podobnými 

výrobky.  Pracovníci na úseku montáže nejsou hodnoceni na základě vykonaného 

množství práce. Jsou hodnoceni standardní hodinovou mzdou a jejich výkony musí 

splňovat určitý zažitý standart. Při tomto stavu je práce neefektivní a přitom vedení 

podniku nemá s podávaným výkonem problém.  

 

 Montované výrobky nejsou rozděleny na montážní skupiny. 

Celá sestava tiskárny se skládá z poměrně značného množství součástí, a přesto 

není z hlediska montáže rozdělena na dílčí montážní celky. Celý výrobek je tedy 

montován jedním pracovníkem na jednom pracovním místě. Tento stav způsobuje 

zahlcení montážního pracoviště vysokým množstvím dílů a nutí montážního pracovníka 

několikrát za směnu doplňovat materiál ze skladu.  

 

 Na pracovištích nejsou k dispozici montážní postupy. 

Na montážním pracovišti dochází k montáži kompletního výrobku, tato montáž je 

poměrně složitá, je tedy nezbytná vysoká úroveň znalostí a zkušeností pracovníka, který 

montáž provádí. I zkušený pracovník potřebuje montážní postupy a další dokumentaci, 

v opačném případě práce neprobíhá intuitivně a přirozeně. Pracovník musí stále 

přemýšlet, jak bude dál postupovat, aby eliminoval pravděpodobnost chybných kroků při 

montáži. Absence montážník postupů zbytečně prodlužuje čas montáže, zvyšuje 

pravděpodobnost chyb a snižuje komfort pracovníka. 

 

 Na pracovištích se nachází velké množství nepotřebného nářadí. 

Nepotřebné nářadí a nástroje zbytečně zabírají místo na montážním pracovišti. Při 

každém dalším úkonu musí pracovník přemýšlet, jaké má zvolit nářadí, přitom většina je 

na pracovišti naprosto zbytečná. Na optimalizovaném, štíhlém a efektivním pracovišti 

musí být pouze nářadí, nástroje, pomůcky, přípravky, které jsou potřebné k prováděné 

práci na daném pracovišti.  
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 Pracoviště jsou zahlcena součástkami a spojovacím materiálem. 

Na pracovišti se nachází velké množství nepotřebných součástek, spojovacího 

materiálu apod. Jednoduše lze říct, že na pracovišti je skutečně nepořádek. Spolu 

s nepořádkem citelně narůstá plýtvání. Neustálé hledání, předělávání, zkoumání a veškeré 

další činnosti, které pramení z nepořádku, jsou zcela nevhodné. Při takovém stavu 

pracoviště nelze očekávat dobré výsledky a kvalitu práce a to ani v případě, že by se na 

pracovišti nacházely pracovní postupy a montážní čas by byl normován.  

4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrh řešení pro optimalizaci montáže je navržen v několika krocích, které na 

sebe navazují. Prvním krokem je rozdělení montovaného výrobků na jednotlivé montážní 

skupiny a podskupiny montážních prací. Toto rozdělení bude zpracováno po důkladné 

konzultaci s technologem a konstruktérem daného modelu tiskárny. Montážní skupiny by 

následně měly být montovány na více pracovištích. Každému pracovišti tedy bude 

připadat určitý díl montážní práce na každém výrobku. Každému pracovišti bude 

odlehčeno a bude se provádět menší množství činností.    K vytvořeným skupinám jsou 

následně vytvořeny postupy montážních operací, které budou na pracovištích. V poslední 

fázi návrhu řešení je prováděno experimentální měření pracnosti montáže, dle 

sestavených montážních postupů. Pro potřeby tohoto měření bylo experimentálně 

vytvořeno štíhlé montážní pracoviště. Na pracovišti budou přítomny pouze nástroje, 

nářadí, montážní postup a spojovací materiál potřebný k montáži dané montážní skupiny. 

Pracoviště tedy bude vybaveno dle zvyklostí optimálního pracoviště dle metody 5S. 

Montážní čas dosažený na takto optimalizovaném pracovišti bude následně porovnán 

s časem získaným snímkem pracovního dne jednotlivce. Takto získané časy jsou navíc 

vhodné jako základ pro stanovení norem spotřeby práce. Experimentální pracoviště by 

mělo sloužit jako ukázkový vzor pro všechna montážní pracoviště v podniku, nejen pro 

montáž tiskárny visions 3D printer.  [7] 
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4.1 Montážní skupiny 

Rozdělení na montážní skupiny je důležité z důvodu systematického rozčlenění 

práce mezi jednotlivá pracoviště. Montážní skupiny jsou voleny tak, aby byly vytvořeny 

uzavřené celky tvořené sestavením podskupin jednotlivých součástí. Montážní skupiny 

jsou voleny racionálně s přihlédnutím ke konstrukci a technologii daného výrobku. 

 

Navrhované montážní skupiny: 

 Mechanika osy Z. 

 Mechanika os X,Y. 

 Extruder 

 

Tyto montážní skupiny je možno montovat a provádět s nimi manipulaci mimo 

rám tiskárny. Jedná se tedy o samostatné konstrukční skupiny. Dalšími montážními úseky 

je montáž zdroje a řídící elektroniky na rám tiskárny, montáž kompletní mechaniky osy 

Z do rámu tiskárny, montáž mechaniky os X,Y do rámu tiskárny a dokončovací práce, 

jako je montáž krytů apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17- Navrhované montážní skupiny tiskárny visions 3D printer. 
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4.1.1 Mechanika osy Z 

Osa Z je v případě tiskárny osou svislou. Poloha pracovního stolu, který se v této 

ose pohybuje, určuje vzdálenost trysky extruderu od nulové polohy tiskové plochy. 

Poloha pracovní desky se tedy průběžně při tisku mění. V této ose se pohybuje vodorovná 

pracovní plocha tiskárny, na které probíhá samotný tisk. Pohyb stolu je zajištěn pomocí 

krokového motoru, který otáčí pohybovým šroubem (2). Svislý pohyb stolu zajišťuje 

matice pohybového šroubu, která je pevně spojena s pracovní plochou. Pro zjištění 

koncové polohy jsou namontovány koncové spínače. Pro přesné vedení pracovního stolu 

je použito dvou tyčí kruhového průřezu (1), které jsou pomocí patek ukotveny k rámu 

tiskárny. Hladký a přesný pohyb pracovního stolu po vodících tyčkách zajišťují kuličková 

ložiska (3).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.18- pohon pracovního stolu, osa Z. 
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Postup montáže osy Z: 

Samotná montáž mechaniky osy Z se skládá z počtu deseti činností, které jsou až 

na výjimky vcelku snadné a nekladou na montážního pracovníka velké požadavky. Při 

montáži ložisek je nutné dbát jejich vhodné polohy, aby největší působící síla, která je 

vyvolána váhou samotného pracovního stolu a výrobku, směřovala přímo na řadu 

vnitřních kuliček ložiska. Další činností, u které je vhodné se pozastavit je zajištění 

trapézové matice pomocí šroubu. Závit pro šroub je z výroby vadný (není prořezán po 

celé délce) a je tedy nutné dokončit závit ručně pomocí závitníku. Tato činnost 

pracovníka zbytečně zdržuje při montáži a měla by být v dalších výrobních sériích 

odstraněna.  

 

 

 

 

 

 

Tab.5- Montážní postup osy Z. 

4.1.2 Extruder 

Extruder, nebo taky tisková hlava je zařízení, které taví vstupní materiál ve formě 

plastového drátu a vytlačuje jej na tiskovou plochu v tenkých vrstvách, pomocí trysky. 

Těleso extruderu se pohybuje v ose X a Y po vodících tyčkách kruhového průřezu, 

obdobně jako u osy Z. O pohon se starají dva krokové motory, pro každou osu jeden. 

Přenos hnací síly zajišťuje ozubený řemen. Přísun materiálu do tavné komory extruderu 

zajišťuje opět krokový motorek (1), který je na výstupu opatřen hnací kladkou (2). Tavení 

materiálu zajišťuje topné těleso (3), teplota tavení je softwarově nastavena dle typu 

používaného materiálu. Roztavený materiál vychází do tiskového prostoru pomocí trysky 

(4). Materiál je vytlačován novým příchozím a tedy ještě neroztaveným materiálem. [7] 
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Části extruderu, kterými prochází ještě neroztavený materiál, je nutné ochlazovat 

proudem vzduchu přes chladiče (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19- Extruder bez krytů a vodících prvků. 
 
 

Postup montáže extruderu: 

Montáž extruderu se skládá z třinácti dílčích montážních činností. Některé součásti 

jsou poměrně malých rozměrů, je tedy vhodné aby montáž prováděl zkušený pracovník. 

Hned v první operaci je nutné opustit montážní pracoviště a jít na pracoviště, kde je lis. 

Na tomto pracovišti je prováděno nalisování podpůrného ložiska materiálu na vodící čep 

tohoto ložiska. Pracoviště s lisem je vzdáleno přibližně 10m a je využíváno i pracovníky 

montáže jiných modelů tiskáren. Bývá tedy obsazeno a dochází zde ke ztrátám. Při 

montáži držáku řídící elektroniky extruderu ( montážní činnost 11) jsou velmi špatně 

přístupné šrouby. Pro tuto činnost by bylo velmi vhodné použití speciálního nářadí, nebo 

upravení konstrukce a aplikace změn v další výrobní sérii. [8] 
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Tab.6-  Montážní postup extruderu. 
 

4.1.3 Mechanika os X,Y 

Osy X a Y jsou v případě tiskárny osami, které se pohybují v horizontální rovině. 

Pohyb v těchto osách zajišťuje pohyb tiskové hlavy (extruderu) nad tiskovou plochou. 

Každá osa je poháněna jedním krokovým motorem(1) a pro přenos hnací síly je využíván 

ozubený řemen (2). Vodící tyčky os jsou umístěny v domečcích, které se šroubují přímo 

k rámu tiskárny. Extruder se v osách pohybuje pomocí kuličkových ložisek a vodících 

tyček kruhového průřezu. [8] 

 

 

 

 

 

Obr.20- Systém pohonu osy X. 
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Postup montáže os X,Y: 

Montáž osy X a Y se skládá z celkem osmnácti dílčích montážních činností. Jedná 

se o nejsložitější podsestavu při montáži. Pojezdy a pohony os jsou montovány z většího 

množství malých a přesných součástek. Celá podsestava je dosti složitá na ustavení do 

optimální polohy. Bylo by vhodné upravit konstrukční návrh, nebo vyrobit montážní 

přípravek, který by práci ještě urychlil v porovnání s navrhovaným optimalizovaným 

pracovištěm. Při montáži této podsestavy je také nutný přesun na pracoviště s lisem, zde 

je nutné nalisovat ložisko a řemenici pohonu.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab.7-  Montážní postup os X,Y.  
 

4.1.4 Montáž zdroje a elektroniky 

Montáž zdroje a elektroniky neprobíhá samostatně mimo hlavní rám tiskárny. 

Nejedná se tedy o samostatnou podskupinu. Jedná se o montáž elektronického vybavení 

tiskárny, které je umístěno pod levým bočním krytem, pod krytem na druhé straně je 

umístěn zásobník materiálu. Pod krytem se nachází stabilizovaný zdroj stejnosměrného 

proudu (1), připojovací panel (2), usb vstup a výstup pro komunikaci s pc (3) a řídící 

elektronika, která zajišťuje chod veškerých pohonů apod. (4) 



VŠB- TU Ostrava                                                                                                                     Diplomová práce                 

- 58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.21- Elektronické vybavení pod levým bočním krytem tiskárny. 
 
 

Postup montáže zdroje a elektroniky: 

Montáž zdroje a elektroniky na rám tiskárny spočívá v sedmi montážních 

činnostech. Činnosti nekladou zvýšené nároky na znalosti, případně zručnost pracovníka. 

Pouze připojení zdroje k přívodnímu panelu vyžaduje chvíli trpělivosti a cit pro práci 

s malým plochým šroubovákem v hůře přístupném místě. 

 

 

 

 
 
Tab.8-  Montážní postup pro zdroj a elektroniku.  
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4.1.5 Montáž osy Z do rámu  

Montáž kompletní mechaniky osy Z na rám tiskárny probíhá v několika málo 

krocích. Tuto montáž je nutné provést před tím, než je do rámu umístěna mechanika 

vodorovných os. Toto omezení je dáno konstrukcí a v konečném důsledku přináší výhodu 

kompaktnější konstrukce při zachování rozměrů tiskové plochy.  

 

 

 

 

 

 
 
Obr.22- Tiskárna po instalaci mechanických částí všech os. 
 
 

Postup montáže do rámu: 

Do této skupiny montážních činností jsou zařazeny i přípravné činnosti na rámu 

tiskárny, jako je například montování nožiček, nebo pantů krycího plexiskla. Montáž 

samotné mechaniky není příliš náročná. Ve zkratce se jedná o vložení, ustavení a následné 

spojení celků. 

 

 

 

 

 
Tab.9-  Montážní postup osy Z na rám. 
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4.1.6 Montáž os X,Y do rámu  

Montáž mechaniky os X a Y do rámu tiskárny probíhá společně s extruderem (1). 

Ten je pevně fixován na vodících tyčkách (2) a od určité chvíle je tedy trvale spojen 

s oběma osami. Montáž celé této skupiny do rámu vyžaduje značnou zručnost, velmi 

dobrou koordinaci pohybů a dobrý cit pro montážní práci.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.23- Extruder instalovaný na vodících tyčkách osy X. 
 
 
 
            Postup montáže X,Y do rámu: 

Montáž probíhá v deseti krocích. Je nezbytně nutné dodržet sled jednotlivých 

kroků, především z důvodu správného vymezení vůlí pohybového mechanismu. Je nutné 

zachovat u obou motorů stejné napnutí hnacích řemínků. Velkou pozornost si zaslouží 

také stejné přitažení všech domečků, pomocí kterých jsou ukotveny vodící tyčky. 

 

 

 

 

Tab.10-  Postup montáže X,Y do rámu. 
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4.1.7 Montáž elektroniky- dokončení 

Do této skupiny činností patří pouze tři dokončovací činnosti. Tyto činnosti jsou 

prováděny na levé straně tiskárny, kde se nachází elektronika. Jejich provedení až 

v samotném závěru montáže je nezbytné, jelikož dochází k zapojování konektorů motorů  

a koncových spínačů, které byly namontovány současně s mechanikami os X,Y a Z. 

 

 

 
 
Tab.11-  Postup dokončení montáže elektroniky. 
 

4.1.8 Montáž krytů 

Montáž krytů je logicky a také z technologického hlediska poslední skupinou 

montážních činností. Po dokončení krytování následuje vizuální kontrola tiskárny a poté 

předání hotové tiskárny na pracoviště výstupní kontroly. Tím je montážní proces ukončen, 

pokud nedojde k problémům při výstupní kontrole. V případě nevyhovujícího kusu 

probíhá návrat zpět do montáže.  

 

 

 

 
 
Tab.12-  Postup montáže krytů. 
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4.2 Experimentální měření 

Experimentální měření bylo prováděno na připraveném štíhlém pracovišti 

montáže. Pracoviště bylo připraveno dle obecných pravidel štíhlé výroby a pracoviště. 

Bylo opatřeno pouze potřebným nářadím, vybavením, díly a montážním postupem. 

Výsledky měření mají sloužit pro rozšíření datové základny, která slouží pro tvorbu 

normativů. Jelikož normy v daném podniku stanoveny nejsou, mělo by měření přinést 

jakýsi příklad ideálního pracoviště, které by mělo sloužit jako praktický příklad i pro další 

pracoviště montáže. Datová základna je souhrn vytvořených dat, která jsou vhodná pro 

hodnocení práce. Datové základny se využívají především pro tvorbu norem spotřeby 

práce. Tvorba datové základny je náročná činnost, která vyžaduje neustálé aktuální 

znalosti konstrukce montovaných zařízení, pracovních postupů apod. [11] 

 

Pro objektivní stanovení norem je nutné disponovat následujícími podklady: 

 Celková doba montáže a stav dílčích podsestav. 

 Počet pracovníků nezbytný k provedení montáže. 

 Přesné informace o čase práce. 

 Opatření pro přísun materiálu, dílců, nástrojů a jiných potřebných pomůcek. 

4.2.1 Příprava pracoviště 

Pracoviště pro experimentální měření pracnosti montáže bylo přichystáno na 

jednom z nevyužitých montážních pracovišť v montážní hale. Samotná příprava 

pracoviště spočívala v nastavení podmínek takových, aby bylo minimalizováno plýtvání a 

montážní proces byl co nejefektivnější. Pracoviště bylo tedy zbaveno veškerého 

nepotřebného materiálu, součástí, nářadí i nástrojů. Na pracovišti byl umístěn pouze 

postup montáže skupiny, která byla v danou dobu zkoumána. Dále se na pracovišti 

nacházely veškeré potřebné díly a spojovací materiál. Spojovací materiál byl jasně a 

přehledně rozdělen do plastových boxů. Spojovací materiál pro jednotlivé operace je 

uveden také na montážním postupu. Pracovník měl tedy k dispozici vše potřebné, bylo 

tedy eliminováno veškeré hledání ve skladu, nástrojích, nářadí a téměř veškeré přemýšlení 

nad dalším postupem montáže.  
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Obr.24 - Experimentální montážní pracoviště. 
 
 

4.2.2 Metodika a postup měření 

Pro měření bylo využito výše popsané optimalizované montážní pracoviště. 

Pracoviště bylo pokaždé připraveno pro montáž dané montážní skupiny, nebo pro montáž 

skupiny na rám tiskárny. Pracovník měl připraven montážní postup a všechny potřebné 

součásti a spojovací materiál. Výsledkem měření je tedy co možná nejčistší čas montáže 

dané skupiny. Na takovém pracovišti nedocházelo k zbytečnému plýtvání z důvodu 

potřeby naskladnění materiálu, nebo z důvodu zkoumání dalšího postupu montáže dle 

výkresů sestav. Veškeré prováděné montážní činnosti byly jistější, pohyby harmonické a 

přirozené. Při měření bylo viditelné menší zatížení montážního pracovníka. Pro potřeby 

tohoto měření byl záměrně vybrán pracovník, který má menší praxi s montáží tiskárny 

visions, než pracovník u kterého byl proveden snímek pracovního dne jednotlivce. Cílem 

tohoto výběru byla snaha o zviditelnění přínosu optimalizovaného pracoviště. Lepšího 

pracovního výkonu by na tomto pracovišti měl dosáhnout každý pracovník. [11] 

4.2.3 Výsledky měření pracnosti 

Kompletní tabulkový rozbor naměřených časů montáže jednotlivých montážních 

skupin je uveden v příloze. Měření ukazuje, že optimalizací pracoviště je možno 
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dosáhnout významné úspory spotřeby montážního času. Pro zavedení takového modelu 

pracovišť do montážní praxe je nutné provést úpravy v organizaci montážních pracovišť. 

Experimentální měření počítá se stavem, kdy je na každém pracovišti při začátku směny 

připraven potřebný materiál a součásti. Je tedy nutné tyto přípravné práce a odpovědnost 

za jejich včasné provedení přiřadit konkrétním pracovníkům.  

 

Výsledky měření pracnosti jednotlivých skupin (v minutách): 

 

Mechanika osy Z:                            13:25 

Extruder:                                        27:42 

Mechanika os X,Y:                          28:50 

Montáž zdroje a elektroniky:             10:55 

Montáž osy Z do rámu:                     22:35 

Montáž os X,Y do rámu:                   28:25 

Montáž elektroniky- dokončení:          4:00 

Montáž krytů:                                   10:23 

 

Čas montáže samostatných celků:      69:57 

Čas montáže dílů na rám:                  76:18 

 

Celková pracnost montáže:            146:15 

 

4.2.4 Srovnání naměřených časů 

Při srovnání časů získaných pomocí snímku pracovního dne jednotlivce, který 

ukazuje současný stav spotřeby času v úseku montáže, a experimentálního měření je 

patrné značné snížení spotřeby montážního času na jednici produkce. Toto snížení je 

natolik výrazné, že na základě experimentálního měření je možné navrhnout racionalizaci 

montážního procesu a rozdělení montážních skupin a prací na jednotlivá pracoviště. 

Spotřeba montážního času zjištěná při experimentu může být použita pro tvorbu norem 

spotřeby montážního času pro daný model tiskárny. 
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Obr.25 – Srovnání naměřených časů montáže jednice. 
 
 
 

Výše uvedený graf znázorňuje rozdíl ve spotřebě montážního času na jednici 

produkce. Při použití modelu štíhlého montážního pracoviště v sériové výrobě by mělo 

dojít ještě k dalšímu snížení spotřeby času. U optimalizovaného pracoviště probíhá 

montáž přirozeně a harmonicky, tím dojde k zrychlení montáže o 32%. Experimentální 

měření ovšem zahrnuje pouze čistý montážní čas, který nepočítá s dalším plýtváním, jako 

je nutnost častého doplňování materiálu ze skladu. Tyto činnosti je nutné přesně 

naplánovat spolu s postupem montáže a omezit tak jejich četnost. V praxi poté dojde 

nejen k snížení samotného času montáže, ale i k omezení plýtvání časem při samotné 

přípravě a ukončování montáže.  

 

Tento ušetřený přípravný čas je velmi vhodné využít k opravám nevyhovujících 

kusů, které jsou vraceny z pracoviště výstupní kontroly zpět na pracoviště montáže. Tyto 

práce není při současném stavu montáže možné zvládnout a jsou odkládány na začátek 

další pracovní směny. Tím dochází k neplnění plánu montáže na další dny. Plnění plánu 

při současném stavu, kdy nejsou stanoveny normy, je spíše přáním vedení podniku, než 

reálným stavem.  
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4.3 Návrh organizace pracovišť 

Na základě experimentálně zjištěné spotřeby montážního času byl navržen nový 

postup montáže. Montáž by měla stále probíhat na třech montážních pracovištích, stejně 

jako v současnosti. Jednotlivé montážní skupiny, podskupiny a činnosti budou mezi tyto 

pracoviště rovnoměrně rozděleny. Mezi pracovišti bude docházet k materiálovým tokům a 

budou na sobě závislé. Na pracovištích bude, po vzoru experimentálního pracoviště, 

mnohem menší množství dílů a nářadí. Na každém pracovišti pochopitelně bude umístěn 

zpracovaný montážní postup, včetně seznamu potřebného spojovacího materiálu, stejně 

jako při experimentu.  

 

Pracovník na třetím pracovišti bude zahajovat pracovní směnu doplněním dílů a 

materiálu na všechna pracoviště. Dále tento pracovník provede přípravné práce na 

pracovišti s lisem. Zajistí tak, aby dále v průběhu směny nebylo nutné toto pracoviště 

využívat. Na tuto činnost připadá téměř celá první pracovní hodina. Následně pracovník 

třetího pracoviště obdrží jednotlivé montážní celky z prvních dvou pracovišť a pokračuje 

v kompletaci. Tímto postupem je možné dokončit první tiskárnu v čase 98minut, každá 

další tiskárna může být kompletní za následujících 45-50minut. Při ukončování pracovní 

směny budou pracovníci prvních dvou pracovišť provádět opravy nevyhovujících kusů, 

zatím co bude pracovník třetího pracoviště dokončovat poslední montovaný kus tiskárny.  

 

 

 

 

 
 
 
Obr.26. – Navrhované rozmístění montážních celků na pracovištích. 
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Pracoviště č. 1: 

Na prvním pracovišti bude probíhat montáž mechaniky os X,Y a montáž 

extruderu. Tyto montážní skupiny spolu velmi úzce souvisí, jelikož extruder se pomocí 

mechaniky vodorovných os pohybuje při tisku. Na tomto pracovišti nebude docházet 

k práci s rámem tiskárny. Je zde vhodné nasazení zkušeného pracovníka, jelikož montážní 

operace jsou složité a délka montáže dosažená při experimentu byla delší, než u 

pracoviště (2) na kterém se bude montovat souběžně.  

 

Pracoviště č. 2: 

Na druhém pracovišti bude kompletně montována mechanika osy Z, tedy bude zde 

probíhat její kompletace i montáž do skříně tiskárny. Pro srovnání času s pracovištěm (1), 

na kterém bude montáž probíhat současně, bude na tomto pracovišti probíhat také montáž 

řídící elektroniky a zdroje. 

 

Pracoviště č. 3: 

Na třetím pracovišti bude probíhat montáž mechaniky os X,Y do rámu, který bude 

přebrán z pracoviště (2). V rámu již bude instalována elektronika a kompletní mechanika 

osy Z. Pracovník na třetím pracovišti montáž elektroniky dokončuje a pokračuje 

krytováním tiskárny. Po dokončení tiskárnu předává na pracoviště výstupní kontroly. 

4.3.1 Zhodnocení navrhovaných řešení 

Na základě experimentálního měření pracnosti montáže a rozdělení celku na 

jednotlivé montážní skupiny a logické skupiny montovaných dílů byl navržen soubor 

opatření vedoucích k efektivnější montáži. Stávající systém montáže trpí na množství 

nedostatků, které byly popsány v předchozích částech práce. Navržené řešení zjištěné 

nedostatky do značné míry odstraňuje. Na pracovištích je pořádek a montáž probíhá 

intuitivně a harmonicky. Hlavním přínosem je značné snížení spotřeby montážního času. 

Výsledky experimentálního měření nemají primárně sloužit k vytvoření závazných 

norem. Skoková změna ze stavu úplné absence norem spotřeby času do stavu plně 

normovaného času by nejspíše nebyla možná. Navržené řešení je ovšem velmi vhodné pro 

první kroky směrem k široké datové základně a normování práce. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla analýza a optimalizace montážního procesu 3D 

tiskárny visions 3Dprinter. Montáž této tiskárny se dle prvních zjištění nachází ve velmi 

raném stádiu sériové výroby. Montáž tedy provází celá řada problémů, které způsobují 

plýtvání časem, materiálem a také kvalitou. Některé nedostatky byly odhaleny hned při 

prvním pozorování montáže.  

 

V další části analýzy současného stavu montáže bylo přistoupeno k provedení 

snímku pracovního dne jednotlivce. Snímek byl proveden na jednom ze tří montážních 

pracovišť daného modelu tiskárny. Tímto snímkem došlo k odhalení značných zrát 

způsobených organizací a také samotným pracovníkem, který montáž prováděl. Jako 

největší nedostatek nicméně působila nejistota pracovníka při provádění práce. Tento stav 

byl způsoben absencí montážních postupů. Pracovník byl nucen nad každým krokem 

montáže usilovně přemýšlet a tím docházelo k jeho nadměrné zátěži a značnému snížení 

produktivity. 

 

Bylo tedy nutné navrhnout určitá racionalizační opatření ke snížení ztrát při 

montáži. Bylo důležité dosáhnout určitého uvolnění pracovišť zahlcených množstvím 

materiálu a součástí. Na druhé straně bylo třeba dodat pracovníkům montáže pracovní 

postupy a vhodnější dokumentaci, než stávající výkresy sestav. Tiskárna byla rozdělena 

na jednotlivé montážní skupiny a celky. Při tomto rozdělení bylo přihlédnuto ke 

konstrukci a technologičnosti konstrukce. K jednotlivým skupinám byly sestaveny 

montážní postupy a seznamy spojovacího materiálu. 

 

Dalším krokem k efektivitě montážních pracovišť bylo experimentální měření 

pracnosti. Bylo vytvořeno štíhlé (optimální) pracoviště a na tomto pracovišti proběhlo 

měření spotřeby montážního času v ideálních podmínkách. Na tomto pracovišti 

nedocházelo k nedostatkům a plýtvání, tak jako u pracoviště měřeného v rámci snímku 

pracovního dne. Výsledkem je přibližně třetinová úspora spotřebovaného času na jednici. 

 

Experimentální měření umožnilo navrhnout nové schéma organizace pracovišť a 

rozdělení montážních skupin mezi tyto pracoviště. Navrhované řešení přináší odstranění 

zjištěných nedostatků, větší produktivitu práce a tím značnou úsporu nákladů na montáž.  
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Zjištěné časy montáže není možno brát jako jediné a postačující hodnoty pro 

tvorbu normativů, jelikož časů bylo dosaženo v umělých podmínkách experimentu. 

Mohou ovšem dobře sloužit jako základní kámen datové základny a tím přispět k budoucí 

optimalizaci, která by byla velmi vhodná. Je evidentní, že současný stav, kdy vedení 

podniku fakticky popírá důležitost norem spotřeby času, je naprosto nevyhovující. 

V dnešním konkurenčním prostředí není možné tolerovat v podniku plýtvání na takto 

vysoké úrovni. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv práce může vyplnit jakýkoliv čas, 

pokud nejsou stanoveny normy. Tyto normy musí vycházet z konkrétního stavu v daném 

podniku, jedině tak mohou být vhodně a efektivně nastaveny.  
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