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1. ÚVOD 

Uspět v dnešní době není vůbec lehké a už vůbec ne v oblasti polygrafie  která se 

potýká s řadou problémů  S nástupem digitalizace se poptávka po tiskovinách začala 

snižovat  výrobní náklady v asijských zemích jsou mnohem nižší  než v České 

republice. K tomu  aby se firma udržela v tomto odvětví a dosahovala zisku  musí 

provádět neustálé inovace   novacím předchází otevřené myšlení  analýzy 

současného stavu  pozorování konkurence a mnohé další úkony  Podnik musí být 

efektivní ve všech svých procesech  To  jak se takovým podnikem stát  v sobě 

zahrnuje filozofie štíhlého podniku  V Japonsku  mezi padesátými a šedesátými lety 

dvacátého století  se v automobilovém průmyslu zaměřili na plýtvání v procesech a 

došli k tomu  že štíhlý podnik se vyhýbá plýtvání času a peněz   avedení štíhlé 

výroby by jistě prospělo mnohým podnikům i v České republice a jistě také tiskárně 

Kartis+Co s.r.o. z  arviné  která podniká v polygrafickém průmyslu   

 Cílem této diplomové práce je analyzovat vybrané výrobní procesy tiskárny 

Kartis+Co s.r.o.  pomocí teorie úzkých míst nalézt nejslabší článek výroby a 

navrhnout možné postupy  které by pomohly výrobu zefektivnit  To může vést 

k omezení plýtvání času a peněz na pracovišti  což ovlivní výslednou cenu produktu 

pro zákazníka a firma tím získá konkurenční výhodu     

 V druhé kapitole  budou představena teoretická východiska pro praktickou 

část práce  Patří k nim pojmy jako logistika  logistický řetězec  logistické řízení  štíhlý 

podnik  plýtvání  TP   teorie úzkých míst  metoda S  D a 5S  Charakteristika 

společnosti  která je nedílnou součástí předcházející analýze procesů  se nachází 

v třetí kapitole. Je v ní představen podnik  jeho ekonomická situace  organizační 

struktura a výrobkové portfolio  Tyto údaje slouží k doplnění celého obrazu o firmě 

Kartis+Co s.r.o. Předposlední  čtvrtá kapitola vychází ze současné situace podniku  

 achází se v ní analýza vybraných firemních procesů  vycházející z pozorování na 

pracovišti  Po analýze procesů se přistoupí k identifikaci úzkého místa a jeho dalšímu 

zkoumání   nalýza úzkého místa je provedena pomocí postupového diagramu a 

výpočtu několika ukazatelů  V páté kapitole jsou navrhnuta možná řešení problému  

které byly zjištěny během analýzy  Poslední kapitolou je závěr  ve kterém jsou mimo 

jiné shrnuty a vyčísleny možné přínosy  pakliže by firma přijala navrhnutá opatření  
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2. TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH PROCESŮ 

V dnešní době  když se řekne slovo logistika  první co většinu lidí napadne  je 

přeprava zboží  Předmětem logistiky je však mnohem více úkonů  než jen přeprava  

Jsou to fyzické  informační a peněžní toky  které se uskuteč ují k uspokojení 

zákazníkových požadavků po produktech ( acurová   labusayová a Tvrdo   2014)  

Původním významem logistiky  podle  aučného slovníku z let 1929-1932 je 

vědecká nauka o číslech  počítání s číslicemi  počítání pomocí písmen  algoritmická 

a algebraická logika   Ve filozofickém slovníku z roku 1985 je logistika chápána jako 

jiné slovo pro matematickou logiku a symbolickou logiku  které označují moderní 

formální logiku  tvrdí Pernica (2005)  

Jako posun vnímáme vysvětlení v posledních překladových slovnících  

Slovník anglicko- český a naopak z roku 1999 uvádí  že logistika znamená organizaci 

sladění různých činností   ogistika byla využívaná k vojenským účelům  kde se 

osvědčila a toto úspěšné aplikování logistiky vedlo k uplatnění logistiky i v řešení 

problému zásob  dopravních a rozmisťovacích problémů a dalších a tak vznikla 

hospodářská logistika s aplikací nejčastěji v podnikové logistice (Pernica  2005)  

 utoři  acurová   labusayová a Tvrdo  (2014) tvrdí  že logistika si klade za 

cíl efektivně překonávat prostor a čas  tak aby spokojenost koncových zákazníků 

byla maximální   

2.1 Logistický proces  

Procesem se rozumí několik logicky seřazených aktivit  které mají jasně 

definován vstup a výstup  kdy se vstupní zdroje během procesu transformují na 

výstupní produkty   aždý proces se skládá z jednotlivých operací (činností a aktivit) 

tvrdí  acurová   labusayová a Tvrdo  (2014)  
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Obr. 2.1: Schéma procesu 

 

Zdroj:    UR V   Pavla   aděžda     US   V  a  eo TVRD     ogistika  1  vydání  
 strava: V  -TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8.  

2.2 Logistický řetězec 

Logistický řetězec je velmi důležitým pojmem logistiky   ačíná poptávkou 

konečného zákazníka  jejímž výsledkem je dynamické propojení trhu spotřeby s trhy 

surovin  materiálů a dílů v jeho hmotném aspektu  

Pernica (2004) tvrdí  že logistický řetězec je možné rozdělit na hmotnou a 

nehmotnou stránku   motná stránka v sobě obsahuje přemisťování a uchovávání 

věci  která je schopna uspokojit danou potřebu konečného zákazníka- hotový 

výrobek  anebo věcí  které uspokojení zákazníka podmi ují  jako jsou obaly 

nedokončených výrobků  dílů atd  nehmotná stránka logistického řetězce tkví 

v přemísťování potřebných informací k tomu  aby se hmotná stránka mohla 

uskutečnit  Souvisí také s toky peněz  

 motné a nehmotné procesy v logistickém řetězci jsou prováděny logistickou 

infrastrukturou. Procesy v logistickém řetězci by měly mít hodnototvorný charakter  to 

znamená  že přidávání hodnoty by se mělo stup ovat ve směru hmotného toku   

 acurová   labusayová a Tvrdo  (2014) uvádějí  že důležitou součástí řízení 

je uspořádání logistického řetězce tak  aby se zmenšoval počet logistických rozhraní 

a zmír ovaly rozdíly mezi nimi   

Výkonnost logistického řetězce je dána také umístěním jednotlivých prvků 

řetězce a kapacitním dimenzováním   apacitní úzká místa limitují výkon celého 

řetězce  
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Vrstvy logistického řetězce 

 bvykle se logistický řetězec skládá z pěti vrstev  které se postupně zapojují do 

procesu  Těmi vrstvami jsou: 

 dodavatelé  

 výrobci  

 distributoři  

 prodejci a 

 koncoví zákazníci. 

2.3 Logistické řízení 

 ogistický řetězec se zaměřuje na uspokojování zákazníka    základním 

činnostem oblasti logistiky patří logistické řízení   naky logistického řízení jednotně 

fungují jako celek  patří k nim: 

 existence finální produkce  

 koordinace  synchronizace a celková optimalizace hmotných i nehmotných 

procesů  

 komplexní řešení problémů  

 zahrnutí všech článků podílejících se na zprostředkování hmotného a 

nehmotného toku  

 zákazník je rozhodujícím článkem  

Pokud firma respektuje systémový přístup k logistickému řízení  pak rozlišujeme 

tři základní funkční oblasti logistického řízení  a to logistika nákupu  logistika výroby a 

logistika distribuce  Toto členění je zavedeno  protože každá jednotlivá funkční oblast 

má svá specifika  společně by však měly sloužit společnému logistickému cíli a měly 

by spolu spolupracovat ( acurová   labusayová a Tvrdo   2014)  

2.4 Plánování a řízení výroby 

Tato diplomová práce se zabývá funkcemi  které spadají zejména pod 

logistiku výroby  jejíž nejdůležitější složkou je plánování a řízení výroby  

K činnostem plánování výroby řadíme tvorbu sortimentu  tvorbu hlavního výrobního 

plánu  lhůtové plánování  kapacitní bilancování a rozvrhování výroby    činnostem 
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řízení výroby řadíme zadávání úkolů do výroby a přímé řízení výroby  které zahrnuje 

sledování a regulace průběhu výroby  

2.5 Štíhlý podnik  

V 90. letech v automobilovém průmyslu nastala revoluce  jejím podnětem bylo 

objevení japonských metod  které byly rozvíjeny v padesátých letech a díky nim 

japonští výrobci automobilů byli schopni vyrábět lépe  rychleji a hlavně levněji než 

všichni ostatní západní konkurenti  Tímto začal trend zvaný lean  tedy štíhlá výroba   

Pries, Kim H a Quigley (2013) tvrdí  že celý svět se snaží být štíhlejší  jak lidé  

tak podniky   tíhlý podnik je takový  který dělá jen takové činnosti  které jsou 

potřebné  dělá je správně už napoprvé a dělá je rychleji a levněji než ostatní  Jde 

hlavně o to  aby podnik byl schopen na dané ploše a v daném čase vyprodukovat 

více než konkurenti   tíhlost podniku tedy znamená vydělat více peněz  vydělat je 

rychleji a vynaložit při tom méně úsilí   tíhlá výroba je myšlenkový proud  který 

usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem a snížení plýtvání 

v logistických řetězcích mezi nimi   

V japonštině je jedno z nejfrekventovanějších slov Kaizen  což znamená 

změna k dobrému  Je to způsob myšlení  který říká  že lépe může být už dnes  V této 

filozofii jde o to  že změna začíná u nás a musíme zlepšovat sami sebe a až poté se 

zaměřit na zlepšování vztahů na pracovišti a následně zlepšování procesů okolo 

sebe   líčovým pojmem ve filozofii štíhlého podniku je plýtvání  v japonštině je to 

muda a v angličtině waste  Podle této filozofie je plýtvání všechno to  co zvyšuje 

náklady na výrobek  aniž by to zárove  přidávalo hodnotu ( ošturiak  2006) 

 

2.5 Plýtvání 

Jedním z hlavních důvodů zlepšování podnikových procesů  je snížení 

plýtvání  Plýtvání může být několik druhů   ošturiak (2010) uvádí čtyři typy plýtvání a 

jejich formy  Plýtvání ve výrobě a v logistice jsou uvedeny na Obr. 2.2 a 2 3  protože 

se více týkají této diplomové práce  než plýtvání v administrativě a ve vývoji výrobků  
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Obr. 2.2: Plýtvání ve výrobě 

Zdroj:    TUR     Ján  Kaizen: osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Vyd. 1. 
Přeložil  ateřina J      V    rno:  omputer Press  2010   S   978-80-251-2349-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Plýtvání v logistice 
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Zdroj:    TUR     Ján  Kaizen: osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Vyd. 1. 
Přeložil  ateřina J      V    rno:  omputer Press  2010   S   978-80-251-2349-2. 

2.6 Analýza procesů  

 ošturiak (2010) uvádí  že podnik  který chce být štíhlý  by prvně měl 

analyzovat své procesy  než přistoupí k samotnému řešení   ěl by si položit otázky 

typu co je problém a jaké jsou jeho příčiny a následky  

Pozorováním ve výrobním procesu  teprve začíná kaizen    pozorování se 

využívají tyto metody a analýzy: 

 fotografování  

 videozáznamy  

 snímkování pracoviště  

 analýza toku procesů  

 formuláře se zaznamenáváním faktů o procesech a činnostech  

 dotazníky pro pracovníky a  

 audity podnikových procesů 

Rozvoj zlepšování procesů zpravidla probíhá v těchto fázích: 

Zásoby a  
nadbytečný 

materiál 

• Kvůli chybám v plánování se materiál 
objednává příliš brzy, nebo je ho příliš 

Zbytečná 
manipulace 

• Zbytečné přeskladňování a přeprava 

Čekání 
• na dodání materiálu a informací, nebo na 

dopravní prostředky 

Opravování 
poruch 

• Odstraňování poruch v logistickém systému 

Chyby 
• Vychystání materiálu a výrobků v nepsrávném 

čase a množství 

Nevyužité 
přepravní 

kapacity 
• Volná zaplacená kapacita 
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• lidé začínají vidět plýtvání v procesech a jsou z toho nespokojeni  

• mají možnost přijít s jakýmkoliv návrhem na zlepšení a jsou za to odměněni  

• nápady se archivují a soutěží se o ten nejlepší a  

• probíhá projektové zlepšování  kde se složité problémy řeší v projektovém 

týmu speciálními metodami v průběhu několika týdnu  

Pro firmy je vhodné rozdělit si přístupy ke zlepšování procesů do hlavních tří oblastí a 

těmi jsou individuální zlepšování  týmové zlepšování a projektové zlepšení  

  dosažení cíle se často využívají procesní diagramy  či diagramy toku hodnot  

Diagram znázor uje za sebou jdoucí události  aktivity a rozhodnutí  které přemě ují 

vstupy na výstupy  

2.6.1 Přímé měření práce 

Snímek denního postupu je metoda  která bude využívána v analytické části 

diplomové práce  Postup je velmi podobný snímku pracovního dne  anebo operace  

Patří mezi metody nepřetržitého studia spotřeby času a díky této metodě se zjišťuje 

skutečná spotřeba času pracovníka  Výsledky se využívají k určení času trvání 

jednotlivých činností  dále k rozboru struktury času operace a k rozboru časů ztrát a 

jejich příčin  Postupuje se ve třech krocích  které jsou znázorněny na  br  2.4. 

Obr. 2.4: Postup provádění snímku pracovního dne 

Zdroj: Obec Strančice [online]. Praha, 2011 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.strancice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15606&id_dokumenty

=97254 

V prvním kroku přípravy je potřeba zaměřit cíl  vybrat pracovníka a pracoviště 

a určit období  ve kterém pozorování proběhne   

Příprava 
Měření a 

zaznamenávání 
Vyhodnocení 

snímku 
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Datum: List č.:

Směna: Pozoroval:

Od do: Pozorovaný:

Pracoviště: Název stroje (ev. č.)

Výrobek 1 (název, číslo): Dosáhnutý výr. výkon:

Výrobek 2 (název, číslo): Dosáhnutý výr. výkon:

Výrobek 3 (název, číslo): Dosáhnutý výr. výkon:

od do čas

Pozorovací list pro snímek pracovního dne

Postupný čas
Výpočet času

Popis

Druhý krok  tedy měření a zaznamenávání  probíhá tak  že se všechny 

činnosti zaznamenávají do předem připraveného pozorovacího listu  

V třetím kroku se časy vyhodnotí  sumarizují se stejnorodé činnosti a přiřadí se 

procenta. 

Obr. 2.5: Pozorovací list pro snímek pracovního dne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní vypracování podle: PAVELKA, Marcel. Časové studie-nástroj průmyslového 
inženýrství   lín  Článek   a    UT   lín  
 
 

Na Obr. 2.5  je znázorněn pozorovací list pro snímek pracovního dne  který bude při 

pozorování využíván  Snímkování se používá všude tam  kde je potřeba odhalit 

všechny neefektivnosti na pracovišti  na lince  či ve výrobě ( ošturiak  2006)  

2.7 TPM   

 áklady na údržbu výrobních zařízení reprezentují 12-15% HDP v průmyslově 

vyspělých zemích   áklady na údržbu strojů reprezentují 5-10% z obratu firem. 

Jedním ze základních prvků štíhlé výroby je dosahování vysoké produktivity 

výrobních zařízení ( ošturiak  2006)  

Total Productive Maintenance- TPM je zkratka pro komplexní systém  který se 

snaží využívat výrobní zdroje s maximální efektivitou   aximální efektivita se dá 
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docílit tak  že stroj bude probíhat bezporuchově  bude vyrábět pouze bezchybné 

produkty a součástí času běhu stroje nebudou neplánovaná přerušení činností  Tím  

že se zajistí efektivní technologie  se zvýší pravděpodobnost  že vložené investice do 

oněch technologií budou mít co nejkratší návratnost  TP  se netýká pouze údržby  

měl by být nedílnou součástí firemní kultury   odel TP  kombinuje metodu 5S a 

osm podpůrných aktivit  

Pokud se aplikuje TPM, vede to k zvýšení efektivity strojů  životnosti nástrojů  

k eliminaci neplánovaných prostojů  k zvýšení životnosti strojů  stabilizaci procesu 

výroby a ke snížení nákladů na výrobu a údržbu  

Výrobní produktivitu práce je možné zvýšit tím  že se eliminuje přerušování práce 

strojů   lasické pojetí údržby je  že se zabývá hlavně přerušeními  která vznikají kvůli 

poruchám  TP  zasahuje i do dalších oblastí  jako jsou ztráty při práci se zařízením  

které je poškozené  nebo při použití nesprávných pracovních metod  to je třeba 

dlouhá práce na výměně forem nebo nástrojů  práce při nižších rychlostech a delší 

časové opracování Při budování TP  je možné rozdělení činností do čtyř kategorií 

viz Obr. 2.6. 

 
 
Obr. 2.6.: Čtyři kategorie činností TPM 
 

 

Zdroj:    TUR     Ján a  byněk  R  Í    tíhlý a inovativní podnik  1  vyd  Praha:  lfa 
Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. 
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Z Obr. 2  6  je zřejmé  že se činnosti TP  se člení na údržbu  výrobu  

technickou přípravu výroby a rozvoj a vývoj a poslední je management  

S přístupem TP  je spojen výpočet koeficientu celkové efektivnosti zařízení 

(OEE). Výpočet tohoto ukazatele je ukázán v rovnici (2.1). 

 

                                                           (2.1) 

Proces zvyšování ukazatele     by se měl zaměřit pouze na úzká místa  Pro 

výpočet ukazatele     je důležitých několik veličin  kterými jsou: 

 teoretický čas provozu  

 skutečný čas provozu (plánované přestávky se odečtou od teoretického času)  

 čistý čas provozu neboli dostupnost (od skutečného času provozu se odečtou 

prostoje skládající se z přestaveb zařízení a technických poruch)  

 skutečný výkon bez ztrát z rychlosti  jako jsou krátká přerušení provozu a 

práce se sníženou rychlostí a 

 skutečná kvalita  od které se odečtou ztráty z nekvality  kterými jsou výrobní 

zmetky a ztráty při rozběhu procesu  

Výpočet ukazatele se skládá ze tří veličin a to z dostupnosti  výkonu a kvality. V 

rovnicích (2.2), (2.3) a (2.4) se nachází jejich výpočet  

 

           
           

                     
                   (2.2) 

 

      
                                 

                 
            (2.3) 

 

        
                            

                     
                (2.4) 
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Ukazatel     se sleduje a následně zvyšuje  To probíhá ve čtyřech krocích  

Prvním je sběr vstupních dat   usí se určit  která data se mají sbírat  jak nejlépe 

zjednodušit sběr dat a dosáhnout jejich objektivity a kdo bude data sbírat  V druhém 

kroku dochází k samotnému výpočtu ukazatele  podle vzorců uvedených výše  

V třetím kroku dochází k vizualizaci OEE, reportingu a archivaci dat. Nakonec se 

přistoupí k nápravným opatřením  Ta se mohou uskutečnit za pomocí různých metod  

jako jsou 5x proč  autonomní údržba  řízené zlepšování procesů  S  D  poka-yoke a 

P  analýza  

 čkoliv se může zdát  že TP  je hlavně o strojích  tak je to spíše o lidech  o 

jejich postojích a schopnostech  Je důležité  aby se u operátorů strojů rozvedly 

správné schopnosti   lavní schopností je objevení a odstranění abnormalit na stroji a 

zamezení jejich vzniku  

TP  je běh na dlouhou trať  je potřeba velkých změn v myšlení    da bude 

TP  ve firmě úspěšný, závisí na vrcholovém managementu a jeho podpoře  

Vrcholový management je zodpovědný za správné definování cílů a organizačního 

rámce pro implementaci prvků  Do TP  by se měli zapojit všichni lidé v podniku a 

měli by znát další podpůrné metody  které také byly jmenovány výše  

2.8 5S 

Metoda 5S pochází z Japonska a zkratka pěti písmen „S“ znamená první 

písmena slov Seiri  Seiso  Seito  Seiketsu a Shitsuke a je vnímána jako základní 

prvek TP  a užívá se v souvislosti s plánováním výroby  Tato slova mají význam 

související s dobrým hospodařením a efektivními pracovními postupy   ílem metody 

je vytvořit takové pracovní prostředí  které je organizované  čisté a výkonné  při tom 

minimalizovat ztráty a plýtvání materiálu    etoda 5S je také součástí filozofie  aizen 

a štíhlé výroby  Podle štíhlé výroby  by na pracovišti měly být umístěny jen ty 

předměty  které jsou k danému výrobnímu procesu potřebné a všechny ostatní by 

měly být odstraněny   

K dalším cílům metody 5S patří: 

 zlepšení toku matriálů a informací  
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 zvýšení produktivity práce  

 zlepšení kvality  

 zlepšení bezpečnosti práce  

 lepší ochrana životního prostředí a 

 vytvoření příjemného pracovního prostředí  

Filozofie 5S v sobě zahrnuje pět kroků k dobrému hospodaření  V následující 

části je detailnější pohled na těchto pět kroků  

Roztřídit-Seiri 

V tomto prvním kroku dochází k roztřízení všech položek na pracovišti na 

nezbytné a zbytečné a následujícímu odstranění těch zbytečných položek  

 ezbytných položek by nemělo být příliš   lavním pravidlem je odstranění všeho  co 

nebude použito v nejbližších 30 dnech  Většinou se začíná kampaní červených 

štítků  Vybere se jedno pracoviště a v něm se označí pomocí červených štítků vše  

co bude považováno za zbytečné  Vše co je označeno červeným štítkem, je 

následně odstraněno  Ty věci  které budou potřebné ve vzdálenější budoucnosti  než 

je 30 dnů  budou přestěhovány třeba do skladu  To stejné platí pro rozpracované 

výrobky  nebo obrobky  

Srovnat-Seiton 

 yní vše zbytečné už bylo odstraněno a na pracovišti zůstaly jen ty věci  které 

jsou nezbytně nutné    tomu  aby práce se zbylými nástroji byla co nejefektivnější  je 

třeba  aby byly vždy po ruce    tomu se zavádí druhý krok seiton   aždá položka by 

měla mít své místo určení  objem  název a počet   ělo by být specifikováno nejen 

místo  kde se položka bude nacházet  ale i maximální počet všech položek na 

pracovišti  Umístění položek  jako jsou rozpracovaná výroba  zásoby  požární 

hydranty  nástroje  vozíky by měly být označeny adresou  nebo místem určení   a 

podlaze by se měly vytvořit značky (Imai, 2007). 

Udrţovat pořádek- Seiso 

 mai (2007) tvrdí  že v této fázi dochází k vyčištění pracoviště a všeho co 

k němu patří (nástroje  stroje  pomůcky  zdi  police atd )   během čištění by měla 
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obsluha provádět kontrolu a objevit tak možné nedostatky   aměstnanci si čistí sami 

svoje pracoviště  

Určit pravidla- Seiketsu 

Tento bod se týká osobní čistoty pracovníka  jeho vhodného oděvu a 

ochranných pomůcek   utor  auer (2012) uvádí  že je nutné vypracovat standard 

vzhledu pracoviště  který je zveřejněn v prostorech pracoviště  Díky této vizualizaci 

může proběhnout snadnější kontrola  Standard vyhotovuje zaměstnanec daného 

pracoviště a měl by zahrnovat způsob a frekvenci čištění   ěl by být názorný a 

srozumitelný  nejlépe formou fotky s popisky  čitelnými pro každého    apojením 

pracovníku dochází k jejich lepšímu porozumění procesům a identifikací s metodou. 

Upevňovat a zlepšovat- Shitsuke 

V japonštině slovo shitsuke nejlépe vystihuje české slovo sebedisciplina  která 

je vyžadována po zaměstnancích  Jde o snahu udržet pracoviště v dobrém stavu a 

stále jej zlepšovat    tomu je potřebná neustálá kontrola ( mai  2007)  

 

2.9 SMED 

Proces je průběh  kterým je materiál měněn na konečný produkt   anufakturní 

proces lze rozdělit do několika fází: 

 zpracování  

 kontrola, 

 doprava a  

 uskladnění  

Ve všech fázích procesu dochází ke ztrátám  V roce 1950 v  azdě  když pan 

Toyo  ogyo chtěl eliminovat úzká místa  tak se rozhodl  že prvně bude celý proces 

důkladně pozorovat se stopkami v ruce  Vymyslel program rychlých změn  tzv  

SMED, hlavními cíli bylo získat tu část kapacity stroje  která je ztracena dlouhým 

přestavováním  Dalším cílem bylo zajistit  aby přechod z jednoho výrobku na druhý 

byl co nejplynulejší  

Seřizováním  nebo přestavbou se myslí odstranění starého nářadí a přípravků  

nastavení nářadí nového  nastavená nových parametrů a zkušební běh   e zkrácení 
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Příprava a kontrola 
nástrojů a materiálu 

30% času 

Montáž a výměna 
nástrojů a přípravků 

5% času 

Seřízení rozměrů a 
polohy nástrojů 

15% času 

Odzkoušení a 
následné úpravy 

50% času 

časů dochází přestavbou  standardizací postupu seřízení  tréninkem  anebo 

speciálními pomůckami a technickými úpravami stroje (Shingo, 1985). 

Seřizování strojů se obvykle skládá ze čtyř kroků  které jsou naznačeny na 

obrázku 2.7. 

Obr. 2.7.: Postup seřizování strojů 

 

 
 
 
 
 

 
 
Zdroj: Svět produktivity [online]  2012 [cit  2016-04-10]  Dostupné z: 
http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/SMED.htm 
 

Toyo  ogyo přišel na základní zjištění a to  že seřizovací operace lze provádět 

ve dvou rozdílných situacích  První je seřizování interní (  D)  které lze provádět 

pouze tehdy  když je stroj vypnutý  Druhým typem seřizování je externí seřizování 

(  D)  které může být prováděno za chodu stroje (Shingo, 1985). 

Implementace SMED 

Před začátkem  je nutné uvědomit si  na kterém pracovišti je ztrácen 

produktivní čas  Pokud existuje pracoviště  které minimálně 20% času věnuje 

plýtvání (seřizování)  pak je vhodné zavádět metodu S  D  

Prvním krokem je oddělení práce  která musí být vykonaná nevyhnutelně během 

doby  kdy je stroj vypnutý (interní činnosti) od práce  kterou je možné vykonat během 

provozu stroje. Druhým krokem je redukce interního času na seřízení tak  že se 

stále víc práce bude vykonávat externě  Třetím krokem je redukce externího času 

seřizování   líčem k řešení toho problému je hlavně organizace pracoviště a 

ostatních činností  Posledním  čtvrtým krokem je redukce celkového času 

seřizování pomocí standardizace dílů  tak aby nebylo skoro potřebné  

Při metodě S  D se používají také metody standardizace akcí externího 

seřizování  standardizace strojů  využití rychlých upínačů  využití dopl kových 
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nástrojů  vytvoření multipersonální seřizovací skupiny a automatizace procesu 

seřizování  

Přínosem této metody je zkrácení času seřizování  který průměrně zabírá 30% 

produktivního času stroje  Pomůže k zjednodušení práce  sníží pracnost obsluhy  

eliminuje hledání na pracovišti ( acurová   labusayová a Tvrdo   2014)  

2.10 Postupový diagram  

 acurová   labusayová a Tvrdo  (2014) píší  že univerzálním nástrojem pro 

zlepšení procesů  jejich popsání a analýzu je postupový diagram  V něm jsou 

znázorněny veškeré operace (manipulační  technologické a kontrolní)  které se 

uskuteční při výrobě určitého výrobku  Je v něm znázorněna transformace materiálu 

až po hotový výrobek a uvedený čas trvání jednotlivých operací  

Z postupového diagramu lze snadno vyčíst kolik času je stráveno jednotlivými 

operacemi  Vedoucí pracovník tak může zjistit  které činnosti přidávají hodnotu, a 

které nikoliv  Poté se může soustředit na nápravu a racionalizovat procesy  

Racionalizace procesů by měla vycházet z analýzy   nalyzuje se  které úkony 

přidávají hodnotu a jejich délka pomocí ukazatele V R  který se vypočítá podle 

následujícího vzorce. 

 

    
                                          

                     
         (2.5) 

 

Činnosti přidávající uţitek 

Jsou to takové činnosti  které se podílejí na tvorbě výrobku  musí však proběhnout na 

poprvé správně  

Činnosti nepřidávající uţitek 

Tyto činnosti jde rozdělit na ty  které jsou technologicky nutné  jako je seřizování  

manipulace a přemísťování a na ty  které nejsou technologicky nutné  jako je 

skladování  čekání  odstra ování chyb  
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2.11 Teorie omezení 

 nglický název „Theory of Constraints“ dal této teorii zkratku T    Jedná se o 

ucelenou manažerskou filozofii  která nabízí nový přístup k řízení a trvalému 

zlepšování činnosti organizací   ákladní myšlenku této teorie rozvinul dr   liyahu    

Goldratt.  

 líčovou myšlenkou je  že každý systém v sobě skrývá minimálně jedno úzké 

místo  které omezuje souhrnný výkon systému. Kdyby tomu tak nebylo, pak by 

systém (podnik) dosahoval svého cíle v neomezené míře  Součástí teorie jsou 

metody  které vedou k nalezení omezení a jejich účelnému využívání  Pokud se 

podnik zaměří na nejslabší článek  může dosáhnout rychlých a reálných přínosů   

 ákladními myšlenkami teorie jsou: 

 součet jednotlivých optim (největších výkonů daných pracovišť) není roven 

celkovému optimu všech pracovišť, 

 hodina kapacity  která je ztracená během nějaké činnosti na úzkém místě  

znamená hodinu ztráty pro celý systém  

 naopak hodina kapacity  která je získaná na pracovišti  které není úzkým 

místem  nemá význam a 

 úzkými místy se určuje průběh procesu i zásoba (Goldratt  2012)  

Goldratt (2012) udává  že určení cíle je v TOC  zásadní krok   ávisí na něm 

veličiny  kterými je tento cíl plněn   lehčuje cíle podniku na jednoduchou pravdu  a 

tou je vydělávat peníze a vše ostatní slouží k dosažení tohoto cíle  

 

Goldratt a  ox (1986) uvádějí  že základními veličinami T   jsou: 

 průtok (P), 

 zásoby (Z) a  

 provozní náklady (PN). 

Průtokem chápeme peníze  které podnik vygeneruje prodejem výrobků a služeb a 

následné odečtení všech variabilních nákladů  Basl,  ajer   míra (2003) označují 
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tempo  jakým systém generuje peníze pomocí prodeje  Vypočítá se dle následujícího 

rovnice (2.6). 

 

                                            (2.6) 

 

 ásoby jsou tvořeny veškerými penězi  které podnik vynaložil na nákup věcí 

(vstupních komponent)  Výpočet se nachází v rovnici (2.7). 

       
      

           
                                                (2.7) 

Provozními náklady se myslí peníze vydané na transformaci zásob na 

prodejné produkty   ebo také peníze  které jsou potřebné k přetvoření zásob na 

průtok  Výpočet je zobrazen na rovnici (2.8). 

                 
      

            
                       (2.8) 

 

Řízení úzkých míst si klade za cíl  aby docházelo k zvyšování průtoku při 

snižování zásob a provozních nákladů   a podnikové úrovni se v T   sledují tři 

základní ekonomické ukazatele a to je cash flow  čistý zisk a návratnost investic  Ty 

podnikové aktivity  které zlepšují uváděné finanční ukazatele  pomáhají podniku na 

cestě k primárnímu cíli-vydělávání peněz ( acurová   labusayová a Tvrdo   2014)  

2.10.1 Úzké místo 

 aždý podnik má ve svých procesech úzké místo (omezení) a tudíž neexistuje 

podnik s neomezeným průtokem   mezení bývá nejméně jedno  Úzká místa se dají 

najít tam  kde při výrově produktu dochází k zpracovávání materiálu na více 

pracovištích nebo strojích a ne všechny mají stejnou propustnost  Pracoviště  které 

má nejnižší výrobní kapacitu  se stává omezením celého systému  protože na něj 

musí ostatní pracoviště čekat  
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 novace a vylepšení  která jsou provedena na jiném  než úzkém místě, 

nebudou mít kýžený efekt v podobě vylepšení systému  

 mezení se mohou rozlišit podle dvou kritérií  a to podle pozice vůči hranici 

podniku a podle fyzické reálnosti  

Podle prvního uvedeného kritéria rozlišujeme omezení na vnější a vnitřní  

Vnější omezení mají původ ve vnějším prostředí podniku  jsou jím například 

zákazníci  nebo dodavatelé  Vnitřní omezení jsou způsobena podnikovými 

kapacitami a lze je ovliv ovat změnami v podniku. 

Podle druhého kritéria členíme omezení na hmotná a nehmotná   a hmotné 

omezení považujeme například stroje s nedostatečnou výrobní kapacitou  

 ehmotným omezením myslíme například špatně definované podnikové procesy  

Při práci s úzkými místy je doporučeno postupovat v pěti následujících krocích 

( ošturiak   rolík  2006)  

2.10.2 Pět kroků při práci s úzkými místy  

 utoři  acurová   labusayová a Tvrdo  (2014) uvádějí pět kroků  které je 

třeba vykonat  pokud podnik chce pracovat s úzkými místy  

 

Identifikace a analýza úzkého místa systému 

Tento krok můžeme provést několika způsoby  Jedním z nich je pozorováním 

a zkušeností  V podniku  kde existují stálá úzká místa  o tom většinou už pracovníci 

vědí  Pokud existují složitější procesy  pak náznakem úzkého místa bude to  že se 

před daným pracovištěm opakovaně hromadí rozpracovanost  Druhým možným 

způsobem jak identifikovat úzké místo je kapacitní propočet  Ten se provádí tak  že 

se prvně vypočítají kapacitní nároky ideální varianty plánu a poté se porovnají 

s disponibilní kapacitou pracovišť  Třetím možným způsobem je počítačová simulace 

průchodu uvažovaného sortimentu výrobním systémem  ta slouží nejlépe k zjišťování 

pohyblivých úzkých míst  
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Rozhodnutí o nejlepším vyuţití úzkého místa 

Výstup úzkého místa limituje celkový výstup  proto je důležité se na něm 

maximálně zaměřit  Pascal Van Cauwenberghe (2009) uvádí  že možností  jak lépe 

využít úzké místo je několik   patření může být provedeno: 

 optimalizací výrobního programu  

 tvorba zásobníků rozpracovanosti před úzkým místem  

 racionalizace procesů a seřízení úzkého místa  ještě před začátkem operace  

 snížení počtu a délky seřizování lepším pořadím úkolů  

 údržba a opravy mimo pracovní čas  

 důsledná kontrola kvality před úzkým místem  

Podřízení ostatních činností předešlým rozhodnutím  

 Pokud je úzké místo plně využito  vše ostatní se musí podřídit  Pracoviště  

která nebyla označena jako úzké místo, mají nyní na svou práci více času  Tento čas 

by se měl použít k podpoře úzkého místa  která může vypadat třeba takto: 

 pracoviště  která nejsou úzkými místy  mohou převzít nějakou práci  která 

nepřidává příliš hodnoty  

 každé pracoviště pracuje s ohledem na úzké místo  ne rychleji ani pomaleji  

aby se nehromadily zásoby rozpracovanosti  

 pracoviště před úzkým místem by měly zásobovat úzké místo tak  aby vždy 

bylo dostatek  ale ne příliš  

 pracoviště nacházející se po úzkém místě  by měly využít nadbytek času 

k práci s nesrovnalostmi vycházejícími z úzkého místa  

 neúzká místa by se měla ujistit  že pouze vysoce kvalitní práce je předávána 

úzkému místu 

 

 

Rozšíření úzkého místa 

Tento krok většina manažerů intuitivně implementuje jako první  posílí 

pracovní sílu  přidá stroje  zařídí více školení  přidá více nástrojů  V teorii omezení se 

k tomuto kroku přichází až poté  co byly uskutečněny předchozí tři kroky  Rozšíření 

úzkého místa je o něco náročnější  protože vyžaduje investice a více času  
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Opakování 

Pokud byla aplikována všechna vylepšení a dostavil se pozitivní efekt  je na 

čase vrátit se na začátek a hledat nové úzké místo  

Na Obr.2.8 je znázorněn celý proces při práci s úzkými místy  

Obr. 2.8: Proces práce s úzkými místy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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3.  CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou vybraných logistických 

procesů v tiskárně  artis+ o s r o   proto je následující část věnována charakterizací 

společnosti a jejich procesů  

Tiskárna  artis+ o s r o  je podnik  který působí v  arviné již 15 let  působí v 

polygrafickém průmyslu a díky svým investicím do moderních technologií a 

odbornými pracovníky ve firmě patří ke špičce v  oravskoslezském kraji   irma svým 

zákazníkům nabízí komplexní služby  od kreativního návrhu  přes grafický návrh a 

tisk až po následné úpravy  které vedou k hotovému produktu   ílem firmy je nejen 

zdokonalovat nabízené služby  uspokojovat zákazníky  ale nově klade velký důraz i 

na minimalizaci ekologického dopadu na okolí  

 irma  artis+ o s r o  byla zapsána do obchodního rejstříku 15  Srpna 2000 a 

jejím předmět činnosti byla polygrafická výroba a koupě zboží za účelem prodeje  

V průběhu patnácti let prošla firma různými stádii  začínala jako firma s jedním 

zaměstnancem a minimálním ziskem v řádu desetitisíců  V letech 2005 až 2008 se 

firma nacházela na svém vrcholu  zisky byly v řádu milionů  změnil se vlastník a 

začala zaměstnávat okolo dvaceti zaměstnanců   V roce 2009 se hospodářská krize 

podepsala i na tiskárně  artis+ o s r o  a nejvyšší ztráty v historii firmy byly 

vykazovány v roce 2013  Rok 2014 a 2015 byl o něco úspěšnější  přesto firma stále 

přemýšlí  jak by mohla zefektivnit výrobu a dosáhnout větších úspor  

3.1 Ekonomická situace  

K charakteristice firmy také patří její ekonomická situace  Pro přehled o hospodaření 

firmy  byly vybrány některé položky z výkazu zisku a ztrát a vybrané finanční 

ukazatele z minulých let  jak lze vidět v Tab 3.1 a 3.2. 
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Tab. 3.1: Vybrané poloţky z výkazu zisku a ztrát za rok 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů 

Vývoj zisku  zaznamenán v grafu 3 1   a grafu lze vidět  že poslední tři roky 

se firma potýká s problémy  V roce 2013 a 2015 vykazovala dokonce ztrátu   

Graf 3.1: Vývoj zisku v celých tisících Kč v letech 2009-2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2015 došlo k zastavení významného poklesu zakázkové náplně omezením 

podnikatelských aktivit v oblasti  což si vyžádalo nejen výraznou redukci počtu 

zaměstnanců  výrazné zvýšení podílu fixních režijních nákladů na výkonech   yla 

obnovena postupně nápl  výroby i za cenu nárazových zakázek  což vedlo k 

Poloţka Částka v tis. KČ 

za rok 2014 

Částka v tis. KČ 

za rok 2015 

Výkony 10 791 9 351 

Osobní náklady 2 656 2 927 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

975 806 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

778 - 

Provozní výsledek hospodaření 1 007 -530 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost 943 -294 
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významnému zvýšení podílu pracovníků na dohody o provedení práce   ajímavým 

poznatkem je  že i přestože firma vykazuje v roce 2015 ztrátu  tak kromě ukazatele 

R    který se počítá za pomocí zisku a vlastního kapitálu  mají vybrané finanční 

ukazatele příznivější trend  než v roce 2014. Kdy byla firma v zisku. 

Tab. 3.2: Vybrané finanční ukazatelé v letech 2011 aţ 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Ideální trend 

Obratovost 

zásob 

76,87432 168,558 20,547486 25,69 26,72 rostoucí 

Doba obratu 

zásob 

4,74801 2,165427 17,76373 14,20 13,47 klesající 

Běţná likvidita 4,78124 5,104913 6,512877 8,1714 18,82 rostoucí 

ROE 0,3651 0,11128 -0,066 0,054 -0,015 rostoucí 

 droj: Vlastní zpracování 

3.2 Výrobkové portfolio 

 irma nabízí širokou škálu tiskovin, jako jsou katalogy  brožury  časopisy  

firemní složky  referenční listy  výroční zprávy  krabičky  puzzle  etikety  samolepky  

kalendáře  bloky aj  Po konzultaci s vedoucí výroby bylo zjištěno  že největší 

poptávka je po brožurách a katalozích   

Obr. 3.9: Výrobky firmy Kartis+Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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 ákladem všech brožur a knih jsou precizně poskládané a strojově snášené 

archy. Ty můžou být skládány až devíti lomy s možností lepení  Dalším postupem 

kompletace tiskovin je vazba. Vazbou typu V1 jsou archy sešívány drátem jako školní 

sešity  mohou mít i ouška pro zavěšení do šanonu  Linka umož uje i vazbu typu V2  

tedy brožur slepeným hřbetem  Vazba V8 do pevných desek je určena pro výrobu 

knih  Je ideální pro obrazové publikace   

 

3.3 Organizační struktura 

Jediným společníkem je v této době Dipl - ng  Daniel Vybíral  který zastává 

funkci jednatele a je v čele vedení společnosti  Pod ním jsou další tři oddělení  ato 

obchodní oddělení  ekonomické oddělelní a výroba  jak lze vidět na  br 3.10. 

Obr.3.10: Organizační struktura Kartis+Co 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 konomické oddělení zaměstnává dva zaměstnance a výrobní oddělení čtyři 

zaměstnance  Ve firmě funguje vzájemná zastupitelnost a není vyjímkou dočasná 

pomoc ve výrobě i z jiných oddělení  
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4. ANALÝZA VYBRANÝH FIREMNÍCH PROCESŮ 

K tomu, aby podnik mohl ušetřit ve výrobě a dělat činnosti efektivně  je potřeba 

neustálé analýzy  pozorování a zlepšování  

V následujících podkapitolách jsou poskytnuty důležité informace k další analýze 

procesů a výpočtu některých ukazatelů  

4.1 Zaměstnanci 

 irma zaměstnává celkově 8 zaměstnanců na plný úvazek  z toho 5 z nich 

vykonávají svou práci v provozu  Vedoucí výroby zajišťuje aby  vše proběhlo tak  jak 

má  to v sobě zahrnuje objednávku papíru dle zakázky  rozdělení pracovních úkolů  

přípravy pracovního sáčku a detailnějších informací  V případě potřeby obstarává 

snášecí  či falcovací stroj  anebo cokoliv jiného  Další 3 pracovnice obstarávají podle 

potřeby ostatní stroje a běžné pracovní povinnosti  včetně úklidu svého pracoviště  

Posledním a velmi důležitým pracovníkem v provoze je tiskař  který obsluhuje 

dvoubarevný i čtyřbarevný stroj  

4.2 Strojový park 

Tiskárna  artis tiskne pomocí moderních strojů a stroje také využívá 

k následnému zpracování tiskovin  Její strojový park se skládá z 19 strojů  Většina 

procesů probíhá za pomocí strojů  proto je tato podkapitola zaměřena na popis 

výrobních strojů a jejich úlohu v procesech. V Tab  4 1  jsou vypsány všechny 

výrobní stroje  jejich stručný popis a číslo stroje  podle kterého jsou stroje 

zaznamenány v layoutu pracoviště na  br  4 1  
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Tab. 4.1: Strojový park 

 

Stručný popis 
Číslo 

stroje 
Počet strojů 

Max. 

výkon 

ks/hod 

Čtyřbarevný 

tiskový stroj 

 ejčastěji používaný 

k tisku barevných 

brožur  letáků a obálek 

9 1 13000 

Dvoubarevný 

tiskový stroj 

Využívaný k tisku 

černobílých tiskovin  

vnitřků brožur atd  

7 1 15000 

Balící stroj Požívá se k zafoliování 

dokončených zakázek 

4,10,14 3 - 

Falcovací stroj Slouží ke skládání 

archů 

13 3 12000 

Snášecí stroj Dává archy do sebe a 

popřípadě i sešije a 

ořeže 

6,1 1 5000 

Šicí stroj Sešívá složené archy 17,18 2 - 

Lepící stroj  epí hřbety archů 2 1 500 

Rylovací stroj  15,16,17 3 - 

CTP Vytváří kovolisty 12 1 - 

Osvit Vytváří kovolisty 11 1 - 

Řezací stroj Řeže papír 8,19 2 - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V Tab. 4.1. je také obsažen údaj o maximálních výkonech strojů v kusech za hodinu. 

 ěkteré stroje tento údaj nemají k dispozici  neboť je velmi závislý na lidském faktoru  anebo 

druhu operace prováděné na daném stroji  

Výroba se odehrává ve čtyřech halách  z nichž jedna je sklad   a obrázku 4.2 

lze vidět layout pracoviště  ve větší velikosti se nachází v příloze  
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Obr.4.1: Layout pracoviště 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3 Výrobní procesy firmy 

 irma nabízí komplexní služby  které lze vidět na Obr.4.2. V podkapitole 

zabývající se popisem činností  budou  popsány ty  které se úzce týkají výroby   

Zadání zakázky 

Tento krok v sobě zahrnuje vypsání pracovního sáčku  který obsahuje údaje ze 

smlouvy o dílo viz Příloha č  4  hlavně náklad  formát  barvu  gramáž a druh papíru  

Vypsání technologie musí být v souladu s kalkulací  Je nutné zhotovit maketu  určit 

postavení na archu s ohledem na další zpracování  Při zhotovení litografií určit počet 

a vyřazení filmů a hustotu rastru  Pokud se jedná o složitější zakázku  je nutné udělat 

přesná zákres obsahující výsek  ražbu  číslování apod  U číslovaných zakázek je 

potřebné určit způsob číslování  a to buď zpáteční  nebo vzestupné  
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Obr.4.2.: Proces zpracování zakázky 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Tisk 

Proces tisku se skládá z několika dílčích činností  které jsou zobrazeny na  br 4 3  

Obr.4.3: Proces tisku 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 ež se přistoupí k samotnému tisku  je třeba  aby kopistka zkontrolovala 

pracovní sáček  Dále zkontroluje pracovní vrstvy na filmech  porovná filmy s dodanou 

předlohou  zda text není umístěn blízko ořezových značek  zda nechybí části textu 

apod   ilmy dle potřeby ostříhá  Dle předepsané technologie udělá zákres  očistí 

Zadání zakázky Kreativní návrh Grafický návrh 
Vydavatelské a 
nakladatelské 

činnosti 
Tisk 

Ořez Skládání Snášení 
Lepení nebo 

šití 
Balení 
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montážní folii čističem na filmy a provede montáž   aždou montáž označí číslem 

zakázky a v případě brožur a katalogů i číslem archu   ontáž se přiloží do 

pracovního sáčku a odevzdá se do kopírny  

Dále se přistoupí k zhotovení tiskových desek  Před začátkem práce je třeba 

zapnout kopírovací přístroj  očistit sklo i vnitřek od prachu  zapnout vyvolávací 

automat  zkontrolovat přívod vody a nastavit správnou teplotu a rychlost  Dle 

pracovního sáčku si kopistka vyzvedne správné množství kovolistů  ty správně 

naděruje  Tiskovou desku spolu s montáží položí na kopírovací lištu  na okraj desky 

položí rastrový klín a zvolí odpovídající kopírovací program  Po expozici vloží kovolist 

do vyvolávacího automatu a zkontroluje správnost kopírování  lupou porovná velikost 

tiskového bodu s tiskovým bodem na filmu a provede korekci tiskové desky  Pakliže 

je osvit špatný  celý proces zopakuje při jiném programu  Správně nakopírovanou a 

zkorigovanou desku založí a označí číslem zakázky a číslem tiskového archu  

Pracovní sáček odevzdá do skladu  

 ásleduje řezání před tiskem  Řezačka se musí zkontrolovat a udělat 

zkušební řez  Podle pracovního sáčku se zkontroluje  zda vydaný druh papíru 

odpovídá množstvím a gramážím uvedeným na pracovním sáčku  Dle potřeby se 

vymění nůž  Při samotném řezání se sledují rozměry  ostrost nože  Po ořezu se papír 

naskládá na paletu a označí se číslem zakázky a množstvím archů  Paleta 

s pracovním sáčkem se vyveze k tiskovému stroji  

Obr.4.4.: Čtyřbarevný tiskový stroj Heidelberg Printmaster PM 74-4 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po předchozích krocích přichází na řadu samotný tisk  Před začátkem práce je 

třeba zkontrolovat zapojení tiskového stroje  pustit vlhčení a udělat si dostatek 

manipulačního prostoru  Podle pracovního sáčku si tiskař vyzvedne kovolisty  

zkontroluje množství a druh papíru  a zda údaje z přední strany pracovního sáčku 

(objednávka) souhlasí se zadní stranou (ta byla vyplněna postupně při každé 

činnosti)  Před vložením kovolistů do tiskového stroje ještě tiskař zkontroluje zda 

vyřazení stránek odpovídá maketě  zda nechybí obrázky nebo části textu  zda 

barevnost odpovídá barevnosti předlohy a popřípadě provede korekci  Do tiskového 

stroje dá správné barvy a tiskový prášek  které odpovídají danému druhu papíru a 

následnému zušlechťování (lamino  UV lak)  Seřídí tisk podle pasovacích křížků  

udělá nátisk  změří intenzitu barev podle denzitometru  porovná s chromalínem  

udělá zákres a nechá schválit vedoucím výroby  Schválený a podepsaný nátisk vloží 

do pracovního sáčku a poté provede tisk  V průběhu tisku sleduje  zda vše probíhá 

bez problému  Při tisku brožur označuje náložkovou stranu  Vytištěný náklad označí 

číslem zakázky a počtem vytištěných archů   ovolisty očistí  zakonzervuje  označí a 

založí  Pracovní sáček se všemi předlohami  chromalínem  fotografiemi i maketou 

vloží do knihárny  

Pakliže se jedná o knihtisk  je postup trochu odlišný    pět se vyzvedne pracovní 

sáček a připravená sazba   Připraví se požadovaná barva  provede se kontrolní 

nátisk  Při tisku se dbá na to  aby čísla archů správně následovala  Tiskař si připraví 

výsekovou formu  udělá kontrolní vzorek  nechá jej schválit  vloží jej do pracovního 

sáčku  Po ukončení odevzdá vše do expedice  Pokud následuje knihařské 

zpracování  pak zakázku i s pracovním sáčkem odevzdá do knihárny  

Ořez, skládání, snášení, lepení a šití 

Všechny tyto činnosti jsou součástí tzv  knihařského zpracování   řez se 

provádí tak  že před začátkem zapne knihařka řezačku a zkontroluje  zda funguje 

automatické nastavení rozměrů  Provede kontrolní řez  pokud se provádí jen rozřez  

pak udělá zákres a podle druhu papíru sleduje přítlak řezačky  Podle požadovaného 

balení odpočítá archy  proloží a rozřeže je   aždou hromadu na paletě počtem kusů 

a celou paletu číslem zakázky  

Po ořezu následuje skládání  které se provádí na falcovacích strojích  Tzv  

falcovačka se připraví  udělá se zkušební vzorek  nechá se schválit a podepsat 
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vedoucím výroby  Vzorek se vloží do pracovního sáčku  Při falcování se dbá na to, 

aby skládání bylo podle ořezových značek a zda archy nejsou poškrábané či 

špinavé  

Poté dochází k snášení  což je operace  která se provádí u vícestránkových 

tiskovin (katalogů a brožur)   rchy se označí požadovaným pořadím  udělá se 

vzorek  porovná s předlohou a nechá se schválit vedoucím výroby   bálka se ořeže 

dle posnášeného bloku  udělá se kontrolní vzorek se sešitím  či lepením a následně 

se nechá rylovat pro vazbu V2  U vazby V1 je možné obálku rylovat i před sešitím  U 

menšího počtu stránek se vnitřek brožur ořezává před vložením do obálky   řezaná 

svázaná  či slepená zakázka se označí počtem kusů 

Pro pochopení dalších procesů je zde popsán rozdíl mezi vazbou V1 a V2  

 itá vazba (V1) je vázaná pomocí drátu do rozsahu několika desítek stránek   isty se 

snášejí do sebe  aby mohly být ve hřbetě prošity  

 

Obr.4.5.: Typy vazeb 

 

Zdroj: Didot: Polygrafická společnost [online]  Praha [cit  2016-04-07]  Dostupné z: 
http://www.didottisk.cz/?tid=6&hid=15 

 

Vazba V2 je lepená vazba  která může mít rozsah až několik set stran  

Přeložené listy se skládají vedle sebe  aby jejich hřbety mohly být následně slepeny  

Poté  co jsou brožury slepené  či sešité  jsou připraveny na balení a následnou 

expedici   alení probíhá na impulsivní svářečce  nebo vertikálním balícím stroji  
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4.4 Pozorování na pracovišti 

 a základě pozorování ve firmě a rozhovorech s pracovníky  byla vybrána šitá 

brožura (vazba V1) jako nejčastěji vyráběný výrobek  Proto se v této diplomové práci 

budu soustředit na určení úzkého místa a návrhy na zlepšení v procesu výroby 

tohoto výrobku  

Z pozorování na pracovišti  z řízených rozhovorů a snímku pracovního dne  byla 

vytvořena mapa toku materiálu  která zaznamenává pohyb materiálu od začátku 

výrobního procesu až po expedici   a  br 4 6  je znázorněna mapa toku materiálu  

Výrobní prostor se skládá ze čtyř hal  Vpravo na obrázku se nachází sklad a 

expedice.  esta začíná červenou křivkou u osvitového stroje  který je v obrázku 

popsán číslem 11  dále pokračuje k  TP stroji (12)  tiskovému stroji (9)   d tisku 

vede zelená křivka k falcovacímu stroji (13)  po falcování přichází na řadu snášení a 

šití (6)  poté ořez (4) a balení (3)   otový výrobek pokračuje buď do skladu  jak 

označuje fialová šipka  anebo rovnou k expedici (oranžová šipka)  

Obr. 4.6: Mapa toku materiálu 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Výrobek  tedy šitá brožura je velmi častým výrobkem   Ten prochází několika 

pracovišti  Protože je tato práce zaměřená na výrobní procesy  tak počáteční fáze 
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objednávky  kalkulace a vše  co se děje v kancelářích  bude opominuto  Výrobní 

proces tedy začíná na pracovišti u počítače  kde je udělaná montáž   ontáží je 

myšleno  že se zvolí velikost archu a na něj se ve firemním softwaru rozloží 

objednané tisky tak  aby se co nejlépe spotřeboval papír a zárove  nebyla ohrožena 

kvalita tisku   dysi se montáže vyměřovaly ručně  nyní na to je program  Po této 

montáži vedoucí výroby zapíše výsledky na pracovní sáček  to je důležité hlavně pro 

tiskaře  aby věděl  kolik archů papíru si má vyzvednout ze skladu a jakou má mít 

gramáž  zda bude tisk oboustranný a další   

Obr. 4.7: Montáţ 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 a  br  4 7  je zobrazena montáž  tedy rozložení archů k tisku. Vše se zapíše 

na pracovní sáček a vyhotoví se kovolisty podle montáže   ovolisty jsou takové 

šablony pro tisk  na kovový list je v osvitu a následně v  TP stroji zaznamenána 

tiskovina  která se pak vkládá do tiskařského stroje a díky tomu je prováděn tisk  

Ukázka kovolistů je na  br 4 8   
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Obr.4.8.: Kovolist 

 

Zdroj: Tesfo: tlačiaren [online]  Ružomberok [cit. 2016-04-07]  Dostupné z: 
http://www.tesfo.sk/nase-vybavenie/pre-press-ctp/ 

Pracovní sáček se odnese tiskaři na stůl a podle data expedice si tiskař 

vybírá  kterou zakázku vytiskne dříve  Po výběru zakázky si jde pro příslušná 

kovolist  naděruje ho a vloží do stroje  provede všechny přípravy nutné před tiskem a 

kromě požadovaného množství tiskne i zhruba 1/3 kusů na víc pro doladění barvy a 

pro případ zmetků  Tiskne buď na dvoubarevném  nebo čtyřbarevném stroji  výrobek 

  je však barevný  tak na čtyřbarevném  Po tisku uloží vytisknuté archy na paletu a 

položí k nim pracovní sáček  do kterého vyplnil vytisknutý náklad a do něj vložil 

složený arch  Poté si zakázku vyzvedne pracovnice obsluhující falcovací stroj a tam 

dojde k skladání archů  dokončené poskladáné archy uloží na paletu i s pracovním 

sáčkem  Ty si vyzvedne pracovnice obsluhující snášecího stroje V1  Tam se již 

přeložené listy vloží do sebe a sešijí se kovovou vazbou   pět uloží polotovary na 

paletu i s pracovním sáčkem a vyzvedne si je pracovnice trojřezu  zakázku seřízne a 

následně na vedlejším stroji zabalí po několika kusech  Paletu několika zabalených 

pytlíků veze k dalšímu balícímu stroji  kde zabalí celou paletu a následně vloží do 

skladu  či rovnou na expedici  

 ěhem celého procesu dochází k značnému přemísťování  stroje nesjou 

uspořádany logicky za sebou  jak lze vidět na Obr. 4.6. 

4.5 Úzké místo procesu 

Prvním krokem v teorii úzkých míst je identifikace a analýza úzkého místa 

systému   odnoty zapsané v tabulce nejsou určeny podle maximálních výkonů 
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strojů  ale z pozorování na pracovišti  Pozorování proběhlo 8. 2. 2016 od začátku 

směny tedy v 7:00. V tento pracovní den měla vedoucí výroby  kromě jiného  v plánu 

vyrobit 3 typy brožur  které všechny můžou být považovány za výrobek 1  Jelikož 

datum plánované expedice bylo až 11  2   tak na tyto tři zakázky nespěchali a 

nakonec nebylo nutné dokončit všechny v jeden den. V tomto případě by bylo nutné 

provádět pozorování až do 11. 2., proto bylo domluveno s vedoucí výroby  že každé 

pracoviště si zaznamená na záznamový arch začátek operace  konec operace a 

počet kusů  Tok materiálu je přepsán do Tab 4 2  

Tab.4.2: Proces výroby broţury v časech 

Pracoviště Počet 

ks 

Začátek 

činnosti 

Konec 

činnosti 

Celková 

délka v 

minutách 

Čas na 

jednotku v 

sekundách 

Montáţ  

 

700 

15:35 15:39 4 0,34 

CTP a Osvit 15:40 15:55 15 1,29 

Tisk 7:04 8:35 91 7,8 

Falcování 8:55 9:16 21 1,8 

Šití a ořez 12:03 13:25 82 7,02 

Zdroj: Vlastní vypracování 

V tabulce 4.2 lze vidět  že nejdéle času stráví jeden arch papíru v tisku. 

 ontáž se sice provádí jen jedna  podobně tak kovolisty se připravují jen čtyři  pro 

lepší srovnání je v tabulce uvedený údaj přepočtený na 700 ks   ontáž pro 

výsledných 700 kusů trvá celkem 4 minuty a 0 34 s/ks  Příprava kovolistů v CTP a 

 svitu trvá 15 minut  což je 1,29 na jeden kus   ásleduje tisk  který sám o sobě trvá 

jen 9 minut  ale všechny přípravy okolo a čekání zabere hodně času a dohromady 

celý tisk trvá 91 minut a to je 7,8 s/ks. Po tisku následuje skládání  neboli falcování  

to zabere 21 minut celkového času a 1,8 s/ks  Poslední část procesu je šití a ořez  

které zabere celkově 82 minut a 7,02 sekund jeden arch. Z pozorování vychází  že 

úzkým místem v procesu je tedy tisk  který je vyznačen červenou barvou na  br  4 9  

 otografie jednotlivých strojů jsou k nalezení v Přílohách č  1 2 3 5 6 a 7  
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Montáž 

0,34s 

CTP a osvit 

1,29s 

Tisk 

7,8s 

Falcování 

1,8s 

Šití a ořez 

7,02s 

Obr. 4.9: Úzké místo procesu 

 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Rozhodnutí o nejlepším využití úzkého místa je druhým krokem  následujícím 

po identifikaci úzkého místa systému  jak již bylo napsáno v kapitole 2   ožností  jak 

lépe využít úzké místo je několik  Před samotným rozhodnutím o nejlepším využití 

úzkého místa, je třeba se více zaměřit na operaci tisku. Proto byl proveden snímek 

pracovníka – tiskaře  Pozorovací list se nachází v Příloze č  8. Po analýze činností 

tiskaře bylo zjištěno  že velká část operace je tvořena čekáním a seřizováním  Pro 

znázornění je vytvořen postupový diagram v Tab.4.3. 

 
Tab.4.3.: Postupový diagram tisku 

Shrnutí Dosud         

Příprava 1680     

Operace 1440     

Čekání 900     

Pohyb 660     

 elkový čas 5460     

Postupový diagram           

Činnost Příprava Operace Čekání Pohyb Čas(sek) 

Příprava folií x       30 

Vložení barev do tisk  Stroje x       90 

Pomoc jinému pracovišti       x 60 

Seřizování stroje x       360 

Děrování kovolistů a jejich 
založení  

x       480 

Dovoz papíru ze skladu       x 240 

Vložení papíru do stroje       x 120 

 abarvení stroje x       300 

Seřízení průchodu stroje         600 

 ontrola u vedoucí výroby         180 

Tisk lícové strany   x     240 

Umytí gum x       180 
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 ová příprava na rubovou stranu x       240 

Čekání na schnutí     x   900 

Vložení vytisknuté lícové strany        x 120 

Tisk rubové strany   x     1200 

Uložení na paletu       x 120 

Celkem          
5460 

Zdroj: Vlastní vypracování 
 
 
 

 čkoliv zadaná zakázka je na 500 kusů  tak tiskař tiskne 700 kusů- přídavek. 

To je z důvodu normy  tento fakt je už zohledněn na pracovním sáčku  

Z postupového diagramu lze vyčíst  že tiskař při tisku 700 archů stráví 26 minut 

přípravou  9 minut operací  15 minut čekáním a 11 minut pohybem   

VAR 

Ukazatel V R znázor uje podíl času přidávání užitku a celkové průběžné 

doby. V tomto případě jsou činnosti  které přidávají užitek jen tisk lícové a rubové 

stránky  které trvají dohromady 1440 sekund a celková průběžná doba je 5460 

sekund. Ukazatel V R je vypočítán dle rovnice (1 5) 

 

    
    

    
                                  (4.1) 

 

Výsledkem je  že pouze 26% času zabírají činnosti přidávající užitek  74% 

činnosti nepřidávající užitek  ať už jsou technologicky nutné  či ne. 

OEE 

 ež dojde k redukci ztrát  které jsou předmětem TP  je třeba zjistit efektivitu 

zařízení v situaci před změnou  Výpočet     se nachází v 2. Kapitole. V tabulce 

jsou uvedena data zjištěna z pozorování na pracovišti a rozhovoru s vedoucí výroby. 

V případě  že by tiskař měl ten den 5 zakázek a všechny s nákladem 700 ks, 

pracoval 8,5 hodin a z toho je 30 minut přestávka  Při každé zakázce strávil 
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průměrně 12,4 minut čekáním  Potřebné údaje k výpočtu     jsou zaznamenány 

v Tab. 4.4. 

Tab. 4.4: Potřebné veličiny k výpočtu OEE 

  

Vyuţitelný časový fond 480 min 

Neplánované prostoje 62 min 

Počet vyrobených kusů 3500 ks 

Normovaný jednotkový čas 0,0075 min 

Počet neshodných výrobků  1000 

 droj: Vlastní vypracování 

Ukazatel OEE se vypočítá za pomocí časové dostupnosti z rovnice (1 2)  míra 

výkonnosti z rovnice (1 3) a míra kvality z rovnice (1 5)  které se nachází v druhé 

kapitole. 

                  
      

   
              (4.2) 

 

                
           

   
            (4.3) 

 

             
         

    
                    (4.4) 

 

                                      (4.5) 

Z výsledku je zřejmé  že efektivita výrobního zařízení  tedy ofsetové tiskárny je 

jen 3,85 %. 

Z výsledků analýzy a pozorování byly zjištěny čtyři hlavní problémy  které činí 

úzké místo úzkým   liminací těchto problémů by bylo možné dosáhnout větší 

efektivity při výrobě  
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Tisk lícové strany 20 minut čekání Tisk rubové strany 

Problém 1 

 valifikace tiskaře 

Tiskař obsluhující ofsetový tiskový stroj není vyučený tiskař  Před léty byl na 

tiskaře přeučen  Tisk provádí kvalitně  nicméně to může být také důvod delšího 

seřizování nebo zabarvování stroje   

Problém 2 

Dlouhé seřizování a přípravy 

 akázka  která má mít náklad 700ks stráví na pracovišti tisku 91 minut a 

z toho je 51 minut seřizování a příprava  Tiskař stráví většinu času seřizováním a 

přípravami na další tisk  Přípravy musí provádět před každou novou zakázkou  

Problém 3 

Čekání 

Tiskař po vytištění lícové strany musí počkat 20 minut na uschnutí barev na 

tiskových arších  než je může opět vložit do stroje k tisku rubové strany   ěhem toho 

čekání sice provádí další seřizování  nebo přípravy  avšak zhruba 10 minut mu vždy 

zbude k čekání  Tento čas využívá pro osobní přestávku   omentálně proces tisku 

probíhá zjednodušeně tak  jak je znázorněno na Obr. 4.10. 

Obr. 4.10: Zjednodušený proces tisku obsahující čekání 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Problém 4  

Plýtvání 

Při zakázce  která má náklad 500 ks se tiskaři poskytuje rezerva 200 ks na 

přípravu tisku zvaná přídavek. Tento přídavek slouží k vyladění barevnosti  k pokrytí 

případných tiskařových chyb a jako rezerva  Po splnění svého účelu je  vyhozen  

Výše přídavků na tisk je stanovena v tabulkách  které vycházejí ze spotřeby a 

znehodnocení papírů potřebných při přípravě tiskového stroje k tisku k průběžné 

kontrole kvality tisku.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V analytické části této diplomové práce bylo zjištěno  že úzkým místem výroby je 

proces tisku   ylo zjištěno  že se potýká s hlavními čtyřmi problémy  V této kapitole 

budou navrhnuta možná řešení pro tyto čtyři problémy a vyčíslena možná úspora  

která by přijetím daných opatření, mohla být dosažena  

5.1 Návrh řešení dlouhého času seřizování a příprav 

Problém týkající se dlouhých časů seřizování a příprav je možné řešit pomocí 

zavedení TP  a konkrétně metody S  D a 5S   

SMED 

V metodě S  D je klíčové snižování času seřizování a příprav   měna 

některých interních činností na externí v tomto případě není možná  jelikož opravdu 

všechny interní činnosti se musí provádět tehdy  když je stroj vypnutý  anebo jen při 

zkušebním provozu   o je však možné  je zkrácení času interních činností   

Seřizování strojů se obvykle skládá ze čtyř kroků  které jsou uvedeny v 2. 

Kapitole. V tabulce 5.1 jsou uvedeny časy jednotlivých kroků operace tisknutí  

Krok přípravy a kontroly nástrojů a materiálu se skládá z těchto dílčích činností: 

 příprava folií  

 děrování kovolistů a jejich založení  

 dovoz papíru ze skladu  

 nová příprava na rubovou stranu  

Do kroku montáže a výměny nástrojů a přípravků jsou zařazeny tyto činnosti: 

 vložení barev do tiskového stroje,  

 vložení papíru do stroje   

 zabarvení stroje   

 umytí gum  
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Tab.5.1: Délka trvání jednotlivých kroků seřizování 

Krok Čas v sekundách Část v procentech 

Příprava a kontrola nástrojů a 

materiálu 

990 32% 

Montáţ a výměna nástrojů a 

přípravků 

690 23% 

Seřízení rozměrů a polohy 

nástrojů 

960 32% 

Odzkoušení a následné úpravy 412 13% 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Z tabulky 5.1 je viditelné  že implementace S  D by byla žádoucí  jelikož 

podmínka minimálních 20 % času na seřizování je splněna   mplementace probíhá 

v několika krocích   Prvním krokem je analýza procesů a oddělení interních a 

externích činností  V případě tisku je rozdělení činností zobrazeno na  br  5 1  

Obr.5.1: Interní a externí činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Vlastní vypracování 
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57,14% 

42,86% 

Doba trvání činností v procentech 

Interní činnosti

Externí činoosti

Po rozdělení činností se přichází k druhému kroku  a tím je redukce interních 

časů činností tak  aby co nejvíce činností mohlo probíhat externě  V této chvíli 

zabírají interní činnosti 960 sekund a externí 720 sekund  Poměr je zobrazen na 

Graf. 5.1. 

Graf 5.1:Doba trvání činností v % 

 

 

 

 

 

 

 

 droj: Vlastní vypracování 

K následujícím činnostem jsou navrhnuta opatření  která mohou vést k úspoře 

času   

Vložení papíru do stroje tiskaři i s dovozem papíru ze skladu trvá 6 minut  

Tento čas by se dal zkrátit lepším plánováním  Tiskař  po obdržení plánu zakázek na 

celý den  by si různé druhy papírů mohl navozit ze skladu najednou  Ušetřil by tak 

několik cest do skladu  Papír by měl mít uložen přehledněji u nakládače stroje  Tento 

úkon by také mohl být proveden jiným pracovníkem během času  kdy by se tiskař 

věnoval seřizování  které je schopný provádět pouze on  Všichni zaměstnanci by měli 

být srozuměni  že tisk je úzkým místem a podřídí se mu všechny ostatní pracoviště  

Tiskař už by tedy nebyl rušen a nemusel by pomáhat na jiných pracovištích  

V postupovém diagramu 5.2  jsou tato opatření zohledněna  činnosti  u kterých 

proběhla změna  jsou zažluceny  

 ásledně je možné provést úsporu časů i u externích činností  Děrování 

kovolistů je úkon  který tiskař provádí při každé zakázce  Tento úkon není složitý a 

mohl by ho provádět zaměstnanec  který kovolisty připravuje na  TP a osvitu  
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Tab. 5.2: Postupový diagram- návrh 

Shrnutí Dosud         

Příprava 1440      

Operace 1440      

Čekání 900      

Pohyb 300      

Celkový čas 4800 80     

Postupový diagram 

Činnost Příprava Operace Čekání Pohyb Čas(sek) 

Příprava folií x       30 

Vloţení barev do tisk. Stroje x       90 

Pomoc jinému pracovišti       x 0 

Seřizování stroje x       360 

Děrování kovolistů a jejich 
zaloţení  

x       240 

Dovoz papíru ze skladu       x 0 

Vloţení papíru do stroje       x 60 

Zabarvení stroje x       300 

Seřízení průchodu stroje x       600 

Kontrola u vedoucí výroby       x 120 

Tisk lícové strany   x     240 

Umytí gum x       180 

Nová příprava na rubovou 
stranu 

x       240 

Čekání na schnutí     x   900 

Vloţení vytisknuté lícové 
strany  

      x 120 

Tisk rubové strany   x     1200 

Uloţení na paletu       x 120 

Celkem         4800 

Zdroj: Vlastní vypracování 
 

 

Všechny seřizovací časy by bylo možné zkrátit  pokud by vedoucí výroby 

naplánovala výrobu tak  že by zakázky s podobným technologickým postupem byly 

tištěny za sebou  aby tiskař mohl provádět co nejméně seřizování  Vyhnul by se tak 

seřizování formátu papíru  dalšího vkládání papíru do stroje   

Ukazatel VAR  který znázor uje podíl času přidávání užitku a celkové 

průběžné doby dosahoval hodnoty 0 26 před změnou  To znamenalo  že pouze 26% 

času tvoří činnosti přidávající užitek  Po navrhovaných změnách  by tyto činnosti 
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tvořili již 30%  jak lze vidět na výpočtu rovnice (5 1)  který je spočítán pomocí vzorce 

(1.5). 

    
    

    
                                    (5.1) 

 

 romě metody S  D se doporučuje k zavedení štíhlé výroby zavést také 

metodu 5S  jejíž teoretická východiska jsou zaznamenána v druhé kapitole  

  přesto  že těmito úkony by se dalo posílit úzké místo  tak proces práce 

s úzkými místy zde nekončí   irma by dále měla provádět pozorování a analýzu a 

najít nové úzké místo procesu  

5.2 Návrh řešení problému plýtvání 

Plýtvání je činnost  která nepřináší užitek zákazníkovi  ani firmě  proto je třeba 

jej eliminovat  či úplně odstranit  Tisk tzv  přídavku je z technologických důvodů 

nutný  proto jej nelze zcela odstranit  Po analýze bylo zjištěno  že vedoucí výroby  

tudíž i tiskař se při stanovování přídavku řídí pomocí tabulky zvané přídavky 

archového papíru pro ofset  která se nachází v normě ČS  88 1681 z roku 1974, 

která už byla zrušena  Pro čtyřbarevný ofsetový tisk je přídavek stanoven  při tisku 

méně než 1000 archů  na 160 archů  což je 16%   

Tab.5.3: Přídavky archového papíru pro ofset dle normy ČSN 88 1681 

Počet tiskových archů 4 barvy- tisk archů % 

1000 160 16 

2000 202 10,10 

3000 242 8,07 

4000 282 7,05 

5000 311 6,42 

6000 351 5,98 

Zdroj: Přídavky papíru v polygrafickém průmyslu:    88 1681. 1. 10. 1974. 

V Tab. 5.3 jsou stanoveny počty přídavků při tisku různého počtu archů  

Pokud by byl tisk menší než 1000 kusů  stanovuje se přídavek vždy ve výši 160 

archů  
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 ěhem pozorování však bylo zjištěno  že i přestože se vedoucí výroby řídí 

těmito tabulkami  tak přídavek pro zakázku o 500 arších zvolila větší  tedy 200 archů  

Toto rozhodnutí bylo zdůvodněno tím  že tiskař takový přídavek potřebuje  protože 

není schopný vyladit stroj a barvy během 160 ti kusů  Tento problém je spojen 

s kvalifikací tiskaře a bude rozebrán níže  Pokud by však tiskař byl schopen seřídit 

stroj a barvy rychleji a lépe  pak by se vedoucí výroby mohla při stanovování 

přídavku řídit podle Tab  X    

Tab 5.4: Přídavky archového papíru pro ofset- návrh 

Počet tiskových archů 4 barvy- tisk archů % 

1000 137 13,7 

2000 173 8,65 

3000 208 6,93 

4000 242 6,05 

5000 271 5,42 

6000 301 5,02 

Zdroj: D   Ž    Jan   pracování učebnice cenové tvorby  v polygrafii pro předmět Příprava 
výroby  cenová tvorba v polygrafii  výpočet časových potřeb operací  výpočet spotřeby 
jednicového papíru   rno  2006   akalářská práce  Pedagogická fakulta  asarykovy 
univerzity  Vedoucí práce  ng   leš  oveček  

 

Přídavky  které stanovil Doležal (2006) jsou menší  než ty z normy ON 

881681  které jsou už zastaralé pro dnešní technologie   ávrhem tedy je  aby se 

firma zaměřila na problém kvalifikace tiskaře a poté začala využívat ve stanovování 

přídavků Tab  5.4. 

Už při tisku 500 archů by bylo možné ušetřit    poskytnutých kalkulací zakázek 

bylo zjištěno  že cena čtyřbarevného tisku na jeden arch formátu  2 činí 3,968 Kč a 

cena archu papíru je 1,626 Kč. V Tab  X   je vypočtena cena tisku 700 archů  to je 

s přídavkem 200 archů a 500 archů je čistý náklad  to se nachází v druhém sloupci. 

Ve třetím sloupci je vypočítána cena tisku při stanovení přídavku dle navrhované 

Tab. 5.5  to je 137 archů  
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Tab. 5.5: Ceny papíru a tisku a moţná úspora 

 700 archů v Kč 637 archů v Kč Úspora v Kč 

Papír 1 138,2 1 035,76 102,44 

 

Tisk 2 777,6 2 527,61 249,984 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Z Tab. 5.5 lze vyčíst  že při tisku s menším přídavkem lze ušetřit dohromady 352,424 

Kč.  

Tiskárna kromě 500 kusového nákladu tiskne i větší náklady  často i nad 

10 000 s   ohužel v době pozorování se žádné větší zakázky netiskly. Z tohoto 

důvodu zakázky nad 500  s z budou z kalkulace úspor vynechány   irma tiskne 

průměrně 7 zakázek o nákladu 500 ks týdně  což je 350 zakázek o 500 kusech za 50 

týdnů (rok)  

Pakliže by se při každé zakázce řídila navrhovanou změnou ve stanovování 

přídavků  tak by celková roční úspora činila 123 348,4 Kč. Vedení společnosti by 

úsporu mohl zohlednit v kalkulacích a výsledná cena pro zákazníka by mohla být 

nižší  čím by získala konkurenční výhodu   nebo úsporu vložit do lidského kapitálu a 

podílet se na nákladech spojených se školením tiskaře  či jiných pracovníků  

5.3 Návrh řešení problému čekání 

 ěhem oboustranného tisku je tiskař nucen 20 minut čekat na zaschnutí 

lícových stran archů  než je možné je vložit do stroje a natisknout rubovou stranu. 

Jak již bylo zmíněno  tak tiskař toto čekání využívá k dalšímu seřizování a také 

k osobním přestávkám  V návrhu řešení na problém týkající se dlouhého seřizování  

již bylo nastíněno  že doba seřizování by mohla být kratší  kdyby vedoucí výroby 

plánovala zakázky tak  aby za sebou následovaly takové  na které není třeba 

speciálně seřizovat stroj  či barevnost  Tento návrh  by mohl vyřešit i problém čekání   

 ísto tisku lícové strany  čekání na oschnutí a tisku rubové strany (Obr. 4.10), 

by proces mohl probíhat tak  že již při obdržení objednávek by zodpovědný 

pracovník  ve spolupráci s vedoucí výroby a možná i tiskaře  seřadil objednávky 

nejen podle data expedice  jak je tomu doposud  ale také podle druhu a velikosti 

papíru  či jiných technologických specializací  které jsou nutné k správnému seřízení 
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Tisk lícové 
strany 

zakázky A 

Drobné 
seřízení 

Tisk lícové 
strany 

zakázky B 

Drobné 
seřízení 

Tisk 
rubové 
strany 

zakázky A 

Drobné 
seřízení 

Tisk 
rubové 
strany 

zakázky B 

stroje na danou zakázku  Tiskař by poté byl schopen zredukovat některé úkony  

jelikož nastavení stroje a papír v zásobníku by ponechal   ový proces by pak 

vypadal tak  jak je zjednodušeno na Obr. 5.2. 

Obr. 5.2: Návrh procesu tisku bez čekání na oschnutí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na Obr. 5.2 je naznačen návrh nového procesu bez čekání  Po 

dokončení lícové strany zakázky    by tiskař během schnutí seřídil stroj na zakázku 

   která by byla technologicky podobná  a seřizování by bylo minimální  tzn  

maximálně 3 minuty  

S původním čekáním  vytištění dvou zakázek trvalo dohromady 174 minut 

(pro lepší porovnatelnost  jsou zde započítány činnosti začínající až od seřízení 

stroje až po uložení na paletu). Pokud by tiskař postupoval podle navrhovaného 

procesu  pak by ke standartnímu seřízení  které provádí i při přechodu z lícové na 

rubovou stranu  přidal i tří minutové seřízení na jinou zakázku  pak by se nahradilo 

20 minutové čekání celkově maximálně 9 minutovým seřízením  Tiskař by tak ušetřil 

11 minut a proces tisku dvou zakázek  by mohl trvat 163 minut. 

5.4 Návrh řešení problému nedostatečné kvalifikace tiskaře 

Firma je s tiskařem v dlouholeté spolupráci  při které se osvědčil jako 

spolehlivý  loajální zaměstnanec. Tiskař je pozorný a tiskne kvalitně a dobře  Z těchto 

důvodů si vedení firmy přeje spolupráci s tiskařem zachovat  Problémem je pomalejší 

seřizování a delší vylaďování barev  při kterém se spotřebuje zbytečný materiál 

navíc   ožným řešením by byl rekvalifikační kurz, či školení. 

V současné nabídce kurzů a školení je jednou z nejvhodnějších nabídek 

licenční studium na univerzitě Pardubice na katedře polygrafie a fototechniky   a 

webových stránkách univerzity je uvedeno  že účastník kurzu získá rozsah znalostí 
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ve všech oblastech polygrafické výroby a aplikace tiskových technik a mnoho jiných 

dovedností  

Cena tohoto studia je 35 000  Č  Po dohodě s tiskařem by mohla být 

domluvena procentuální účast na školném ze strany zaměstnance   icenční studium 

nabízí spíše teoretické poznatky a není určeno přesně pro tiskaře  

Polygrafická škola v  lomouci nabízí rekvalifikační kurz speciálně pro tiskaře 

na polygrafických strojích se specializací ofset  Je určen pro pracovníky  kteří už 

pracují u ofsetových strojů  ale chybí jim teoretické znalosti  Rozsah kurzu je 100 

hodin a výuka probíhá jednou za čtrnáct dnů v Olomouci. Cena se pohybuje od 

20 000 až 60 000  Č podle počtu uchazečů  

Další možností je akreditovaný rekvalifikační kurz tiskař na polygrafických 

strojích-ofset   urz se vyučuje v Praze, rozsah je 120 hodin a cena kurzu je 56 250 

 Č  

 ejvíce se s požadavky shodují kurzy v Olomouci a v Praze. Kurz v Olomouci je 

blíž a při dosažení většího počtu uchazečů je možní  že by mohl být levnější než kurz 

v Praze. Kurz v Olomouci je také vhodnější menší časovou náročností  Pro 

zaměstnavatele by bylo nejvýhodnější domluvit se s tiskařem na procentuálním 

podílu účasti na platbě  Pokud by se zaměstnavatel rozhodl nějakou část zaplatit  

anebo dokonce celou  pak může se zaměstnancem uzavřít kvalifikační smlouvu  jejiž 

předmětem je závazek zaměstnance  že u zaměstnavatele zůstane v zaměstnání po 

určitou dobu  nejdéle však 5 let  Pakliže zaměstnanec závazek nedodrží  musí 

uhradit náklady vzniklé při zvyšování kvalifikace . 
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6. ZÁVĚR 

Tiskárna  artis+ o s r o  není příliš velká a poslední dobou také ne příliš zisková  

Vykazovat zisk je však hlavní cíl vedení společnosti  V rychle se měnícím 

polygrafickém prostředí  toho firma může dosáhnout inovacemi  neustálým 

pozorováním a analýzou procesů a aplikací některých metod štíhlé výroby  V první 

části práce jsou uvedeny teoreticko-metodologická východiska  ve kterých jsou 

zahrnuty základní pojmy  teorie a metody  V druhé části je představen podnik 

 artis+ o s r o   jeho ekonomická situace  výrobkové portfolio a organizační 

struktura  V třetí  aplikační části jsou zaznamenané výsledky pozorování a analýz 

prováděných na pracovišti  Pomocí teorie úzkých míst je nalezen nejslabší článek 

procesu a je provedena jeho bližší analýza a identifikace čtyř problémů  které činí 

úzké místo úzkým    ávěrem práce jsou zpracovány návrhy na zlepšení výrobních 

procesů  které vycházejí z provedených analýz a aplikací vybraných metod  

 ílem této diplomové práce bylo analyzovat vybrané výrobní procesy tiskárny 

Kartis+ o s r o   pomocí teorie úzkých míst nalézt nejslabší článek výroby a 

navrhnout možné postupy  které by pomohly výrobu zefektivnit  Pomocí pozorování 

na pracovišti a kapacitního propočtu bylo identifikováno úzké místo pracoviště tisku  

Pomocí snímku pracovního dne byly zaznamenány činnosti  z kterých se proces tisku 

skládá  a byly identifikovány 4 hlavní problémy vedoucí k neefektivitě tohoto 

pracoviště   
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 plikací některých přístupů a metody štíhlé výroby by firma dosáhla úspor času i 

peněz  Přínosy přijetí návrhů jsou shrnuty v Tab.6.1. 

Tab. 6.1: Návrhy, přínosy a moţná úspora pro firmu 

Návrh Přínos Úspora 

Aplikace metody SMED 

a 5S 

 krácení celkové času 

tisku z 5 460 sekund na 

4 800 sekund. 

 výšení poměru činností  

které přidávají užitek 

z 26% na 30%. 

Úspora 11minut při každé 

500 kusové zakázce  

Stanovení přídavku 

podle navrhovaných 

tabulek 

Snížení spotřeby 

materiálu  

 Průměrně by úspora 

mohla činit 123 348 4  č 

za rok. 

Plánování a řízení 

zakázek, změna postupu 

při tisku 

Již při tisku dvou zakázek 

o 500 kusech by bylo 

možné zkrátit čas ze 174 

minut na 163 minut. 

Úspora 11 minut při tisku 

dvou 500 kusových 

nákladech za sebou  

Školení tiskaře Větší odbornost tiskaře  

dosažená kvalita tiskovin a 

kratší časy seřizování  

Úspora je zde 

nevyčíslitelná  Pro firmu 

by to představovalo 

náklad maximálně 

60 000 č  

Zdroj: Vlastní vypracováni 

Z aplikace všech navrhovaných řešení plyne možná úspora jak času  tak 

peněz  Výjimkou je návrh školení tiskaře  které by naopak firmu stálo až 60 000  č  

Vynaložené peníze na školení  by se firmě časem vrátili v podobě menší zmetkovosti 

a rychlejšího a kvalitnějšího tisku  

 ílem práce bylo navrhnout možná řešení k zlepšení procesů  což bylo 

slněno  Tyto návrhy jsou jen počátečními kroky k tomu  aby firma zahájila štíhlou 

výrobu  bude muset i nadále provádět analýzy procesů a hledat úzké místo vždy  

když jedno eliminuje  
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SEZNAM ZKRATEK 

5S -  etoda pět „es“ 

HDP - hrubý domácí produkt 

IED - vnitřní seřizování 

 č -koruna česká 

OED - vnější seřizování 

OEE – celková efektivnost zařízení 

P - průtok 

PN -  

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

SMED – program rychlých změn 

TOC – teorie úzkých míst 

TPM - Total Productive Maintenance 

Z - zásoby 
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