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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve vybraném podniku. 

Analyzuje a zhodnocuje nastavení procesů výrobních operací v podniku Weppler Czech s. r. o. 

a navrhuje nápravná opatření, která povedou ke zkrácení průběžné doby výroby. K analýze 

využívá grafických metod znázorňujících průběžnou dobu výroby současného stavu procesů 

a metodu CRAFT, na jejímž základě jsou dále navržena nápravná opatření vedoucí ke zkrácení 

průběžné doby výroby produktu.  

Klíčová slova 

Výrobní proces; průběžná doba výroby; metoda CRAFT. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the optimization of the production process in selected 

company. Analyzes and evaluates the setting process manufacturing operations in the company 

Weppler Czech s.r.o. and suggests remedial measures that will lead to shorter production lead 

times. The analysis uses graphical methods for showing continuous time production of the 

current status of processes and methods CRAFT, on the basis of which further suggested 

remedial measures leading to shorter production lead times of product. 
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1 ÚVOD 

 

V současnosti při silném konkurenčním prostředí může být podnik úspěšný pouze 

tehdy, je-li schopný zákazníkovi nabídnout výrobky či služby splňující jejich požadavky, avšak 

při vynaložení přiměřených nákladů. Zákazník je ten, který definuje kvantitativní a kvalitativní 

parametry jako je cena, způsob dodání, rychlost, atd. a podnik musí být zase schopný tyto 

požadavky splnit.  

 Dnešní trh vyžaduje maximální orientaci na zákazníka a plnění jeho specifických 

požadavků. To vede k tomu, že podnik je nucen vyrábět výrobky vysoké jakosti při nízkých 

výrobních nákladech, v co nejkratším čase a neustále dbát na inovace výrobků podle požadavků 

trhu. Na podniky je tak vyvíjen tlak v oblasti zvyšování pružnosti ve všech podnikových 

činnostech a to nejen v samotné výrobě, ale také vývoji a přípravě výroby, distribuci, apod. 

Pokud je podnik schopný pružně reagovat na požadavky zákazníka, má velkou konkurenční 

výhodu a je schopný čelit silné konkurenci.  

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve vybraném podniku, 

se zaměřením na průběžnou dobu výroby, která je jedním z prvků ovlivňujících nejen cenu 

výrobku, ale také dobu, za kterou je podnik schopen dané množství výrobků dodat a značí jaká 

je pružnost podniku. Cílem je analyzování a zhodnocení nastavení procesů výrobních operací 

v podniku Weppler Czech s.r.o. a návrhu nápravných opatření, která povedou ke zkrácení 

průběžné doby výroby. 

Práce je rozdělena do několika částí. V první části je charakteristika a historie podniku 

Weppler Czech s.r.o. Následuje teoretická část, která se věnuje výrobnímu procesu a jeho řízení, 

materiálovým tokům, samotnému uspořádání pracovišť a samozřejmě průběžné době výroby, 

která je zaměřena na grafické, ale i výpočtové techniky. Praktická část obsahuje analyzování 

nastavení procesů výrobních operací daných produktů za pomoci grafických metod 

znázorňujících průběžnou dobu výroby, ale také materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti 

a využití metody CRAFT. Poslední částí práce je navrhnutí nápravných opatření, která povedou 

ke zkrácení průběžné doby výroby a jsou navržena na základně předchozího analyzování 

a využití metody CRAFT, která byla použita pro návrh nového rozmístění pracovišť. 
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2 Weppler Czech s. r. o.  

 

Weppler Czech s.r.o. je součástí německé společnosti Weppler Filter GmbH, od níž 

převzala dlouhodobé odborné a praktické zkušenosti v oblasti zpracování plastů. Avšak 

původní název této společnosti byl Weppler Filter s. r. o., který byl dne 1. 6. 2011 změněn 

na Weppler Czech s. r. o. Původní společnost Weppler Filter s.r.o. byla založena roku 1994 

se sídlem v areálu bývalého dolu Jan Šverma v Ostravě - Mariánských Horách. Jedná 

se o dynamicky se rozvíjející firmu v oblasti zpracování plastů. 

K zajištění krátkých dodacích termínů a výrobků vysoké kvality využívá společnost 

vlastní nástrojárnu Weppler Tools s. r. o., a také služby společnosti Weppler & Trefil s. r. o. 

se stejným sídlem v Ostravě – Mariánských Horách.  

Mezi zákazníky patří největší výrobci v automobilovém průmyslu a jejich dodavatelé 

po celém světě např. Bosch, Volkswagen, Volvo, Audi, Porsche, Continental. Společnost 

využívá od návrhu až po konečnou kontrolu výrobku nejmodernější technologie spojené 

s know-how a zkušenostmi pracovníků.  

 

2.1 Historie Weppler Filter GmbH 

 

Weppler Filter GmbH je mezinárodní společností s tradicí, proto patří k průkopníkům 

v přesnosti a technologii mikro-filtru. Společnost založili bratři Heinrich a Richard Weppler 

ve Frankfurtu v roce 1935 s obchodním názvem H.u.R.Weppler oHG. Tato společnost byla 

provozována po tři generace této rodiny. V té době se vzhledem k velké poptávce po výrobě 

nádrží, filtrů do karburátorů a brzd do motocyklů musela společnost přestěhovat do větších 

prostor v Eschborner Landstraße ve Frankfurtu. V roce 1945 začali navíc vyrábět nádrže 

a olejové filtry pro Volkswagen Brouk. Tehdy společnost zaměstnávala pouze 12 zaměstnanců. 

Na začátku roku 1960 společnost vyvinula a vyráběla látkové filtry. V tomto období 

také začala spolupráce s Robert Bosch GmbH a společné vývojové práce pro vstřikovací 

systémy. Na konci šedesátých let se sortiment výrobků společnosti zvýšil a zahrnoval: 

 

 olejové filtry, 

 plynové filtry, 

 vodní filtry, 

 vzduchové filtry a síta, 
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 palivové filtry a síta. 

 

V roce 1978, kdy společnost převzal Heinz Weppler a Albert Eckert, se oba vydali 

novým směrem v rámci podnikové politiky a založili společnost s názvem Weppler Filter 

GmbH. Spolupráce s firmou Bosch a Continental Automotives Systém (dříve ATE) byla 

v průběhu let natolik intenzivní, že vedla k vývoji a výrobě filtrů pro ABS systémy. Mezitím se 

počet zaměstnanců stále zvyšoval a v roce 1985 měla společnost již 120 zaměstnanců. Avšak 

prostory společnosti se brzy dostaly za hranice kapacity a společnost byla nucena přemístit se 

do nových prostor v Zimmersmühlenweg 61 v Oberursel (Taunus). Aby bylo možné splnit 

požadavky trhu s ohledem na náklady a kvalitu, zaměstnanci společnosti v roce 1987 vyvinuli 

rotační stoly, čímž se zkrátil výrobní cyklus a byla zaručena konkurenceschopnost společnosti.  

V roce 1990 se společnost rozhodla podpořit své mezinárodní zaměření a zřídila 

společnost Weppler Filter s. r. o. v Ostravě – Mariánských horách, v areálu bývalé koksovny 

Jan Šverma. Weppler Filter s.r.o. poskytovala podporu pro výrobní linku v Oberursel v oblasti 

malé série, inspekční činnosti a dodávky náhradních dílů. 

V roce 2002 byla prvně ve společnosti použita vyspělá technologie vstřikovacích strojů 

na výrobu extrudovaných filtrů, která je vhodná pro kontrolu kvality pomocí kamery a měla tak 

za následek snížení výrobních nákladů.  

Pro rozšíření kapacity a snížení nákladů společnost Weppler Filter GmbH v roce 2006 

získala českou společnost pro stavbu nástrojů, která byla následně přejmenovaná na Weppler 

Tool s. r. o. a následně v roce 2008 byla pořízena společnost Trefil & Schomberg s.r.o., která 

nyní pracuje jako Weppler & Trefil s.r.o. a provádí testování na Weppler Filter GmbH [15], 

[16]. 
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2.2 Organizační schéma Weppler Czech s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační schéma Weppler Czech s.r.o. [15] 
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3 Výrobní proces 

 

Výrobní proces je vlastně realizace hodnototvorného procesu a může být 

charakterizován jako výsledek cílevědomého lidského chování, kdy na základě vstupních 

faktorů za pomocí transformačního procesu vzniká co nejhodnotnější výstup. Samotná realizace 

se uskutečňuje za pomocí podnikového výrobního systému [6],[12].   

Za vstupy do transformačního procesu lze považovat celou škálu výrobních faktorů. 

Klasik podnikové ekonomiky Gutenberg je rozčlenil takto [12]:  

 

 elementární, přičemž tyto faktory, které tvoří fyzickou podstatu výrobního 

systému, je možno dále chápat jako faktory:  

 potenciální, tj. pracovní síla a výrobní prostředky, využívané jako 

výkonový potenciál v transformačním procesu, jež lze použít, aniž by 

pozbyly účinku v ohraničeném časovém období (v širším slova smyslu 

jsou to i budovy, pozemky, sklady, dopravní prostředky atd.);  

 spotřební (ve výrobním procesu opakovaně zcela spotřebované): 

- materiály tvořící podstatné části výrobků (suroviny, produkty 

druhovýroby, polotovary, cizí díly a výrobky, normované díly, 

součásti); 

- materiály tvořící nepodstatnou část výrobků (pomocné 

materiály); 

- provozní – režijní materiály; 

- obchodní zboží – nakupované položky tvořící součást 

dodávaného souboru vedle vlastních produktů; 

 dispozitivní, tj. management výroby (řídící složky a nástroje). 

 

Detailnější pohled na výrobní proces znázorňuje také vazby, které vznikají uvnitř 

výrobního procesu, lze vidět na Obr. 2. Vychází se z toho, že produkt vzniká například 

postupným zpracováním materiálu, dílů, podsestav, sestav, až po konečný produkt. Zatímco 

konečný produkt je výsledek výrobního procesu a splňuje požadavky zákazníka, tak podsestava 

samotná většinou kupujícím požadovanou funkci sama plnit nemůže, ale je využívána pro 

případné náhradní díly. Sestavy jsou však již technicky složitější a mohou už plnit jakousi 

požadovanou funkci samostatně [1].  
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Obr. 2 Základní schéma utváření produktu [12]  

 

Pokud je tedy konečný produkt složen z několika částí, můžeme výrobní proces rozdělit 

do 3 fází [12]: 

 fáze předzhotovující (výroba polotovarů), 

 fáze zhotovující (předmontáž komponentů), 

 fáze dohotovující (montáž produktu). 

 

Cílem výrobního procesu jsou produkty a služby, díky nímž se na trhu získají 

odpovídající výnosy, proto přeměna vstupů na výstupy musí probíhat co nejefektivněji.  

Důležitý je také typ výroby, který je ovlivňován množstvím a hlavně počtem druhů 

výrobků, jež podnik vyrábí. Typ výroby můžeme rozdělit do tří skupin [8], [13], [5]: 

 

 Kusová výroba – zaměřena na zakázkovou výrobu, kdy požadavky na produkt 

specifikuje zákazník, a proto i objem výroby bude malý. Důležitým aspektem 

pro tento typ výroby je také flexibilita, protože každá zakázka si žádá jiný postup 

výroby, pořadí výrobních operací. U kusové výroby je také pevně stanovený 

termín dodání zakázky.  

 Sériová výroba – vyrábí stejný výrobek, který je možné vyrábět levněji než 

např. u kusové výroby vzhledem k využívání univerzálních či speciálních strojů 

a nižšími cenami vstupních surovin vzhledem k nákupu ve velkém množství 

Výroba dílů 

Výroba finálních 

výrobků 

Výroba podsestav 

a sestav 

           Finální n 

        Finální 2 

    Finální 1 

  ……………… 

          Sestava n 

       Sestava 1 

    Podsestava n 

 Podsestava 1 

 ………… 

       Díl n 

   Díl 2 

Díl 1 
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a dnešní době již automatizované výrobě. Výroba se pravidelně opakuje v tzv. 

sériích a podle velikosti série se výroba rozlišuje na malo-, středně- 

a velkosériovou výrobu.  

 Hromadná výroba – charakteristická je výroba velkého množství jednoho 

produktu nebo také malý počet druhů výrobků. K výrobě jsou použity 

jednoúčelové stroje, navíc pracoviště a pracovníci se specializací. Výroba 

produktů je také dlouhodobě ustálená a opakovatelná.  

 

 

3.1 Řízení výroby a cíle 

 

Řízení výroby je především zaměřeno na dosažení optimálního fungování výrobních 

systémů s přihlédnutím na vytyčené cíle. Pojem výrobní systém zahrnuje veškeré činitele, kteří 

se podílejí na výrobním procesu např. suroviny, energie, informace, provozní prostory, 

technologická zařízení, pracovníci, odpady či rozpracované a hotové výrobky [7].  

Cílem v ekonomii a managementu můžeme označit jakýsi stav, kterého má být 

v budoucnu dosaženo. Firma by měla kromě celkových a všeobecných cílů definovat i ty 

specifické, které se týkají důležitých oblastí činnosti (např. vývoj, marketing, výroba a kvalita, 

informační technologie atd.). Vytyčené cíle se také vztahují k úrovni řízení, které lze rozdělit 

na strategické, taktické a operativní. Strategické cíle bývají pro firmu z pravidla dlouhodobé, 

zatímco taktické jsou střednědobé a operativní krátkodobé. Cíle pro řízení výroby by měly být 

vždy odvozovány z cílů podnikové strategie, kdy jsou nejčastěji odvozovány dva základní širší 

cíle [8]: 

 maximální uspokojení potřeb zákazníků, 

 efektivní využití výrobních zdrojů.  

 

Konkretizace těchto cílů znamená výrobu produktů vysoké technicko-ekonomické 

úrovně a kvality v souladu s požadavky zákazníků, včasnou realizaci výrobkových 

a technologických inovací, zvyšování konkurenceschopnosti a optimalizaci spotřeby výrobních 

faktorů. Důležitým dílčím cílem řízení výroby je rovněž integrace a koordinace úsilí pracovníků 

a zainteresovaných organizačních útvarů za účelem dosahování nejlepších výsledků [8]. 

Další konkrétní vytyčené cíle řízení výroby mohou být také:  
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 vysoká pružnost výroby,  

 jakost a spolehlivost dodávek, 

 zkracování průběžných dob výroby,  

 snižování nákladů, zásob a rozpracované výroby,  

 efektivní využití výrobních kapacit 

 plynulost a rychlost materiálových toků,  

 zabezpečení informačních systémů a její návaznost na subsystémy.  

 

3.2 Struktura výrobního procesu 

 

Struktura výrobního procesu je tvořena dílčími procesy, kdy každý proces má přesně 

definovanou úlohu a také postavení ve výrobním procesu. Změna struktury výrobního 

podniku se odvíjí od výrobního programu a také použité technologie.  

Výrobní proces můžeme rozdělit do tří základních hledisek [14]: 

 

 věcné, 

 časové,  

 prostorové. 

 

Věcná struktura 

Věcná struktura je především určována výrobním profilem a programem. Výrobní profil 

je souhrnem výrobních kapacit a udává jaký typ výrobků je podnik schopný vyrábět, zatímco 

výrobní program již udává konkrétní výrobky, které firma vyrábí a uvádí na trh. 

Podle způsobu, jakým přetváří suroviny a materiál ve výrobek, bývá výrobní proces 

rozdělen na [8], [10]: 

 technologický proces – spojeno přímo s výrobou (frézování, tepelné 

zpracování, atd.), 

 netechnologický – pomocné či obslužné procesy (kontrola jakosti, 

doprava, atd.) 
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Časová struktura 

Časová struktura je určena délkou jednotlivých operací ve výrobním procesu a také 

možností se vzájemně překrývat. Při časovém hledisku je třeba brát v úvahu několik 

aspektů [8], [10]: 

 

 časové uspořádání výrobního procesu – stanovení posloupnosti operací a 

termíny realizace na jednotlivých pracovištích, 

 výrobní a dopravní dávky – skupina součástí zadávaných do výroby společně, 

 průběžná doba výroby – čas plánovaný na uskutečnění určité části výrobního 

procesu,  

 směnnosti – počet pracovních směn pracovního dne, kdy je výroba 

uskutečňována,  

 využití výrobních kapacit – cílem je stoprocentní využití disponibilních 

kapacit,  

 prostoje pracovišť – časové intervaly, kdy určitá pracoviště z nějakých důvodů 

nepracují,  

 rozpracovaná výroba – cílem je minimalizace a zachování určitých rezerv 

zajišťující určitou stabilitu výrobního systému. 

 

Prostorová a organizační struktura 

Soustava pracovišť tvořící základní prvek prostorové struktury. Pracoviště by mělo 

odpovídat bezpečnostním podmínkám, mít vše potřebné pro výrobu produktu a také splňovat 

jakousi kvalitu výroby. Z hlediska prostorového je třeba brát v úvahu dva aspekty [8], [10]: 

 

 materiálové toky – rozhodujícími kritérii jsou rychlost, vzdálenost a plynulost, 

 uspořádání pracovišť – může být s pevnou pozicí, technologické, buňkové 

a předmětně uspořádané.  

 

3.3 Prostorové uspořádání pracoviště 

 

Prostorové uspořádání pracoviště má výrazný vliv na průběžnou dobu výroby. Správné 

rozmístění by mělo podporovat fungování výrobních procesů. Pro návrh uspořádání pracovišť 
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je třeba vycházet nejen z technologického procesu, ale také z průběhu a četnosti pracovních 

pohybů či rozměrů objektů, které jsou součástí pracoviště.  

Důležité pro obsluhu na pracovišti je, aby umístění strojů vyhovovalo pracovním 

postupům, byl k nim snadný přístup a pohodlné ovládání, zaručovalo dobrý přehled 

na pracovišti, ale také zkrátilo tok materiálu a surovin ve výrobním procesu. Důležité pro 

zkrácení průběžné doby výroby je zkrácení manipulační vzdálenosti.  

Pro prostorové uspořádání můžeme zvolit několik způsobů rozmístění, které již bylo 

zmíněno v předchozí podkapitole 2.2 Struktura výrobního procesu [5].  

 

Pevná pozice výrobku (fixed position) 

U tohoto prostorového uspořádání jsou zařízení, pracovníci, materiál, rozpracovaná 

výroba, atd. přemisťována do místa výroby, ovšem v průběhu zpracování se nepohybují.  

 

Technologické uspořádání (process layout) 

Toto uspořádání se také nazývá skupinové. Orientuje se na výrobní proces a operace se 

slučují podle své příbuznosti, např. kování v kovárně, montáž v montážní dílně (viz Obr. 3). 

V případě drahých zařízení či širokého spektra součástek, může být tento způsob vhodný. 

Nevýhodou však může být dlouhá průběžná doba výroby, špatně identifikovatelné chyby, 

hromadění zásob, náročná manipulace a příprava, složité plánování, řízení výroby, 

nerovnoměrný materiálový tok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dělení 

materiálu 

vstup  

materiálu 

lakování 

soustružení 

frézování 

broušení 

sklad 
montáž 

galvanizace 

sklad 

Materiálový tok 
Obr. 3 Technologické uspořádání [5] 
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Předmětné uspořádání (product layout) 

Tento způsob uspořádání pracoviště se orientuje na výrobek a vytváří menší výrobní 

jednotky pro komplexnost výroby produktu či jeho části. Pracoviště jsou seřazena účelově, 

s tím, že se bere ohled na minimální přesuny (viz Obr. 4). Při využití tohoto uspořádání by bylo 

vhodné analyzovat výrobní sortiment a udělat opatření v technologii a konstrukci. Pro 

zjednodušení řízení na výrobní úrovni je potřeba výrazně decentralizovat a mít výrobní buňky, 

které lze vytvořit definováním spektra součástek, výběru výrobního zařízení a sestavením týmu. 

Nevýhodou tohoto uspořádání je však změna výrobního programu, protože vzniká problém, jak 

jinak využít výrobní základnu a její kapacitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňkové uspořádání (cell layout) 

Pracoviště jsou uspořádána do buněk (viz Obr. 5) tak, aby určité výrobní procesy mohly 

být prováděny na jednom místě, aby se výrobek nemusel přemisťovat mezi jednotlivými 

výrobními operacemi. Toto uspořádání spojuje technologické a předmětné uspořádání zvláště 

za úmyslem výroby mixu malých a středních objemů více druhů komponent linkovým 

způsobem. Navíc jsou seskupovány technologicky rozdílné stroje, které umožňují zpracování 

technologicky příbuzných komponent. Sestavení buňky je spojeno nejen s analýzou 

technologických postupů jednotlivých komponent, ale také analýzou kusovníků a plánů, které 

se zadávají do výroby. 

 

servis 

vstup  

materiálu 

dělení  

materiálu 

dělení 

materiálu frézování 

soustružení 

montáž 

lakování 

sklad 

Materiálový tok 

montáž 

soustružení lakování montáž 

sklad 

broušení galvanizace 

montáž 

Obr. 4 Předmětné uspořádání [5] 
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Při projektování výrobních systémů se určují propočty:  

 potřeby strojů a zařízení, 

 potřeby výrobních dělníků (operátorů),  

 výrobních, pomocných a vedlejších ploch,  

 stanovení formy uspořádání strojů,  

 logistika výrobního procesu 

 výkresová dokumentace. 

 

 

 

Obr. 5 Buňkové uspořádání s materiálovými toky [5] 

 

3.4 Řízení materiálového toku 

 

Materiálový tok je možné charakterizovat jako pohyb materiálu (suroviny, polotovary, 

hotové výrobky, apod.) ve výrobním procesu, za pomoci dopravních či manipulačních 

prostředků z místa vzniku do místa potřeby v potřebném množství a čase. Jedním z hlavních 

problémů materiálového toku je zajistit, aby hmotný tok byl co nejefektivnější.  

Stroj A1 

Stroj A1 

Stroj F1 

Stroj B1 

Stroj C4 

Stroj D2 
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Cílem řízení materiálu je řešit pohyb a manipulaci materiálu, optimalizovat tento pohyb, 

koordinovat a synchronizovat s logistickými aktivitami, které souvisejí s pohybem materiálu 

a to včetně poskytování informačních dat [11]. 

 

 

Obr. 6 Cíle integrovaného řízení oblasti materiálů [11] 

  

Na Obr. 6 jsou znázorněny hlavní cíle řízení materiálového toku. Při výběru cílů 

a navrhování materiálového toku, je třeba pohlížet také na řízení provozu v celém logistickém 

řetězci.   

Při řízení materiálového toku lze rozlišit tyto základní oblasti: 

 

 Řízení oblasti vstupu materiálu do provozu 

Jedná se například o nákup zboží pro fungování provozu. V tomto případně jsou 

příjemcem výsledku řízení veškeré provozy. I tuto oblast jde dále rozdělit na 5 oblastí řízení 

pohybu materiálu [11]: 

 řízení toku surovin, součástek, primárního materiálu, spotřebního 

materiálu, skupin či montážních celků, polotovarů u provozu, jehož 

funkcí je výroba, 

 řízení toku materiálu při realizaci technologických i netechnologických 

operací, týká se provozů zpracování a dodávky, 

 řízení toku materiálu při realizaci servisních a obchodních operací 

(náhradní díly, spotřební materiál, apod.), 

 řízení toku hotových výrobků (distribuce) od výrobce ke spotřebiteli, 

Cíle podniku

Cíle řízení 
oblasti 

materiálu 

Nízké náklady
Vysoká 
úroveň 
servisu

Zajištění 
kvality

Nízká úroveň 
vázaného 
kapitálu

Podpora 
ostatních 

funkcí
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 řízení stavu zásob v provozech; tato oblast je zaměřena na problematiku 

udržování výše zásob, řízení objednávkového systému zásob apod., 

 

 Řízení oblasti zpracování odpadového materiálu  

Jedná se o řízení recyklace a likvidace odpadového materiálu a týká se veškerých 

provozů.  

Součástí řízení materiálového toku jsou také čtyři základní činnosti, a to [11]: 

 

 předpovědění materiálového požadavku,  

 zajištění zdrojů a dodavatelů materiálů, 

 doprava, příjem a expedice materiálů,  

 monitorování stavu materiálu.  

 

Řízení materiálového toku musí brát v potaz nejen ekonomické hledisko, ale také 

prostorové a časové, navíc je potřebné, aby řízení vycházelo i z druhu materiálových potřeb. 

Pro zjištění této potřeby materiálu lze použít 3 skupiny metod [11]: 

 

 Metody programově orientované - vycházejí především z výrobního programu 

a využívají kusovníky a normy spotřeby materiálu. 

 Metody spotřebně orientované – základem jsou časové řady, které stanovují 

spotřebu materiálu a tyto metody jsou využívány u méně významných položek 

materiálu, nebo kde je stanovení normy spotřeby velice obtížné. Předpokladem 

je, že spotřeba se rovná spotřebě minulé a využívají se např. metody 

průměrování. 

 Metody subjektivně orientované – jsou založené na základě intuitivních odhadů, 

zkušenosti, analogie či znaleckého posudku.  

 

Při sledování druhu potřeb materiálu je rovněž nutné vycházet z primárních, 

sekundárních a terciálních potřeb. Navíc samotné přepočítání potřeby materiálu pomocí některé 

z metod je velice důležitým aspektem pro nákupní činnost a řízení přísunu materiálu. Řízení 

má taktéž vliv i na jiné oblasti. Pokud je totiž řízení efektivní a účinné, může ovlivňovat i oblast 

služeb zákazníků, ale i využití zdrojů provozu. Nedílnou součástí procesu řízení materiálového 

toku je dokonce i řízení zásob.  
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4 Průběžná doba výroby 

 

Průběžná doba výroby se týká vlastního výrobního cyklu, což představuje dobu od první 

výrobní operace po hotový výrobek, který je předán na sklad. Je to tak celkový čas trvání všech 

procesů ve výrobě od první operace po hotový výsledek. Do výrobního cyklu patří 

netechnologický čas, technologický, ale i přerušení, pokud to vyžaduje sled jednotlivých 

výrobních operací, přemístění pracoviště, dodávka na jiné pracoviště, na mezisklad apod.  

Výrobní cyklus můžeme rozdělit na [12]:  

 

 technologické časy (čas kusový – tk nebo též operační – top): 

 ruční operace, 

 strojní operace, 

 strojně-ruční operace, 

 automatické operace, 

 přírodní (biochemické) operace, 

 

 netechnologické časy (čas přípravy a zakončení – tpz) nebo čas dopravy 

a kontroly – tdk): 

 příprava pracoviště, 

 seřízení stroje, 

 přepravní operace, 

 technologická manipulace, 

 nakládání, skladování,  

 kontrola jakosti, 

 

 časy přerušení: 

 vyvolané organizací práce: režim dne, dávky materiálu, synchronizace, 

režim obsluhy, kompletace; 

 vyvolané stavem technického zařízení: technologická synchronizace, 

poruchy strojů, údržba; 

 vyvolané technicko-organizačními nedostatky: nedostatky manipulace, 

nedostatek energie a materiálu; 
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 vyvolané subjektivními příčinami ze strany dělníka: osobní ztráty, 

zbytečná práce v důsledku nedostatečné přípravy apod.  

 

Konkurenční výhodou je krátká průběžná doba zakázky, složitého výrobku nebo pouze 

výroby, což znamená být připraven rychleji než konkurent. Zákazníkovi tak bude v co 

nejkratším čase dáno to, co právě potřebuje a žádá. Při zkracování průběžné doby výroby 

je třeba se soustředit na netechnologické časy a přerušení [3].  

Rozsah průběžné doby výroby odpovídá času nezbytně nutnému pro určitý výrobní úkol 

při daných podmínkách bez ohledu na poruchy. V kontinuální výrobě je průběžná doba určena 

pouze technologickými operacemi, zatímco u přerušované výroby průběžnou dobu ovlivňují 

různí činitelé, které způsobují přestávky mezi jednotlivými operacemi.  

K výpočtu lze použít analytické metody, které vycházejí z výkonových a kapacitních 

technicko-hospodářských norem, rovněž statistické metody vycházející z minulých období, též 

již z existujících obdobných výrobků nebo pouhým odhadem [12], [5].  

Některými základními způsoby propočtu při různé složitosti výrobního procesu mohou 

být [1]:  

 

 Výrobní cyklus jedné operace pro jeden kus výrobku 

V úvahu se bere pouze skutečnost, zda není na jednom pracovišti současně 

opracováváno více kusů výrobků.  

s

k
c
q

t
T 

          (1) 

Tc – celková doba výrobního cyklu, 

qs – počet součástí současně opracovaných na pracovišti, 

tk – oprava normativního údaje (může místo toho být uváděn koeficient plnění norem 

nebo koeficient časového využití směny). 

 

 Výrobní cyklus dávky pro jednu operaci 

pz

s

kv
c t

qP

td
T 






        (2) 

tpz – čas přípravy a zakončení, 

dv – výrobní dávka, 
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P – počet pracovišť, na nich se současně provádí daná operace. 

 

 Celkový výrobní cyklus jedné součásti 

Délka je dána součtem výrobních cyklů ve všech provozech, meziprovozními 

přestávkami, dobou čekání na kompletaci před montáží a dobou montáže. Samozřejmě 

v každém provozu je celková doba ovlivněna technologickými i netechnologickými operacemi, 

též přírodními (biochemickými) operacemi, nutnými přestávkami.  

   
p

l

p

l

p

l mpmp

p

lc TTTTT 0     (3) 

 

T0 – doba opracování součásti určitého druhu v dané dílně (provozu) v časových 

jednotkách, 

Tp – doba trvání meziprovozních přestávek při předávání v časových jednotkách,  

Tpm – doba čekání součásti na kompletaci před montáží v časových jednotkách, 

Tm – doba setrvání součásti v procesu montáže v časových jednotkách, 

P – počet provozů. 

 

 Výrobní cyklus několika součástí jednoho druhu 

Výroba součástí v mechanických procesech probíhá většinou v dávce a to na každé 

operaci nepřetržitě, s jednorázovým vynaložením času na přípravu a zakončení dávky. Další 

přestávky mohou vznikat při čekání na jednotlivé součásti před začátkem opracování a též po 

jeho skončení na pracovišti, pokud se předávají na další operaci v celé dávce, její část a ne po 

jednotlivých kusech.  

 

 Výrobní cyklus dávky součástí při několika operacích 

Průběh dávky může probíhat několika způsoby a to: 

 Postupný způsob – do následující operace se předává celá dávka 

a operace začne teprve po skončení předchozí operace na všech kusech 

dávky. 

  
m

li pz

m

li k

m

li dkpostc iii
tttT    (4) 

 

m – počet operací i = 1,2,…m, 

dv – počet kusů ve výrobní dávce, 
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tdki – čas dopravy a kontroly. 

 

 Souběžný způsob – pro každý kus v dávce začíná další operace na dalším 

pracovišti ihned po ukončení operace na předchozím pracovišti. Tento 

způsob se využívá převážně tam, kde časy trvání jednotlivých operací 

jsou stejné a výrobní operace jsou tak synchronizované.  

  
m

li kvk

m

li dkpzpostc tdtttT
ii max)1(

1
 (5) 

 

tkmax – čas kusový nejdelší operace. 

 

 Pokud je však doba trvání operace oproti předcházející operaci kratší, 

dochází tak k prostojům mezi opracováním jednotlivých kusů a výrobní 

procesy jsou nesynchronizované a tyto prostoje je možné vypočítat podle 

vzorce: 

 


m

li kkv ji
ttdprostoj )(max)1(    (6) 

 

 Smíšený způsob – kombinuje postupné předávání se souběžným tak, aby 

při různých délkách navazujících operací byly časové ztráty co nejkratší. 

 
 poslkrdlii kvkk

m

li vk

m

li dkpzsmíšc tdttdtttT )1()()1(
1

 (7) 

 

tkdl – kusový čas delší operace (následuje-li kratší), 

tkkr – kusový čas kratší operace (předchází-li delší), 

tkposl – kusový čas poslední operace.  

 

Na Obr. 7 je možné vidět jednotlivé způsoby předávání dávek.  
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Obr. 7 Způsoby předávání dávek [1] 

 

 Délka složitého procesu 

Průběžná doba složitého výrobku se skládá z velkého počtu dílů, podsestav a sestav. 

Zde je nejlepší použít grafické znázornění spolu s uvedenými výpočty. Základem je schéma 

montážního průběhu výrobku a výpočty průběžných dob výroby jednotlivých součástí. V grafu 

se pak vyznačí dílčí průběžné doby a následně se určí celková průběžná doba výroby. 

 

 

4.1 Grafické metody 

 

Grafické znázornění průběžné doby výroby má několik předností a to hlavně 

koncentrovaně, logicky a přesně znázornit zkoumané procesy s možností jejich vizualizace. 

Pomocí různých grafů a digramů je možné vyjádřit různé vztahy mezi procesy a faktory na ně 

působícími.  Také je lze využít pro rozbor současného stavu procesů a následnému návrhu pro 

zdokonalení. Běžně k používaným grafickým metodám pro průběžnou dobu výroby patří 

stromečkový diagram, síťový graf, harmonogram, postupový a oběhový diagram a Ganttův 

diagram [9].  
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4.1.1 Stromečkový diagram 

Tento diagram je využívaný pro sledování a určování délky výrobního cyklu u složitých 

výrobků, lhůt zadávání součástí do výroby a předstihů. Můžeme z něj vyčíst průběžnou dobu 

výroby a předstihy zahájení jednotlivých operací, a také jejich ukončení před odevzdáním 

konečného výrobku. Tato grafická metoda vyjadřuje časovou a věcnou návaznost činností. 

Aby bylo možné tento diagram sestavit, je třeba vycházet z kusovníku od poslední činnosti 

(finální montáže) směrem k sestavám, podsestavám a dílcům za pomocí úseček. Úsečky 

znázorňují jednotlivé operace a jejich délka zase dobu trvání této operace.  

Kusovník je podkladem pro technickou přípravu výroby a stanovuje strukturu výrobku 

(sestavy, podsestavy, dílce), jednotlivé fáze ve výrobě i nákupu. Výrobní předstih znázorňuje 

dobu, o kterou musí začít práce dodávajícího pracoviště dříve než odebírajícího, aby bylo 

možné na odebírajícím pracovišti nenarušovat práci [9].  

 

 

Obr. 8 Stromečkový diagram  

 

4.1.2 Síťový graf 

Tento graf se využívá pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu výroby, který 

se skládá z řady procesů, které jsou poté monitorovány. Při sestavování síťového grafu se 

získávají důležité informace pro stanovení vhodných opatření, aby byla zkrácena průběžná 

doba výroby, bylo možné v co nejkratším čase posoudit zpoždění jednotlivých procesů, byly 
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možné operativní úpravy harmonogramu v případě změn doby trvání procesů, atd. 

Nejužívanější metodou, která využívá síťový graf, je metoda kritické cesty (CPM - Critical Path 

Method). 

 

 

Obr. 9 Síťový graf - CPM 

 

4.1.3 Postupový diagram 

Je univerzálním nástrojem využívaným nejen pro popis a analýzu věcné stránky 

procesů, ale také prostorové, časové a popř. nákladové stránky. Znázorňuje sled operací na 

určitém výrobku (dávce) v daném výrobním procesu od vstupu materiálu do dílny až po jeho 

přeměnu v konečný výrobek. Může být sestaven pro jeden nebo více výrobků, služeb či operací 

výrobního či nevýrobního charakteru. V tomto diagramu se kromě doby trvání jednotlivých 

operací uvádí také vzdálenost nebo způsob přepravy. Při sestavování diagramu se využívají 

značky znázorněné na Obr. 10 Značky postupového diagramu 

S postupovým diagramem lze zároveň sestavit půdorysný plán pracoviště, v němž je 

zakreslen materiálový tok v průběhu výrobních operací. Vzniká tak postupový graf toku 

materiálu, který se využívá pro určení přepravních vzdáleností [9].   

 

Základní značky 

 
Technologická operace 

Změna vlastností předmětu 

(fyzické, chemické). 

 
Kontrolní operace 

Porovnání se stanovenými 

plány a normami. 

 
Doprava 

Pohyb materiálu mezi 

pracovišti či místy uložení. 

 
Uložení 

Jakékoliv uložení nebo 

zastavení materiálu. 

 
Čekání (nečinnost) 

Stav klidu, materiál není ani 

skladován ani kontrolován. 

Doplňkové značky 
 

Technologická nebo operační manipulace 
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4.1.4 Oběhový diagram  

Tento graf se využívá pro ověření, zda jsou pracoviště co nejefektivněji rozmístěna. 

Cílem oběhového grafu je dosažení optimalizace rozmístění pracovišť a mezi nimi plynoucí 

materiálové toky. Umožní zkrácení dopravních cest mezi pracovišti nebo vyloučí zpětnou 

dopravu. Oběhový diagram lze použít společně s postupovým diagramem jako základ pro 

systematické zkoumání výrobních procesů [9]. Oběhový diagram je možné vidět na Obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Ganttův diagram 

Graficky vyjadřuje skutečný nebo plánovaný průběh procesů v čase. Operace se značí 

do grafu na svislé ose, zatímco čas na vodorovné (viz Obr. 12). Používá se jako grafický 

 
Ložné operace 

 
Vážení 

 
Balení 

Obr. 10 Značky postupového diagramu 

Kontrola 

Sklad 

 

Povrchová  

úprava 
3 - 8 8 

Kontrolní 

pracoviště 
10 - 11 

5 m 

1 

13 

12 

9 

2 

8 m 

12 m 

Obr. 11 Oběhový diagram 
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prostředek nejen na plánování průběhu operací, ale také ke kontrole. Tento graf je nejen 

jednoduchý, přehledný a univerzální, ale též využívaný pro řízení a organizování výrobního 

procesu. Procesy se mohou znázornit v různém předání výrobních dávek (postupném, 

souběžném, kombinovaném) [9]. 

 

 

Obr. 12 Ganttův diagram 

 

4.2 Metoda CRAFT 

Tato metoda se využívá při určování optimální vzájemné polohy různých prvků při 

uspořádání celku. CRAFT značí Computerized Relative Allocation of Facilities Technique 

neboli technika stanovení vzájemné polohy výpočtem. Výsledkem je nalezení takového 

uspořádání celku, které by snížilo náklady na manipulaci s materiálem na minimum a tím došlo 

ke zkrácení průběžné doby výroby. [9]  

Vstupními údaji pro tuto metodu jsou náklady na manipulaci s materiálem na 

jednotkovou vzdálenost, materiálové toky mezi pracovišti, počet útvarů a také výchozí 

rozmístění pracovišť. Problém optimalizace vzájemné polohy prvků lze formulovat takto [9]: 

 

n – počet útvarů (pracovišť, oddělení apod.), 

vij – počet jednotek zatížení (výrobky, součásti), pohybujících se mezi útvary i a j, 

uij – náklady na pohyb jednotky zatížení na jednotku vzdálenosti mezi útvary i a j,  

lij – vzdálenost mezi středy útvarů i a j, 

cij – náklad na pohyb celého produktu mezi útvary i a j na jednotku vzdálenosti.  
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Náklad na pohyb celého produktu mezi útvary i a j je dán vztahem:  

 

ijijij vuc           (8) 

uij – náklady na pohyb jednotky zatížení na jednotku vzdálenosti mezi útvary i a j. 

vij – počet jednotek zatížení (výrobky, součásti), pohybujících se mezi útvary i a j. 

 

Samozřejmě pokud se změní rozmístění útvarů, mění se také vzdálenost mezi nimi. Přičemž 

náklady na jakékoliv řešení rozmístění objektů jdou dány vztahem:  

 


 


n

i

n

j

ijijk lcN
1 1

.         (9) 

lij – vzdálenost mezi středy útvarů i a j, 

cij – náklad na pohyb celého produktu mezi útvary i a j na jednotku vzdálenosti.  

 

Dalším postupem je libovolné rozmisťování pracovišť a provádět takové vzájemné výměny 

pracovišť, které jsou pro minimalizaci nákladů na manipulaci s materiálem nejvýhodnější. 

Výměny pracovišť se opakují do doby, než se nalezne nejlepší řešení, které již nejde dalšími 

výměnami zlepšit. Samozřejmě i dané podmínky, např. pevně daná poloha pracoviště apod., 

se musí brát v úvahu při použití této metody [9].  
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5 Analýza současného stavu výrobního procesu 

 

V této části diplomové práce bude analyzován výrobní proces vybraných výrobků 

za pomocí některých grafických metod, znázorňující průběžnou dobu výroby produktu 

uvedených v teoretické části práce. Pomocí těchto metod budou zjištěny příčiny, které mají za 

následek prodlužování průběžné doby výroby. Poté pomocí metody CRAFT bude nalezeno 

nové rozmístění pracovišť, které by zmenšilo materiálové toky mezi pracovišti a snížilo tak 

průběžnou dobu výroby.  

Pro analýzu zkrácení průběžné doby výroby v podniku Weppler Czech s.r.o. byly 

vybrány dva typy mikrofiltrů a to filtr 557.K4.050 a 598.K0.050, kdy filtr 557.K4.050 je 

následně součástí druhého filtru. U těchto filtrů dochází k nejvíce výrobním operacím, také 

k uskladnění po každé z výrobních operací a navíc mezi některými pracovišti jsou velké 

vzdálenosti.  

Výroba těchto dvou výrobků je čistě zakázkovou výrobou pro jednoho odběratele, který 

je také vlastníkem strojů, na kterých dochází k výrobě. Firma však zajišťuje výrobu stroje 

určeného pro daný výrobek, materiál, pracovníky, službu vykonávající seřízení či opravu apod., 

ale není vlastníkem stroje. Výroba obou filtrů není automatizována, dochází ke strojové, ale 

i ruční práci. Seřízení u technologicky jednoduchých strojů dochází jednou za měsíc. U strojů 

technologicky náročnějších a polo automatizovaných je údržba prováděna každý týden. 

 

5.1 Specifikace výrobku 557.K4.050 

 

Tento filtr je jednou ze základních součástí pro výrobu filtru 598.K0.050, který byl 

vybrán jako výrobek pro analýzu průběžné doby výroby. Výroba tohoto produktu se odehrává 

pouze na dvou pracovištích s jedním pracovníkem pro každé pracoviště a výroba je částečně 

automatizovaná. V Tab. 1 je možné vidět některé ze základních informací o filtru týkajících se 

výrobní ceny, hmotnosti a také časového údaje o jedné pracovní směně.  

 

Tab. 1 Základní informace o filtru 557.K4.050 

Filtr 557.K4.050 

Hmotnost 1000ks/kg 0,1784 

Fakturace 1000 ks/EUR 188,94 

Pracovních hodin za směnu  7,5 hod. 
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Přehled o použitém materiálu, jeho ceně, spotřebě, je uveden v Tab. 2. Konkrétní název 

materiálu není uveden, jelikož si to firma nepřála. V tabulce lze vidět, že cena veškerého 

použitého materiálu pro výrobu tohoto filtru společně s náklady na skladování se rovná 47, 06 

EUR/1 000 ks.  

 

Tab. 2 Náklady na materiál filtru 557.K4.050 

Materiál Ks v balení mj 
spotřeba na 

1 000 ks 

cena EUR na 

1 000 ks 
nákupní cena EUR 

Materiál A  bm 8,30 8,72 1,05 

Materiál B  kg 0,61 2,88 4,7 

Materiál C  ks 1000,00 34,07 0,03 

Materiál D 5000 ks 1,00 0,03 0,03 

Náklady spojené se skladováním 3% 1,37   

Mezisoučet materiálu:  47,06  

 

Ve výrobním procesu filtru 557.K4.050 není samostatná operace kontrola jakosti 

polotovaru, ale i přesto tuto operaci provádí externí firma. Tento proces však není nijak 

monitorován firmou Weppler Czech, a proto není brán v úvahu při analýze průběžné doby 

výroby produktu, avšak je potřeba s touto činností a jejími náklady počítat při kalkulaci. 

Náklady na tuto operaci zajištěnou externí firmou je možné vidět v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Náklady na cizí výkony filtru 557.K4.050 

Cizí výkony cena EUR 

na 1000ks 

kontrola polotovaru 14,41 

Mezisoučet cizích výkonů: 14,41 

 

Náklady na samotné výrobní operace jsou uvedeny v Tab. 4, která obsahuje také 

jednotlivé časy výrobních operací, které budou využity při samotné analýze průběžné doby 

výroby. Z tabulky je také možné zjistit, kolik je možné vyrobit ks za jednu směnu či za jednu 

hodinu a s tím i spojené náklady na pracovníka a samotný stroj na pracovišti.  

Výrobní operace č. 2, 3 a 4 jsou prováděny na jednom stroji, za pomoci jednoho 

pracovníka, který svou práci vykonává pouze při operaci č. 2 a zbylé operace si stoj provádí 

sám. Proto náklady na pracovníka jsou pouze u první operace na tomto pracovišti. Během 
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jednoho cyklu dané operace na pracovišti č. 2 (vstřik, sušení hmoty, temperace) se zpracuje 

8 ks/65 s.  

 

Tab. 4 Náklady na výrobní operace filtru 557.K4.050 

Výrobní operace 
počet 

kavit 

teor. čas 

cyklu/s 

výkon 

ks/směna 

výkon 

ks/h 

pracovník 

EUR/h 

cena výroby 

EUR/1000ks 

stroj 

EUR/h 

Rolování-automat ᴓ 

1,7 mm 
1 6 4500 600 8,60 19,4 3,04 

Vstřik 8 65 3323 443 8,60 48,46 12,87 

sušení hmoty 8 65 3323 443 0,00 4,51 2,00 

temperační jednotka 8 65 3323 443 0,00 2,73 1,21 

Náklady spojené s výrobou: 5% 3,76 
 

Mezisoučet výrobní operace: 78,87 

 

Výsledná cena filtru 557.K4.050 je uvedena v Tab. 5, kde jsou kromě nákladů na 

materiál, cizí výkony, výrobní operace, také zahrnuty vadné kusy při výrobě či samotné 

kontrole, ale také režijní náklady a zisk firmy.  

 

Tab. 5 Kalkulace filtru 557.K4.050 

Položky  % cena EUR na 1000 ks 

Materiál  47,06 

Cizí výkony  14,41 

Výrobní operace  78,87 

Aušus z výroby 5% 6,3 

Aušus z kontroly 10% 14,03 

Režie 5% 8,03 

Zisk 12% 20,24 

Celkem 188,94 

 

Celková efektivita zařízení je 80% a odkrývá tak skryté kapacity výrobních strojů pro 

zvýšení provozního zisku.  Níže v Tab. 6 je možné shlédnout předpokládanou teoretickou 

kapacitu při celkové efektivitě zařízení 100%, která je využita při výpočtu průběžné doby 

výroby, ale také kapacitu směny při 80% OEE.  
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Tab. 6 Výrobní kapacita filtru 557.K4.050 

Kapacita výroby (ks) 

OEE 80%   

Kapacita teoretická 3323 ks   

Kapacita směny 2260 ks = 3323 x 80 % - ((3323 x 80 %) x 5 %) - (( 3323 x 80 %) x 10 %) 

Týden- 15 směn 33895 ks = 
(3324 x 80 % - ((3323 x 80 %) x 5 %) - (( 3323 x 80 %) x 10 %)) x 

15 

Měsíc - 4 týdny 135578 ks = 
(3324 x 80 % - ((3323 x 80 %) x 5 %) - (( 3323 x 80 %) x 10 %)) x 

15 x 4 

Rok - 50 týdnů 1626941 ks = 
(3324 x 80 % - ((3323 x 80 %) x 5 %) - (( 3323 x 80 %) x 10 %)) x 

15 x 4 x 50 

 

 

5.2 Specifikace výrobku 598.K0.050 

 

Tento filtr byl vybrán jako výrobek pro analýzu průběžné doby výroby v podniku 

Weppler Czech s.r.o. Výroba tohoto produktu se odehrává také na dvou pracovištích s jedním 

pracovníkem. Pro každé z těchto pracovišť a využitím již zmiňovaného filtru 557.K4.050. 

V Tab. 7 je možné, tak jako u předchozího filtru, vidět některé ze základních informací 

týkajících se výrobní ceny, hmotnosti, ale také časového údaje o jedné pracovní směně.  

 

Tab. 7 Základní informace o filtru 598.K0.050 

Filtr 598.K0.050 

Hmotnost 1000ks/kg 5,3700 

Fakturace 1000 ks/EUR 1 416,88 

Pracovních hodin za směnu  7,5 hod. 

 

I u tohoto filtru je možné vidět v Tab. 8 přehled o použitém materiálu, jeho ceně 

a spotřebě. Zde není taktéž uveden konkrétní název materiálu, ale je možné již vidět využití 

předchozího filtru, a také procesu praní, který je zařazen v nákladech na materiál. Praní není 

zařazeno v nákladech na výrobní operace, jelikož to není výrobní proces, v němž by docházelo 

k nějaké přeměně polotovaru a následně změně vlastností výsledného produktu. Praní je 

poslední operací, avšak ze strany firmy není nijak monitorováno, ačkoliv do analýzy průběžné 

doby výroby byla tato operace zařazena. V tabulce lze vidět, že cena veškerého použitého 

materiálu i s náklady na praní a skladování se rovná 1 057,69 EUR/1 000 ks.  
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Tab. 8 Náklady na materiál filtru 598.K0.050 

Materiál ks v balení mj 
spotřeba na 

1 000 ks 

cena EUR na 

1 000 ks 

nákupní cena 

EUR 

Filtr 557.K4.050  ks 1000,00 140,34 0,14 

Materiál E  ks 1000,00 582,00 0,85 

Materiál F  ks 1000,00 32,60 0,03 

Materiál G 1000 ks 1,00 0,00 0,00 

Praní + cleaner  5000 ks 1000,00 0,84 0,00 

Praní  5000 ks 1000,00 0,84 0,00 

Materiál H 100 ks 10,00 0,27 0,03 

Náklady spojené se skladováním 3% 30, 81   

Mezisoučet materiálu:  1057,69  

 

 Ve výrobním procesu filtru 598.K0.050 je samostatná operace kontrola jakosti 

polotovaru za pomocí kamery, ale i přesto tuto operaci opět provádí externí firma jako 

u předchozího filtru. Stejně tak tento proces není nijak firmou monitorován, a proto také není 

brán v úvahu při analýze průběžné doby výroby, ale je zapotřebí s touto činností a jejími 

náklady počítat při kalkulaci. Náklady na tuto operaci zajištěnou externí firmou je možné vidět 

v Tab. 9. 

  

Tab. 9 Náklady na cizí výkony filtru 598.K0.050 

Cizí výkony cena EUR na 1000ks 

kontrola polotovaru 14,41 

Mezisoučet cizích výkonů: 14,41 

  

Náklady na samotné výrobní operace jsou uvedeny v Tab. 10, která obsahuje taktéž 

jednotlivé časy výrobních operací, které budou využity při samotné analýze průběžné doby 

výroby společně s údaji o výrobě filtru 557.K4.050.  

Výrobní operace montáž o-kroužku a kamera jsou prováděny na jednom pracovišti. 

Z tabulky je taky patrné, že montáž tuby s polotovarem má 2x větší čas cyklu než následující 

operace a 2x menší výkon, což se může značně projevovat na výrobní kapacitě.  
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Tab. 10 Náklady na výrobní operace filtru 598.K0.050 

Výrobní operace 
počet 

kavit 

teor. čas 

cyklu/s 

výkon 

ks/směna 

výkon 

ks/h 

pracovník 

EUR/h 

cena výroby 

EUR/1000ks 

stroj 

EUR/h 

Montáž tuba + 

polotovar 
1 10 2700 360 8,60 34,81 3,93 

Montáž o-kroužku 1 5 5400 720 8,60 11,94 0,00 

Kamera 1 5 5400 720 8,60 18,98 5,06 

Náklady spojené s výrobou: 5% 3,29  

Mezisoučet výrobní operace: 69,02 

 

 Výsledná cena filtru 598.K0.050 je uvedena v Tab. 11, kde jsou taktéž kromě nákladů 

na materiál, cizí výkony, výrobní operace, zahrnuty vadné kusy, a také režijní náklady a zisk 

firmy.  

 

Tab. 11 Kalkulace filtru 598.K0.050 

Položky % cena EUR na 1000 ks 

Materiál  1057,69 

Cizí výkony  14,41 

Výrobní operace  69,02 

Vadný kus z výroby 5% 56,34 

Vadný kus z kontroly 4% 45,64 

Režie 5% 62,15 

Zisk 12% 156,63 

Celkem 1461,88 

 

I u toho dle filtru je OEE 80%. V Tab. 12 je možné vidět předpokládanou teoretickou 

kapacitu, která je využita dále při výpočtu průběžné doby výroby, ale také kapacitu směny při 

80% OEE. 
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Tab. 12 Výrobní kapacita filtru 598.K0.050 

Kapacita výroby (ks) 

OEE 80%   

Kapacita teoretická 2 700 ks   

Kapacita směny 1 966 ks = 2700 x 80 % - ((2700 x 80 %) x 5 %) - ((2700 x 80 %) x 4 %) 

Týden- 15 směn 29 484 ks = (2700 x 80 % - (2700 x 80 %) x 5 %) - ((2700 x 80 %) x 4 %)) x 15 

Měsíc - 4 týdny 117 936 ks = 
(2700 x 80 % - ((2700 x 80 %) x 5 %) - ((2700 x 80 %) x 4 %)) x 15 x 

4 

Rok - 50 týdnů 1 415 232 ks = 
(2700 x 80 % - ((2700 x 80 %) x 5 %) - ((2700 x 80 %) x 4 %)) x 15 x 

4 x 50 

  

 

5.3 Postupový diagram 

 

Pro zachycení posloupnosti jednotlivých operací a také odhalení plýtvání byl využit 

postupový diagram, který lze vidět na Obr. 13. Časy uvedené při výrobních operacích jsou 

pouze teoretické při využití 100 % OEE. Tento diagram dává přehled o každé z dílčích činností 

v celém výrobním procesu při výrobní dávce 1000 ks. Každé operaci je přidělena značka 

znázorňující danou činnost. Zachycuje nejen jednotlivé časy operací, ale i vzdálenosti mezi 

jednotlivými pracovišti či sklady. Tento diagram lze rovněž využít jako podklad pro další 

analýzy či grafická znázornění. 
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Postupový diagram pro 1000 ks 

Č. činnost operace transport kontrola uložení 
Vzdálenost 

(m) 

Čas 

(m) 

1. Přeprava materiálu A ze skladu     61 3,34 

2. Rolování      100 

3. Přemístění polotovarů     49 1,50 

4. Sklad polotovarů       

5. Přenesení polotovarů na pracoviště 2     47 1,33 

6 Vstřik      135,42 

7. Sušení      135,42 

8. Temperace      135,42 

9. Přemístění polotovarů      47 1,33 

10. Sklad polotovarů       

11. Odběr polotovarů na pracoviště 3     72 1,92 

12. Montáž tuba + polotovar      166,67 

13. Přemístění polotovarů     72 1,92 

14. Sklad polotovarů       

15. Odběr polotovaru na pracoviště 4     73 1,95 

16. Montáž o - kroužku      83,33 

17. Kamera      83,33 

18. Přemístění polotovaru     73 1,95 

19. Sklad polotovaru       

20. Odběr polotovaru na pracoviště 5     78 2 

21.  Praní      20 

22.  Přemístění polotovaru     78 2 

23. Sklad polotovaru       

Celkem 7 10 1 5 650 878 

Celkový čas (h) 14,6 

Obr. 13 Postupový diagram produktu 

 

Vysvětlivky:   činnost (výrobní operace) 

   transport 

   kontrola 

   uložení (uložení do skladu) 

 

Z analýzy lze vidět, že dochází k častému přemisťování polotovaru do skladu, který má 

celkem velkou vzdálenost od daných pracovišť.  
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5.4 Špagetový diagram 

 

Pro zachycení pohybu nejen dílů, ale také pracovníků po pracovišti, byl využit 

špagetový diagram. Tento diagram může odhalit množství pohybů, ale taktéž vzdálenosti, které 

díly či pracovníci urazí během pracovní doby. Z tohoto diagramu lze následně vycházet při 

návrhu opatření za účelem zkrácení průběžné doby výroby produktu.  

V Tab. 13 jsou znázorněny vzdálenosti mezi jednotlivými pracovišti a následně na Obr. 

14 jsou dané materiálové toky zakresleny. 

 

Tab. 13 Vzdálenosti mezi pracovišti 

Č. Trasa Vzdálenost (m) 

1. Sklad materiálu – pracoviště 1 61 

2. Pracoviště 1 – sklad polotovarů 49 

3. Pracoviště 2 – sklad polotovarů 47 

4. Pracoviště 3 – sklad polotovarů 72 

5. Pracoviště 4 – sklad polotovarů 73 

6. Praní – sklad polotovarů 78 

 

Z Obr. 13 a Obr. 14 je zcela patrné, že na pracovišti dochází k velkému plýtvání času 

při přepravování jednotlivých polotovarů z pracoviště do skladu či na další pracoviště. Plýtvání 

je opět způsobeno velkou vzdáleností mezi sklady a pracovišti.  
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Obr. 14 Špagetový diagram – pohyb pracovníků (vlastní) 
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5.5 Ganttův diagram 

 

Tento diagram vyjadřuje průběh procesů v čase. Byla vytvořena tabulka s časy příprav, 

samotného výrobního procesu výrobní dávky (opracování) a mezioperačními časy. V tomto 

diagramu je za čas na přípravu považován čas, kdy pracovník musí ze svého pracoviště dojít do 

skladu pro polotovar a opět se vrátit na pracoviště. Za mezioperační čas je však chápána pouze 

doba, za kterou musí pracovník již opracovaný polotovar do skladu polotovarů pouze odnést.  

Samozřejmě uvedené časy na přípravu a mezioperační časy v Tab. 14 jsou brány při 

zahájení směny a výroby první výrobní dávky, kdy pracovníci si musí pro materiál či polotovary 

dojít. Navíc se jedná o časy uvedené firmou při OEE 100%. Při dalších výrobních dávkách 

by samozřejmě čas na přípravu byl o polovinu kratší, jelikož když pracovník odnese již 

opracovanou výrobní dávku do skladu polotovarů, nemusí již absolvovat cestu zpět 

na pracoviště a teprve pak jít znovu pro novou dávku, ale rovnou si danou výrobní dávku 

ve skladu polotovarů vezme. Průběžná doba výroby zahrnující i dobu přemisťování polotovarů 

se tak u dalších výrobních dávek zkrátí, jak lze vidět v Tab. 15.  

 

Tab. 14 Údaje pro Ganttův diagram – první výrobní dávka 

Č. Operace 

Čas na 

přípravu v 

min. (tpz) 

Čas na 

opracování 1000 

ks v min. (tk) 

Mezioperační 

čas v min. (tm) 

Kumulace časů 

v min. 

1 Rolování 3,34 100 1,50 104,84 

2 Vstřik 3 135,42 0 243,26 

3 Sušení hmoty 0 135,42 0 378,68 

4 Temperace 0 135,42 1,33 515,43 

5 Montáž tuba + polotovar 3,84 166,67 1,92 687,86 

6 Montáž o-kroužku 3,90 83,33 0 775,09 

7 Kamera 0 83,33 1,95 860,37 

8 Praní 4,00 20,00  884,37 

Průběžná doba výroby 884,37 
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Tab. 15 Údaje pro Ganttův diagram - následující výrobní dávky 

Č. Operace 

 Čas na 

přípravu v 

min (tpz) 

Čas na 

opracování 1000 

ks v min (tk) 

Mezioperační 

čas v min (tm) 

Kumulace 

časů (min) 

1 Rolování  3,34 100 1,50 104,84 

2 Vstřik  1,5 135,42 0 241,76 

3 Sušení hmoty  0 135,42 0 377,18 

4 Temperace  0 135,42 1,33 513,91 

5 Montáž tuba + polotovar  1,92 166,67 1,92 684,42 

6 Montáž o-kroužku  1,95 83,33 0 769,70 

7 Kamera  0 83,33 1,95 854,98 

8 Praní  2,00 20,00  876,98 

Průběžná doba výroby  876,98 

 

Ganttův diagram na vodorovné ose zachycuje čas procesů a na svislé ose zase jednotlivá 

pracoviště (resp. operace). Tento diagram je velice jednoduchý, přehledný a využívaný při 

řízení a organizování výrobního procesů. Sestavený diagram na Obr. 15 znázorňuje dané časy 

pro první výrobní dávku, která má 1000 ks a dochází k postupnému předávání z pracoviště na 

sklad a následně odběr ze skladu na pracoviště. Doba, kdy je však polotovar uskladněn, nebude 

brána v úvahu, jelikož není nijak monitorována, a proto není ani zařazena do průběžné doby 

výroby. 

 

Obr. 15 Ganttův diagram  

tpz – čas na přípravu v min 

tk – čas na opracování 1000 ks v min 

tm – mezioperační čas v min 



37 

 

5.6 Aplikace metody CRAFT 

 

Pro analýzu materiálových toků na pracovišti byla využita metoda CRAFT, která je však 

upravena a přizpůsobena danému podniku a produktu. U této metody se obvykle pracuje 

s náklady na manipulaci jednotky. Jelikož práce je zaměřena především na průběžnou dobu 

výroby a nejsou stanoveny náklady na manipulaci jednotky, proto je postup zaměřen na časový 

průběh a délku materiálových toků. 

Pro tuto analýzu byl použit špagetový diagram z Obr. 14, na kterém jsou vyznačeny 

materiálové toky mezi danými pracovišti a v Tab. 13 specifikované vzdálenosti mezi pracovišti. 

Toto schéma je podobné postupovému diagramu z Obr. 13, kde jsou dané procesy znázorněny 

do tabulky, jak jdou za sebou za pomocí znaků charakterizujících danou činnost. Taktéž 

v postupovém diagramu lze vidět vzdálenosti mezi pracovišti, ovšem pro větší přehlednost je 

špagetový diagram vhodnější a bude následně taktéž využit při návrzích nového rozmístění 

pracovišť.  

Jak je možné vidět na špagetovém a postupovém diagramu (viz Obr. 13 a Obr. 14), 

dochází mezi operacemi k velkým časovým prostojům mezi jednotlivými výrobními dávkami 

vzhledem k vzdálenostem mezi jednotlivými pracovišti a skladem polotovarů. Na základě toho 

bylo navrhnuto nové rozmístění pracovišť v hale B (viz Obr. 16) v blízkosti pracoviště 1 

a pracoviště 2, kde by bylo možné pracoviště přemístit. Pokud dojde ke zkrácení vzdálenosti 

mezi pracovišti a sklady, dojde tak ke snížení trvání manipulačních operacích (přemisťování) 

a podnik tak dosáhne zkrácení průběžné doby výroby a navíc pracovník bude schopen využít 

vzniklý čas pro zahájení dřívější výroby další výrobní dávky. Dojde tak k navýšení výrobní 

kapacity směny a navíc se zvýší i celková efektivita zařízení (OEE).  

Součástí přemístění pracovišť je také možnost zřízení odkládacího prostoru, kde by 

pracovníci odkládaly výrobní dávky za danou směnu pro další pracoviště a nemuseli tak 

pokaždé odnášet dávku do skladu polotovarů. K odnesení konečného výrobku do skladu 

polotovarů by došlo teprve až z pracoviště 4, kdy následně ze skladu bude výrobek přenesen na 

poslední operaci praní. Kromě vyznačení nového rozmístění pracovišť je na Obr. 16 zaznačen 

i odkládací prostor. 
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Obr. 16 Špagetový diagram - nový návrh
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Při využití odkládacího prostoru je jednou z následujících možností, že na konci 

pracovní směny by zaměstnanci veškeré polotovary ze svého pracoviště a odkládacího prostoru 

přenesli do skladu polotovarů pro lepší přehlednost ve výrobní kapacitě s možností zápisu 

o počtech vyrobených kusů či gramáži za danou směnu. Tahle možnost je však 

komplikovanější, vzhledem k různé výkonnosti jednotlivých pracovišť. Někteří z pracovníků 

na daném pracovišti by si museli přinést na začátku pracovní směny nejen počet kusů pro první 

výrobní dávku, ale také dané množství, které by pokrylo rozdíly ve výkonu předcházejícího 

pracoviště. 

Druhou možností je, že by odkládací prostor celkově nahradil uskladňování ve skladu 

polotovarů po operaci rolování, temperace, montáž tuby + polotovar a do skladu polotovarů by 

byl přenášen pouze konečný výrobek před praním. Pracovníci by nemuseli na začátku pracovní 

směny do skladu polotovarů pro výrobní dávku a případné rozdíly ve výrobě. Tato možnost by 

výrazně zkrátila vzdálenosti mezi pracovišti a tím i průběžnou dobu výroby. 

V Tab. 16 jsou zaznamenány předpokládané vzdálenosti mezi pracovišti a skladem 

materiálů, odkládacím prostorem, skladem polotovarů a následně jsou nové materiálové toky 

zaznamenány na Obr. 16. 

 

Tab. 16 Předpokládané vzdálenosti mezi pracovišti 

Č. Trasa Vzdálenost (m) 

1. Sklad materiálu – pracoviště 1 61 

2. Pracoviště 1 – odkládací prostor 2,5 

3. Pracoviště 2 – odkládací prostor 2,5 

4. Pracoviště 3 – odkládací prostor 2,5 

5. Pracoviště 4 – sklad polotovarů 65 

6. Praní – sklad polotovarů 78 

 

V Tab. 17 je možné vidět srovnání vzdáleností a časů při původním rozmístění pracovišť 

a při novém rozmístění s možností odkládacího prostoru pro polotovary během výrobních 

operací jednotlivých výrobních dávek. Samozřejmě vzdálenosti a časy v tabulce jsou brány 

z pracoviště do skladu či odkládacích prostor a zpět, tedy v obou směrech.  

Je evidentní, že při změně rozmístění pracovišť se sníží vzdálenosti, ale i doba 

manipulace mezi pracovišti. Výsledkem je úspora vzdálenosti o 337 m a zkrácení času 

na manipulaci o 9,48 min. 
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Tab. 17 Srovnání vzdáleností a časů 

 Původní rozmístění pracovišť 
Vzdálenost 

(m) 

Čas 

(min) 
Nové rozmístění pracovišť 

Vzdálenost 

(m) 

Čas 

(min) 

1. Sklad materiálu – pracoviště 1 61 3,34 Sklad materiálu – pracoviště 1 61 3,34 

2. Pracoviště 1 – sklad polotovarů 98 3,00 Pracoviště 1 – odkládací prostor 5 0,14 

3. Pracoviště 2 – sklad polotovarů 94 2,66 Pracoviště 2 – odkládací prostor 5 0,14 

4. Pracoviště 3 – sklad polotovarů 144 3,84 Pracoviště 3 – odkládací prostor 5 0,14 

5. Pracoviště 4 – sklad polotovarů 146 3,90 Pracoviště 4 – sklad polotovarů 130 3,5 

6. Praní – sklad polotovarů 78 2,00 Praní – sklad polotovarů 78 2,00 

Celkem 621 18,74 Celkem 284 9,26 

 

V Tab. 18 je možné vidět časové rozvržení výrobní dávky při novém rozmístění 

pracoviště. Je zřejmé, že se průběžná doba výroby zkrátí přibližně o 9 min. na výrobní dávce 

o velikosti 1000 ks. Časy výrobních operací jsou pouze teoretické, tedy při 100% OEE. 

 

Tab. 18 Průběžná doba výroby při novém rozmístění 

Č. Operace 

 Čas na 

přípravu v 

min (tpz) 

Čas na 

opracování 1000 

ks v min (tk) 

Mezioperační 

čas v min (tm) 

Kumulace 

časů (min) 

1 Rolování  3,34 100 0,07 103,41 

2 Vstřik  0,07 135,42 0 238,9 

3 Sušení hmoty  0 135,42 0 374,32 

4 Temperace  0 135,42 0,07 509,81 

5 Montáž tuba + polotovar  0,07 166,67 0,07 676,62 

6 Montáž o-kroužku  0,07 83,33 0 760,02 

7 Kamera  0 83,33 1,75 845,10 

8 Praní  2,00 20,00  867,10 

Průběžná doba výroby  867,10 

 

Díky zkrácení průběžné doby výroby jedné dávky, bude podnik schopný navýšit svou 

výrobní kapacitu a tak zvýšit i celkovou efektivitu.  
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6 Navrhovaná opatření 

 

Po analyzování výrobního procesu daných produktů a taktéž pracoviště z poskytnutých 

informací od firmy, bylo zjištěno, že na pracovišti dochází k velkému časovému plýtvání 

způsobeném velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými pracovišti a sklady, čímž se prodlužuje 

i průběžná doba výroby. Výrobní proces obou filtrů je nastaven tak, že po každé z výrobních 

operací dochází k uskladnění do doby, než bude polotovar přenesen na další pracoviště. Je 

to způsobeno i tím, že každé z daných pracovišť má jiný výkon za směnu.  

Aby firma mohla docílit zkrácení průběžné doby výroby nejen u filtru 557.K4.050, 

ale také 598.K0.050, měla by zkrátit vzdálenosti mezi jednotlivými pracovišti a sklady. Toho 

docílí, pokud se změní rozmístění pracovišť. Samozřejmě sklady a pracoviště, kde probíhá 

operace praní nelze přesunout, ovšem pracoviště 3 a 4, kde není využíváno plně 

automatizovaných strojů a tyto pracoviště nejsou rozměrově náročné, je možné přemístit.  

Při využití metody CRAFT bylo navrženo nové rozmístění v hale B, která je nejnovější, 

prostorově rozsáhlejší a je možné do ní pracoviště přesunout. Součástí bylo také vytvoření 

odkládacího prostoru v co nejbližší vzdálenosti pro jednotlivá pracoviště. Jelikož už takový 

prostor formou regálů v hale existuje, mohlo by dojít jenom k přeorganizování, aby vznikl 

prostor pro ukládání polotovarů daných filtrů a náklady na pořízení by byly nulové. Pokud by 

nebylo možné vytvořit prostor již v umístěných regálech, pořízení nových regálů by nemělo být 

natolik finančně náročné a pohybovalo by se v částce několika tisíc Kč. Samozřejmě samotné 

přesunutí pracoviště by obnášelo určité náklady na toto přesunutí, ale předpoklad je takový, 

že se budou rovnat vynaloženým nákladům na výrobu filtru 598.K0.050 za jednu směnu. Do 

těchto nákladů se počítají nejen náklady na pracovníky, na stroj, ale také další náklady na 

výrobu za danou směnu, kdy budou pracoviště mimo provoz a nebude na nich možnost 

docházet k výrobě.  V Tab. 10 je možné zjistit, že náklady na výrobní operace u filtru 

598.K0.050 vycházejí na 69,02 EUR/1 000 ks. Budeme-li tedy počítat náklady z teoretické 

výrobní kapacity za směnu, kdy bude vyroben určitý počet konečného výrobku, v tom případě 

náklady na přemístění pracoviště budou v hodnotě 186,35 EUR za předpokladu, že nebudeme 

počítat náklady na pracovníky, kteří budou pracoviště přesouvat, jelikož to budou mít v rámci 

své pracovní náplně (dané služby pro podnik), za kterou jsou placeni. Pokud bychom určovali 

náklady nejen na konečné výrobky, ale také zbylé polotovary, které nejsou v danou směnu 

využity, hodnota nákladů se bude lišit a zvýší se 87,66 EUR na hodnotu 274,01 EUR za směnu. 

Samozřejmě se také nepřipočítávají náklady na pracovníky, kteří přesun uskuteční.  
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Tab. 19 Náklady na výrobní operace EUR/směna 

Výrobní operace 
výkon 

ks/směna 

výkon 

ks/h 

pracovník 

EUR/h 

stroj 

EUR/h 

cena výroby 

EUR/1000ks 

cena výroby 

EUR/směna 

Montáž tuba + 

polotovar 
2700 360 8,60 3,93 34,81 93,99 

Montáž o-kroužku 5400 720 8,60 0,00 11,94 64,48 

Kamera 5400 720 8,60 5,06 18,98 102,49 

Náklady spojené s výrobou: 5% 3,29 13,05 

Mezisoučet výrobní operace: 69,02 274,01 

 

V Tab. 19 je možné vidět jednotlivé výkony výrobních operací, náklady na pracovníka 

či stroj, ale také náklady na výrobu 1000 ks a na celou směnu s předpokladem teoretické 

výrobní kapacity za směnu, kdy bude OEE 100%. 

Velkou výhodou firmy bude fakt, že při odstavení několika pracovišť a pozastavení 

výroby kvůli přesunu, toto neovlivní dodací termín, jelikož 3 směnný provoz po dobu 5 dnů 

zcela pokrývá dané množství zakázky zadané zákazníkem a zbylé 2 dny firma vyrábí na sklad 

nad požadované množství. Výrobou nad požadované množství se firma jistí pro případ delší 

odstávky či nastání nečekaných situací, které mohou kdykoliv nastat a mohli by tak ovlivnit 

dodací termín.  

Druhou možností pro zkrácení průběžné doby výroby a zároveň navýšením výrobní 

kapacity směny by bylo kromě nového rozmístění pracovišť, také přijmutí dalšího pracovníka 

na pracoviště 3, jehož výrobní operace má 2x delší čas cyklu, než ostatní výrobní operace 

a počet vyrobených kusů za směnu je 2x menší, než u ostatních operací filtru 598.K0.050. Došlo 

by k tomu, že za dobu 10 sekund by nebyl vyroben pouze jeden kus jednou pracovnicí, ale 

2 kusy dvěma pracovnicemi. Dané pracoviště by bylo schopno tak vyrobit 5400 ks polotovarů 

za směnu a vyrovnala se tak pracovišti 4. Tím by se teoretická kapacita výroby za směnu 

dvojnásobně zvětšila. Jak je patrné z Tab. 20, tak se náklady na výrobní operace, ale i následně 

cena filtru za 1000 ks/EUR nezmění. Tím, že výkon za hodinu na daném pracovišti dvojnásobně 

stoupne a vyrobí se tak 2x více polotovaru způsobí to, že náklady na dalšího pracovníka a stroj 

jsou zcela pokryty a rovnají se tak nákladům vynaloženým pouze na jednoho pracovníka s 2x 

menší produkcí. Náklady by se mohly minimálně zvýšit v případě, že by se zvýšilo procento 

nákladů vynaložených na výrobu, které je momentálně 5%. 
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Tab. 20 Náklady na výrobní operace při přijmutí nového pracovníka 

Výrobní operace 
počet 

kavit 

teor. čas 

cyklu/s 

výkon 

ks/směna 

výkon 

ks/h 

1 pracovník 

EUR/h 

cena výroby 

EUR/1000ks 

1 stroj 

EUR/h 

Montáž tuba + 

polotovar 
2 10 5400 720 8,60 34,81 3,93 

Montáž o-kroužku 1 5 5400 720 8,60 11,94 0,00 

Kamera 1 5 5400 720 8,60 18,98 5,06 

Náklady spojené s výrobou: 5% 3,29  

Mezisoučet výrobní operace: 69,02 

    

Samozřejmě s možností dalšího pracovníka na pracovišti jsou spojeny i náklady na 

pořízení dalšího stroje, ale ty budou při zvýšení výrobní kapacity po určité době pokryty 

a zákazník bude mít k dispozici dvojnásobné množství výrobku za stále stejnou cenu. 

Vzhledem k tomu, že vybraný filtr je zakázkovou výrobou pro určitého zákazníka, který 

je zároveň vlastníkem strojů, které jsou použity při výrobě filtrů, záleží čistě na něm, zda bude 

chtít investovat do dalšího stroje a navýšit tak výrobní kapacitu. Také záleží, zda případné 

navýšení množství výrobků bude zákazník schopen využít. 

Navrhované možnosti pro zkrácení průběžné doby výroby mohou být přínosem nejen 

pro firmu, které se navýší výrobní kapacita a bude moci být i nadále pojištěna výrobou na sklad 

pro případ nečekané situace a poskytnout zákazníkovi větší množství, ale rovněž samotnému 

zákazníkovi, který může mít toto větší množství výrobků ve stejném termínu dodání jako 

předtím, ale také za stejnou cenu 1000 ks/EUR. 
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7 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit nastavení procesů výrobních 

operací v podniku Weppler Czech s. r. o. a navrhnout nápravná opatření, která povedou ke 

zkrácení průběžné doby výroby. K analýze byly použity grafické metody znázorňující 

průběžnou dobu výroby, materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti a také metoda CRAFT. 

Z analýzy současného stavu nastavení procesů výrobních operací za pomoci 

špagetového diagramu s vyznačenými materiálovými toky bylo zjištěno, že dochází k velkému 

plýtvání, což má za příčinu prodlužování průběžné doby výroby produktu. K plýtvání dochází 

především kvůli velkým vzdálenostem mezi jednotlivými pracovišti. S tím je spojené nevhodně 

navržené uspořádání pracovišť v rámci několika výrobních hal. 

Dále díky postupovému diagramu byly znázorněny jednotlivé výrobní operace, přesuny 

polotovarů z pracovišť do skladu, samotné uskladnění, následně přesun ze skladu na další 

pracoviště a kontrola výrobku. Z diagramu bylo patrné, že dochází k častým přesunům 

polotovarů a k uskladnění po každé výrobní operaci, což taktéž přispívá k prodlužování 

průběžné doby výroby.  Ganttovým diagramem bylo možné ukázat, kolik času je potřebného u 

jednotlivých výrobních operací pro výrobní dávku 1000 ks. Také v tomto diagramu byly 

zaznamenány časy na přípravu jednotlivých pracovišť a mezioperační časy.  

Z předchozích diagramů bylo zřetelné, že pro zkrácení průběžné doby výroby a také 

materiálového toku mezi pracovišti, bylo zapotřebí navrhnout nové rozmístění pracovišť. 

K tomu byla využita upravená metoda CRAFT, kdy bylo navrhnuto nové rozmístění pracovišť 

a přidán prostor na odkládání polotovarů v blízkosti daných pracovišť. Přesun se týkal 

především dvou pracovišť, které bylo možné umístit do těsné blízkosti předcházejících 

výrobních operací v rámci jedné výrobní haly a nedocházelo by tak k plýtvání při přesunu 

polotovarů. Došlo by ke zkrácení průběžné doby výroby a možnosti navýšení výrobní kapacity 

za směnu. Součástí této metody bylo také stanovení předběžných nákladů, které bude potřeba 

vynaložit na tento přesun.   

Také bylo navrženo přijetí dalšího pracovníka na pracoviště 4, kde dochází k velkému 

výkonovému rozdílu oproti dalšímu pracovišti. Toto pracoviště má 2x menší výkonnost než 

pracoviště 5 a 2x delší dobu opracování jednoho polotovaru, což má za následek také menší 

výrobní kapacitu směny. Na základě propočtů by se přijmutí nového pracovníka neprojevilo 

v ceně konečného výrobku. Náklady na pracovníka a nový stroj jsou při zdvojnásobení výkonu 
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za směnu totožné. Jediné náklady, které by vznikly při přijetí nového pracovníka, jsou náklady 

na pořízení dalšího stroje, ovšem tyto náklady s dvojnásobnou produkcí by byly brzy pokryty.  

Navrhované možnosti pro zkrácení průběžné doby výroby na základě analýzy 

a zhodnocení současného stavu nastavení procesů výrobních operací, mohou být velkým 

přínosem nejen pro firmu, které se navýší výrobní kapacita a bude moci poskytnout zákazníkovi 

větší množství výrobků, ale rovněž samotnému zákazníkovi. Zákazník bude mít k dispozici 

větší množství výrobků ve stejném termínu dodání jako předtím a to za stejnou cenu 

1000 ks/EUR. 
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