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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

MACHALA, M. Návrhy na zlepšení výrobního procesu LT přípravku: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2017, 43 s. Vedoucí práce: Šajdlerová I. 

 

 Bakalářská práce se zabývá zlepšením výrobního procesu přípravku pro 

zkoušku těsnosti chladičů motorových vozidel. V úvodu je popsán systém řízení výroby 

společnosti malého rozsahu. Navazuje seznámení s aktuálním procesem realizace LT 

přípravku. Ve druhé části jsou analyzovány kritické aspekty řízení realizačního procesu, 

se zaměřením na jednotlivé fáze. V poslední části jsou navrženy změny, které jsou 

z hlediska vedení společnosti realizovatelné. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

MACHALA, M. Proposals for Improvement of LT Preparation Production Process: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2017, 43 s. Thesis head: 

Šajdlerová, I. 

 

 This Bachelor Thesis deals with the improvement of manufacturing process of 

the leak test trolley implementation process for vehicle´s radiators. The initial 

introduction describes the issues of small company production management and current 

process of LT trolley implementation is explained. In the second part the critical aspects 

of the LT implementation process are analysed, focusing on individual phases. The last 

part summarizes all proposed changes, which are feasible for company management. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

JÚS   Jednoúčelový stroj 

QMS   Quality Management Systém (Systém řízení kvality) 

EMS   Enviromental Management Systém (Systém environmentalistiky) 

OS   Organizační struktura 

RACI Matice odpovědnosti  

PD   Projektová dokumentace 

NOD   Náhradní opotřebitelný díl 

LTR   Leak-test trolley (Přípravek pro test těsnosti) 

LT BE   Leak-test backend (Základová stanice pro test těsnosti) 

SW   Software 

DB   Datový blok 
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Úvod 

Cílem každého podnikatelského subjektu je prosperita a hospodářský růst. K tomu, 

aby se mohl podnik rozvíjet, potřebuje efektivní řízení ve všech aspektech celého 

procesu.  

V podnicích malého rozsahu může docházet k prolínání jednotlivých činností a 

vzniku požadavků na univerzálnost většiny profesí. Tyto požadavky mohou vést 

k nepřiměřenému zatížení všech řídících zaměstnanců, z čehož vyplývá, že i malý 

podnik musí být řádně řízen a mít zpracován vnitřní systém kvality, pro naplnění 

podstaty své realizační činnosti. 

Jedním z výrobních programů společnosti ATS Techplus s.r.o. je výroba přípravků 

pro test těsnosti chladičového bloku. V současnosti není tento výrobní program 

realizačně a finančně vybalancován a vedení společnosti zvažuje ukončení těchto 

projektů. 

Realizace těchto přípravků je pro společnost důležitá. Vzhledem k nízké náročnosti 

je nejen nezanedbatelným zdrojem pro vytíženost výrobního týmu v období stagnace, 

ale i určitou mírou prestiže u dlouhodobého zákazníka.  

Cílem této práce je dokázat, že systematickým přístupem, správným řízením a 

zefektivněním výroby je možno tyto projekty uzavírat se ziskem a tím je navrátit do 

výrobního portfolia společnosti.  
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1 Obecná charakteristika 

1.1 Organizační struktura 

Struktura řídicího systému je tvořena uspořádáním jednotlivých elementů a 

vzájemnými vazbami. Základním prvkem je organizační struktura (dále OS), která 

vytváří základ pro realizaci procesu řízení. V rámci organizační struktury se realizuje 

proces řízení. [3] 

Mezi hlavní znaky široké OS můžeme uvést následující: 

• má malý počet stupňů řízení, 

• velký počet pracovníků podléhajících jednomu vedoucímu. 

Výhody široké OS: 

• delegování pravomocí nadřízenými, 

• pečlivý výběr podřízených, 

• musí být k dispozici jasná strategie. 

Nevýhody široké OS: 

• přetížení vedoucích pracovníků, což může vést k oddalování rozhodnutí, 

• požadavek na kvalitu a profesionalitu vedoucích zaměstnanců, 

• může dojít ke ztrátě přehledu. 

1.2 Řízení výroby 

Řízení výrobní společnosti je složitý proces, který vyžaduje velké množství nástrojů. Tyto 

nástroje nám slouží k tomu, aby bylo řízení společnosti vykonáváno systematicky a kvalitně.  

Řízením výroby je myšlena činnost zaměstnanců (manažerů) ve výrobních 

systémech, která je cíleně zaměřena na zabezpečení optimálního fungování a rozvoj. 

Řízení výroby je nutné, z důvodu koordinace činností, které vznikají dělbou práce [4]. 

V současnosti rozlišujeme dva přístupy: 

Analytický – je vycházeno z předpokladu, že z každého výrobního systému, 

mohou být vytvořeny menší fragmenty, tzv. subsystémy. Přístup definuje, že každý tento 

subsystém je řešen samostatně. Z historického hlediska se jedná o etapu zavádění 

manufakturní výroby z přelomu 19. a 20. století (představitelem je F. W. Taylor). Jedná 

se o kvantitu, kdy pracovníkovi je přiřazena specializovaná činnost, kterou neustále 

opakuje. V současnosti se využívá v omezeném měřítku. 
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Komplexní – každý subsystém výrobního systému je částečně autonomní, 

nicméně všechny činnosti jsou koordinovány s ohledem na celkový cíl společnosti. 

Pravidlem je snaha svou činností nepoškodit jiný subsystém nebo celek. Tento systém 

je součástí výrobních filosofií typu Just-in-time, KAIZEN, Lean Production. Pro aplikaci 

tohoto přístupu jsou využívání multifunkční pracovníci, kteří pracují v autonomních 

skupinách. [4] 

1.3 Definice výroby 

Řízení výroby je činnost, která se zabývá koordinací výroby. Principem výroby je 

vytvářet produkt, jehož prodejem je vytvářen kapitál, tolik potřebný k zajištění a rozvoji 

společnosti.  

 K dosažení výrobních výkonů je potřeba vstupní práce. Z hlediska technického, je 

možno výrobu definovat jako transformaci vstupních elementů ve výrobek. K této 

přeměně je potřeba pracovní síly a investic do zařízení. [2] 

1.4 Zajištění výrobních faktorů 

Výrobní faktory jsou zajištěny třemi prvky [6]: 

• nákup, doprava a skladování, 

• personální činnost, 

• investiční činnost. 

1.5 Typy výroby 

Řízení a organizování výroby jsou závislé na míře standardizace. Dle této míry a 

v závislosti na velikost výstupu z výroby jsou definovány tři druhy výroby [7]: 

Kusová výroba – výroba na zakázku, vysoké požadavky na kvalifikaci a techniku. 

Pull-systém – orientace na zákaznické zakázky (zákazník->poptávka->výroba) 

Push-systém – předpoklad tržního odbytu (výroba->nabídka->zákazník) 

Sériová výroba – výroba v sériích, vyšší sortiment produktů. 

Hromadná výroba – výroba velkého množství kusů, malého počtu produktů. 
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1.6 Plánování  

Jedná se o jeden ze základních řídících nástrojů, jehož úkolem je koncepčně 

podporovat organizaci podniku a jeho efektivní řízení. Dělí se do tří typů, dle 

kompetence managementu, viz Tab. 1. 

Tab. 1 – Typy plánování dle managementu  

  
Strategické Taktické Operativní 

TOP management 

Dlouhodobý 
charakter, 

rozhodování o 
podniku, 

  

MID management  

Konkretizace 
strategických cílů, 

úroveň jednotlivých 
org. jednotek 

 

LOW management   

Navazují na cíle 
taktické, řeší 

konkrétní procesy 

 

U malých podniků dochází často k prolínání jednotlivých typů plánování do jednoho 

typu managementu. 

1.7 Proces výroby  

Procesní řízení je soubor aktivit, do kterých je zahrnuto monitorování efektivity 

jednotlivých realizačních procesů a plánovacích procesů. Významnými nástroji jsou 

vlastní zkušenosti a zkušenosti vedoucích pracovníků, informační technologie, měření a 

analýzy. Tyto nástroje vedou proces k efektivitě a výsledné spokojenosti všech 

zainteresovaných stran. [11] 
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2 Analýza současného stavu 

Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení procesu výroby přípravku pro test 

těsnosti a je zpracována pro společnost ATS Techplus. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost ATS Techplus s.r.o. (dále jen ATS Techplus) se zabývá inženýrsko-

dodavatelskou činností, s preferencí na průmyslovou automatizaci, výrobu 

jednoúčelových strojů (díle JÚS) a technologických celků. Každé zařízení je originálním 

dílem, postaveným na míru dle požadavků zákazníků. Díky přístupu ke každému dílu a 

kvalitě realizace, buduje společnost dlouhodobé vztahy, ze kterých se dá vytěžit 

maximální spokojenost všech zainteresovaných stran. Společnost má funkční systémy 

kvality (QMS) ISO 9001 a EMS ISO 14 001, který v plné míře aplikuje na svou činnost.  

2.2 Organizační struktura 

V případě společnosti ATS Techplus se jedná o organizační strukturu hierarchickou. 

V závislosti od počtu stupňů řízení a počtu útvarů na jednotlivých stupních řízení má OS 

širokou, kdy rozdělení managementu je uvedeno na obrázku č. 1 a organizační schéma 

na obrázku č. 2. 

 

Obr. 1 – Rozdělení managementu 

 

Jednatel

Projektový management

Programátor – vedoucí výroby

TOP 

MID 

LOW
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Obr. 2 – Organizační schéma společnosti ATS Techplus 

2.3  Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti slouží jako systémový nástroj, který určuje odpovědnosti 

konkrétních osob k jednotlivým činnostem. Jednou z nejpoužívanějších forem matic 

odpovědnosti je RACI matice. 

R (responsible) – osoby odpovědné za dílčí část 

A (accountable) – osoba odpovědná za celek 

C (consulted) – osoby, které mohou podpořit konzultací 

I – (informed) – osoby, které jsou informovány o výsledku, či průběhu 

Každá pozice z OS je zastoupena zaměstnancem, který vykonává mnoho činností 

související s cílem dle matice odpovědnosti. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců 

dochází k prolínání činností, vzniká tedy vysoký nárok na multifunkčnost jednotlivých 

pozic. Základní zodpovědnosti jsou zobrazeny v tabulce č. 2 – Matice odpovědnosti 

společnosti.

Jednatel 

Projektový 
manažer 

Nákupčí 

Asistentka 
jednatele 

Strojní 
konstruktér 

Elektromontér 

Programátor Obchodní 
referent 

Strojní 
mechanik 
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Tab. 2 – Matice odpovědnosti společnosti ATS Techplus 
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Strategické plánování                     

Cíle společnosti                     

Plánování produktu                     

Zajišťování zdrojů                     

Správa dokumentů                     

Obchod                     

Tvorba SW                     

Projekce                     

Nákup strojní                     

Nákup elektro                     

Strojní výroba                     

Elektro výroba                     

Strojní montáž                     

Elektro montáž                     

 

 

Legenda:  

 Odpovědná osoba 

 

 Vykonavatel 

 

 Informovaná osoba 
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2.4 Zajištění výrobních faktorů 

Nákup, doprava a skladování  

Ve společnosti ATS Techplus je tento faktor zajištěn pozicemi obchodního referenta a 

referenta elektro. Jednotlivé činnosti jsou zobrazeny v tabulce č. 3. Obchodní referent 

zodpovídá za strojní část projektu, referent elektro zodpovídá za elektro část. Specifikaci, 

respektive projektovou dokumentaci (dále PD) obdrží od strojního konstruktéra a 

projektanta elektro. Tato PD musí být schválena technologem a vedoucím projektu. 

Doprava materiálu je zajištěna vlastním vozovým parkem (v rámci 

Moravskoslezského kraje) a externími dopravci (dle smluvního partnera dodavatele). 

Skladování je vedeno formou skladu, ve kterém se nacházejí nejvíce používané 

prvky. Sklad je rozdělen do dvou sekcí – pravá sekce slouží pro uskladnění 

pneumatických prvků, elektro příslušenství (svorky, vývodky apod.) a příslušenství 

k hliníkovému stavebnicovému systému. Levá část skladu je určena pro náhradní 

opotřebitelné díly (dále NOD), dle jednotlivých zakázek (projektů).  

Tab. 3 – Činnosti nákupního oddělení v závislosti na pořadí (1-6) 

Činnost 1 2 3 4 5 6 
Zpracování projektu             
Poptávka             
Výběrové řízení             
Objednávka             
Kontrola plnění             
Přejímka zboží             

 

Personální činnost 

Řízení na poli personalistiky je plně v kompetenci personálního oddělní a je 

považováno za klíčovou činnost ve společnosti. Kvalita lidských zdrojů je základem pro 

úspěšné fungování společnosti.  

Ve společnosti ATS Techplus zajišťuje personální činnost přímo jednatel 

společnosti, který klade velký důraz na osobní pohovory.  

Investiční činnost  

Ve společnosti ATS Techplus dochází k pravidelným investicím hmotným – nákup 

nářadí, vozidel a dále k nehmotným investicím – nákup specializovaných softwarů, 

investice do vzdělávání zaměstnanců. Společnost využívá k investicím pouze vlastní 

zdroje.
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2.5 Typ výroby 

Společnost ATS Techplus se zabývá zakázkovou výrobou (viz kapitola 1.5), dle 

požadavků zákazníků. Každý potencionální projekt je započat individuální poptávkou 

pro jednotlivý projekt. Na základě zákaznické specifikace a případných ústních 

konzultací je vytvořena cenová a technická nabídka. V případě uzavření obchodního 

případu dojde k tvorbě konstrukčního konceptu a následnému schválení. Na základě 

technických dat je vytvořen projekt (strojní, elektro, pneumatický) a dochází k realizaci 

díla. V případě tohoto druhu výroby se jedná o PULL-SYSTÉM.  

 

Obr. 3 – Procesní cyklus realizace projektu 

2.6 Plánování 

Plánování je důležitým faktorem výrobní společnosti. Proces plánování je aplikován 

napříč celou hierarchií společnosti. Od top managementu po management první linie. 

Ve společnosti ATS Techplus je plánování realizováno v závislosti příslušné úrovni 

organizační hierarchie. Jsou tvořeny plány strategické, taktické i operativní. 

Poptávka

Nabídka

Projekt

Výroba

Přejímka
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Strategické plánovaní 

Je zajištěno vedením společnosti, v případě společnosti ATS Techplus jednatelem. 

Z jeho strany dochází ke stanovení dlouhodobých cílů společnosti a ke kontrole jejich 

naplnění. Cíle jsou stanoveny s ohledem na měřitelnost jednotlivých ukazatelů, viz Tab. 

4.  

Tab. 4 – Kontinuální cíle společnosti ATS Techplus 

QMS (Q) 
Popis cíle  Název 

programu 
Odpovědná 

osoba EMS (E) 
SMS (S) 

Q 
Zlepšování efektivity procesu – 

zvyšování produktivity, snižování 
nákladů 

- ředitel 

Q 
Aktualizace a obnovení 

využívání internetové propagace 
společnosti 

Marketing manažer 

Q Nábor nových zaměstnanců na 
různé pozice 

Rozšíření 
pracovních 
profesí ve 

společnosti 

jednatel 

E 

Co nejméně zatěžovat životní 
prostředí emisemi – promyšlené 
plánování cest, údržba a obnova 

vozového parku 

- ředitel 

E 

Co nejméně zatěžovat životní 
prostředí odpadem – co nejméně 

obráběcích úprav v prostorách 
společnosti 

- výroba 

E 

Spolupráce s výrobními 
společnostmi, které mají 
zaveden EMS nebo při 

nejmenším dodržují standardy 
environmentalistiky 

Audity u 
dodavatelů nákup 

Taktické plánování 

 Dochází ke konkretizaci cílů. Dochází k plánování lidských zdrojů a časů pro 
realizaci projektů. Odpovědnost nese projektový management. Na obrázku č. 4 je 
zobrazen orientační časový harmonogram realizace LTR v týdnech. Dle něj je patrné, že 
zakázku je možno zrealizovat za 9 týdnů. Skutečný stav je však cca dvojnásobný, 
z důvodu prolínání různých zakázek (ne pouze LTR). 

Operativní plánování 

 Operativní plánování je vykonáváno formou každodenního brainstormingu, na 
kterém se podílí vždy vedoucí daného projektu a jemu přidělený projektový tým.  
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Obr. 4 – Orientační časový harmonogram realizace LTR v týdnech (1-9) 

 

Legenda odpovědností: 

 Management společnosti 

 

 Konstruktéři, projektanti 

 

 Nákupní oddělení 

 

 Dodavatelé 

 

Strojní mechanik 

 

Elektromontér + programátor
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2.7 Problematika realizace přípravku pro test těsnosti 

Leak-test trolley (dále LTR) je testovací přípravek, který musí být provozován na 

základové stanici (dále LT BE) a slouží ke zkoušce těsnosti chladičového bloku. Chladič 

je vložen do jedné ze tří pozic LTR a dojde k utěsnění průduchů v tomto chladiči. 

 

Obr. 5 – Příklad pozice průduchů pro utěsnění chladičového bloku 

Jedna z těsnících hlav (dle zákaznické specifikace) je napojena na testovací 

vzduch, skrz kalibrovaný pneumatický konektor STAUBLI, a dochází k naplnění okruhu 

testovacím médiem. Zařízení pro těst těsnosti od výrobce SCHREINER či INNOMATEC 

kontrolují, zda nedochází k úniku testovacího média z uzavřeného okruhu. 

Druhá těsnící hlava je napojena na tlakový senzor, standardně IFM PN 5xxx, který 

kontroluje, zda nedošlo k poklesu tlaku v okruhu. Celý chladičový blok je pneumaticky 

aretován v poloze a proti odejmutí, v případě, že je test OK, dojde k uvolnění 

chladičového bloku. 

LTR je přípravek, který nepracuje autonomně, musí být připojen k LT BE pomocí 

rychlo konektorů, standardně HARTING. Operace jsou řízeny dle SW posloupnosti, 

která je naprogramována v LT BE. Tato posloupnost, jinak zvaná data blok (dále DB), je 

přenesena do LTR. V případě, že by došlo k vynechání kroku z DB, nebude LTR 

funkční. 
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Obr. 6 – Měřicí přístroj pro test těsnosti INNOMATEC LTC-602 [12] 

Bezpečnost obsluhy je řešena formou optických bezpečnostních závor na LT BE.  

 

Obr. 7 – Princip bezpečnostních optických závor [13]



VŠB – TU Ostrava Bakalářská práce 

21 

Každý LTR je konstruován pro tři kusy chladičového bloku k okamžitému testování, 

kdy každá pozice začíná či končí testovací cyklus nezávisle na ostatních pozicích. 

Rozlišujeme dva druhy LTR: 

Šuplíkový (Obr. 8) – konstrukce je kvádrového tvaru, postavena z hliníkového 

konstrukčního profilu. Pro vložení a odejmutí chladičového bloku musí být pozice 

vyjíždět. Pohyb je zajištěn pneumatickým válcem, deska pozice je vedena na lineárním 

vedení. Po založení bloku je kontrolována přítomnost, pomocí indukčního snímače IFM, 

a dojde k aretaci bloku, čím se zamezí jeho vyjmutí před ukončením testu. 

 

Obr. 8 – Šuplíkový LTR pro chladičový blok Jaguár  

 

Obr. 9 – Příklad chladičového bloku Volvo pro šuplíkový LTR 
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Šikmý (obr. 11) – rám nosné konstrukce je svařovaný, dle požadavku je dvojího 

typu (naklápěcí, stacionární). Na tento rám je osazena hliníková deska s testovacími 

pozicemi. Po založení chladičového bloku dojde k aretaci v pozici a zasunutí krytu (na 

obrázku č. 11 se jedná o žluté kryty). Funkcí krytů je zamezit proudění vzduchu nad 

chladičem, čímž může dojít k ovlivnění výsledku testu. Testovací a těsnící hlavy jsou 

uloženy podúrovňově, při testu dochází k výjezdu ve vertikálním směru. Princip těsnění 

a kontrol je stejný jako u šuplíkového LTR.  

 

Obr. 10 – Příklad chladičového bloku Ford pro šikmý LTR  

 

Obr. 11 – Šikmý LTR pro chladičový blok Volvo 
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2.8 Stávající proces 

Procesní část 

Již při nabídkové fázi dochází k volbě, zdali se jedná koncepčně o šuplíkový 

(obrázek č. 13) či šikmý LTR (obrázek č. 12). V případě objednávky, obdrží výrobce 3D 

data (ve formátu step) výrobku, na jejímž základě je vytvořena konstrukce. Koncept, 

respektive výkresovou dokumentaci, schvaluje zákazník, před předáním do výroby. 

V případě, že je projekt schválen, předává se nákupnímu oddělení. 

Nákupní oddělení, složeno z pozic obchodní referent a referenta elektroniky, je 

zodpovědné za kontrolu kusovníků a zavedení všech prvků do formuláře Sledování 

výroby (příklad sledování výroby je zobrazen na obrázku č. 14). Po zpracování 

proběhne výběrové řízení dodavatelů a následně objednací proces. Objednávkový 

systém přebírá prvky logistické metody JUST-IN-TIME (správné množství, ve správné 

kvalitě, ve správný čas, na správném místě). Důvodem je prostorová dispozice a 

udržení cash-flow. 

Technologická část 

Dojde k výběru výrobního týmu (z pravidla 1x strojní mechanik a 1x elektromontér). 

Předá se výrobní dokumentace v tištěné podobě (1x kopie strojní a 1x kopie 

elektronické), předají se prvky ke kompletaci a začne samotná montáž LTR. 

Postupuje se systematicky, začíná se rámem, popř. se osadí hliníková deska, osadí 

se rozvaděčová skříň a začínají se skládat podsestavy, respektive dojde k osazení 

montážního panelu. Podsestavy jsou osazeny na hliníkové desky jednotlivých pozic, 

případně na rámu LTR. Probíhá příprava pro pneumatické zapojení (ventilový terminál a 

úpravna vzduchu). Jakmile jsou osazeny mechanické, elektronické i pneumatické prvky, 

dojde k zapojení, přepravě a následnému oživení u zákazníka. V případě změn ve 

výkresové části, dojde k jejich zaznamenání a následnému zapracování do skutečného 

stavu dokumentace. 
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Obr. 12 – Šikmý LTR pro chladičový blok Volvo 

 

Obr. 13 – Šuplíkový LTR pro chladičový blok Daimler 
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Obr. 14 – Příklad formuláře č. 57 Sledování výroby (zakázka Z16037 – úprava koleno pákového lisu 

SCHMIDT o mechanický bezpečnostní prvek) 
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Finanční část 

Tab. 5 – Finanční analýza ziskovosti/ztrátovosti jednotlivých zakázek 

Číslo zakázky Cena zakázky 
[Kč] 

Zisk/ztráta 
[Kč] 

1 725 000 -12 327 
2 521 380 -129 847 
3 655 190 71 394 
4 633 350 65 015 
5 633 350 67 754 
6 683 600 -17 683 
7 615 000 5 002 
8 658 670 -141 371 
9 643 900 -16 731 
10 678 930 161 422 

 

 

Graf 1 – Grafické znázornění křivky zisku/ztráty 

Vlivem konkurence a tlaku na cenu dochází k velké míře licitace cen, ze strany 

zákazníkova nákupního oddělení. Všechny ceny jsou uváděny netto, tedy bez DPH. 

V současné době tvoří z průměrné ceny zakázky 4,6 % náklady na konstrukci, 72,9 % 

náklady na materiál, 22,5 % náklady na lidské zdroje. Tato data jsou zobrazena v grafu 2.
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Příklad výpočtu: 

Celková prodejní cena zakázky – x Kč 

Hodnota ceny za projekt – x1 Kč 

Hodnota nakoupeného materiálu – x2 Kč 

Hodnota všech výkonů, potřebných k realizaci zakázky – x3 Kč 

Výpočet procent:  

Projekce =  * 100 = 7,59% 

Materiál =  * 100 = 78,01% 

Výkony =  * 100 = 35,87% 

Celkem = 7,59 + 78,01 + 35,87 = 121,47% -> Ztráta zakázky č. 8 byla 21,47% 
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Nákupní fáze 

Vzhledem k originalitě každého prvku dochází k opětovným výběrovým řízením 

v nákupu. Dochází ke ztrátě času zařízenosti výroby, tzn. zpracování dokumentace, 

poptávkový proces, licitace a objednávání. Existuje sklad pouze minimálního množství 

katalogových prvků. Procentuální hodnota zajištěnosti výroby je uvedena v tabulce č. 7. 

Tab. 7 – Podíl zajištěnosti výroby z celkové ceny zakázky 

Číslo 
zakázky 

Cena zakázky 
[Kč] 

Zajištěnost výroby  
[%] 

1 725 000 4,37 

2 521 380 10,26 

3 655 190 4,99 

4 633 350 3,26 

5 633 350 3,29 

6 683 600 8,49 

7 615 000 7,41 

8 658 670 7,38 

9 643 900 7,05 

10 678 930 3,24 

 

U zakázky č. 8 došlo k tvorbě nové znalostní báze nakupování prvků, která však 

nebyla přenesena na další projekty. 
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Graf 4 – Porovnání podílu náklad

Průměrná zajištěnost výroby tvo

Poměr jednotlivých typ

Graf 5 – Porovnání náklad

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1 2

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

1 2

 

Porovnání podílu nákladů na výkony a zajištěnost výroby z celkové

st výroby tvoří 5,9% z celkové ceny zakázky. 

r jednotlivých typů materiálů je zobrazen v grafu č. 5. 
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Pneumatická část 

Pneumatická část projektu je tvořena prvky firmy FESTO (jedná se o předepsaný 

zákaznický požadavek): 

• Pneumatické válce typu ADN, ADVUL, DNC 

• Ventilový terminál typu MPM 

• Senzory pro pneumatický válec SMT 

 

Tab. 8 – Seznam použitých pneumatických prvků u zakázky č. 8 

Předmět MJ Množství 

Šroubení LCK-1/8-PK-6 (4470) ks 6 
Válec ADN-63-10-I-P-A (536342) ks 6 
Spojka QSL-G1/8-6 (186117) ks 18 
Válec ADN-25-40-A-P-A (536257) ks 6 
Spojka FK-M8 (2062) ks 6 
Šroubení GRLA-M5-QS-6-D (193139) ks 30 
Čidlo SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D (574334) ks 51 
Spojka QSX 10 (153286) ks 10 
Upevňovací sada HNA 25 (537240) ks 12 
Redukční ventil LRMA-QS-6 ks 6 
Válec ADVUL-20-30-P-A (156863) ks 3 
Válec ADN-16-50-A-P-A (536331) ks 6 
Válec ADVUL-40-80-P-A (156893) ks 3 
Šroubení GRLA-1/8-QS-6-D (193144) ks 12 
Válec DNC-32-670-PPV-A (163304) ks 3 
Spojka FK-M10x1,25 (6140) ks 3 
Tlumič YSR-12-12-C (34572) ks 6 
Válec DFSP-32-25-S-PA (576098) ks 3 
Spojka QSY B 6-6 (153149) ks 10 
Spojka QS G1/8-8 (186097) ks 10 
Spojka QST 10 (153131) ks 10 
32E-MPM+E 
32P-SGL-R-M3AU-MGMGMMGGM3L+12TJ ks 3 
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Pneumatická část 

Zákazníkem je p
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Graf 6 – Podíl mezi strojní výrobou a katalogovými prvky
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Podíl jednotlivých typů je uveden v grafu č. 7. 
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Graf 7 – Podíl výroby z
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ešeny managementem reklamace na dodavatele, tím došlo ke ztrát

krátkodobého charakteru. 

část 

část je složená z: 

ěčové skříně a montážního panelu se svorkami

čním senzorem pro kontrolu přítomnosti dílu v pozici

Tlakovým senzorem pro kontrolu poklesu tlaku v testovacím okruhu

Kontrolkami pro indikaci chybových procesů. 

konektory HARTING pro připojení k LT BE. 

identifikace chybových procesů - shrnutí 

č. 8 se jednalo o nový koncept LTR (šuplíkový). Došlo k

znalostní báze ze starších projektů LTR (výroba, dodavatelé katalogových prvk

řenesení těchto znalostí z výběrových řízení do evidence firem, pop

ení ucelených nákupních šablon a seznamů pro další projekty LTR

rových řízení nebyly přeneseny na konstrukci). 
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ných/soustružených dílů z kovů a výpalků 

ných dílů. Nedošlo k evidenci 

enést tuto znalostní bázi na dodavatele a konstrukci. 

ešeny managementem reklamace na dodavatele, tím došlo ke ztrátě 

se svorkami. 

pozici. 

testovacím okruhu. 

TR (šuplíkový). Došlo k aplikaci 

 LTR (výroba, dodavatelé katalogových prvků). 

ízení do evidence firem, popř. 

pro další projekty LTR 

Plasty

Výpalky

Fréza/soustruh
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2.8.2 Analýza technologické části 

Volba výrobního týmu 

Optimální složení výrobního týmu – 1x strojní mechanik se znalostí problematiky 

pneumatických obvodů, 1x elektromontér. 

Volba výrobního týmu – identifikace chybových procesů 

U zakázky č. 8 došlo ke kulminaci všech profesí, což způsobilo nadbytečné zatížení 

této zakázky hodinami lidských zdrojů. 

Přejímka výrobní dokumentace 

Výrobní tým před započetím výroby jakékoliv technologie, obdrží výrobní 

dokumentaci v tištěné podobě. V průběhu realizace dochází ke změnám a úpravám, 

výrobní tým je povinen evidovat všechny změny do formuláře č. 77 Evidence změn díla 

Zxxxxx. 

Typy změn či úprav: 

• Špatná kvalita dodané strojní výroby. 

• Chyba v montáži prvků. 

• Špatná, či nemožná odladitelnost LTR. 

• Změna zadání v průběhu realizace. 

Přejímka výrobní dokumentace – identifikace chybových procesů 

Týká se konkrétně zakázky č. 8, nicméně většinu chybových faktorů je možno 

identifikovat ve většině probíhajících projektů. 

Výrobní tým obdržel dokumentaci až po kompletním objednání všech prvků. Tím 

nedošlo ke kontrole a případnému připomínkování technologie LTR. V průběhu 

realizace nedošlo k evidenci změn, vzhledem k přebytkové účasti zaměstnanců. 

Typy změn či úprav: 

• Špatná kvalita dodané strojní výroby – neproběhl reklamační procesu, tím 

nedošlo ke snížení cen. 

• Chyba v montáži prvků – neznalost konceptu nového typu LTR. 

• Špatná, či nemožná odladitelnost LTR – chyby v konstrukci. 

• Změna zadání v průběhu realizace – v technologii LTR nedochází ke změnám 

v zadání. 
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Obr. 15 – Příklad vyplněného formuláře č. 77 Evidence změn 
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Výrobní fáze 

Výrobní tým přejímá materiál k výrobě LTR. Začíná kompletací hlavního rámu a 

osazením rozvaděčové skříně. Strojní mechanik postupuje následovně: 

• Příprava hliníkových profilů hlavního rámu (řezání, vrtání, závitování). 

• Příprava strojního a pneumatického materiálu pro podsestavy a sestavy. 

• Kompletace podsestav a sestav. 

• Montáž podsestav a sestav do rámu. 

• Osazování pneumatických rozvodů (senzorika pneumatických válců, hadice). 

 

 
Obr. 16 – Testovací pozice LTR zakázky č. 8 (výsuvný šuplík) 
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V této části začíná práce na LTR elektromontér: 

• Osazení montážního panelu se svorkami do rozvaděčové skříně. 

• Připojování pneumatické senzoriky. 

• Připojování indikační senzoriky. 

• Připojování tlakových senzorů. 

• Součinnost se strojním mechanikem při kompletaci rozvodů. 

• Připojování do svorkovnicové skříně. 

• Připojování k rychlo konektorům HARTING. 

Tab. 9 – Procentuální podíl zajištěnosti a výkonů v závislosti na ceně zakázky 

Číslo zakázky 
Cena 

zakázky 
[Kč] 

Výkony 
[%] 

Zajištěnost 
výroby 

 [%] 

Výkony bez 
nákupu  

[%] 

1 725 000 12,75 4,37 8,38 

2 521 380 34,46 10,26 24,20 

3 655 190 16,89 4,99 11,90 

4 633 350 16,76 3,26 13,49 

5 633 350 17,58 3,29 14,29 

6 683 600 28,90 8,49 20,40 

7 615 000 24,15 7,41 16,74 

8 658 670 35,87 7,38 28,49 

9 643 900 22,39 7,05 15,34 

10 678 930 14,96 3,24 11,73 
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Výrobní fáze – identifikace chybových procesů 

U zakázky č. 8 došlo ke zpožďování termínů, jak ze stran konstrukce, tak ze strany 

dodavatelů strojní výroby. Tím došlo k časové ztrátě cca 2 týdny, kterou nahradil 

management navýšením počtu zaměstnanců, aktivně pracujících výrobě LTR. 

U zakázky č. 8 došlo ke změnám již vyrobených strojních dílů, z důvodu 

seřiditelnosti, dle zákaznického chladičového bloku. Nedošlo k evidenci změn, což může 

mít za následek přenesení chybovosti do opakovaného projektu, popř. koncepčně do 

projektů jiných LTR.  

 

Obr. 17 – Příklad kusovníku hlavní sestavy zakázky č. 8 
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3 Vyhodnocení analýzy, identifikace problémů 

V této části shrnu chybné procesy, které jsem identifikoval z analýz v kapitolách 
2.8.1 a 2.8.2. V tabulce 9 a 10 jsou uvedeny všeobecné identifikace, jejichž řešení je 
aplikovatelné na další zakázky LTR. V tabulce 11 je identifikace konkrétní zakázky č. 8. 

Tab. 9 – Souhrn analýz, umístění a identifikace zda existuje chybný proces (všeobecně) 

Proces Fáze Sekce Strana Grafika Chybný 
proces 

Procesní 

Nabídková   29   Ne 
Konstrukční   29 Graf 3 Ano 

Nákupní 

Zajištěnost 30 Tab 7 Ano 
Materiál pneu 32-33 Tab 8 Ne 
Materiál strojní 33-34 Grafy 6, 7 Ano 
Materiál elektro 34   Ne 

            

Technologický 
Volba týmu   35   Ano 

Přejímka PD   35 
Obr 15 

Ano 

Výroba   37-39 Ano 
 

Tab. 10 – Stručný popis chybných procesů (všeobecně) 

Fáze Sekce Stručný popis chybných procesů 

Nabídková     

Konstrukční   
Nejsou sjednoceny používané prvky -> projekty se tvoří vždy 
znovu 

Nákupní 

Zajištěnost Nejsou sjednoceny používané prvky -> výběrové řízení pro 
každý prvek zvlášť 

Materiál pneu   
Materiál 
strojní 

Kvalita dodávek, nedodržení dodacích termínů, opětovné 
obrábění již hotových dílů 

Materiál 
elektro   

      
Volba týmu   Není stanoven pravidelný výrobní tým pro výrobu LTR 

Přejímka PD   
Neprobíhá připomínkování a případné doplnění ze strany 
výrobního týmu 

Výroba   Neucelenost dodávek -> prostoje. Evidence změn 
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Tab. 11 – Stručný popis chybných procesů (zakázka č. 8) 

Proces Fáze Sekce Identifikace chybných procesů 

Procesní 

Nabídková   
Nový koncept - neexistovala cenová a 
technická šablona 

Konstrukční 
  

Nový koncept - nepřenesla se znalostní 
báze z jiných typů LTR -> bylo možno 

Nákupní 

Zajištěnost Nové prvky - nedošlo k evidenci nových 
znalostí zajištěnosti výroby 

Materiál pneu   

Materiál strojní 
Nedošlo k evidenci zlicitovaných 
dodavatelů a tvorbě dodavatelské cenové 
mapy 

Materiál elektro   
        

Technologický 

Volba týmu   
Kulminace lidských zdrojů -> nahrazení 
časové ztráty, špatné řízení 

Přejímka PD   
Kontrola a připomínkování PD před 
zadáním do nákupního procesu 

Výroba   
Úpravy již vyrobených dílů -> oprava 
kvality, úprava po konstrukci 
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4 Návrhy na zlepšení dílčích procesů 

Vzhledem k opakovatelnosti koncepčního řešení projektů, na základě jednotlivých 

analýz a identifikací chybných dílčích procesů, byly navrženy návrhy na zlepšení těchto 

procesů. 

4.1 Procesní část 

Nabídková fáze 

V případě nabídkové fáze bych navrhoval vytvoření cenové strategie pro jednotlivé 

typy LTR, vč. nabídkové šablony a obecného rozpočtu. Návrh nabídkové šablony 

přílohou A, této práce. 

Nabídková fáze – předpokládaný výstup 

Vzhledem k vytvoření nabídkové šablony a obecnému rozpočtu předpokládám 

urychlení nabídkové fáze, tzn. zmenšení nákladů režijního charakteru (náklad na 

vytvoření nabídky není započten do případné zakázky). 

Konstrukční fáze 

Přenést konstrukční proces LTR do interního prostředí společnosti. Doposud byli 

využívání externí konstruktéři, v současnosti společnost zaměstnává interního 

konstruktéra. 

Konstrukční fáze – předpokládaný výstup 

Navrhoval bych vytvoření a udržování (popř. úpravu) databáze prvků, které se 

mohou opakovat při každém projektu, tzn., unifikaci co největšího množství vyráběných 

strojních dílů. V případě opakujících se vyráběných prvků, které se však liší rozměrově, 

navrhuji konstrukci dílů ve formě polotovarů, které se dále budou upravovat dle 

aktuálních rozměrů zákaznického výrobku. 

Standardizace a vytvoření seznamu katalogových prvků – strojních, pneumatických 

i elektro (seznam vyráběných dílů, které lze unifikovat – tabulka 12, nelze unifikovat – 

tabulka 13).  
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Tab. 12 – Seznam unifikovatelných vyráběných prvků 

Typ výroby Díl Funkce 

Plast 15-S-070-0001 - Doraz 1 Vymezení pozice 
Plast 15-S-070-0002 - Doraz 2 Vymezení pozice 
Plast 15-S-070-0003 - Držák Zakládání chladiče 
Plast 15-S-070-0004 - Doraz 3 Opěrná kostka 
Plast 15-S-070-0005 - Doraz 4 Opěrná kostka 
Plast 15-S-070-0006 - Opěrná lišta Opěrná lišta 
Plast 15-S-070-0036 - Navádění Vedení do LT BE 

Výpalek 15-S-070-0013 - Držák válce Válec výsunu 
Výpalek 15-S-070-0021 - Krycí plech Kryje rozvody 
Výpalek 15-S-070-0033 - Držák Držák Hartingů 
Výpalek 15-S-070-0034 - Deska Konzola pro kolečka 
Výpalek 15-S-070-0038 - Úhelník Vyztužení konstrukce 
Výpalek 15-S-070-0040 - Boční kryt 1 Boční kryt 
Výpalek 15-S-070-0041 - Boční kryt 2 Boční kryt 
Fréza 15-S-070-0007 - Držák odměřování Odměřování 
Fréza 15-S-070-0008 - Měřící čep Odměřování 
Fréza 15-S-070-0009 - Držák razítka Razítko 
Fréza 15-S-070-0010 - Držák válce Válec razítka 
Fréza 15-S-070-0014 - Doraz Dorazová kostka 
Fréza 15-S-070-0015 - Držák tlumiče Kontra doraz 
Fréza 15-S-070-0016 - Deska pojezdu 1 Výsun šuplíku 
Fréza 15-S-070-0017 - Doraz Výsun šuplíku 
Fréza 15-S-070-0018 - Deska pojezdu 2 Výsun šuplíku 
Fréza 15-S-070-0019 - Zarážka Výsun šuplíku 
Fréza 15-S-070-0026 - Držák Pojezd těsnící hlavy 
Fréza 15-S-070-0037 - Aretace Aretace LTR v LT BE 
Fréza 15-S-070-0042 - Rozváděcí kostka Rozvod vzduchu 
Fréza 15-S-070-0043 - Kostka Připojení IFM PNxxxx 

 

Katalogové prvky elektro jsou využitelné pro všechny LTR, je možno domluvit 

s dodavatelem prvků konsignační sklad 

Katalogové prvky pneumatiky se opakují z 80%. Zbývajících 20% se liší ve zdvihu 

pneumatických válců (standardně odměřování a přítlačné válce). Optimální je 

objednávat najednou -> projektová cena s větším rabatem. 

Katalogové prvky strojní 50-50, rozdíl rozměrový, dle dispozic chladiče (těsnící 

kroužky, lineární vedení).  
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Tab. 13 – Seznam neunifikovatelných vyráběných prvků 

Typ 
výroby Díl Funkce Proč nelze unifikovat 

Plast 15-S-070-0024 - Kroužek Navádění hrdla chladiče Dle velikost hrdla 
Plast 15-S-070-0011 - Tlačný kus Upínač chladiče Mění se tloušťka chladiče 
Plast 15-S-070-0036 - Zarážka Proti odejmutí bloku Mění se tloušťka chladiče 

Výpalek 15-S-070-0039 - Krycí plech 1 Zadní kryt LTR Dle dispozic kójí šuplíku 
Výpalek 15-S-070-0063 - Horní kryt 1 Strop LTR Dle dispozic kójí šuplíku 
Výpalek 15-S-070-0064 - Horní kryt 2 Strop LTR Dle dispozic kójí šuplíku 
Výpalek 15-S-070-0065 - Horní kryt 3 Strop LTR Dle dispozic kójí šuplíku 
Fréza 15-S-070-0020 - Deska Základová deska Dle rozměrů chladiče 
Fréza 15-S-070-0023 - Deska Těsnící hlava 1 Dle pozice hrdla 
Fréza 15-S-070-0025 - Těsnící příruba Těsnící hlava Dle velikost hrdla 
Fréza 15-S-070-0029 - Těsnící hlava Těsnící hlava Dle velikost hrdla 
Fréza 15-S-070-0030 - Těsnící válec Těsnící hlava Dle velikost hrdla 
Fréza 15-S-070-0031 - Redukce Těsnící hlava Dle velikost hrdla 
Fréza 15-S-070-0032 - Deska Těsnící hlava 2 Dle pozice hrdla 

Těsnění 15-S-070-0028 - Těsnění Těsnící hlava Dle velikosti hrdla 

Nákupní fáze 

Při přejímce projektové dokumentace (konstrukce -> nákup), dojde ke schválení 

správnosti provedení. Odpovědnou osobou za přejímku projektové dokumentace bude 

příslušný projektový manažer. Proběhne operativní konzultace projektu s výrobním 

týmem, před předáním dokumentace nákupu. 

Již před schválením projektové dokumentace, dojde k první fázi výběrového řízení, 

formou poptávání dodávek. Nákup bude vycházet z databáze prvků u stálých 

dodavatelů, se kterými budou sjednány rámcové smlouvy, popř. písemné dohody o 

cenách jednotlivých prvků. 

Pro zlepšení procesu byl vznesen požadavek na zavedení systému KANBAN u 

vybraných prvků, viz tabulka 14. 

Tab. 14 – Předpokládané prvky pro zavedení systému KANBAN 

Sekce Díl Funkce 

Elektro Konektor Harting Připojení k LT BE 
Elektro Svorka Propojení senzoriky s Hartingem 
Elektro Ovladací prvky Signalizace OK/NOK 
Elektro Senzory Senzorika 
Elektro Kabeláž s konektory Rozvody 

Pneumatika Pneu hadice Rozvody 
Pneumatika Šroubení Připojení média do válce 

Strojní Spojovací materiál   
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Nákupní fáze – předpokládaný výstup 

Vzhledem ke sjednocení strojní výroby i katalogových prvků, dojde ke snížení 

nenormativních časů pro zajištěnost dodávek, tzn. snížení nákladů. 

Podmínky pro efektivní proces nákupu: 

• Komplexnost projektové dokumentace -> skutečné stavy dokumentací. 

• Udržování systémových nástrojů -> evidence změn a sledování termínů. 

• Rámcové smlouvy, popř. písemné dohody o přerozdělení unifikovaných 

vyráběných prvků dodavatelům -> nastavení cenové hladiny. 

• Kontrola kvality dodávek -> reklamace vadných kusů (nezatížení interní výroby). 

Výroba strojních prvků 

Vstupní kontrola dodaných prvků (vizuální kontrola, měření, funkční testy). Využívat 

dodavatele, kteří dodržují zásady systému managementu kvality (dále QMS) a sytému 

environmentalistiky (dále EMS). 

Výroba strojních prvků – předpokládaný výstup 

Předpokladem je zajištění výroby ve správné kvalitě, ve správném množství, ve 

správný čas a za správnou cenu (převzít částečně metodiku Just-In-Time). 

.
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4.2 Technologická část 

Volba týmu 

Výběr zaměstnanců, kteří budou přiděleni ke každému projektu LTR. 

Volba týmu – předpokládaný výstup 

Na základě znalostní a zkušeností dojde k urychlení a zefektivnění výrobního 

procesu LTR. 

Přejímka výrobní dokumentace  

Přejímka výrobní dokumentace proběhne vždy před předáním nákupnímu oddělení. 

Výrobní tým doplní případné poznatky, konstrukce aktualizuje projektovou dokumentaci 

a po finálním schválení vedením dojde k předání nákupu. 

Přejímka výrobní dokumentace – předpokládaný výstup 

Nákupní oddělení obdrží k dalšímu procesu kvalitně zpracovanou a doplněnou 

projektovou dokumentaci, tím dojde k zefektivnění dodávek ve smyslu neobdržení 

neshodných výrobků. 

Výrobní fáze 

Nákup zajistí včasnost a ucelenost dodávek, v potřebné posloupnosti (rám, 

základové desky, lineární vedení, pneumatika ….). Na základě přejímek materiálu, a po 

kontrole kvality, dojde k evidenci v systému a následnému vyskladnění prvků pro 

výrobní tým (formulář č. 57 – Sledování výroby). 

Výrobní fáze – předpokládaný výstup 

Správnou funkcí nákupního oddělení nedojde k narušení kontinuálního 

harmonogramu realizace projektu LTR. 
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5 Zhodnocení přínosu práce 

V případě zavedení kaizenů, metodických pokynů a systémových nástrojů, které 

jsou uvedeny v kapitole 4, předpokládám ziskovost opakované zakázky č. 8 cca 10% 

(náklad na projekci 0% není zahrnut do odhadovaného zisku).  

Výrobu LTR se ziskem 15 – 20% považuje vedení společnosti za přínosné zakázky, 

které bude společnost nadále realizovat. 

Navržené změny přispějí ke sjednocení procesů, unifikaci komponent, zlepšení 

efektivity konstrukce a nákupu. V případě dodržování navržených standardů dojde ke 

snížení nákladů na výrobu LTR.  

Vedení společnosti bylo seznámeno s konceptem celkové změny přístupu 

k zakázkám LTR a tento koncept byl schválen jako potencionálně přínosný. Postupně 

dochází k aplikaci systémových kroků pro vylepšení výrobního procesu LT přípravku. 
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