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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je zlepšení hodnocení kvality technologických procesů 

v systémech řízení výroby. Diplomová práce vychází nejprve z výrobních poznatků a postupů 

výrobních procesů. V další oblasti se již věnujeme samotné analýze problémů, s kterými se 

potýkáme. Budou vidět výsledky analýzy, které nám dají hodnotné informace o postupu 

v hodnocení kvality a vad daného produktu tedy kola. Jsou uvedeny problémy, které jsme se 

snažili vyřešit. My jsme vyřešili náš problém tak, abychom dokázali taktéž identifikovat 

produkty a zlepšit proces značení na takovou úroveň, abychom v tom měli dostatečný přehled. 

Pak se taktéž zaměřujeme na využití nástrojů pro zlepšování kvality a hodnotících procesů, kde 

je vidět, které nástroje jsou důležité pro hodnocení kvality výroby. Finální částí je návrh 

automatizovaného systému, kde je uvedeno, jakým způsobem se to dá udělat tak, aby procesy 

využívání nástrojů pro zlepšování kvality a procesy hodnocení vad byly na mnohem lepší 

úrovni a byly zautomatizovány. 

 

Klíčová slova: vada, kvalita, automatizovaný proces, zlepšení procesu 

 

 

Abstract 

 

 The main goal of diploma thesis is improvement of quality evaluation of technological 

processes at systems of production management. Diploma thesis at the first contain from 

knowledges of production and from procedures of production processes. In the next field we 

are dedicated analysis of problems itself, which we are solving. Results of analysis will be seen, 

which give us valuable informations about evaluation procedure of quality and defect of product 

which is the wheel. There are stated problems, which we tried to solve. We solve our problem 

to prove, that we can also indentificate products and improve proces of marking on that kind of 

level, where we want to have sufficient overview. Then we are also focusing on using tools for 

improving of quality and evaluation processes, where it can be seen, which tools are important 

for evaluation of quality production. Final part is proposal of automation system, where is 

stated, how to do that to ipmrove quality of processes by using tools and processes of evaluation 

defects and to automated processes. 

 

Key Words: defect, quality, automated proces, improving of process 
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Úvod 

 

 Cílem diplomové práce je zlepšení hodnocení kvality technologických procesů 

v systémech řízení výroby. Diplomová práce vychází nejprve z výrobních poznatků a postupů 

výrobních procesů, kde můžeme vidět, jakým způsobem jsou řešeny jednotlivé postupy a cíle 

výroby technologických procesů. Taktéž je důležité, abychom znali správné postupy jak 

například analyzovat dané problémy a je kladen důraz také na vztahy v oblasti cílů výroby. 

 V další oblasti se již věnujeme samotné analýze problémů, s kterými se potýkáme. 

Budou vidět výsledky analýzy, které nám dají hodnotné informace o postupu v hodnocení 

kvality a vad daného produktu tedy kola. Je zde zobrazeno jakým způsobem, se značily 

výsledné vady na centrech, a jak je tedy hodnotili i operátoři na centru. Bude tedy ukázáno i 

zlepšení v tomto procesu hodnocení vad a jejich klasifikace. Jsou uvedeny problémy, které jsme 

se snažili vyřešit a jakým způsobem jsme vyřešili náš problém tak, abychom dokázali taktéž 

identifikovat produkty a zlepšit proces značení na takovou úroveň, abychom v tom měli 

dostatečný přehled. Díky těmto věcem jsou v této části uvedeny nové systémy analýzy vad a 

nové systémy formulářů. Dále se zaměřujeme na využití nástrojů pro zlepšování kvality a 

hodnotících procesů, kde je vidět, které nástroje jsou důležité pro hodnocení kvality výroby. A 

taktéž se zabýváme následně algoritmizací procesů, což nám ukáže, jaké nedostatky jsou 

v technologickém procesu a na co je potřeba se zaměřit. 

 Finální částí je návrh automatizovaného systému. Kde je uvedeno, jakým způsobem se 

to dá udělat tak, aby proces využívání nástrojů pro zlepšování kvality a proces hodnocení vad 

byl na mnohem lepší úrovni a byl zautomatizován. Je zde zobrazeno grafické prostředí, do 

čehož lze zapisovat výsledná data, která budou sloužit k vyhodnocení. Taktéž je ukázán návrh 

prostředí, ve kterém bude daný systém fungovat. Na základě těchto věcí je taktéž zobrazen 

princip, jakým způsobem se bude daná věc chovat, jak to může celé fungovat jako proces a jak 

to může razantně vylepšit kvalitu ve výrobních procesech. Posledním článkem, který bude 

uvedený, je nástroj Business Intelligence, který nám umožní daná data z průmyslových systémů 

zpracovat do efektivnější podoby.  
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1. Funkcionalita systémů řízení výroby 

 

Výroba v rámci podniku nám slouží k vytváření nemateriálních i materiálních statků, 

což souvisí s tržní poptávkou. My se budeme především zajímat o materiální statky. 

S konkrétním výstupem je spojena produkce zboží. Výstup však může vzniknout pouze tehdy, 

pokud se vstupní faktory, tedy hlavně materiál podrobí transformačnímu procesu. Pokud má 

výrobní neboli transformační proces přispět k žádoucí přeměně materiálu v konečný produkt, 

je vyžadována realizace, ve které působí lidské výkony, tedy pracovní síly a síly prostředků 

podniku (přípravky, počítače, nástroje, stroje, atp.). [1] 

Pochopení funkcionality systémů řízení výroby si vyžaduje znalosti o pojmech a 

nástrojích výrobního managementu. To znamená, že výrobní management má na starost 

rozpracování daných úkolů a poskytuje řídící veličiny pro fyzické systémy tvorby. Tyto 

veličiny se týkají zejména vyráběného množství, zadávání termínů a odvodů jednotlivých 

operací či dávek. Dále zajišťuje zpětnou vazbu z hlášení výrobního fyzického procesu, který 

můžeme označit za řídící kruh. Dovede porovnávat skutečnosti a plány a dle toho se příslušně 

rozhoduje. Na obr. 1 je znázorněn vztah mezi fyzickým procesem výroby a managementem 

výroby.[1]

 

Obr. 1 Znázornění vztahu mezi fyzickým procesem a managementem při řízení výroby [1] 
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1.1 Řízení výroby a logistika 

Pokud se zaměříme na rozsáhlý způsob realizace výkonů, musíme si uvědomit, že nejde 

pouze o řízení vnitropodnikového zboží a materiálu, ale také o řízení pohybu výrobků a 

materiálů od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracovní centra, taktéž jako polotovarů a 

výrobků z podniku a pracovních center k zákazníkovi. Všechny úkoly, o kterých mluvíme, jsou 

zahrnuty pod komplexním pojmem řízení výroby a logistiky. Řízení výroby představuje 

integrující prvek pro řadu různých poznatků z oblasti vědy a techniky. Jedná se např. o 

statistiku, operační výzkum, informatiku, matematiku, psychologii, sociologii, ekonomiku 

práce a taktéž hygienu a právo, atd. Logistiku řada autorů pojmenovává jako formování, 

integrované plánování, kontrolování a provádění informačních a s nimi spojených hmotných 

toků od dodavatele do podniku i naopak a uvnitř podniku. [1] 

Všechny tyto pojmy jsou nezbytné pro komplexní vytváření logistických systémů, a 

proto je náročné udělat pevnou čáru, která oddělí management výroby od managementu 

logistiky. Transformace jejich vstupů a výstupů ve výrobním procesu tvoří podstatnou část 

logistiky jako systém řízení výroby. Systém řízení výroby by měl být např. konfrontován 

s manipulačními a skladovacími systémy a naopak, protože to vyžaduje komplexní řešení 

v rámci podniku. Funkci logistiky můžeme chápat jako průřezovou. K typickým úkolům 

logistiky patří např. dodání materiálů od dodavatelů, příjem zboží podnikem, zařazení materiálů 

do výroby nebo do skladu určeného pro nákup (nákupní logistika), doprava polotovarů mezi 

výrobní úseky (vnitropodniková logistika) nebo dodání zboží zákazníkovi (odbytová logistika). 

Všechny transportní procesy jako udržování, obměna materiálu, balení a skladování jsou 

zahrnuty do logistiky. Mezi nabídkou a poptávkou dochází obecně k přemostění časových, 

materiálních a prostorových rozdílů. Podniky mají nejen k dispozici vlastní logistické 

prostředky, ale také podniky služeb, které jim zajišťují skladování, dopravu, kompletování, 

přepravu zboží apod. Musíme pamatovat na to, že existuje spojení v oblasti nákupu a odbytu, 

což reprezentuje následující obrázek 2. [1] 
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Obr. 2 Vztah řízení výroby a logistiky [1] 

 

1.2 Výrobní proces 

Výrobní proces můžeme obecně členit do tří fází, které jsou schematicky znázorněny na 

obrázku 3. 

Fáze výrobního procesu: 

1. Fáze předvýrobní (název využívaný v praxi, ale můžeme užít také přesnějšího 

názvu, a to tzv. předzhotovující fáze, zahrnující vyrábění základních dílů, tj. tváření, 

obrábění atp.). 

2. Předmontáž (můžeme nazvat také jako tzv. zhotovující - výroba sestav a základních 

podsestav atp.). 

3. Montáž (neboli dohotovující fáze: výroba finálních výrobků). 

V našem případě, kterým se budeme zabývat v praktické části, se bude jednat o obrábění 

tedy o předvýrobní fázi, nicméně u nás nebude platit předmontáž, jelikož se budeme zabývat 

výrobou a problematikou pouze jednoho typu výrobku, u kterého po obrobení provádíme finální 

práce, jako jsou vzhledové úpravy obrobeného kusu, testování a také opravujeme kusy, které 

nebyly dostatečně obrobeny či které jsou nevyhovující pro předání zákazníkovi. [1] 
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Obr. 3 Schématické znázornění fází výrobního procesu [1] 

 

1.3 Tok materiálů v průběhu fází 

V rozloženém schématu je vidět několik cest, které značí tok daných materiálů mezi 

jednotlivými fázemi: 

1 - Tok surovin                                                                           Polotovary vlastní výroby 

2 - Tok nakupovaných polotovarů                                             Hotové výrobky 

3 - Tok nakupovaných výrobků 

Dalším příkladem, kdy můžeme rozlišit fyzický a řídící proces z hlediska jednotlivých 

na sebe navazujících výrobních fází, si uvedeme příklad z automobilového průmyslu. Řídící 

okruhy jsou zobrazeny na obr. 4.  
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              Materiálový tok                    Informační tok 

Obr. 4 Příklad automobilového průmyslu s řídícími okruhy [1] 

Na základě uvedeného příkladu hovoříme o následujících výrobních fázích: 

- výroba karoserií (od lisování po lakování), 

- výroba převodovek a motorů v mechanickém provozu, 

- kooperace nebo výroba speciálních dílů, jako jsou díly z umělých hmot, sedačky 

atd., 

- finální montáž. 

V našem případě se vyskytujeme sice v automobilovém průmyslu, ale jelikož vyrábíme 

pouze jednu část automobilu a tedy kola, tak se u nás vyskytují jiným způsobem procesy a 

můžeme u nás zahrnout taktéž obrobnu, lakovnu, slévárnu, což jsou jednotlivá stanoviště, která 

spolu kooperují tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku a kvality daného výrobku. U 

řídicích okruhů můžeme rozlišit dva okruhy. [1] 
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1. Okruh orientovaný na zákaznické zakázky (řídící okruh) 

Na základě zakázek zákazníků probíhá proces konečné montáže. Skutečnost napovídá 

tomu, že zákazníci mají opravdu širokou volbu možností (klimatizace, vnitřní vybavení, typ 

motoru atd.), a taky mnohdy problém, jak moc dopředu předkládají své požadavky. Je 

neekonomické v daném případě vytvářet zásoby dokončených výrobků. Pokud chceme určovat 

plán pro montáž, měli bychom vycházet z kapacity montážních pracovišť v daném časovém 

období. Další věcí je sledovat, jestli se na montáži vyskytují potřebné stavební části a díly. 

Současně s tímto by měl být zajištěn přísun součástí z předchozích fází sloužících pro výrobu. 

Taková koordinace může mít průběh takový, že procesy předcházející montáži se určují teprve 

tehdy, když je definitivně určen program pro montáž. Potom hovoříme o zajištění vstupů 

synchronizovaně s výrobou (což vytváří koncepci just-in-time). Tohoto principu se může využít 

nejenom u externích dodávek, ale i v rámci jednotlivých stupňů výroby. Navazující stupeň 

určuje výrobní úkol pro předcházející stupeň. Svoji konkrétní potřebu mu navazující stupeň 

signalizuje. Princip se může zakládat na různých přístupech: 

- Přístup rámcové dohody (což souvisí se skupinou výrobků s delším předstihem, na 

které jsou kladeny kvartální požadavky, kde jsou tyto požadavky potom postupně 

upřesňovány ve sjednaných termínech). 

- Přístup rámcové zakázky od odběratele na dodavatele (jedná se o pevně stanovené 

kvartální objednávky s termíny dodávek, což je možno měsíčně upřesňovat). 

- Přístup přímé odvolávky odběratele (která odpovídá místu a termínu, které určuje 

odběratel). 

Příkladem pro automobilový průmysl můžou být např. typické subdodávky u sedadel 

atd. [1] 

2. Okruh orientovaný prognosticky (řídící okruh) 

Na základě očekávání poptávky je založeno řízení. Na základě plánu postaveného podle 

této předpovědi pracují jednotlivé výrobní úseky. Ovšem ne podle konkrétních zakázek. 

Založení systému se především týká výroby podsestav a dílů, jež jsou skladované. Pokud se 

konkrétní zákaznická zakázka objeví, musí se prověřovat pohotovost a dle toho se pak volí 

termín, kdy bude daný výrobek dodán. [1] 
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Obr. 5 Typy rozhodnutí při řízení výroby [1] 

Všemu tomu musí však předcházet rozhodnutí výrobního managementu o struktuře 

výkonů v dlouhodobém plánovacím horizontu (obr. 5 ukazuje typy rozhodování v rámci 

vlastního výrobního procesu), což můžeme zejména definovat níže uvedenými otázkami: 

- V jakých variantách a jaké výrobky by měly být dlouhodobě vyráběny? 

- Za pomocí kterých technologických (výrobních) procesů? 

- Jaký budeme potřebovat rozsah kapacit strojů, pracovníků a zařízení? 

- Jaký má být stupeň univerzálnosti, struktura či stupeň individuálnosti? 

- Kterých a kolik dodavatelů bude potřeba? 

- Které části mohou být převedeny do bezprostřední korporace nebo na dodavatele 

(outsourcing)? 

Management výroby obecně představuje komplexy dvou úkolů: 

1) Funkce odborné – tyto funkce zajišťují v první řadě plnění věcných úkolů, 

k čemuž je potřeba se správně rozhodnout při plnění úkolů, které řeší daný problém a 

dále je zapotřebí zajistit implementace rozhodnutí již provedených. 

Konkrétně se může jednat o: 

- prosazování a stanovení cílů, 

- analyzování problému, 

- zajištění patřičné realizace opatření, 

- plánování a volbu příslušných opatření, 



9 
 

- kontrolu nad výrobou 

- a následně revizi cílů, analýzu zjištěných problémů atd. 

 

2) Personální funkce – jsou to funkce, jež zajišťují plnění podstaty managementu, tj. 

plnění daných cílů získávanými pracovníky, zvyšování jejich odpovědnosti a jejich rozvoj. 

Konkrétně se zabývá: 

- dalším vzděláváním pracovníků a přípravou, 

- tím, aby byla dostatečná motivace pro pracovníky, 

- vlastním rozmístěním pracovníků tak, aby každý měl své vlastní místo v rámci 

procesu. 

Na fáze manažerského procesu můžeme nahlížet jako na tvorbu záměru a prosazování záměru. 

Především plánovací činností se realizuje tvorba záměru, kterou můžeme chápat jako fázi 

analýzy, rozhodnutí a hodnocení. Vlastními metodami řízení se realizuje prosazování záměru, 

jako fáze realizace, zajištění dalšího vývoje a kontroly. Tuto myšlenku blíže konkretizuje 

tabulka 1. [1] 

Tabulka 1 Charakteristika řídícího procesu [1] 

1.4 Cíl řízení výroby 

Orientace na společný cíl musí být charakterizována a srozumitelně vyjádřena tak, aby 

odpovídala v podnikové hierarchii příslušnému stupni, nejen pokud se jedná o odborné 

zaměření, ale i pokud jde o znalosti dalších vazeb, stupeň kvalifikace v rámci podniku apod. 

Pro fungování systému lidských činností i v elementárních případech, to znamená pro systémy, 

které plní vždy funkci společenských procesů, kde tzv. řídicí informace mají primární význam. 

Nemůžeme očekávat, že stanovené cíle mohou vždy (či alespoň pravidelně) být kompletně 

realizovány jako samovolný výsledek podnikových různorodých aktivit, byť organizačně 

Tvorba 

záměru 

(plán) 

analýza problému cíl, rozsah výkonů, alternativy, omezující podmínky 

hodnocení propočty alternativ, stupeň plnění cíle 

rozhodnutí výběr alternativy a upřesnění z hlediska provozu 

Prosazení 

záměru 

(řízení) 

realizace rozpracování postupu, prosazování úkolů 

kontrola odchylky od cílů 

zajištění opatření ke snížení odchylek či revizi cílů 
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zřetelně uspořádaných. Při nepřetržitém usměrňování všech podnikových aktivit k danému 

podnikovému cíli se může uskutečňovat požadované plnění společné funkce. [1] 

Z hlediska vrcholového podnikového managementu patří k těmto rozhodnutím a 

zásadním informacím především určení podnikové politiky pro dlouhodobější výhled 

základních podnikových cílů. Tímto můžou být další cíle vyvolány. Může se jednat např. o 

taková rozhodnutí jako je získávání podnikových nových kapitálových součástí, změna právní 

normy, fúze s jiným podnikem, změna sídla podniku apod. S tímto souvisí základní jednotky 

podniku a jejich koordinace, pokud se jedná např. jednotlivých filiálek, ale stejně tak i o 

koordinaci nákupu, odbytu, základních činností, financování, výrobu atp. Výchozímu cíli musí 

být podřízeno postavení dílčích cílů, ke kterému dochází v rámci koordinace jednotlivých 

podnikových okruhů. Koordinace, kde se vyskytují chyby, může vést k chybné produkční 

politice, která je rozdílná od prodejní. Dále jde o to určit základní směry personální politiky, 

včetně podnikové sociální politiky, mzdové politiky a zásadní opatření z hlediska ochrany 

životního prostředí, rozhodování o obchodních případech zásadního významu atp. [1] 

K nejdůležitějším – zásadním – úkolům managementu patří především vydání 

základních řídících vrcholových informací, tedy základní cílová rozhodnutí v rámci podniku – 

určit cíle. Tato zásadní rozhodnutí podnikové politiky a strategie, jak již bylo řečeno, se nedají 

delegovat na nižší úrovně. Realizování těchto podnikových rozhodujících cílů musí být nadále 

zajištěna vlastním instrumentáriem, které tvoří organizace, plánování, kontrola. K odvozování 

dalších cílů dochází v rámci plánování a organizace – cílů, které odpovídají příslušné úrovni 

managementu – jakož i k realizaci a určování opatření, jež vedou ke splnění originálních 

podnikových cílů. Přirozeně neustále pod dohledem jsou vytvořená pravidla chování pro úkoly 

dané plánovacími postupy a organizací řízení a v rámci těchto nástrojů. Určení organizace a 

postavení plánu ještě samo splnění cílů nezajistí. Právě zde se projevují všechna specifika, jež 

jsou daná činnostem lidí – ať již na úrovni výkonných či řídících pracovníků. Pokud se vytvoří 

podnět, který je věcný pro určitou aktivitu, pak tento podnět vyvolá individuální specifické 

odezvy nejprve u člověka, který rozhoduje. Jeho zájmy, představy, osobní postoje se pak v jisté 

míře promítnou do rozhodnutí, které jsou příkazem k činnostem podřízeným. Na všech 

úrovních rozhodování – také podřízení jsou ve svých činnostech stále ovlivňováni svými 

ustálenými názory, stanovisky, ale i potřebami a osobními zájmy, dokonce i charakterem a 

předsudky, popř. jsou ovlivňováni mezemi svých schopností. A konečně i realizace 

stanovených úkolů v různých rozhodovacích úrovních je dále ještě ovlivněna potřebami, 
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osobními zájmy, předsudky i nedostatky, popř. názory člověka, který vykonává dané funkce, 

resp. lidí, kteří vykonávají dané funkce. [1] 

Takže finální výsledek celého procesu – taktéž právě vlivem působení lidských 

účastníků celého průběhu potřebných aktivit – se vždy víceméně liší od očekávání, jež jsou 

vyvolány prvotním podnětem. Takto daná skutečnost vytváří specifické nároky také na 

kontrolní činnost, jejímž úkolem je: srovnávat realizované výsledky celého procesu s výsledky 

požadovanými, potřebnými, resp. očekávanými, hledat příčiny (při tom, když se zjistí odchylky 

skutečnosti od požadavků) na všech místech, kde se mohl uplatnit deformující vliv potřeb, 

individuálních zájmů a dalších pohnutek účastníků kontrolovaného procesu. Je k tomu nutno 

ovšem dodat, že uvedený, na pohled ne moc povzbudivý popis skutečnosti, působí s tak 

samozřejmou přesvědčivostí, že se připomínka může jevit skoro zbytečnou, že ani výkon 

kontrolních činností nemůže být prost vlivu omylů, důsledků, potřeb, zájmů, aspirací, popř. 

osobních hledisek omezených schopností vykonavatelů kontroly. Jak se dá řešit tento 

pesimistický pohled? Především je potřeba si uvědomit, že v podmínkách podniku fungujícího 

svobodně v tržním hospodářství bude ve formách přímého řízení vždy vlastník rozhodovat 

s úzkostlivým zájmem o uplatnění vskutku věcného, vlastní emocionalitou poznání 

nedeformované skutečnosti. [1] 

Zájem podnikatele v jednoduchém řízeném systému je ovlivňován podstatně důraznou 

váhou skutečnosti, že při neodpovídajícím rozhodnutí o skutečném stavu daných okolností bude 

ten, kdo rozhoduje, postižen osobní ztrátou. Kdežto rozhodování založené na správném a 

úplném poznání slibuje osobní zisk. Takže veškerá emocionalita podnikatele tu je přímo a 

mobilizována stále k plnému soustředění na úplné a správné – např. i nákladné poznávání 

skutečnosti. A také na plné uplatnění všech, často draze získaných poznatků o skutečnosti 

v řídících příslušných činnostech. Podmínky složitější jsou tam, kde není bezprostřední 

souvztažnost mezi jednoznačným osobním zájmem a rozhodováním jednotlivého podnikatele, 

tj. při řízení společenských rozsáhlých procesů. Poněvadž četnost prvků, složitých vnitřních 

vazeb a článků tu podstatně znejasňuje a zčásti přímo potlačuje účinnost lineárních 

souvztažností následků a příčin a zároveň také poskytuje mnohotvárné a četné kompenzační 

příležitosti. To právě vytváří přímo nutnost a podmínky tzv. stochastického pojetí řízení – při 

němž pouze zcela nemnohé podmínky a meze jsou nepřekročitelné, resp. nedotknutelné. Je 

třeba vycházet dále z toho, že management je interdisciplinární záležitostí. Je uměním využívat 

příslušné vědy a teorie ke složitosti dané situaci. Řízení jako systémový přístup vyžaduje a 

praxe současně vychází z dané situace a bere v úvahu i nepředvídané okolnosti. Věda, která 
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podporuje management, není exaktní, ale značně nepřesně a mnohdy i poměrně obecná, 

shromažďuje zkušenosti, které nabízí k řešení. Úspěch v řízení procesů určených pro společnost 

má silnou vazbu na lidského činitele. Kvalitní manažerská práce vyžaduje tedy nejen získání 

praktických zkušeností, poznání vědeckých základů, ale i určitou sumu osobních vlastností, 

talentu vést lidi a schopnost komunikace. [1] 

Chování účastníků příslušných pracovních aktivit (vykonávacích i řídících) se odchyluje 

od předepsaného chování vždy a všude, ale vždy trochu jinak; tedy v různém směru i v různé 

míře (nepříznivě i příznivě). Přičemž samozřejmě cílem managementu je alespoň relativní 

optimalizace tohoto faktoru a za tímto účelem jsou stále znovu a znovu hledány takové 

okolnosti, které jsou specifické a vyvolávají zpravidla nebo vždy konkrétní (optimální anebo 

poruchové) projevy činitele lidského a které také určují v jisté míře skutečnou kvalitu chování 

účastníků při konkrétních situacích (v dílně apod.). Pokud zjistí kontrola, že cíle podniku 

nemohou být dosaženy, pak lze najít dvě východiska: 

1. buď změnit cestu k tomu, abychom dosáhli cíle, nebo – když ani při změně cesty 

není jistota dosažení cílů, 

2. přizpůsobit stanovené cíle stavu změněnému, čímž se nově vyjasňují cíle – tvorba 

cílů „v průběhu“. 

Všem účastníkům řízeného procesu musí být dáván neustále jednoznačný a jasný pohled 

na řízenou skutečnost – ale současně je třeba zajistit poznání jejich zpětného pohledu a přijímat 

jejich názor. Přihlížení ke shodě mezi schopnostmi řízeného procesu všech účastníků a 

vykonávanou prací, jakož i ke shodě se všemi cíli jako celku, je jedním ze základních úkolů, 

které zajišťuje management. [1] 

Pro utváření cílů podniku má rozhodující význam systém hospodářský, ve kterém se 

nachází podnik. Zatímco v centrálně řízeném hospodářství to mělo být na základě principu 

determinovaného postavení výkonů, stanovení cílů – tedy organizační princip, pak v rámci 

tržního hospodářství vedení podniku rozhoduje výhradně samo o způsobu a množství svých 

výkonů, tedy i o cílech, které již jsou dosaženy. Jde tedy o princip hospodaření se ziskem – 

autonomní princip.  Je zřejmé, že v ziskově orientovaném hospodaření bude obecně základním 

cílem dosažení zisku, kde není třeba tuto skutečnost podrobněji zdůvodňovat. Lze však jíž 

rozvádět okolnosti, které s touto snahou v praxi souvisí. Dosahování maximálních cílů 

vyžaduje především z hlediska managementu: 
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- jednání racionální „homo economicus“, 

- dostatek informací u vstupu, 

- přizpůsobivost, která je neutuchající. 

Konkrétní analýza podnikové situace může vyžadovat volbu i jiných monetárních cílů 

(likvidita, rentabilita aj.), ale stejně tak i nemonetárních cílů (získání další skupiny zákazníků, 

udržení image znaky, udržení pozice na trhu, to vše třeba i za cenu určitého snížení zisku). Bude 

podstatné, jakým způsobem umí vedoucí pracovník informace využívat, jakým způsobem je 

dovede použít také v daném čase. [1] 

 Tabulka 2 Koaliční partneři u tvorby podnikových cílů [1] 

 

Vždy se člověk rozhoduje většinou v pravidlech nejistoty, je při tom ovládán osobními 

cíli a předpoklady, které většinou souhlasí s jeho rozhodnutími ohledně podniku. Odmyslíme-

li si, že pojem velikost zisku, je pro nás bezobsažný, pak hraje dále významnou roli otázka času 

– takzvaně volba cílů z hlediska dosažení zisku ve smyslu dlouhodobém nebo krátkodobém. 

Poznání základních cílů podniku nemůže být osobní záležitostí, ale výsledkem kroků, které jsou 
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multiosobní, a při kterých řada lidí spolupracuje v podniku. Výsledkem procesu podkladového 

jsou návrhy cílů, které pak jsou vrcholovým vedením zpracovány variantně. V podmínkách, 

kde vedení samotný vlastník nezajišťuje, jde o osoby povolané (podnik manažerský), vedle 

kterých pak stojí vlastnící (např. u společnosti zaměřené na akcie), kteří ve skutečnosti jsou 

odloučeni od podniku, i když mají zájem uplatňovat svá vlastnická práva u rozhodování. 

Dalšími podílníky na rozhodování v oblasti cílů mohou být zásadní věřitelé, zákazníci, případně 

i bankovní organizace. Tab. 2 ukazuje schematicky externí a interní partnery, kteří se podílejí 

na „koalici“ u vytváření cílů. [1] 

Tvorba cílů je výsledkem procesu, který je pak systémem cílů podniku, nikoliv 

jednotným cílem. Proces tvorby cílů nemůže být za uzavřený považován, jestliže nejsou 

vytvořeny postupné cíle pro jednotlivé stupně managementu. Stejně tak bude takový systém 

pouze formální, jestliže není odrazem specifických podnikových předpokladů – takzvaně nejde-

li o cíle skutečné. Aby cíle, jež jsou součástí tohoto systému cílů, mohly být skutečně 

jednoznačné, musí být určena jejich dimenze, kde musí být definován: 

- obsah cíle, 

- rozsah cíle, 

- časové ohraničení cíle. 

Také by mělo být definováno jejich postavení v systému cílů, kde se hodnotí zařazení 

jednotlivých cílů – tj. existujících cílů vedle základního cíle – na základě: 

- účelových a zprostředkovaných vztahů mezi cíli, 

- relativní váhy cílů. 

Praktické řešení je jednak pro jednotlivé řídící hladiny v systému odvozování cílů, 

jednak ve vztahové analýze „prostředek-účel“.  Schematické vyjádření má tady znázornit, jak 

se mění jednotlivé cíle z hlediska jednotlivých hladin managementu, tj. od top (vrcholového) 

managementu přes middle (střední) management až po lower (nejnižší) management. Příklad 

odvozování najdeme na obr. 6. [1] 
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Obr. 6 Příklad odvozování cílů [1] 

Odvozené jednotlivé cíle ve své podstatě zajišťují hlavní cíl, avšak mohou ho přibližovat 

období krátkodobějšímu a zejména pak jej zaměřují na relativně samostatnou odbornou, 

jednostrannou problematiku daného okruhu podnikových funkcí. Jako příklad dále může sloužit 

neznázorněná větev odvozování cílů, vedená např. přes funkční okruh zabývající se prodejem. 

Základní cíl udržení nebo zvýšení zisku, jakož i zvýšení rentability, je reprezentován zvýšením 

obratu z hlediska vlastního prodeje. Na prodejní funkci má potom vliv řada dalších dílčích 

činností (příklad se v pojetí marketingu rozrůstá do velké řady dílčích cílů), z nichž vyjímáme 

např. vylepšení prodejního systému, snížení cen, změny sortimentní skladby apod. To vše 

představuje konkrétní činnosti v referátech či odděleních úzce spolupracujících, ale 

zajišťujících vlastní úkoly v oblasti sortimentní a výrobkové politiky, v oblasti kontraktační a 

cenové politiky, v oblasti marketingové logistiky, prodejní politiky apod. [1] 

Pokud jde o funkční výrobní okruh, je uveden jako cíl prvého stupně odvození snížení 

nákladů na výrobu. To samozřejmě umožňuje plnění uvedených hlavních cílů (rentabilita, zisk). 

Z hlediska dalšího odvozování může být pro konkrétní pracoviště stanoven cíl jako snížení 

mzdových nákladů (zvýšení produktivity), snížení materiálových nákladů (hospodaření 

s odpadem, technologická kázeň) nebo také jako snížení nákladů na údržbu (ošetřování strojů) 

atd. [1] 

Pokud jde o účelové a zprostředkované vztahy mezi cíli, je to otázka vazby prostředků 

a účelu k jeho dosažení. Cíl, který je stanoven pro nejnižší vykonávací složku jejím vlastním 
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managementem, není samoúčelem, ale je prostředkem (nutností) pro dosažení vyššího cíle. 

Vztah účelu a prostředku je znázorněn obecně na obr. 7. [1] 

 

Obr. 7 Vztah mezi prostředkem a účelem [1] 

Cíle řízení výroby se především orientují na socio-ekonomický princip, tzn. na soustavu 

cílů, které zahrnují sociální i ekonomické představy. Stejně tak jako na jiných úsecích činností 

managementu podniku není stanovení cílů jednoduchou záležitostí. I když probíhá v rámci 

systému odvozování cílů, jež se odvíjejí od výchozích základních cílů top managementu, přesto 

je ovlivňováno různými partnerskými vztahy, které vznikají v rámci řízení výroby. Šíře je dána 

opět vztahy k vlastníkům podniku či jeho top managementu, k odborům, zákazníkům, 

dodavatelům, státní a místní správě, vlastním pracovníkům a k veřejnosti obecně. [1] 

Při konkretizaci principu ekonomického se jedná o respektování: 

- principu minima: dosažení výkonů s minimálním počtem prostředků 

- principu maxima: dosažení co největšího výkonu při využití daných prostředků. 

Z hlediska analýzy vztahů mezi vstupem a výstupem můžeme rozlišit tři základní 

ukazatele, kterými se ekonomika řízení výroby řídí: produktivita, efektivnost (hospodárnost), 

rentabilita. [1] 
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Pokud se jedná o produktivitu, pak nám ukazuje, míru plodnosti daného procesu 

v množství z čehož vyplývá vztah: 

Produktivita = 
𝒛í𝒔𝒌𝒂𝒏é 𝒎𝒏𝒐ž𝒔𝒕𝒗í

𝒎𝒏𝒐ž𝒔𝒕𝒗í 𝒑𝒐𝒖ž𝒊𝒕ý𝒄𝒉 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓ů
. 

Efektivnost můžeme například v jednoduché formě vyjádřit jako: 

Efektivnost = 
𝒗ý𝒌𝒐𝒏

𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚
. 

Rentabilita slouží k hodnocení rozhodnutí, které se týkají určení struktury výkonů. Statická 

rentabilita je definována v procentech jako: 

Rentabilita = 
𝒛𝒊𝒔𝒌

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
 x 100 %. 

Vztahy při vytváření cílů v oblasti výroby lze vidět v tabulce 3. 

Tabulka 3 Vztah v oblasti výroby při vytváření cílů [1] 
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2. Hodnocení kvality a efektivity procesu v systémech řízení výroby 

 

U rozvoje techniky a vědy je spojena řada požadavků, které jsou kladeny na zařízení a 

výrobní stroje. Při provozu výrobních zařízení je efektivnost jedním z hlavních sledovaných 

ukazatelů. U sledování efektivnosti zařízení sloužících pro výrobu je věnována pozornost 

především pohotovosti, výkonnosti a jakosti produkce zařízení a výrobních strojů. Jakost 

produkce je celou řadou faktorů ovlivňována (výrobní zařízení, okolní prostředí, použitá 

technologie, obsluha výrobního zařízení, základní materiál, aj.). Výkonnost a do jisté míry 

pohotovost výrobního zařízení je prováděnou údržbou ovlivňována. Správně zavedený a 

nastavený systém údržby ovlivňuje pozitivně spolehlivost výrobního zařízení, čímž z hlediska 

včasného dodání výrobků, přispívá i k výsledné požadované jakosti výrobků. 

Pro vyjádření efektivity v číslech existuje ve výrobní organizaci řada ukazatelů 

efektivnosti. Takovéto ukazatele řadíme mezi hlavní ukazatele výkonnosti. Hlavní ukazatele 

výkonnosti představují soubor měřítek zainteresovaných na hlediska, která kriticky ovlivňují 

budoucí nebo současný úspěch organizace. 

Hlavní ukazatele výkonosti jsou definovány obvykle následujícími charakteristikami: 

- Ukazatel má dopad pozitivní – ovlivňuje ostatní měřítka výkonnosti pozitivním 

způsobem, 

- Ukazatel váže odpovědnost k týmu nebo k jednotlivci,  

- Ukazatel má dopad značný – většinu kritických faktorů úspěchu organizace 

ovlivňuje 

- U všech pracovníků jsou vyžadována případná následná opatření a pochopení 

ukazatele 

- Pro podklad pro rozhodování vrcholového vedení slouží hodnota ukazatele 

- Dalším hlavním ukazatelem je opakované měření (např. čtvrtletně, měsíčně, týdně, 

denně..) 

- Měřítko nefinanční – ukazatel se peněžně nevyjadřuje. 

Stanovení vhodného ukazatele pro zjišťování efektivnosti údržby může být relativně 

obtížné. 
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2.1 Měření efektivnosti procesu a s tím související ukazatele 

 Pro hodnocení chodu podniku je průběžné zjišťování efektivnosti procesu jedním 

z důležitých kritérií, kde hodnocení chodu podniku může být založeno na dvou přístupech: 

- Ukazatel efektivnosti procesu (komplexní), 

- Ukazatele efektivnosti procesu (provozní). 

 Základem pro vyhodnocování dopadů jakýchkoli změn v systému údržby je měření 

efektivnosti procesu, který je tak i stimulací rozhodující pro trvalé zlepšování, neboť posoudit 

účinek přijatých opatření umožňuje teprve až znalost výsledků. 

 Zaměříme se nyní na problematiku zjišťování komplexního ukazatele efektivnosti 

procesu. Efektivní proces je takový proces, který přináší maximální efekt, přičemž tímto 

efektem rozumíme prostoje, které se blíží k nule při důsledku údržby po poruše při udržení 

výrobního zařízení schopného ke způsobilosti. Tomuto maximálnímu efektu se můžeme pouze 

přiblížit u přetržitých provozů (Mimo směnu v pracovních přestávkách je možno vykonávat 

preventivní údržbu), zatím co v provozech nepřetržitých (i když se zcela podaří vyloučit 

prostoje poruchové) dojde vždy k prostojům z důvodu vykonávání údržby preventivní (nelze 

výrazně omezit respektive vyloučit poruchové prostoje bez preventivního udržování zařízení). 

Je zřejmé, že z uvedených skutečností se zpravidla reálný efekt údržby pouze blíží k nulovým 

prostojům zařízení určeného pro výrobu. Je logičtější z tohoto pohledu hovořit o optimálním 

efektu udržování zařízení, který je dán kompromisem mezi údržbou po poruše a preventivní 

údržbou, přičemž hledáme nejvýhodnější poměr mezi náklady na údržbu vždy za určité časové 

období a hrubým ziskem. Náklady na interní údržbu jsou tvořeny materiálovými, režijními a 

mzdovými položkami a náklady spojené s externí údržbou její fakturační cenou. 

 Stanovení ukazatele produktivity (efektivnosti) udržování zařízení není tak jednoduché, 

jako stanovení efektivity práce dělníka, který dělá např. výkopové práce pro uložení kabelu do 

země. Objem přemístěné a vykopané zeminy za jednotku času je samozřejmě srozumitelným a 

dostatečným měřítkem (ukazatelem) efektivity práce tohoto dělníka. Jistě lze v některých 

situacích poměrně snadno hodnotit efektivitu práce jednotlivých údržbářů např. kolik strojů 

stejného typu namaže ve srovnatelných podmínkách za jednotku času, kolik udělá standardních 

oprav za jednotku času, což jsou opravy stejného rozsahu např. motorů, převodovek, čerpadel 

apod., neboť rozsah, pracnost a výskyt poruch lokalizace může být velice proměnlivá a 

nezávislá na údržbáři. 
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 Pokud máme stanovit ukazatel produktivity udržovaných zařízení jako výsledek řady 

procesů zabezpečovaných většinou větším počtem údržbářů, nemůžeme využít klasický 

ukazatel produktivity (množství práce/čas – pracovníci zaměření na údržbu můžou pracovat 

velmi intenzivně, ale neúčelně či neúčinně a celkové prostoje zařízení se nezmenší a způsobilost 

zařízení pro výrobu bude nedostatečná), ale musíme vyjít jak z dílčích, tak i z výsledného 

účinku (efektu) údržby na způsobilost a provoz zařízení určeného pro výrobu. Z tohoto pohledu 

je možno definovat vnější a vnitřní efektivitu udržovaní zařízení. Vnitřní efektivity udržování 

zařízení je dána především kompetentností a intenzitou práce údržbáře, logistickým zajištěním 

údržby a přímo ovlivňuje náklady na údržbu a vyjadřuje výkon údržbáře za jednotku času. 

Vnější efektivita udržování zařízení je dána především úrovní programu údržby a jeho správně 

nastaveným rozsahem udržování zařízení na provozuschopnost, jeho důsledným dodržováním 

a poměrem mezi údržbou po poruše a preventivní údržbou a představuje dopad údržby na 

způsobilost a provozuschopnost zařízení určeného pro výrobu. Celkovou efektivitu údržby lze 

vyjádřit produktivitou výrobního zařízení, tj. množstvím čisté produkce za jednotku času a dále 

pak ve finančním prohlášení poměrem hrubého zisku k nákladům na udržování zařízení (jistě 

vždy za určité časové období).  

Pokud se chceme zaměřovat na identifikaci a analýzu vad, je důležité si projít 

technologickým procesem a poznat možné vlivy na výrobu produktů, na úpravy produktů, 

kterých se mnoho využívá ke správnému postupu výrobního a technologického procesu. Každý 

vliv ať už okolního prostředí nebo procesu může zásadně ovlivňovat daný výrobek. 

Technologický proces, kterým prochází daný výrobek, se skládá ze tří oddělení a to slévárny, 

obrobny a lakovny. Mezi jednotlivými odděleními jsou samozřejmě prováděny mnohé kontroly 

a veškeré vady začínají právě u slévárny. Nicméně tyto vady například mohou být objeveny až 

po obrobení.  

Na každém oddělení se vyskytuje jiné množství vlivů, které ovlivňují celkovou výrobu 

produktů a také mají mezi sebou vliv navzájem na činnosti jednotlivých strojů a na nastavení 

parametrů. Při změně jednoho jediného parametru se může změnit také finální výrobek, a tudíž 

je třeba brát ohledy na technologický proces jako celek. Proces může ovlivňovat jednak 

materiál, lidé, ale taktéž samotné nastavení parametrů či údržba strojů a jejich životnost. Se 

zvyšujícím se nárůstem množství výrobních produktů souvisí i zvyšování rychlosti 

automatizace linek, robotů, strojů a čím dál větší tlak na vývoj nových technologických řešení 

na zlepšení a zkvalitnění procesů. S tím na druhou stranu úzce souvisejí právě vady a poškození 

na výrobcích, které vznikají u vyrobených součástí. Díky zvyšování produkce a rychlosti u 
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strojů, robotů a automatizačních linek dochází k většímu opotřebování těchto strojních součástí 

technologického procesu a také k opotřebování součástek. V rámci technologického procesu 

musíme zjistit, kde se nacházejí největší chyby a nedostatky technologického procesu tak, aby 

vznikalo co nejméně vad a ještě lépe, aby se co nejvíce vad daného výrobku eliminovalo.  

Vhodná analýza nám může ukázat systém, kterým prochází vyrobené kusy, a na základě 

této analýzy budeme schopni navrhnout vhodná řešení, která budou technologicky dostupná a 

zajistí výrazná zlepšení produkce. Budeme se tedy zabývat hlavně vadami, které vznikají na 

obrobně, kde dané kola obrábíme, ale pro pohled i na související vady si řekneme něco i o 

vadách, které začínají právě na slévárně, z nichž každá může mít specifické typy vad, které 

můžou ovlivnit kvalitu výrobku v závislosti na různých výrobních procesech daných oddělení. 

Proto je třeba poznat i samotný počátek výroby technologického procesu tak, abychom měli 

základní přehled o vadách, které můžou souviset s naším oddělením. 

 

2.2 Výroba odlitků z hliníků – Slévárna 

Nízkotlaké licí stroje slouží jako nástavba na nízkotlaké dávkovací pece a slouží 

k odlévání odlitků z hliníku a rovněž z jeho slitin. Stroj obsahuje čtyřsloupovou konstrukci, kde 

sloupy slouží k přenášení uzavírací síly a k vedení pohyblivé desky. Dva čepy uchycují 

nástavbu, která se nachází na dávkovací peci. Na těchto čepech můžeme naklánět nástavbu díky 

hydraulickým válcům. Samotná nástavba je tvořena horní pevnou deskou, pohyblivými 

deskami, vodícími sloupy a základními deskami. Na horní desce se nachází jistící zařízení a 

uzavírací válec, které zamezují poklesu pohyblivé desky vlastní vahou. Snímačem je snímána 

poloha pohyblivé desky po celé délce zdvihu. Na pohyblivé desce se nachází a je nesen 

hydraulicky ovládaný vyrážeč odlitků. Tento vyrážeč odlitků dokáže vyrazit odlitek v libovolné 

výšce zdvihu válce slouženého k uzavírání. Horní upínací deska je pro snadnější přístup k formě 

výklopná. Na obr. 8 můžeme vidět, jak takové licí stroje vypadají. [2] 
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Obr. 8 Nízkotlaké licí stroje [3] 

K upnutí spodního dílu formy slouží základní pevná deska, která je vybavena čtyřmi 

tahači. Tahače můžeme polohovat do výšky, nebo je zcela vyjmout. Chlazení základní desky je 

umožněno pomocí vody. Adaptérové desky zajišťují upínání forem a tyto desky se k samotné 

nástavbě upínají díky upínkám. Pokud chceme snadněji zavézt formy do stroje, tak nám dobře 

poslouží konzoly s kladkami, na které se položí forma a poté zatlačí do stroje. Pro lepší 

manipulaci s formou základní deska stroje obsahuje hydraulicky vysouvatelnou kladkovou 

dráhu. [2] 

Každá slitina určitého kovu má ovšem různé vlastnosti.  Volba technologie byla zvolena 

dle konstrukce odlitku, to znamená podle tvaru, rozměru, hmotnosti a také dle daného materiálu 

potřebného k výrobě. Dále podle toho kolik výrobků dokážeme vyrobit a jakou přesnost 

rozměrů a jakosti povrchu můžeme zajistit. Pro zvyšování výrobních produktů potřebujeme 

znát počty vyrobených odlitků v sérii, aby se mohl zlepšovat technologický proces či vyvíjet 

lepší kvalita a rychlost výroby produktů. Postup výroby nízkotlakého lití představuje postup 

práce, při němž je vytlačována tavenina trubicí z keramiky směrem vzhůru do dutiny licí formy. 

V tomto procesu je využíváno principu podtlaku. Přetlak působí na hladinu taveniny a díky 

němu je tavenina natlačována plynule do formy. Udržovací pec tady slouží jenom k udržení 
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taveniny na teplotě, která je požadovaná a ne k roztavení kovu. U nízkotlakého lití 

charakteristického uspořádání, kdy se pec plní a dále to vede do trubice a do formy, je díky 

tomu dosaženo tuhnutí materiálu, jež je kontrolováno. Potřeba nákladné a složité vtokové 

soustavy a chlazení tímto odpadá. [2] 

Efektivní způsob plnění formy vhodný pro plošně větší a tenkostěnné odlitky je 

charakteristickou vlastností nízkotlakého lití. Za pomocí kontrolovaného plnění s minimálními 

turbulencemi a řízenému tuhnutí taveniny se nízkotlaké odlitky vykazují těsnou a velmi jemnou 

materiálovou strukturou bez porozity, kvalitním povrchem, vysokou přesností a dobrými 

mechanickými vlastnostmi. Ovšem i u těchto nízkotlakých strojů můžeme pozorovat vady, 

které můžou vznikat. U našeho oddělení č. 2, kterým se budeme hlavně zabývat, můžeme 

pozorovat například vady, kde můžeme pozorovat, že chybí například materiál u daného 

výrobku nebo došlo k deformacím díky zmíněným prostojům. Proto všechny procesy jsou 

důležité pro správný chod vyrobeného výrobku. Jednak je zapotřebí zjišťovat, kde máme 

největší problémy a mít udělanou správnou kontrolu kvality těchto produktů, ale také je nutné 

myslet i na následná řešení tak, abychom se vyhnuli veškerým problémům, které nám můžou 

způsobit právě zmiňované vady. Výsledný výrobek můžeme vidět na obr. 9. [2] 

 

 

Obr. 9 Zobrazení vyrobeného výrobku [3] 
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2.3 Řízení kvality, vady odlitků a jejich kvalita a klasifikace 

Mnohé organizace vynaloží 20 až 30 procent ze svých výnosů na nápravu nedostatků a 

chyb, vznikajících při činnostech výnosů a to platí zejména u firem, které jsou zaměřeny na 

výrobní proces. Firma musí vadné výrobky nahradit, řešit reklamace zákazníků, zajistit 

kompenzaci ztrát různých vad a taktéž zajistit i důslednou opravu těchto vad. Všichni toužíme 

dnes po službách a výrobcích s dobrou kvalitou. Jedna z definic jakosti (kvality) říká, že je to 

určující hodnota věci, jevu nebo člověka. Kvalita je „dobrá“, pokud splňuje nebo převyšuje 

zásadně naše očekávání a požadavky. Když to není pravda, hovoříme pak o kvalitě „špatné“. 

Zákazník si může najít jiného dodavatele, protože špatná kvalita výrobku může razantně 

poškodit pověst firmy. Podřadnou kvalitu ani zákazníci a uživatelé ve většině případů nejsou 

ochotní tolerovat. Ještě k tomu si mohou služby a zboží vybírat z široké nabídky na trhu. [4] 

Organizace a společnosti proto zavádějí programy na celém světě, které jsou rozsáhlé a 

zaměřené na prevenci vad a poruch, a taktéž na neustálé vylepšování kvality. Taktéž dochází 

k inovacím jejich produktů a stále se snaží zlepšit parametry při výrobě k lepšímu uspokojení 

zákazníka. Nikdo natož společnost nebo organizace by neměla ignorovat kvalitu. Zvyšování 

kvality díky investicím do nových technologií současně přináší stabilitu firem a zlepšení 

finanční situace. Systém řízení v organizacích má stále vyšší nároky, a aby se dokázalo 

s vyššími nároky držet krok, tak vznikly normy systému managementu kvality řady ISO 9000 

za pomocí mezinárodní standardizační organizace ISO. 

 Mnozí potenciální i současní zákazníci slévárenského průmyslu mnohdy mají 

zkreslenou představu o tom, co lze dosáhnout odléváním a taky co můžeme očekávat od litého 

polotovaru. Procesy ve slévárenství jsou u výroby součástí široce využívány velice 

hospodárným způsobem a přímo touto cestou lze dosáhnout složitých tvarů s menším procesem 

obrábění nebo také s žádným. Při výrobě litého polotovaru se musí dodržet řada kroků. Prvním 

krokem z nich je specifikace materiálu a návrh konstrukce součásti, ze kterého se má zhotovit. 

Dalším krokem je u odlévání zpracování technologického postupu, který se skládá z návrhu 

vtokové soustavy, dále ze správného stanovení polohy odlitku při lití tak, aby daný odlitek byl 

vyrobený jako „zdravý“ a celistvý, tzn. bez vnitřních a povrchových vad produktu. Finální 

kvalita odlitku nakonec rozhoduje, zda bude přijatý daný postup výrobu, jež určuje produkční 

náklady. Ovšem k nákladově optimálnímu řešení nemusí vést jenom to, že se splní požadavky 

konstruktéra, ale taktéž i požadavky zákazníka. V častějších případech musí sám slévač, 
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pomoct naleznout hospodárnější řešení pro celkový proces výroby, které bude změnou 

materiálu součásti nebo tvaru.  

 Ve srovnání se slévárenstvím těžko se budeme dívat po jiném procesu výroby, u kterého 

bude možné změnit pár věcí či vlastností uvnitř materiálu. Průvodním jevem se totiž stávají 

různé defekty, kdy materiál prochází změnou stavu z tekutého do pevného. Kov přechází 

fázemi tavení kovu, jeho tuhnutím a smršťováním, či odléváním do forem od surovin až k 

odlitku a má možnost změny. Od momentu, kdy se nalije kov do formy, až po dobu, než daný 

výrobek vychladne, tak člověk tento proces nemůže přímo ovlivnit. Odlitky jsou ještě k tomu 

vyráběny z materiálů a surovin, u kterých je hodně těžké vždy definovat exaktně jejich kvalitu. 

Už z principu máme spolehnutí na různá technologická opatření, která jsou předem zvolená, a 

mnohdy můžeme vidět velkou protichůdnost dle toho, kterou slitinu zrovna odléváme. Jako 

příklad můžeme uvést licí teplotu kovu. Jejím zvýšením podporujeme dokonalé vyplnění dutiny 

formy a zabíhavost kovu, ovšem na protější straně může kov mít možnost proniknout do 

prostorů mezi zrny v pískové formě a vysoká teplota lití vede k tomu, že zhrubne primární 

struktura při krystalizaci. Způsobení nevhodné teploty lití může zapříčinit minimálně tři druhy 

vad týkajících se odlitků. Z toho vyplývá nutnost přijímat kompromisní řešení a nestabilitu 

procesu vyřešit. Pokud tomu tak nebude, pak v odlitcích dojde k výskytu vad, jež v krajním 

případě vedou k vyřazení příslušeného kusu nebo celé dávky a jsou neopravitelné. Předtím než 

se znovu výroba spustí, tak probíhá diagnostika vad a potom se díky následku vad musí výroba 

znovu opakovat. [4] 

 Návod jak diagnózu stanovit je v mnoha případech chaotický a bývá často založen na 

riskantní strategii nazývající se (pokus – omyl). Způsobem zde popsaným se najít skrytou 

příčinu vady zpravidla nepodaří. Jestliže se s nalezením vhodného preventivního a nápravného 

opatření a systematickým přístupem použije správná diagnostika vady odlitku, pak se může 

rychle dojít k vhodnému řešení snížení vad a k uspoření peněz a času. Nadále je třeba si něco 

říct o diagnostice vad, popisem a jejich klasifikací. [4] 

 

2.4 Kvalita související s odlitkem 

 Dodavatel slévárenských surovin a materiálů Hüttenes Albertus známý po celém světě, 

v roce 2003 v části jeho kampaně zaměřenou na reklamy se dostavil s různými hesly, které byly 

např. Dokonalými odlitky, magickými odlitky nebo zdravými odlitky. Autor učební publikace 

Elbel (2013) se během své procesní kariéry zabýval kvalitou produkce dlouhodobě ve 



26 
 

slévárenství a také řešil různé druhy vad odlitků. Vlastně se jednalo o tzv. odlitky nemocné, 

které potřebovali být diagnostikovány pro jejich vadu, pak „léčit“ a navrhnout nakonec její 

kontrolování tak, aby se zamezilo dalším vadám. Abychom mohli nemoc léčit, stejně jako 

v medicíně, pak ji musíme správně diagnostikovat – identifikovat. Tuto skutečnost už lékaři 

znali před více než 300 lety při tom, když léčili své pacienty. [4] 

Umění v řízení kvality znamená umění v určení neshody (vady). Rychlá a správná 

diagnostika vady – neshody je klíčem ke snížení nákladů nejen ve slévárně, ale také v celém 

procesu výroby. Vada odlitku odchylky (neshody) se hlavně týká: 

- tvaru, 

- rozměru, 

- vzhledu, 

- hmotnosti, 

- homogenity (celistvosti) a sjednaných podmínek a norem, 

- struktury. 

Vady u odlitků můžou být: 

- zjevné - jsou takové, jež je možné zjistit pří prohlídce odlitku, který nebyl opracován 

jednoduchými pomocnými měřidly nebo prostým okem. Většinou se jedná o vady 

vnější (povrchové), 

- lidskému oku skryté – jsou to vady, jež můžeme zjistit teprve až po obrobení daného 

odlitku, pomocí správných zařízení a přístrojů a taktéž po změření rozměrů odlitku. 

Tady jde převážně o vady vnitřní (podpovrchové).  

Výraz „vada odlitku“ má podmíněný význam. Podle ustanovení sjednaných technických 

podmínek nebo příslušných norem je řečeno, že každá odchylka může mít někdy vadou 

přípustnou, v jiném čase opravitelnou, odstranitelnou nebo nepřípustnou vadou. Z tohoto 

hlediska rozlišujeme vady odlitků: 

- Vady, které jsou přípustné a v dané toleranci – nemají svou závadou zásadní vliv 

na použití odlitku a nesmí být alespoň výslovně zakázány anebo musí být výslovně 

povoleny. 

- Vady, které jsou nepřípustné pro schválení – Můžeme tyto vady pokládat za vady 

uvedené jmenovitě a pokud se objeví, vyjadřuje to, že je výrobek neshodný a 

dochází k tzv. zmatkování. 
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- Opravitelné vady – jsou to vady, které lze odstranit vhodnými způsoby, které 

provádí dané oddělení na vlastní náklady. 

Odlitek s nepřípustnou vadou nazýváme jako zmetek, tj. vyřazený, nepodařený kus. 

V závislosti na místě, ve kterém se zjistí zmetek, rozlišujeme zmetky interní (vnitřní) – což jsou 

zmetky zjištěné ještě před samotnou expedicí odlitku, než doputují k odběrateli a externí 

(vnější) zmetky – zjištěné po expedici (po fakturaci) odlitku u odběratele. Kromě toho vady 

rozlišujeme na podpovrchové (vnitřní) a povrchové (vnější). [4] 

Mnohem více než v jiných oborech je důležité správně rozlišit pojmy a to platí hlavně 

pro slévárenství. Tyto pojmy můžeme nazývat jako kvalitní odlitek, neshodný výrobek, 

Výrobek vyrobený bez jakýchkoliv vad, dodávky s výrobky splňující zadanou kvalitu, výroba 

bez sebemenších problémů na výrobku. Zatím je jenom cílem, aby se podařilo vyrábět odlitky 

bez jakýchkoliv vad, ale postupně se k tomuto cíli směřuje. Na druhé straně je možné před 

expedicí zachytit skryté vady a zajistit dodávky bez vad (to znamená bez zmetkových produktů 

s vnějšími vadami). Odlitek výborné kvality vyhovuje podmínkám a normám předepsaným 

zákazníkem, neznamená to ovšem, že to musí být výrobek bez vad. Určité vady, v určitých 

místech a v určitém množství nemusí mít vliv na samotnou funkčnost výrobku, nepokládají se 

za zmetky (neshodné výrobky). Platí jednoduché pravidlo, které vyjadřuje zároveň vztah mezi 

náklady a kvalitou:   

Odlitek výborné kvality = Na tak dobré úrovni, jak je potřeba a na tak nízké ceně, jak je to 

možné. [4] 

2.4.1 Vady odlitků, jejich vlastní klasifikace a jejich vývoj 

 

 Při výskytu určité vady na odlitku svou významnou roli sehrává správné zjištění, 

o jaký druh vady se jedná. Díky tomuto zjištění se potom můžou provádět další činnosti k tomu, 

aby se zjistilo, kde vada vznikla. Je to z toho důvodu, aby se stanovili prostředky a příčiny, díky 

kterým můžeme zabránit vzniku této vady. Opět pod takovouto situací si můžeme představit 

např. léčbu nemocného člověka. Na tom, zda se tzv. pacient vyléčí, zda se u něj zmenší jeho 

potíže či bolesti, záleží na stanovení té nejpřesnější diagnózy v co nejkratším čase. Právě díky 

lékařské diagnostice se může pochopit a identifikovat choroba nemocného takovým způsobem, 

aby se podle příznaků (a to nevyjímaje výsledků různých vyšetření) nemocí vyšetřovaného, 

potom obraz zařadí do naučeného a známého systému klasifikací. Ve vědě týkající se lékařství 
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se požívá velice komplexní terminologie nemocí, která se pořád s rozvojem vědeckého poznání 

rozšiřuje. [4] 

 Slévárenští odborníci se taktéž zabývali klasifikací vad – první práce byla zviditelněna 

už v první půlce 20. století. Klasifikace vad odlitků se dále rozšiřovala a upřesňovala díky tomu, 

že se rozvíjela technika a získané poznatky ohledně slévárenských pochodů při vytváření 

polotovarů, které byly lité. [4] 

 Prvotní soupis vad odlitků byl zviditelněn Britským institutem zaměřeným na 

slévárenství při roce 1946. Další vydání revidované z roku 1961 popisovalo 54 vad, jež jsou 

abecedně seřazeny bez toho, aniž by měly systematický systém třídění. Ve Spojených Státech 

Amerických byla vydána příručka zabývající se vadami odlitků již v roce 1947 a v průběhu 

dalších desetiletí byla mnohokrát předělávaná. Taktéž Československo zásluhou Přibyla pro 

ocelové odlitky a Plešingera získalo v 50. letech pro šedou litinu velice kvalitní monografie 

společně se směrnicemi, aby jim to pomohlo při posuzování různých vad odlitků a taktéž se 

vzniklými praktickými návody, kde je možné vidět, jakým způsobem se dají tyto vady 

vymazávat. V roce 1955 byla díky dvěma příručkám vydána norma vad odlitků ČSN 42 1240, 

která byla znovu obnovena v r. 1965. Jak ukazuje tab. 1 obsahuje 7 skupin, kde je zařazeno 37 

různých vad, které třídíme do jednotlivých druhů. Takovéto třídění vad platí pro všechny 

odlévané materiály a jejich druhy a nebere se ohled ke způsobu technologie a výroby při 

odlévání. [4] 

 Dosud ten nejpodrobnější soupis jednotlivých vad odlitků byl zviditelněn ve Francii 

jako společné dílo odborníků, kteří byli uznávaní z 18 národů světa pod záštitou slévárenské 

mezinárodní společnosti, která má název CIATF. V letech 1955 a 1956 byl zviditelněn také 

Německý překlad. V takových 2 svazcích se zachytilo 200 vad, které se vyskytují na odlitcích 

ze slitin neželezných kovů a železa. Byly označeny čtyřmístným číselným kódem a zařazeny 

do 9 skupin. Společným k odlitkům bylo množství 135 vad z veškerých druhů slitin. Pro šedou 

litinu bylo 60 vad typických a 25 vad bylo pro zbývající slitiny. V roce 1965 pověřila komise 

metalurgie a slévárenských vlastností při CIATF německou a francouzskou společnost, aby 

uveřejnila modifikované vydání tohoto díla. Vydání Německy přeložené bylo vytvořeno pod 

vedením redakčního týmu Reutera, Siiebena a Schneidera, francouzské vydání redigovali 

Mascré, Blanc a Hénon. Vydání v Anglii tohoto soupisu redigované Rowleyem vzniklo v roce 

1973 ve Spojených Státech Amerických. Byla takto vytvořena klasifikace odlitkových vad pro 

všechny druhy odlévaných slitin, která se ukázala jako nejpropracovanější. V ní jsou roztříděny 
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popisované vady do 7 tříd, 17 skupin, 41 podskupin se 109 vadami. Vyjádření každé vady je 4 

-místným kódem. [4] Písmeny velké abecedy se označují jednotlivé třídy vad, jako jsou: 

A – Nárosty z kovu 

B - Přestoupení souvislostí 

C - Dutiny 

D – Chybný povrch 

E – Nedokončený odlitek 

F – Nekorektní tvar 

G – Vměstky a nekorektní struktura 

 V podobnou dobu jako u nás byla vydána příručka autorského kolektivu pod vedením 

Lakedemonského v bývalém SSSR. Obsahuje 9 skupin, v nichž je zařazeno 36 vad. Velmi 

podrobnou normu, která se skládala z 5 skupin, ve kterých bylo zahrnuto 64 vad s klasifikací a 

názvy vad, mělo Polsko. Bulharská monografie Peševa a Todorova z roku 1980 byla přeložena 

do ruštiny. Vady odlitků jsou v ní rozděleny do 8 skupin. Jednu ze skupin tvoří vady odlitků, 

které byly vyrobeny novodobými metodami odlévání, nebo jde o odlitky zvláštního určení. Jak 

naznačila tato práce při klasifikaci vad odlitků, je potřeba pamatovat i na vady specifické. 

V české literatuře byl proveden systematický rozbor vad, v knize autorského kolektivu pod 

vedením Doškáře, ohledně přesných odlitků. [4] 

Skupiny vad rozlišujeme na: 

1. Vady tvaru, rozměrů a váhy 

2. Vady povrchu 

3. Porušení souvislosti 

4. Dutiny 

5. Vměstky 

6. Vady struktury 

Každá skupina má své vlastní vady, které je zapotřebí znát, abychom pochopili, jaké 

druhy vad se v daných skupinách nacházejí. Roztřídění vad odlitků dle normy ČSN 42 1240 a 

podle skupin a druhů vad můžeme vidět v příloze č. 1. [4] 
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2.5 Stav v současnosti 

Nové poznatky vědy týkající se slévárenství přinesly také nové znalosti a mechanismu 

a příčinách vad. Proto jednoduchá klasifikace vad používaná v československé normě ČSN 42 

1240 zastarala s dvojciferným značením. V rámci činnosti odborných komisí ČSS v 80. letech 

proběhla revize této klasifikace a byl podán návrh na značení vad trojmístným kódem, což 

umožnilo rozšíření počtu vad. Návrh byl vydán jako publikace Českého výboru společnosti 

zaměřené na slévárenství v roce 1987. Klasifikace vad byla rozšířena o nové vady. [4] 

Tyto vady souvisí také s obrábění, jelikož u obrábění se často můžou vady projevit až 

po odebrání materiálu teprve pod povrchem výrobku. Sjednotili jsme si na obrobně u našich 

hlavních center, které se zabývají vizuální stránkou, vady které byly pro nás nejdůležitější při 

pozorování, a které jsme museli sjednotit v praktické části tak, aby nám to přineslo výsledky. 

Potřebovali jsme je, abychom věděli, kde a jaké problémy nám ve výrobě vznikají. Je potřeba 

si říct něco k vadám, které jsme si sjednotili, jak je vidno na tabulce 4. [4] 

Tabulka 4 Popis hlavních vad [Vlastní zpracování] 

 

  Jak je vidět v tabulce 4, tak je možné vidět 5 hlavních vad, které jsme pozorovali na 

jednotlivých centrech. První vadu jsme pojmenovali jako seřízení. Není to vada jako taková, 

protože vadné výrobky díky této vadě vznikají při seřizování center na nové typy produktů, 

přičemž při tom může dojít ke špatnému nastavení strojů a tudíž dochází k poškozeným 

výrobkům, proto bylo taktéž nutné pozorovat, kolik vadných výrobků vzniká při seřizování. 

Další vadou je rozměr mimo tolerance, jak můžeme vidět na obr. 10. 
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Obr. 10 Zobrazení vady rozměru mimo toleranci [Vlastní zpracování] 

Rozměr mimo toleranci vzniká hlavně tehdy, pokud daný produkt vícekrát obrábíme 

z důvodů opravování. Tím dochází k efektu, kdy na pohledu straně zůstává barva, což je 

způsobeno tím, že už dále nemůžeme ubírat materiál. Právě i z tohoto důvodu jsme vytvářeli 

formuláře a zlepšovali hodnocení kvality výroby, abychom mohli udělat kroky vedoucí ke 

zmenšení počtů produktů, které musíme znovu obrábět a také k tomu, abychom měli větší 

přehled, kolik kol se například znovu obrábí. Další vadou je porozita, což je viděno na obr. 11. 

 

Obr. 11 Zobrazení vady porozity [Vlastní zpracování] 
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Porozita představuje vadu, která hlavně vzniká na slévárně. Jsou to v podstatě bublinky, 

které mohou vznikat různými vlivy už ve slévárně a právě tyto vady se vytvářejí pod povrchem. 

Lze je vidět teprve tehdy pod povrchem, když se produkt obrobí. Na obrázku můžete vidět černé 

tečky a naším cílem je samozřejmě, aby vzhled produktu byl dokonale čistý bez těchto černých 

tečky a dalších vad. Další vadou je Zásek/Otlak. Tato další vada vzniká hlavně při nesprávné 

manipulaci operátorů s daným produktem nebo také při nezodpovědné přepravě daných 

produktů. Proto bylo taktéž zapotřebí zjistit, jaké máme výsledky i těchto vad, abychom správně 

podchytili vyškolení lidí na potřebných pozicích tak, aby se tyto věci nestávaly tak často ne-li 

vůbec. Tuto vadu je možné vidět na obr. 12. 

 

Obr. 12 Zobrazení Záseku/Otlaku [Vlastní zpracování] 

Poslední vadou, kterou jsme zpozorovali jako jednu z hlavních vad je vada deformace 

po žíhání. Tato vada vzniká hlavně díky špatnému odlití daného výrobku, tedy díky 

nesprávného vytvoření výrobku, kdy například se může jednat o vypouklý nebo propadlý střed 

produktu. U obr. 13 můžeme vidět, že je to na základě správného seřízení v přípustné toleranci 

a střed není vypouklý ani propadlý. 
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Obr. 13 Správné obrobení výrobku v dané toleranci [Vlastní zpracování] 

V opačném případě, pokud je střed kola vypouklý díky tomu, že nebyl produkt vytvořen 

správně díky vnějším vlivům, nesprávného materiálu či prostojům při odlití, pak i když se 

správně naprogramuje a seřídí stroj na daný typ produktu, tak stejně se bohužel díky vypouklé 

či propadlé části obrobí výrobek více či méně ke středovému otvoru. Potom víme, že se jedná 

o deformaci po žíhání. Jak je vidět na obr. 14 tak prostor mezi středovým otvorem a otvorem 

vnější je razantně menší a již není v dané toleranci a takovýto produkt je již neopravitelný a 

musí se pokládat jako zmetek. 

Ve správné     

toleranci 
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Obr. 14 Zobrazení nesprávného obrobení při vypouklém středu produktu [Vlastní zpracování] 

Tyto vady se týkají hlavně vad, které můžeme pozorovat po obrábění daného produktu. 

Jak si můžeme všimnout, tak ne všechny vady souvisejí s obráběním, ale taktéž s vytvářením 

produktu na slévárně. Ovšem není to jediný faktor, který je nutné sledovat. Taktéž i samotní 

operátoři musejí být dostatečně vycvičení na to, aby poznali, které vady se zjevili při daných 

procesech a také musejí být dostatečně pozorní, aby produkty, jež jsou vadné, se nedostali až 

k poslání zákazníkovi. Je potřeba dbát na správnou kontrolu, hodnocení a na správnou kvalitu 

vyráběných produktů, tak aby včas byly podchyceny veškeré problémy související s výrobou a 

tak, aby nedocházelo často, ne-li vůbec k nepozornosti či nesprávnému označení výrobků za 

správné. Jak bude dále uvedeno v tabulkách a grafech, tak bylo nezbytné určit si hlavní vady 

na centrech, jelikož obměňováním operátorů, dochází k nestabilitě při předávání informací 

operátorům, a proto nebylo možné z počátku určovat, jakým způsobem vůbec počítat špatné 

kola a bylo nutné přepracovat veškerý hodnotící systém do podoby, která nám ukáže výsledky, 

což bude řešeno v další kapitole, kde se budeme bavit i o možnostech analýzy a identifikace 

vad ve výrobě. 

 

V nesprávné 

toleranci 
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3. Algoritmizace procesu identifikace a analýzy vad technologického procesu 

Díky stanoveným optimálním podmínkám v obrábění lze dosáhnout uspoření nákladů 

na vlastní obráběcí proces řádově v desítkách procent. Význam tohoto problému v dnešní době 

drahých (moderních) obráběcích nástrojů a strojů s narůstající řezivostí stále ještě roste 

v souvislosti s jasně řečeno trendem, který posouvá optimální řezné podmínky vstříc k výšším 

hodnotám, k tzv. obrábění výkonovému. Můžeme se zaměřit však na jisté způsoby 

algoritmizace optimalizačních úloh.  

Když navrhujeme algoritmy pro optimalizaci řezných podmínek, můžeme postupovat 

dle několika způsobů. Lze realizovat algoritmy univerzálního charakteru založené na 

optimalizaci, které budou obsahovat specifickou technologii, resp. sdružení technologií s jejími 

různými  variantami (načisto, hrubování,…). Takovéto algoritmy poskytují výhodu ve své 

univerzálnosti, avšak vážným nedostatkem těchto algoritmů je značný počet jejich vstupních 

dat, který způsobuje časové komplikace. 

 

    Obr. 15 Princip monitorování řezného procesu díky dílčím subsystémům [10] 

Při praktickém využití takovýchto optimalizačních algoritmů, tedy algoritmů 

výpočetních, je určitou modifikací jejich spojení s bankou dat, která je uložena v paměti 

počítače, ze které jsou potřebné soubory konstant na základě potřeb programu sloužícího pro 

optimalizace vyvolávány. Ucelené vstupní údaje se pak zadávají do vstupních dat 

optimalizačního programu, např. stroj, nástroj, materiál obrobku, atd. Vytvoření velkého 

uložiště dat pro optimalizaci podmínek pro řezání není jednoduchou záležitostí. Kromě 
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technických, časových a nákladových položek, jež lze relativně získat snadno, obsahuje velké 

uložiště dat konstanty empirického charakteru. Tyto konstanty jsou získávány často na základě 

nákladově a časově náročných experimentů. Kromě toho je nutné údaje ve velkém uložišti dat 

sledovat podle potřeby a v průběhu času je doplňovat a upřesňovat. Nevýhody významného 

počtu vstupních dat nemají algoritmy jednoúčelové, jejich nevýhodou je ovšem naopak přílišná 

jednoúčelovost pro určité případy. Tato nevýhoda se ovšem dá odstranit vytvořením systému 

jednoúčelových programů pro obecnější určité zaměření. 

Při řešení úloh, kde vidíme možnosti využití výpočetní techniky, se dnes s výhodou u 

vlastního výpočtu používá výpočetní technika, která dovoluje použití různého softwaru 

k automatizovanému výpočtu hodnot určených k optimalizaci. Tyto výpočtové metody jsou 

pravidelně součástí matematického softwaru nebo jsou vytvářeny speciální programy pro 

potřeby technologie, kde jsou výsledné hodnoty aplikovány ve výrobním procesu a které jsou 

schopny pracovat samostatně. V automatizovaných provozech, kde je nasazena CNC technika, 

kde se pro tvorbu technologie a konstrukce používá PC s CAM/CAD softwarem, je výhodné 

včlenit část optimalizace řezných podmínek přímo do automatizované tvorby programů NC 

v CAM systému.  

Tento úkol může být prakticky řešen dvěma způsoby nebo vzájemnou interakcí mezi 

nimi. První možností je vytvoření databází, jež obsahují informace ohledně způsobu obrábění, 

nástrojích či obráběném materiálu. Data pro databázové naplnění se určí z experimentů 

prováděných prakticky nebo se mohou použít vhodné hodnoty z veřejných zdrojů (např. Od 

publikovaných výrobců nástrojů). Díky propojení takovýchto databází vznikne systém, který 

na základě zvolení materiálu obrobku, druhu obrábění a daného nástroje automaticky navrhne 

řezné podmínky (posuv a řezná rychlost), jež se budou optimálním hodnotám přibližovat. 

Dalším způsobem je zahrnování zpracování optimalizace řezných podmínek pomocí 

výše zvoleného matematického modelu, jež by byl uveden automaticky v činnost a byl by 

součástí CAM systému při určování řezných parametrů pro prováděnou operaci výroby. Využití 

matematické podpory s vnitřní databází při stanovování řezných parametrů představuje 

vzájemné propojení těchto způsobů, a to tehdy, kdy by neodpovídaly vstupní hodnoty přímo 

hodnotám jednotlivých kritérií daných databází. Možným upgradem tohoto způsobu může být 

softwarová optimalizace již hotového programu NC pro stroj výroby. Tento program, který čítá 

desetitisíce instrukcí, bývá pravidelně v nynější době pouze výstupem surovým z CAM/CAD 

systému. Což znamená, že nastavitelné řezné podmínky jsou určeny pro celou operaci unikátně 

a v průběhu takovéto operace se razantně nemění, i když podmínky záběrové se v závislosti na 
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využité strategie strategii obrábění mění v každém momentu. Tato skutečnost s sebou nese 

některé nákladově negativní stránky vyplývající z limitovaných možností optimalizace. 

Je třeba si také říct něco o monitorování obráběcího procesu. Jak je známo, náklady na 

zařízení výroby neustále rostou. Takováto zařízení musejí pracovat spolehlivě, aby se 

zpřístupnilo jejich ekonomicky rentabilní využití. V dopadu vysoké spolehlivosti zařízení 

výroby vybavených vhodnými systémy pro monitorování, je možné dosáhnout výrazného 

zvýšení efektivního výrobního času, a to dokonce až o 65 procent ve srovnání s obráběním bez 

těchto systémů. 

Pro sledování obráběcího procesu hovoří i další skutečnosti. Pro uspokojivou 

ekonomickou a technickou aplikaci nových řezných materiálů je potřeba, aby pracovaly za 

řezných vysokých rychlostí. Nasazení sledovacích systémů podporuje i vývin materiálů 

těžkoobrobitelných, u kterých charakter jejich charakter vlastností zhoršuje možnosti jejich 

ekonomického obrábění. Nejvýznamnější oblastí sledování je monitorování nástroje, zejména 

případné destrukce a jeho opotřebení. Kromě monitorování celkového zničení břitu můžeme 

pozorovat i vylamování menších částic břitu. Tento jev navíc identifikuje i nevhodnost 

využitého celého nástroje i řezného materiálu. Sledování obráběcího procesu se provádí 

vhodnými senzory (nejčastěji silovými), jejichž signály se zpracovávají vhodnou logikou. 

Vlastní sledování obráběcího procesu je pro jeho optimalizaci důležitou vazbou, protože se 

jedná o zdroj zpětnovazebních informací. 

Postupy neustálého zlepšování kvality se opírají o různé nástroje. Tyto nástroje 

představují určité kvantitativní postupy, které dovolují lépe sledovat procesy a řídit realizaci 

produktů, diagnostiku, řešení různých problémů a lepší identifikaci. Pro sériové řízení, výroby 

linkové se uplatnilo sedm základních nástrojů zlepšování kvality. Našly zrození v Japonsku a 

v angličtině jsou známy jako Seven Basic Tools of Quality. Pomocí těchto nástrojů lze sledovat 

zmetkovitost způsobenou lidmi, technologií i stroji. Jsou vhodné i pro výrobu malých dávek 

nebo kusovou. Hodí se proto i pro výrobu slévárenskou. Jedná se o jednoduché nástroje a dává 

se jim přednost před statistickými exaktními metodami. Je to totiž soubor obsahující grafické 

metody, který pomáhá s řešením i velmi složitých problémů. Metody můžeme uvádět v tomto 

pořadí: 

1. Diagram následků a příčin, známý taky jako diagram rybí kostry (Fishbone Chart) nebo 

Ishikawův diagram. 

2. Záznamník dat, nebo také kontrolní tabulka, třídění informací. 
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3. Histogram rozdělení četnosti. 

4. Paretova analýza (Pareto Chart – diagram). 

5. Korelační a regresní analýza neboli korelační diagram. 

6. Vývojový diagram (Flow Chart). 

7. Regulační diagram (Control Chart). 

V našem případě, kdy jsme potřebovali udělat lepší zhodnocení vad, jsme se zaměřili 

hlavně na záznamník dat, tedy kontrolní tabulku, kde jsme setřiďovali informace o vadách, 

které se dějí na centrech. Na základě těchto vad jsme byli schopní připravit i Paretovou 

analýzu, což nám ukázalo potřebné informace o největších vadách, jak bude řečeno. Další 

věcí, kterou jsme využili pro naše účely, tak tou je regulační diagram, kde můžeme 

pozorovat, jakým způsobem se měnily jednotlivé vady, či opravy produktů v měsíci a také 

jak velké rozdíly jsou při počtech vad u jednotlivých dní. Je třeba si něco říct o těchto 

nástrojích kvality, které jsme použili a také o tom, co přesně nám tyto diagramy přinesly za 

výsledky a co se všechno měnilo při analýze našeho problému. Důležité bylo pochopit 

hlavně, co potřebujeme zjistit, jak nastavit dané formuláře správně tak, aby to bylo zároveň 

jednoduché a aby nám to dalo dostatečné informace, které jsme potřebovali. Dalším 

důležitým faktorem bylo přeškolení operátorů na dané typy formulářů tak, aby se s tím 

naučili pracovat. [4] 

3.1 Záznamník dat (Kontrolní tabulka). 

Tabulka kontroly (což zobrazuje tabulka 5) nebo taktéž záznamník dat slouží ke sběru a 

zaznamenání prvotních kvantitativních údajů o jakosti, například počet a druh vad při výstupní 

kontrole nebo během výrobního procesu. Cílem je dosáhnout celkového přehledu a dát možnost 

se rozhodovat odpovědným osobám na základě faktů. Při zaznamenání, sběru dat a náčrtu 

formuláře je třeba zvážit tato hlediska: 

- Statifikace (princip vrstvení) – třídící proces dat, který má za cíl oddělit data od 

různých zásob tak, aby bylo možno rychle najít původ každé položky a tím i vznik 

případného souvisejícího problému. 

- Vizuální ztvárnění, standardizace, principy jednoduchosti – je kladen důraz na 

jednoduchost záznamu dat, tak aby každý člověk mohl tento záznam dat pochopit a 

provádět. Záznam by měl být udělán jednoduše za použití symbolů (jedná se o 

čárky) namísto použití údajů, které by byly zpracovány číselně. Data by měla být 
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jasně zpracována ve formě tak, aby se už při budoucím zpracování nemusela složitě 

přepisovat do budoucích formulářů.  

Tabulka 5 Příklad záznamníku dat [4] 

 

V našem případě jsme hodně využívali záznamových archů, protože jsme díky těmto 

tabulkám dokázali najít způsob jak vylepšit náš přehled o tom, co se děje ve výrobě. 

V prvopočátku zde byly formuláře, které se již ve výrobě používaly, ale bohužel jak se ukázalo 

dle měsíční analýzy, neměli jsme absolutně přehled o počtech zásadních vad, které se týkaly 

jednotlivých typů vyráběných produktů. Na obráběcích centrech, kde jsme pozorovali tyto 

změny, se vždycky nahrává jednak daný typ produktu, co se bude následně vyrábět, ale to není 

všechno. Jelikož se na centrech tyto produkty (kola) taktéž opravují, rozdělujeme je na surová 

kola, odlakované kola (odlaky), opravované kola z navěšování (opravy z návěsu) a taktéž na 

centrech figurují pouze opravy, což jsou kola, které se opravují již během dané směny. Tyto 

centra slouží k vizuálnímu obrábění. Surová kola jsou tedy produkty, které již byly jednou 

obrobeny na normálních centrech, ale na vizuálních jsou po nalakování, obráběná už jenom 

trochu tak, aby dané produkty byly vizuálně na výborné úrovni. Opravované kola z navěšování 

jsou kola, která jsou již tedy obrobená, ale u navěšování kol pro další proces ve výrobě, se 

zjistilo, že tyto kola nejsou dokonale obrobená, popřípadě se na nich vyskytují vady, které jsou 

ještě opravitelné, a proto se posílají zpět na vizuálně obráběcí centrum. Odlakované kola jsou 

výrobky, které již prošli do dalšího procesu, byla nalakována, ale uznalo se, že nejsou v pořádku 

obrobená, tudíž byla odlakovaná a musejí se znovu obrábět. Zásadním problémem je, pokud 
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daná kola již byla opravovaná kvůli posouzení týmu u navěšování a byla dále poslána dál. 

V tomto případě, pokud jsou znovu odlakovaná a přijdou na vizuální centra, nastává 

jednoduchý problém. Jelikož již po několikáté ubíráme kousek materiálu, abychom opravili 

vady, či chyby, které vznikly na produktech, pak dochází často k rozdílu ve velikosti produktu 

a produkt se nachází mimo zadanou toleranci. Proto se například potom objevují vady, které 

nelze akceptovat a produkty bohužel často jsou vyřazeny jako zmetky. Tomu se samozřejmě 

snažíme zabránit, ale abychom dokázali korigovat a sledovat tyto opravované produkty, bylo 

zapotřebí zásadně změnit tabulkové záznamy a nastavit nové sledovací procesy. Jak je vidno 

na 6 z analýzy, tak vad bylo hodnoceno spoustu a vytratila se jasná pravidla, jakým způsobem 

značit veškeré důležité počty a záznamy o vadách.  

Tabulka 6 Zobrazení nesprávného hodnocení vad [Vlastní zpracování] 

 

Bohužel jsme nebyly schopni určit, co je přesně za náš největší problém nehledě na to, 

že spoustu těchto vad nesouviselo s vizuálním obráběcím centrem. Operátoři opravdu neměli 

dostatečný přehled o tom, které vady by měli popisovat, jakým způsobem popisovat výsledné 

počty a místo toho, aby psali počty i u odlakovaných kol či oprav z navěšování, tak napsali 

pouze názvy a z uváděných počtů nebylo zřetelně jasné, kolik toho za měsíc bylo, a proto 

nemohlo docházet ke zlepšování procesů ve výrobě. Ono to na jaká kola se přechází, se psalo 

na různé řádky. Například, tam byly zaznačené sice přechody mezi odlaky a surovými koly, ale 

u surových kol bylo dáno třeba číslo 17, které nám neříká, kdy se přešlo na tyto surová kola. 

Nevěděli jsme, kdy přesně v průběhu těch 17 kol na ně přešlo, mohlo to být v 8, či při 10 

obrobených kolech odlaků či například těch 17 kol mohla být surová. Jelikož je tam dáno časové 

vymezení za pomocí řádků, neznali jsme přesná data, a jelikož takových záznamů je spoustu, 
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udělá to razantní rozdíl mezi sledovanými druhy kol. Taktéž jsme vůbec nevěděli jaké problémy 

u odlakovaných či opravovaných kol z navěšování vznikají. Tabulka 7 ukazuje přímo na místo, 

kde operátoři například zaznačili surová kola a jak bylo řečeno, nebylo známy přesné rozdíly 

v počtech. Nutno podotknout, že například takové opravy z navěšování se téměř vůbec 

neznačily ve formulářích a u jednotlivých přechodů byl zmatek, jelikož docházelo často k tomu, 

že například napsali pouze, že se jedou odlaky, ale když například se čekalo na další paletu, 

nenapsaly již, že se jedná o surová kola a záznamy byly nedostatečné.    

Tabulka 7 Označení rozdílů v počtech [Vlastní zpracování]      

 

Právě proto bylo zapotřebí nejprve upravit taktéž nové formuláře, abychom konečně 

měli hmatatelné výsledky na základě, kterých bychom mohli vykonávat další akce a soustředit 

se na problémy ve výrobě. Abychom to ovšem udělali, bylo nutné zaměřit se na vady, které 

doopravdy vznikají na vizuálních centrech tak, aby i všichni operátoři byli obeznámeni o tom, 

jaké typy vad vznikají na těchto vizuálních centrech. Shromáždili jsme tedy vady jednak u 

surových, ale také odlakovaných kol a opravených kol z navěšování do 5 druhů vad a vytvořili 
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si hodnotící systém vad, kde se zaznamenávaly údaje z formulářů, jak je možné vidět na 

Tabulce 8. 

Tabulka 8 Záznam o vadách [Vlastní zpracování] 

   

Jak si lze všimnout, začali jsme již sledovat vyrobená kola, která byla správně vyrobena 

a to nejen u surových kol, ale taktéž u odlakovaných kol a u oprav z navěšování. Také jsme u 

každého typu kola rozlišili taktéž 5 hlavních vad, které již byly zmiňovány. Je teď skvělý 

přehled o tom, kolik kol se vyrábělo, u jakých typů a jaké vady tam vznikali. Taktéž jak je vidět 

na Tabulce 9 můžeme si navolit, jaký typ produktu nás zajímá, který den, jaké centrum atd. a 

taktéž víme, kolik oprav se na centru celkem opravilo při výrobě, kolik času centrum mělo 

prostoje a nevyrábělo a také kolik byly nastavené směnové výstupy a kolik se reálně vyrobilo 

kol celkem. 
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Tabulka 9 Zobrazení možnosti filtrování [Vlastní zpracování] 

 

Tyto filtry byly již u prvotních vad, které jsme nalezli poprvé, ale slouží nám právě ke 

zhodnocení toho, kde byly ty největší problémy a na co se přesně zaměřit. Díky těmto tabulkám 

vznikly taktéž výsledné formuláře, jak je vidět na tabulce 10, kdy nám jejich úprava velice 

pomohla ve sledování dat a právě díky tomu jsme našli ty největší problémy, které na centrech 

vznikají za pomocí paret, která budou vysvětlena. 

Tabulka 10 Zobrazení nové úpravy formuláře [Vlastní zpracování] 
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Jak je vidět na obrázku, došlo k razantnímu zlepšení. Jednak byly vytvořeny kolonky 

pro Surová kola označená modře, dále pro opravy označené žlutě, pak zeleně odlaky a fialově 

opravy z navěšování. Je to zobrazeno pouze pro přehlednost jakým způsobem vzniklo nové 

značení těchto kol. Jak je vidět značí se to také v řádcích, ale operátoři mají v tom teď 

přehlednost a vědí, kam co mají zapisovat a nesoustředí se pouze na celkové počty kol, ale 

momentálně tyto kola dokážou roztřídit a taktéž určit o jakou vadu se jedná, což je označeno 

příslušnými zkratkami. Operátoři byli na tyto nové typy formulářů ve výrobě vyškoleni a taktéž 

je jim dána v tabulce přímo nápověda, které značky, co znamenají. Díky těmto novým 

systémům hodnocení jsme mohli snadno zaznamenávat data a taktéž je potom zanalyzovat 

k naší potřebě.  

3.2 Pareto chart (Paretův diagram) 

Pareto chart je typem grafického zobrazení, které je slučováním čárového a sloupcového 

grafu, kde jsou seřazeny sloupce podle velikosti (sloupec, který je nejvyšší se nachází vlevo a 

sloupec nejníže postavený vpravo), které znázorňují četnost pro jednotlivé kategorie. Dále se 

dělí i podle linie. Paretův diagram představuje kumulativní množství v procentech. Využívá se 

k objasnění důležitosti jednotlivých kategorií. Hodí se při analýze četnosti neshod daného 

procesu, kdy tyto neshody můžou mít větší množství příčin, a je potřeba určit nejvýznamnější 

příčiny. Proto se s ním můžeme pravidelně setkat ve slévárnách či obrobnách při klasifikování 

zmetkovitosti odlitků. Při sestavování Paretového grafického zobrazení je nutné určit kategorie, 

jež se budou zobrazovat, jakého časového úseku se měření bude týkat a jaké veličiny se budou 

používat pro měření. Je vhodný také pro analýzu reklamací, příčiny neshod, ztrát apod. Můžeme 

na základě něho určit neužitečnou menšinu příčin a užitečnou většinu pro určitý problém. 

V našem případě, který se týká praktické části, jsme zjišťovali užitečnou většinu, protože nám 

to dalo informace potřebné k dalším akcím. Díky zobrazení Paretového diagramu jsme byli 

schopní analyzovat, u jakých typů produktů například vznikají ty největší problémy. Můžeme 

si díky tomu zobrazit jednak počty oprav, ale taktéž takto u jakých typů vznikali ty největší 

vady. Díky dobře udělanému tabulkovému záznamu můžeme teď veškeré informace i 

vyfiltrovat a zjistit si potřebné data, díky kterým si můžeme nadefinovat, co přesně budeme 

chtít zjistit. Můžou to být například různé typy kol nebo ohledně jednotlivých center, či ohledně 

jednotlivých dní. Na následujícím obrázku Pareta 3.2 je možno vidět číselné označení produktů 

a taktéž i u jakého produktu se nejvíce opravovalo kol. Můžeme si vyhledat i surová kola nebo 

odlakovaná kola. V tabulce není potom problém si najít taktéž centrum, kde bylo nejvíce 

problémů při tomto typu kola. [4] 
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Obr. 16 Zobrazení počtu zmetků u oprav z navěšování [Vlastní zpracování] 

U tohoto Pareta tedy jsme zjistili, že u produktu s označením 8187, který je vlevo, bylo 

523 kol opravováno za daný měsíc, a tudíž víme, že s tímto byly největší problémy. Na základě 

těchto dat ovšem si můžeme nejenom najít dané centrum, ale vyhledat si i jaké druhy vad potom 

vznikaly při opravování těchto kol a taktéž, která vada se ukázala jako největší u daného typu, 

jak je ukázáno na dalším obr. 3.3, kde třeba vidíme u daného kola, která vada byla nejvíce 

zpozorována a na základě toho se můžou provádět další vylepšování výrobních systémů 

v procesu tak, aby se zapříčinilo vzniku dané vady. 

 

Obr. 17 Zobrazení počtů zmetků z oprav z navěšování za měsíc  [Vlastní zpracování] 
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Jak je vidět například u tohoto typu kola nešlo ani o vady seřízení, vady deformace po 

žíhání, či vady záseku/otlaku, ale s největším problémem souvisí právě porezita. Na základě 

toho víme, že problém může být i u začátku výroby na slévárně a můžeme podniknout další 

kroky pro zlepšení výrobního procesu. [4] 

 

3.3 MES systémy, analýza a výpočtová část algoritmizace procesu 

 Jako MES v poslední době bývá označována další kategorie prostředků podpory 

softwaru. Tato úroveň se dříve česky označovala jako řízení výroby v reálném čase nebo také 

řízení výrobních procesů. Od počátku 90. let je v německé literatuře využíván pojem Leitstand. 

Tato vrstva výkonnou činnost reprezentuje na odepisování plnění jednotlivých operací výroby 

a na úrovni denních rozvrhů.   

Podniky určené pro výrobu neexistují proto, aby příslušné výrobky vyráběly, ale jejich hlavním 

cílem je pro majitele vytvářet finanční zisk. Aby podnik zisk vykázal, musí mít náklady na 

výrobu menší než tržby. Toho se může dosáhnout buď vyšší cenou prodeje, nebo také snížením 

nákladů. V současném konkurenčním prostředí nelze však cenu výrobku libovolně stanovovat. 

Podniky naopak jsou neustále tlačeny ke zvýšení užitné hodnoty výrobku nebo snížení ceny při 

dodržení vysoké kvality. Ke zvýšení ziskovosti tedy vede cesta pouze skrz snižování nákladů. 

 Náklady mezd neustále zpravidla vzrůstají a s poklesem cen vstupních komponent nelze 

rovněž příliš počítat. Při nekompromisních požadavcích na kvalitu vyráběné produkce je možné 

docílit snížení nákladů jedině zefektivněním všech činností v celé oblasti podniku, které povede 

ke zvýšení produktivity výroby. 

 Kromě vlastních operací ve výrobě vykonávaných na výrobních linkách a strojích jsou 

k zajištění výroby potřebné různé činnosti administrativy (prodej, objednávky, fakturace a 

mzdy aj.) a činnosti podpůrné (příjem a správa surovin, expedice výrobků, údržba a správa 

výrobních zařízení aj.). Efektivnost podniku lze navýšit i zefektivněním těchto činností, jež 

přímo nesouvisejí s výrobou. 

 Pokud si uvědomíme provázanost všech činností v podniku, plyne z toho, že efektivnost 

jednoho oddělení je závislá na celkovém fungování firmy a celkové organizaci a je svázána 

s jinými částmi podniku. Což znamená, že proces zefektivnění a optimalizace se musí nutně 

týkat celého podniku. Je zajisté, že tento proces se stále vyvíjí a je živý. Je však nutné stanovit 

postupy a priority, které povedou ke konkrétnímu cíli. Zefektivnit práci (administrativní, 
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podpůrnou i výrobní) znamená zbytečné úkony odstranit (jsou to činnosti, které netvoří 

hodnoty) a odstranit doby ztrát (prostoje). 

 Právě těmto ztrátovým dobám by bylo dobré se vyhnout a právě z toho důvodu se 

zaměřujeme na algoritmizaci, abychom zjistili jaká je kvalita, disponibilita a také efektivnost 

celkového procesu výroby. Ještě než se pustíme do samotné algoritmizace je potřeba si uvést, 

s jakými pojmy se u algoritmizace procesu setkáme a u jakých pojmů známe číselné hodnoty 

z výrobního procesu. Každý pojem je označen taktéž příslušnou identifikační značkou v 

závorce pro zjednodušení výpočtů. Tyto pojmy tedy jsou:  

- Technický časový fond zařízení (TČFZ) = 1440 min. (24 hod.) 

- Práce jedné směny, kde je firma rozdělena celkem na 3 směny (PS) = 480 min. 

- Plánované přestávky (PP) = 3 x 30 min. = 90 min. 

- Doba na přenastavení strojů (DnP) = 50 min. 

- Doba poruch (DobP) = 80 min. 

- Teoretický čas taktu (Tčt) = 4 min. 

- Počet vyrobených kusů (Pvk) = 130 

- Počet nepodařených kusů (PN) = 4 

- Běh na prázdno (BnP) = 200 min. 

- Ztráty Rychlosti (ZR) = 60 min. 

Potřebujeme vypočítat:  

- Stupeň technického využití (STV) 

- Stupeň využití (SV); 

- Skutečný časový fond (SČF), což znamená plánovanou disponibilitu 

- Využitelný provozní čas (VPČ) a s tím související výkonnost zařízení [vz] 

- Čistý čas na práci (Ččp) 

- Čas na nepodařené výrobky (ČnN) 

- Čistý produktivní čas (Čpč) a s tím související úroveň kvality (Úk)  

- OEE, což nám určí celkovou efektivitu výrobních zařízení a procesů a obsahuje 

vzorec: OEE = disponibilita zařízení x výkonnost zařízení x úroveň kvality.  

- Poslední věc, která se nám díky algoritmu projeví, bude TEEP, což je totálně 

produktivní efektivnost zařízení. 

-  Uvedený obr. 18 značí algoritmus, dle kterého se řeší jednotlivé kroky výpočtů. 



48 
 

 

 

Obr. 18 Zobrazení algoritmu výpočtové části procesu [Vlastní zpracování] 

Příklad výpočtů: 

STV = TČFZ = 1440 min. 

SV= ((STV – PS - PP) x 100) / TČFZ = ((1440 - 480 – 90) x 100)/1440 = 60,4 % 

SČF = STV – PS – PP = 1440 – 480 – 90 = 870 min. 

PD = SČF – DnP – DobP = 870 – 50 – 80 = 740 min. 
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PD[dz] = (PD/SČF) x 100 = (740/870) x 100 = 85,06 % 

VPČ = PD = 740 min. 

VPČ[vz] = (Tčt x Pvk / PD) x 100 = (4 x 130 / 740) x 100 = 70,27 %. 

Ččp = (PD – BnP – ZR) = 740 – 200 – 60 = 480 min. 

ČnN = PN x 4 = 4 x 4 = 16 min. 

Čpč = (Ččp – (ČnN)) = 480 – 16 = 464 min. 

Úk = (Pvk – 4) / Pvk = ((130 – 4) / 130) x 100 = 96,9 %. 

OEE = PD[dz] x VPČ[vz] x Úk = (85,06 / 100) x (70,27 / 100) x (96,9 / 100) = 0,579 x 100 = 

57,9 %. 

TEEP = SV x OEE = (60,4 / 100) x (57,9 / 100) = 0,3497 x 100 = 34,97 %. 

 

3.4 Návrh automatizovaného systému 

Díky výsledným datům a analýze jsme dokázali přijít na to, jaké problémy vznikají ve výrobě, 

ovšem dané data se bohužel zapisovali ručně a abychom zamezili ručnímu zaznamenávání dat, 

tak jsme byli nuceni navrhnout nový automatizovaný systém, který by nám zajistil vkládání dat 

automaticky do systému tak, abychom s nimi mohli nadále pracovat. U nového návrhu je 

použito grafické prostředí, které by operátoři měli k dispozici a ve kterém by bylo možné jednak 

sledovat výsledná data, které potřebujeme, ale taktéž by bylo možné do tohoto grafického 

prostředí zapisovat. Zobrazení tohoto grafického prostředí je možné vidět na obrázku 17. 
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Obr. 19 Zobrazení grafického prostředí automatizovaného systému [Vlastní zpracování] 

Aby se pochopilo, jakým způsobem daný systém bude automatizovaně fungovat, je 

potřeba si jej detailněji rozebrat. Jak je vidět, tak se obrázek skládá z několika částí. První část 

je označena tmavě modrým kruhem a zobrazuje informaci, že se jedná o vizuální centrum a 

taktéž o jakou směnu daného dne se jedná. Další částí je označena fialovým kolečkem. Tato 

část nám velice pomůže při počtech kol. Operátor pokud si klikne na jakékoliv okýnko v tomto 

kruhu, tak se mu automaticky daná kola začnou počítat, ale princip samotného počítání bude 

vyobrazen na dalším obrázku. Pak se hned vedle nachází červený kruh s označením zmetky. 

Pokud operátor po vyrobení kola zjistí, že dané kolo je zmetek a nelze již opravit, pak klikne 

na možnost zmetky, kde se mu objeví jednoduchá nabídka, kde si vybere, o jaký druh kola se 

jedná, zda je to surové, odlakované, opravované či kolo opravované z navěšování a poté se mu 

zobrazí nabídka 5 hlavních vad, které jsme zde již popsali, a vybere vadu, kterou zjistil na 

daném centru. Tímto se zajistí roztřídění zmetků dle druhů kol, které se na centru vyrábějí. 

V Oranžovém sloupci jsou informace jednak o aktualizovaném datu a čase v daném momentu, 

pak samozřejmě možnost napsat číslo daného produktu i možnost zapsat typ produktu. Centrum 

by mělo mít tak či tak stejné identifikační číslo. Vedle v zeleném rámečku si můžeme všimnout 

přehledu v počtech kol. V této pasáži můžeme sledovat jednak počet opravovaných kol a taktéž 
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celkový počet produktů, které byly vyhodnoceny jako zmetky. V posledním rámečku světle 

modrém můžeme vidět přehled hlavních zmetků ohledně třech druhů kol tak, aby vždy 

odpovídali v daném časovém intervalu. Operátor má možnost si přepnout směnu na ranní, 

odpolední či noční směnu. To znamená, že pokud si operátor klikne na jednu směnu, tak se 

nahoře u vizuálního centra směna přepne a taktéž se objeví dané rozmezí v hodinách příslušné 

dané směně i u různých druhů kol, které se vyrábějí na centru. Abychom mohli plně 

automatizovat proces, bylo zapotřebí navrhnout systémy, které by nám umožnili měřit zadané 

údaje.  

Ohledně počítání kol a vyrobeného počtu kol bylo zapotřebí vymyslet smysl 

automatizovaného procesu a taktéž jeho funkci. Proces se skládá ze vstupního dopravníku, kam 

operátor dává produkt, z výstupního dopravníku, kde obrobený produkt umisťuje robot 

zobrazený na obrázku a taktéž z CNC stroje, kde se například dané kolo obrábí. Hlavní úlohu 

automatizovaného systému plní taktéž senzory. Jak jsme již mluvili o předchozím obrázku, tak 

bylo zapotřebí zajistit výrobu tak, abychom daná kola mohli počítat automaticky. Pro tyto účely 

mohou být použity senzory, které nám umožní počítat kola a umožní nám detekovat přítomnost 

kola. Automatizovaný systém byl zařízen tak, že operátor v daném grafickém prostředí klikne 

na ikonu daného druhu produktu, který bude zrovna obrábět. Tyto ikony se nacházejí ve 

fialovém kruhu označeném v grafickém prostředí. Jakmile operátor zmáčkne danou ikonu, pak 

automaticky díky 1. senzoru, který je hned u vstupu dopravníku, systém zpozoruje daný objekt, 

tedy produkt a na základě toho se tento produkt započítává do grafického prostředí. Pozorovat 

tyto počty lze v ikonce počítání kol. Jakmile kolo dorazí k druhému senzoru, který je umístěn 

na konci vstupního dopravníku k tomu, aby jej mohl robot vzít, pak se zastaví, robot jej uchopí 

a předá dál do obráběcího stroje, kde proběhne proces obrábění. Po dokončení procesu, robot 

vyjme ze stroje obrobený produkt a předává ho na výstupní dopravník, kde je již umístěný 3. 

senzor, díky kterému se detekuje objekt a v systému se zapíše, že je daný produkt obroben. A 

přičítání vyrobených kol můžeme pozorovat v ikoně vyrobený počet kol v grafickém prostředí. 

Jak již bylo řečeno, pokud operátor odhalí, že je kolo vnímáno jako zmetek, pak je nutné, aby 

to zadal ručně sice na grafickém panelu, ale vyrobený počet daného druhu kol se odečte a 

operátoři nebudou nuceni vypisovat složitě do tabulek výsledné počty, ale automatizovaný 

systém to bude dělat za ně. Ovšem abychom dané data mohli vůbec začít využívat a analyzovat 

do různých systémů ať už se jedná o paretové systémy, grafické systémy, či tabulky, 

potřebujeme využít nástrojů, které nám pomohou z průmyslových systémů vybrat daná data, 

které potřebujeme. Jedním z těchto nástrojů je Business Intelligence (BI). 
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 Naše století se může bez nadsázky identifikovat nebývalou explozí informatiky. Řídící 

pracovníci firem jsou vystaveni zatím největšímu informačnímu nátlaku. Čím více míst firma 

zaujímá nebo je rozsáhlejší, tím se zvyšuje tlak na kvalitu, spolehlivost, kvantitu i relevantnost 

předávaných informací. Vzdělaný a schopný manažer využívá ve své důležité činnosti potřebné 

adekvátní nástroje. Takovými nástroji jsou právě aplikace nástroje Business Intelligence. 

 Pod pojmem Business Intelligence si můžeme představit systém organizačních opatření, 

projektových řešení, systém nástrojů, poskytujících řízení společností podle znalostí. Tyto 

nástroje se ve stále ve větších oblastech uplatňují v institucích a podnicích na celém světě. 

Zaměření je tady speciální z důvodu podpory potřeb řídících pracovníků. Je to část celkového 

Informačního systému společnosti, která pracuje s upravenými nebo vybranými daty a která se 

díky takovým úpravám stává nositelem komplexních informací, které charakterizují dané 

procesy ve firmě. Primárně slouží k lokalizaci a identifikaci určitých jevů ve společnosti, 

v následujícím kroku potom k jejich podrobnější analýze. Mezi základní aplikace můžeme 

například zařadit nástroje, jako jsou Executive Information Systems, Corporate Performance 

Management nebo Customer Relationship Management. V našem případě by byl nejvhodnější 

systém EIS – Executive Information Systems. Jsou to informační systémy, které slouží pro 

podporu řízení a pokrývají prezentační vrstvu Business Intelligence za pomocí různých 

analytických aplikací spolu s portálovými aplikacemi založenými na WWW. Jsou speciálně 

zaměřeny na podporu manažerských procesů (rozhodování, plánování, podnikové analýzy) a 

potřeb řídících pracovníků. Najdou uplatnění ve stále větších oblastech podniků a institucí po 

celém světě. Je jasné, že díky tomu dochází k efektivnímu propojení mezi datovým potenciálem 

provozního transakčního systému podniku a analytickými potřebami jednotlivých složek řízení, 

které mohou: 

- Být schopny generovat zprávy a přistupovat k informační databázi specifickým 

přístupem, 

- Poskytovat analytické prostředky on-line 

- Zpřístupňují širokou oblast externích a také interních dat, 

- Jsou založeny na jednoduchém principu, tak aby se daly snadno používat 

- Jsou využívány řídícími pracovníky napřímo bez asistence 

- Dokážou v grafické formě prezentovat informace 
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4. Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo vylepšit celkový systém hodnocení kvality výrobních a 

technologických procesů. Díky analýze bylo zjištěno, že je potřeba navrhnout a vytvořit nové 

systémy hodnocení a taktéž zhodnotit zlepšení hodnocení. Na základě toho, bylo potřeba 

navrhnout nový automatizovaný systém, tak abychom dokázali mít přístupné data bez nutnosti 

ručního dopisování dat. 

 V úvodu diplomové práce se soustředíme na podnik jako celek. Uvedli jsme si principy 

a výrobní a technologické postupy ve společnosti. Taktéž se zaměřujeme na cíle výroby, kde 

jsou ukázány jednotlivé postupy, jakým způsobem například analyzovat daný problém a jak jej 

následně vyřešit. Jsou zde uvedeny struktury samotného řízení podniku, tak abychom věděli o 

nějaké hierarchické chronologii v podniku. 

 V další části jsme charakterizovali něco o vadách, které vznikají již při samotném 

vyrobení produktu, což je velice důležité pochopit, jelikož tyto vady razantně souvisí i 

s obráběním. Protože se u obrábění ubírá daný materiál u produktu, pak se nám mohou objevit 

některé typy vad. Tyto vady můžou být někdy skryté a je potom náročné některé z těchto vad 

odstranit či úplně opravit. Následně jsme se zaměřovali na analýzu vad na centrech, kde jsme 

zjišťovali, jak dobře operátoři značí dané vady a jaký máme reálné výsledky z dané analýzy. 

Bylo zjištěno, že jsme bohužel neměli dostatečný přehled o druzích produktů, které nazýváme 

jako odlakované kola a taktéž jsme neměli dostatečný přehled o opravách z navěšování. A 

jelikož operátoři značili taktéž i nesmyslné vady, které mnohdy ani s daným centrem 

nesouviseli, bylo zapotřebí vytvořit nové hodnotící systémy a tedy formuláře, které dokážou 

zpřístupnit věrohodné výsledky a umožní nám úspěšně zanalyzovat daný problém. Proto byl 

vytvořen systém hodnocení a formulářů 5 hlavních vad u tří druhů daného typu produktu, které 

se vyrábějí. Díky úpravám a analýze těchto systémů jsme měli jasnější přehled a můžeme 

snadněji analyzovat veškeré problémy a procesy ve výrobě tak, aby bylo možno se zaměřit na 

působení a minimalizace vad. Dále byla vytvořena algoritmizace procesu, kde jsme se zabývali 

efektivitou a celkovou produktivitou zařízeních, kde nám výpočty ukázaly, jaké máme ještě 

nedostatky ve výrobě. 

 V poslední části jsme se věnovali návrhu grafického prostředí pro operátory a taktéž 

automatizovanému systému hodnocení kvality produktů a to proto, abychom zamezili ručnímu 

zadávání dat do systémů. Vhodným řešením pro vytáhnutí dat se ukázal jako jeden z nástrojů 
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Business Intelligence, který nám umožnil s výslednými daty nadále pracovat. Executive 

information systems jsou součástí nástroje Business Intelligence a umožňují nám jednoduše a 

snadno exportovat dané data do tabulkové podoby na webových stránkách, kde již není problém 

s těmito informacemi a daty nadále pracovat. 

 Opatření, která jsem navrhl, přispěli ke zvýšení kvality výroby, avšak ze stanovených 

ukazatelů výroby je patrné, že rezervy jsou v oblasti výkonnosti procesu 70,27 %. Z části je to 

dáno opravami zjištěných vad na vyráběných produktech, čímž klesá výkonnost linky, procesu. 

I když společnost připravuje pokročilé automatizované systémy, tak pokud budeme chtít zlepšit 

výkonnost, je třeba zapracovat na minimalizaci oprav, jelikož část výkonnosti jde na opravu 

produktů a tím se razantně zmenšuje čas celkově vyráběných produktů a zvyšují se prostoje 

daných strojů a procesů ve výrobě. 

Do budoucna by se práce mohla vyvíjet a provést přímo do dané aplikace v praxi a taktéž 

by mohlo být zajímavé soustředit se díky zjištěné analýze na hlubší problémy daných strojů a 

robotických zařízení, kde se tyto problémy dějí. Tyto analýzy a automatizovaný systém nám 

umožnil zaměřit se na naše největší problémy, díky kterým víme, o kterou vadu se například 

nejvíce musíme zajímat a dle této vady můžeme pozorovat další systémy ve výrobě, abychom 

do budoucna dokázali zlepšit ještě více výrobní procesy. 
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Přílohy 

Příloha 1: Roztřídění vad odlitků dle jednotlivých druhů [4] 
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