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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KRKOŠKOVÁ, J. Simulace řízení zásob: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2019, 43 s. 

Vedoucí práce: Schindlerová, V. 

Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobného procesu, ktorý predstavuje 

výrobnú činnosť v podniku automobilového priemyslu. Cieľom je dosiahnuť, aby výrobný 

podnik vyrobil požadovaný počet výrobkov. V prvom kroku som vytvorila model 

v simulačnom programe, ktorý slúžil na analýzu súčasného stavu. V rámci riešenia zadanej 

problematiky som stanovila úzke miesto systému výroby a identifikovala jeho príčiny. 

Potom som navrhla opatrenia pre maximalizovanie miesta obmedzenia. Pomocou 

simulačného modelu som navrhla výsledné riešenie, vďaka ktorému je systém schopný 

vyrobiť požadované množstvo produktov. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KRKOŠKOVÁ, J. Simulation of the Inventory Management: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology, 2019, 43 p. Thesis head: Schindlerová, V. 

Bachelor thesis is dealing with optimization of production process, which represents 

production activity in the automotive industry. The aim of the work is to ensure that the 

manufacturing company produces the required number of products. In the first step, I created 

a model in a simulation program to analyse the current situation. Within the solution of the 

assigned issues I set a constraint of the production system and identified its causes. Then I 

suggested measures to maximize the constraint. Using the simulation model, I designed the 

resulting solution, which makes the system able to produce the required number of products.  
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Úvod  
V bakalárskej práci bude riešená problematika simulácie riadenia zásob vo výrobe častí 

chladiaceho okruhu pre automobil. Cieľom je vypracovanie simulačného modelu, vďaka 

ktorému dôjde k zlepšeniu systému riadenia zásob vo firme, zníženiu nákladov a zvýšeniu 

efektivity výroby.  

K dosiahnutiu stanovených cieľov bude potrebné určiť si teoretické východiská k danej 

problematike a zanalyzovať súčasný stav na základe podkladov, ktoré nám firma poskytne. 

Následne vypracovať simulačný model pre súčasný stav, podľa ktorého sa potom určia úzke 

miesta a problémy, ktoré znižujú efektivitu výrobného procesu. Simulačný model bude 

vytvorený na základe podkladov firmy.  

Táto práca bude spracovaná v spolupráci s firmou Dynamic future, ktorá sídli v Ostrave. 

Sú českou poradenskou organizáciou v oblasti optimalizácie a dynamického simulovania. 

Táto spoločnosť je výhradným distribútorom produktov firmy Lanner Group Ltd. pre Českú 

a Slovenskú republiku. Ponúkajú dynamické simulácie, optimalizáciu logistických 

a firemných procesov, plánovanie výroby, poradenstvo, rôzne školenia v oblasti simulácií 

a iné.  

Na vypracovanie simulačného modelu bude použitý program Witness Horizon, ktorý je 

popredným softwarom pre dynamickú simuláciu a optimalizáciu. Ponúka možnosť 

vypracovať 2D model a následne ho previesť do 3D, vyhodnocovať využitie kapacít 

pracovníkov a strojov a rôzne ďalšie funkcie napomáhajúce efektívnej optimalizácii 

výrobných procesov.  

Zásadné otázky, ktoré sa budem snažiť zodpovedať sú zamerané na to, kde sa 

nachádzajú úzke miesta a ako ich možno odstrániť? Aký to bude mať prínos pre daný 

podnik? A aký prínos má dynamická simulácia pri optimalizácii procesov?  

 

Obrázok 1 –  Logo Podniku 1 
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1 Teoretické východiská vybranej problematiky 

V tejto časti budú v jednotlivých podkapitolách podrobne rozobraté teoretické 

východiská k dynamickej simulácií, zásobám a metódam riadenia zásob.  

1.1 Dynamická simulácia  
Všetky firmy sa v súčasnosti snažia optimalizovať a zefektívniť svoj výrobný proces. 

Najbežnejším spôsobom optimalizácie je použitie rôznych metód, ktoré by mohli zlepšiť 

situáciu daného podniku. Na základe analýzy súčasného stavu závodu sa zvolí najvhodnejšia 

metóda a implementuje sa do výrobného procesu s rizikom, že nemusí mať v praxi 

požadovaný efekt. Z toho dôvodu je pre podniky výhodnejšie, časovo aj finančne 

úspornejšie, použiť dynamickú simuláciu. Tá preukáže dopady, prípadne nedostatky 

zavedenia danej optimalizácie. Simuláciu možno použiť na optimalizáciu už zavedených 

systémov alebo pri vytváraní úplne nových.  

Dynamická simulácia sa považuje za simulačný nástroj, vďaka ktorému je možné 

virtuálne zefektívniť procesy podniku, logistiku alebo optimalizovať plánovanie výroby. 

Simulačný model ponúka rôzne riešenia optimalizácie a možnosť použiť 3D vizualizácie. 

Vďaka tomu možno lepšie porozumieť väzbám medzi procesmi, ich postupnosť a plánovanú 

zmenu. Výsledky efektívnosti navrhovaného riešenia pre zlepšenie podnikových procesov 

je možné získať v pomerne krátkom čase, pričom získame reálne a presné dáta využiteľné 

pri strategickom rozhodovaní. Simuláciu je možné použiť na všetky procesy v podniku 

od skladovania, logistiky, zlepšovania výrobných liniek, technologických zariadení až 

po distribúciu.1 

Princíp simulácie výrobných systémov 

Simuláciu chápeme ako zjednodušené vyobrazenie reálneho výrobného procesu, 

zobrazujúce rozhodujúce vlastnosti systému. Toto vyobrazenie je počítačový model, 

s ktorým experimentujeme za účelom získania dynamických charakteristík jeho 

jednotlivých prvkov.2 

Postup začína formuláciou problému, ktorý chceme vyriešiť. Nasleduje analýza 

a získanie potrebných dát o výrobnom systéme, ktorý chceme optimalizovať. Z týchto dát 

sa vytvorí simulačný model vo vybranom počítačovom programe. Navrhne sa možné 

riešenie pre optimalizovanie, ktoré sa formou experimentu vyskúša na vytvorenom modeli. 

Nasleduje priebeh simulácie a vyhodnotenie výsledkov. Ak zodpovedajú stanoveným 

požiadavkám interpretujú sa do reálneho systému. V prípade, že výsledné hodnoty 
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nevyhovejú stanoveným cieľom, vykoná sa zmena modelu. Tento cyklus (viď obrázok 2) 

opakujeme, kým nedospejeme k najpriaznivejším výsledkom.2   

 

Obrázok 2 – Princíp Simulácie (vlastná úprava) 5 

Výhody využívania počítačovej simulácie  

Simulácie zohrávajú veľmi významnú úlohu v oblasti podnikania, pretože majú výrazný 

prínos v procese pochopenia komplexných procesov a nachádzania najlepšieho spôsobu 

uspokojenia požiadaviek a potrieb zákazníkov.3 

Výhody použitia simulácie možno uviesť v nasledujúcich bodoch:  

➢ Vďaka simulácií je možné identifikovať problémy a úzke miesta vo výrobnom 

procese.  

➢ Podniky môžu overiť efektivitu inovácie, ešte pred jej zavedením do výroby.  

➢ Optimalizácia za pomerne krátku dobu ušetrí náklady. 

➢ Možnosť prevedenia simulácií do 3D modelov. 

➢ Odhaľuje nedostatky a dopady optimalizácie, čo napomáha strategickému 

rozhodovaniu podniku.  

➢ Je možné nasimulovať aj komplexnejšie systémy, ktoré nemožno spracovať 

pomocou matematických modelov.4 

Simulácie v riadení zásob 

Riadenie zásob je jedna z najdôležitejších častí z oblasti manažmentu a výskumu 

podniku, ktorá bola rozsiahlym spôsobom  modelovaná, analyzovaná a simulovaná. Menšie 
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problémy vyskytujúce sa v riadení zásob je možné identifikovať pomocou analytických 

metód. Na tie komplexnejšie je najvhodnejším nástrojom simulácia, ktorá poskytuje presné 

riešenia.4 

Mnohé simulačné modely riešia širokú škálu situácií vyskytujúcich sa pri riadení zásob. 

Tieto modely možno klasifikovať rôznymi spôsobmi, ale najčastejšie sú rozdelené do dvoch 

kategórií. 

➢ Zákazkou viazané kvantitatívne modely. 

➢ Zákazkou viazané periodické modely.4 

1.2 Teoretické východiská riadenia zásob 

Riadenie zásob je súčasťou logistických činností podniku. Predstavuje riadenie 

vonkajšieho a vnútorného toku materiálu a s ním spojeného informačného toku. 

Vo výrobnom procese sa riadia materiálové toky od vstupných prvkov až po výstupy výroby, 

kde vzniká výsledný produkt.6  

V súčasnosti sa považuje riadenie zásob za veľmi podstatnú disciplínu operačného 

výskumu. Je to najmä preto, že výška kapitálu viazaného v zásobách sa pohybuje okolo 15 % 

celkových aktív v spracovateľskom priemysle. V podnikoch obchodne zameraných to 

predstavuje okolo 20 % celkových aktív. Preto minimalizovanie aj malého množstva zásob, 

môže viesť k významnému ekonomickému efektu pre firmu.7 
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Materiálové toky vo výrobe  

Výrobné procesy sú kombináciou technologických procesov rôzneho charakteru. 

Významný vplyv na štruktúru materiálového toku vo výrobe má použitá technológia. 

Výrobné procesy možno rozdeliť podľa štruktúry materiálových tokov, ktoré vo výrobe 

prevažujú.6 

➢ Výrobné procesy typu A, pre ktoré je typické, že z veľkého množstva dielov 

vyrobených v prvej fáze výroby sú nasledovne vyrábané komponenty. Z nich sa 

tvoria montážne skupiny až po konečnú montáž, kde vzniká výsledný produkt. 

Pri tomto type sa tok materiálu postupne zužuje. Vo výrobnom procese sa vyskytujú 

tzv. konvergentné body potupne spájajúce materiálové toky.  

➢ Výrobné procesy typu V, ktoré sú charakteristické tým, že sa tok materiálu delí 

cez mnohé divergentné body. V poslednej fáze výroby sa z bazálnej suroviny vyrobí 

široká paleta výrobkov.  

➢ Výrobné procesy typu T, vyznačujúce sa tým, že v poslednej fáze z rovnakého 

základu vzniká veľký počet výrobkov zvyčajne s rovnakým základom. Štruktúra 

materiálového toku je veľmi jednoduchá, takmer lineárna.6  

V praxi sa len ojedinelo vyskytujú v tak ideálnej podobe, zväčša sú kombinované. 

Všetky tri typy sú zobrazené na obrázku 3.6 

 

Obrázok 3 – Typy výrobných procesov 6 

 

 



13 

 

Rozdelenie zásob 

 Základnou funkciou zásob, ktorú v podniku plnia, je držanie zásob. Tieto funkcie sa 

delia do troch hlavných kategórií.7 

1. Geografická funkcia vyplývajúca z toho, že zásoby umožňujú lokálne odčlenenie 

produkcie a spotreby. Ďalej zabezpečuje optimálne rozloženie výrobných kapacít 

z aspektu hmotných, energetických a ľudských zdrojov. 

2. Vyrovnávacia a technologická funkcia, ktorá spočíva v zabezpečovaní plynulosti 

procesu výroby, eliminácii kapacitných nezhôd medzi jednotlivými výrobnými 

operáciami a minimalizovaní nepredvídateľných výkyvov počas distribúcie. 

3. Špekulatívna funkcia, ktorej cieľom je dosahovanie neobvyklého zisku výhodným 

nákupom za nižšiu cenu za účelom budúceho predaja za vyššiu cenu.7 

Medzi negatívne vplyvy zásob patria:  

➢ Skladovanie zásob pre podnik predstavuje ďalšie náklady. 

➢ Náklady na mzdy skladníkov.  

➢ Údržba a opravy priestorov skladu. 

➢ Prinášajú so sebou riziko znehodnotenia alebo nepoužiteľnosti. 

➢ Ťažkosti pri likvidite podniku.7 

Kapitál, ktorý je vložený do zásob, chýba firme na dotáciu technického rozvoja, 

ohrozuje platobnú schopnosť a znižuje dôveryhodnosť v rámci spolupráce s obchodnými 

partnermi. Pri stanovení veľkosti zásob je potrebné, aby bola zaistená dostatočná pohotovosť 

dodávok pre zákazníka a taktiež aby stav zásob bol čo najmenší.7 

Z hľadiska funkčného členenia zásob sa rozlišuje: 

➢ Obratová (bežná) zásoba. 

➢ Poistná zásoba. 

➢ Zásoba pre predzásobenie. 

➢ Strategická (havarijná) zásoba. 

➢ Špekulatívna zásoba. 

➢ Technologická zásoba.7 

Obratová zásoba pokrýva potrebu výdaju materiálu v období medzi dvoma dodávkami. 

Počas dodávkového procesu jej stav kolíše. Úlohou poistnej zásoby je tlmiť 

nepredpokladané odchýlky na strane vstupu aj výstupu z podniku. Jej veľkosť sa určuje 
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podľa porúch výrobného systému, dôležitosti a produkcie. Zásoba pre predzásobenie slúži 

na vyrovnávanie predpokladaných väčších odchýlení na vstupe alebo výstupe. Odchýlenie 

môže byť napr. silná spotreba produktu vo vianočnom období, tzn. že ide o sezónnu spotrebu 

výrobku. V takej situácii si podnik naplánuje zaobstaranie zásoby tovaru napríklad už 

v polovici obdobia s predpokladom, že sa počas sezóny predá. Strategická (havarijná) 

zásoba zaisťuje správny chod podniku pri nepredvídateľných udalostiach napríklad 

pri kalamitách v zásobovaní, pri stávkovaní apod. Špekulatívna zásoba sa zriaďuje 

so zámerom dosiahnuť zisk vhodným nákupom napríklad pred predpokladaným zvýšením 

cien alebo z dôvodu výhodného budúceho predaja. Technologická zásoba vzniká v prípade, 

že bola ukončená výroba zo strany výrobcu, ale produkt ešte nespĺňa požiadavky zákazníka. 

Môže ísť o situáciu, keď výrobok ešte vyžaduje istú dobu skladovania napríklad 

u niektorých potravín ako syry, pivo, víno a podobne.7 

Systém JIT 

JIT je najznámejšia metóda v oblasti logistiky vyvinutá v Japonsku, presnejšie 

v spoločnosti Toyota. Z počiatku bola táto metodika využívaná len na redukovanie v úseku 

zásob, neskôr sa vyvinula v komplexnú filozofiu pre manažment. Zámerom JIT je 

vytvorenie udržateľnej konkurenčnej výhody zameraním sa na zákazníka. Dôraz sa kladie 

na poskytovanie kvalitnejšieho tovaru a služieb z hľadiska nákladov, servisu a kvality. Tieto 

tri aspekty sú rozpoznávacie vlastnosti, ktoré vyčleňujú jeden výrobok od druhého.8  

Pri analyzovaní podnikových systémov sa využíva koncept pridanej hodnoty, ktorý delí 

procesy na také, ktoré produktom pridávajú hodnotu alebo nepridávajú. Je potrebné 

optimalizovať procesy, ktoré zvyšujú hodnotu výrobku. Druhá skupina procesov sa považuje 

za plytvanie a z toho dôvodu musia byť minimalizované, v ideálnom prípade eliminované.8 

Kľúčovým predpokladom pre zavádzanie metodiky JIT do závodu je: dobré rozumieť 

súčasnému strojovému zariadeniu a s ním spojeným operáciám, primerane pozitívny postoj 

manažmentu a organizačná flexibilita.8  
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Sú tri univerzálne hlavné ciele metodiky JIT vo výrobnom procese, ktoré sú 

aplikovateľné a adaptabilné do širokej škály organizácií v rámci rôznorodých odvetví. Patrí 

sem:  

1. Zvyšovanie schopnosti firmy konkurovať ostatným spoločnostiam a dlhodobo 

udržiavať konkurencieschopnosť. 

2. Dosiahnuť nárast efektivity vo výrobnom procese. 

3. Znižovanie množstva nevyužitého materiálu, času a úsilia týkajúce sa výrobného 

procesu.8 

Keďže každý podnik je špecifický a môže sa nachádzať v rozličnej fáze vývoja, bolo 

nutné určiť aj ďalšie úlohy nápomocné pri zavádzaní JIT. Sú užitočné pri napomáhaní 

spoločnostiam definovať, nasmerovať sa a pripraviť na implementáciu nových prístupov. 

V tejto súvislosti existujú dlhodobé a krátkodobé ciele:  

➢ Identifikácia a reakcia na potreby spotrebiteľa. 

➢ Snaha o optimálne vzťahy v oblasti kvality a cien. 

➢ Eliminácia nepotrebných plytvaní. 

➢ Úsilie o vytváranie dôveryhodných vzťahov medzi dodávateľmi. 

➢ Projektovanie závodu s dôrazom na maximálnu efektivitu a jednoduchosť výroby. 

➢ Adaptácia Japonskej pracovnej etiky zameranej na neustále zlepšovanie aj napriek 

tomu, že už boli dosiahnuté vysoké štandardy.8 

Teória úzkych miest  

Goldratt považoval systém za analogický k reťazi alebo sieti reťazí zložených 

s jednotlivých článkov. Každý systém obsahuje slabý článok. Ak je naň vyvíjaná stále väčšia 

sila, pretrhne sa. Pre zvýšenie efektívnosti daného systému je potrebné tieto miesta 

identifikovať. Keď sa toto obmedzenie identifikuje, je potrebné ho posilniť. Pri tejto teórii 

platí, že posilnenie akýchkoľvek iných článkov okrem úzkeho miesta, problém celého 

systému neodstráni.9 

Je dôležité sa zamerať na úzke miesto, analyzovať ho a vymyslieť najvhodnejšie riešenie 

pre jeho spevnenie. Ďalej platí, že po posilnení pôvodného úzkeho miesta sa síce systém 

optimalizuje, ale vznikne nové obmedzenie. Tým vzniká ďalší článok, ktorý je možné 

vylepšiť.9 

 



16 

 

Množstvo obmedzení pochádza často zo stratégie firmy nielen z hmotných objektov 

vo výrobnom podniku. Hmotné obmedzenia je jednoduché určiť a eliminovať. Naopak úzke 

miesta v stratégii podniku sú veľmi ťažko identifikovateľné, ale ich optimalizácia prináša 

veľmi rozsiahly efekt.9 

Je potrebné koncentrovať úsilie optimalizovania na zložku, ktorá je schopná 

vyprodukovať čo najväčší pozitívny dopad na systém. Goldratt preto vyvinul týchto päť 

základných krokov.9 

1. Identifikácia úzkeho miesta v systéme. Skúma sa, kde sa nachádza obmedzenie 

a o aký typ ide.  

2. Rozhodnúť ako možno čo najviac využiť potenciál úzkeho miesta.  

3. Všetko ostatné podriadiť tomu, aby slabý úsek pracoval s maximálnou efektivitou. 

4. Pozdvihnúť úzke miesto. Ďalším dôležitým krokom je preniesť predchádzajúce 

kroky v širšom ponímaní systému. To môže byť napríklad reorganizácia, 

optimalizácia kapitálu, zmena stratégie a iné substitučné zmeny systému. 

5. Návrat ku kroku 1, s ostražitosťou na pasivitu. Hneď ako v treťom a štvrtom kole 

eliminujeme úzke miesto, celý cyklus sa zopakuje. Týmto spôsobom postupne 

zlepšujeme všetky procesy v podniku.9 

 

Obrázok 4 – Schéma implementácie TOC (vlastná úprava) 10 

 

 

 



17 

 

Ako pozdvihnúť úzke miesto? 

Podstatným krokom uvedeného procesu je 2. bod pri zavádzaní TOC, tzn. hľadanie 

opatrení pre lepšie využitie kapacity úzkych miest. K pozdvihnutiu úzkeho miesta sa 

pristupuje až po vyčerpaní všetkých menej náročných postupov. Dôvodom sú podstatne 

zvýšené náklady a riziko spojené so zásadným navýšením kapacity. Maximalizovanie 

využitia kapacít sa dosahuje pomocou pomerne jednoduchých postupov. Častokrát sa udáva:  

➢ Skracovanie pasivity úzkeho miesta (najmä  z dôvodu nastavenia stroja alebo 

údržby). To možno dosiahnuť zadávaním úloh v takom poradí, aby sa znížili nároky 

na nastavovanie. Alebo zefektívniť nastavovacie postupy, znižovať počet regulácií 

združovaním zákaziek do výrobných dávok, vykonávať údržbu počas zmeny kedy sa 

nepracuje, umiestniť náhradnú obsluhu počas zákonných prestávok apod. 

➢ Tvorba účinného programu výroby, tzn. že sa zvolí výrobný plán zaisťujúci, 

že celkový výstup limitovaný kapacitnými obmedzeniami bude ekonomicky 

čo najvýhodnejší.  

➢ Riadenie kvality za účelom odhaliť a neprepustiť nesúhlasné produkty na úzke 

miesto, kde sa zároveň vyvíja snaha eliminovať vznik nezrovnalostí. 

➢ Podstatná, pre všetky predchádzajúce opatrenia, je účinná motivácia všetkých 

zamestnancov podieľať sa na zvyšovaní úrovne podniku, kvality a zisku. To možno 

dosahovať efektívnym plnením úloh na úzkom mieste alebo vizualizáciou stavu 

v dominantných riadiacich bodoch.11  
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2 Analýza súčasného stavu  

V tejto kapitole sa bude práca zaoberať charakteristikou spoločnosti, opisom zadanej 

schémy, simulačného programu, tvorbou simulačného modelu a vytýčením cieľov.  

2.1 Charakteristika spoločnosti  
Firma DYNAMIC FUTURE je poprednou českou poradenskou organizáciou 

pôsobiacou na trhu už viac než 15 rokov. Bola založená v roku 2000 tímom skúsených 

pracovníkov z priemyselných podnikov, kde pôsobili v oblastiach nákupu a predaja, 

logistiky, riadenia a optimalizácie podnikových procesov a dopravy. Od založenia 

spoločnosť realizovala viac než 470 projektov so zmeraním na inováciu, optimalizáciu 

a nastavenie procesov. Ako prvá organizácia v Českej republike začala uplatňovať prístup 

riešenia projektov s využitím nástrojov pre dynamickú simuláciu.1 

Momentálne majú pobočky v Ostrave a Prahe a počtom pracovníkov sa radia medzi 

najväčšie české poradenské organizácie v oblasti optimalizácie procesov. Sú výhradným 

distribútorom produktov firmy Lanner Group Ltd. v rámci Českej a Slovenskej republiky. 

Ako jediný externý partner na svete sa spolupodieľajú na ich vývoji. Pracovníci spoločnosti 

sú revidovaní Národným Bezpečnostným Úradom pre styk s utajovanými skutočnosťami. 

Preto pre svoju prácu používajú bezpečné postupy a vysoké štandardy so zreteľom na citlivé 

dáta svojich zákazníkov.1 

Produkty a služby spoločnosti:  

➢ Dynamická simulácia. 

➢ Digitálne dvojča – Digital twins. 

➢ Optimalizácia logistických a firemných procesov.  

➢ Plánovanie výroby. 

➢ Poradenstvo. 

➢ Witness. 

➢ Aplikácie.  

➢ Vzdelávanie.1  

Firma spolupracuje s viacerými partnerskými spoločnosťami v rôznych oblastiach ako 

je vzdelávanie a rozvoj priemyselného inžinierstva, zdravotníctvo, lean healthcare, 

kontrolné a riadiace systémy, informačné technológie, vedecko-technické softwary a iné.1 
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2.2 Schéma pre vytvorenie modelu 

Simulačný model je zostavený podľa schémy zobrazenej na obrázku 5. Jedná sa 

o linkovú výrobu častí chladiaceho okruhu pre automobil. Pracuje sa na tri zmeny, pričom 

jedna zmena predstavuje 480 minút vrátane prestávok, ktoré tvoria dokopy 30 minút. 

Požadovaný výrobný plán na deň je 1750 ks.  

 

Obrázok 5 – Schéma aktuálneho stavu 
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Proces výroby začína komponentami A a B, ktoré prechádzajú najskôr delením. 

Následne vytvárajú zásobu pre celú dávku, kde vstupujú obe súčasti. 

 

Obrázok 6 – Prvý úsek výroby 

Odtiaľ sa materiálový tok rozdeľuje do dvoch línii. V jednej sú operácie pre diel 

A a v druhej pre diel B. Časť B prechádza postupne úpravou konca, zmenšovaním priemeru, 

valcovaním a tvárnením koncovky a vytvára zásobu na celú dávku. V línii časti A je 

včlenená operácia delenia na prvej pozícii. Ostatné úkony pokračujú rovnako ako pri súčasti 

B. Následne obe súčasti dokopy v počte 50 ks postupujú na odmastenie a znova sa rozdelia 

na zásoby pre celú dávku. 

 

Obrázok 7 – Druhý úsek výroby 
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Z toho bodu sa oba články presúvajú na CNC tvárnenie. Po obrábaní tvárnením sa 

zmontujú dokopy na montážnej linke číslo 1. Odtiaľ prechádzajú cez montáže 2 až 7 

do skladovacieho priestoru. Na všetkých stanoviskách okrem odmasťovania je obsluhujúci 

pracovník. Časy jednotlivých operácií budú uvedené pri identifikácii problému. 

 

Obrázok 8 – Tretí úsek výroby 

2.3 Simulačný software Witness 

Pomocou programu Witness je vytvorený model dynamickej simulácie na základe 

schémy výrobného procesu. Model slúži na zobrazenie aktuálneho stavu a preverovanie 

navrhovaného riešenia. Witness je významný software pre dynamickú simuláciu 

a zlepšovanie výrobných, logistických a obslužných systémov spoločnosti Lanner Group 

Ltd.1 

Aplikácia a použitie tohto programu je veľmi rozsiahla. Využíva sa najmä pri: 

➢ Plánovaní kapacít. 

➢ Zlepšovaní kapitálových investícií. 

➢ Zavádzaní najnovších metód riadenia do výrobného procesu. 

➢ Určovaní úzkych miest v systéme výroby. 

➢ Stanovení optimálnych výrobných dávok.  

➢ Dislokácií výrobných celkov. 

➢ Eliminácii rozpracovanej výroby. 

➢ Monitorovaní kvality. 

➢ Zlepšovaní logistických procesov a služieb.12 
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Prostredie v programe Witness tvorí simulačná plocha, lišta s nástrojmi, knižnica 

prvkov, element selector a ovládací panel. Na simulačnej ploche sa vytvára model pomocou 

elementov, ktoré sa nachádzajú v knižnici prvkov. Na lište s nástrojmi možno jednoducho 

zadávať príkazy k vybraným prvkom. Element selector zobrazuje hierarchický zoznam 

všetkých prvkov definovaných v modeli a ovládací panel slúži na ovládanie simulácie. 

 

Obrázok 9 – Pracovné prostredie programu Witness 

Program automaticky zbiera dáta na všetkých zadefinovaných zložkách v modeli. Tieto 

dáta je možné zobraziť po zastavení modelu, v menu daného elementu pod názvom 

Statistics. 

Základné prvky programu Witness sú Buffers, Part, Machine a Labor. 

➢ Elementy Part predstavujú diskrétne položky, ktoré sa v modeli pohybujú. Môžu 

reprezentovať produkty (autá, súčiastky, motory, atď.), dokumenty, skupinu 

výrobkov, hovory z telefónnej ústredne, elektronické komponenty alebo celé 

počítače.  

➢ Miesta, kde môžu byť umiestnené položky sú zastúpené pomocou Buffers. 

Zobrazujú sa nimi napríklad súčasti čakajúce na operáciu, ľudia čakajúci v rade, 

priestor obsahujúci lietadlo čakajúce na pristátie. 

➢ Machine slúži na vyobrazenie všetkého, čo preberá súčasti, spracúva ich a posúva 

na ďalšie pracovisko. Je to napríklad obrábací stroj, sústruh, lis, celý obchod, 

pokladňa, závod alebo pracovná jednotka. 

➢ Labor popisuje ľudské a materiálne zdroje vyskytujúce sa v modeli. Môžu to byť 

napríklad ľudia, nástroje alebo vybavenie.  
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Obrázok 10 – Modelovacie prvky programu Witness 

2.4 Tvorba simulačného modelu 

V tejto časti popíšem jednotlivé úseky vytvoreného modelu podľa schémy súčasného 

stavu. Ako prvé som do modelu vložila 2 elementy typu Part, ktoré som premenovala 

na Komponent_A a Komponent_B. Nadefinovala som v nich počet súčasti na 1750 ks, 

spôsob príchodu na Active a výstupné pravidlo. Následne som pridala element Machine, 

premenovala som ho na Delenie. Nastavila som ho ako typ stroja single, ktorý sa používa 

pri jednoduchých strojoch, kde jedna súčasť ide dnu a druhá von. Nastavila som čas cyklu, 

priradila som k nemu pracovníka a v nastaveniach zadala pravidlo pre pracovnú silu. Určila 

som, aby súčasti spracovával sekvenčne. Za tým som vložila do modelu prvky Buffers, 

ktoré sú pomenované ako zásoby na celú dávku A a B. Pri nich som určila kapacitu na 1750 

ks.  

 

Obrázok 11 – Prvá oblasť modelu 

Tabuľka 1 – Nastavenie prvkov prvej oblasti modelu 

Komponenty A, B Operácia Delenie Zásoby na celú dávku A,B 

Typ: Aktívny 

Max príchody: 1750 

Zmena: deň 

Množstvo: 1750 

Čas príchodu: 1 min. 

Typ: jednoduchý stroj 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,068 min. 

Typ: zásobník 

Kapacita: 1750 ks 

Možnosť vstupu: posledný 

Možnosť výstupu: prvý 
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Ďalšia oblasť sa rozdeľuje do dvoch línií strojov pre rôzne typy obrábania. Na všetkých 

som nastavila typ stroja single, vstupné a výstupné pravidlo a priradila im časy cyklu podľa 

zadanej schémy. Každý stroj má priradeného pracovníka a nadefinované pravidlo 

pre pracovnú silu.  

 

Obrázok 12 – Druhá oblasť modelu 

Tabuľka 2 – Nastavenie prvkov druhej oblasti modelu  

Operácie pre komponent A 

Delenie 
Typ: jednoduchý stroj 

Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,218 min. 

Úprava konca 

Zmenšovanie priemeru 

Valcovanie 

Tvárnenie koncovky 

Operácie pre komponent B 

Úprava konca 
Typ: jednoduchý stroj 

Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,195 min. 

Zmenšovanie priemeru 

Valcovanie 

Tvárnenie koncovky 

 

V ďalšej časti prechádzajú komponenty sekvenčne z oboch zásobníkov do dávkového 

stroja, ktorý je nadefinovaný ako typ Batch. Nastavovala som tam dávku 50 ks a určený čas 

cyklu. Tento stroj je bez operátora. Až po odmastení celej dávky prechádzajú súčasti 

do ďalších zásobníkov, kde sa rozdeľujú podľa druhu. Zásobníky sú znova nastavené každý 

na 1750 ks.  
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Obrázok 13 – Tretia oblasť modelu 

Tabuľka 3 – Nastavenie prvkov tretej oblasti modelu 

Operácia Odmastenie Zásoby na celú dávku A,B 

Typ: dávkový stroj 
Dávka: 50 ks 

Čas cyklu: 260 min. 

Typ: zásobník 

Kapacita: 1750 ks 

Možnosť vstupu: posledný 

Možnosť výstupu: prvý 

 

Štvrtá oblasť začína dvomi CNC strojmi s nastaveným typom single, časom obrábania,  

a predpismi pre vstupy a výstupy. Proces pokračuje na montáž 1, ktorá je nastavená na typ 

Assembly s množstvom dvoch vstupujúcich a jednou vystupujúcou súčasťou. Ďalej som 

určila čas cyklu a vstupné pravidlo pre sekvenčný výber komponentov s predošlých operácií 

na CNC strojoch. Na záver som zadefinovala príkaz pre zmenu komponentov na súčiastku 

WIDGET, ktorá znázorňuje zmontované súčasti do jedného dielu. Druhým predpisom 

vo výstupných pravidlách som docielila, aby sa súčasť vizuálne v modeli zmenila. Všetkým 

procesom som priradila operátorov. Posledný prvok modelu je sklad, kde končia všetky 

spracované výrobky. Je vytvorený pomocou elementu Buffers a nastavený na kapacitu 1750 

ks, čo sa rovná cieľovému počtu výroby za deň.  

 

Obrázok 14 – Štvrtá oblasť modelu 
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Tabuľka 4 – Nastavenie prvkov štvrtej oblasti modelu 

Operácie pre komponent A 

CNC tvárnenie A, B 

Typ: jednoduchý stroj 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,195 min. 

Montáž 1 

Typ: montážny stroj – zložiť do jednej súčasti 
Množstvo na vstupe: 2 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,218 min. 

Montáž 2, 4, 6 

Typ: montážny stroj – zložiť do jednej súčasti 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,218 min. 

Montáž 3 

Typ: montážny stroj – zložiť do jednej súčasti 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,21 min. 

Montáž 5 

Typ: montážny stroj – zložiť do jednej súčasti 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,196 min. 

Montáž 7 

Typ: montážny stroj – zložiť do jednej súčasti 
Množstvo na vstupe: 1 ks 

Množstvo na výstupe: 1 ks 

Čas cyklu: 0,2 min. 

Sklad 

Typ: zásobník 

Kapacita: 1750 ks 

Možnosť vstupu: posledný 

Možnosť výstupu: prvý 

  

V záverečnej fáze som nadefinovala pracovný čas, rozdelený na tri zmeny. Každá zmena 

má 480 minút a keďže prestávky neboli zadané, pridelila som zákonné prestávky dĺžky 30 

minút. Všetky časy strojov, operátorov a celého modelu boli zadané v minútach. Model 

celého výrobného procesu je zobrazený v prílohe A.  
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2.5 Ciele práce 

Cieľom práce je rozobrať teoretické východiská vybranej problematiky. Zamerať sa 

na poznatky z oblasti simulácií, zásob a ich riadenia, metodiky JIT a TOC.  

Na to nadväzuje vytvorenie simulačného modelu podľa podkladov firmy a analýza 

súčasného stavu na základe získaných poznatkov. 

 Ďalším cieľovým bodom je správna identifikácia úzkeho miesta, ktoré spôsobuje 

neschopnosť podniku vyrobiť požadovanú dávku súčastí za deň.  

Následne je potrebné určiť príčiny a navrhnúť opatrenie pre zvýšenie prietoku úzkeho 

miesta. V ďalšom kroku upraviť simulačný model tak, aby bolo vyprodukovaných 1750 ks 

za 1 deň a porovnať dosiahnuté výsledky.  

Všetky vyššie uvedené ciele by mali smerovať k optimalizácii výrobného procesu, 

zníženiu zásob, zvýšeniu produktivity a efektívnejšiemu využitiu strojov.  
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3 Identifikácia úzkych miest a problémov 

Po spustení simulácie modelu aktuálneho stavu som indikovala, že hlavný problém 

systému je neschopnosť vyrobiť požadovaný počet výrobkov za deň. Mojou úlohou bolo 

nájsť úzke miesto, definovať dôvod jeho vzniku a navrhnúť riešenie tak, aby výrobou prešlo 

1750 kusov za deň. 

Pri identifikácií úzkeho miesta som využívala poznatky z metodiky TOC a model 

vytvorený pomocou softwaru Witness. Ako prvé som si vytvorila tabuľku s jednotlivými 

operáciami a k nim zadanými časmi. V ďalších stĺpcoch som prepočítala počet kusov 

výrobkov, ktoré prejdú jednotlivými procesmi za zmenu a za deň. Pre operáciu 

odmasťovania bolo zadané 260 minút na dávku 50 ks. Z toho som si vyrátala, že čas na jeden 

kus je 5,2 minúty. Výsledné hodnoty však môžu vykazovať aj istú odlišnosť, pri prepočte 

dávok za zmenu. Všetky popísané hodnoty sú uvedené v tabuľke 5.  

Tabuľka 5 – Zadané časy výrobných operácií  

Druh operácie min/ks ks/zmenu ks/deň 

Delenie 0,068 6617 19852 

Úprava konca B 0,192 2343 7031 

Zmenšovanie 
priemeru B 

0,192 2343 7031 

Valcovanie B 0,192 2343 7031 

Tvárnenie 
koncovky B 

0,192 2343 7031 

Delenie A 0,218 2064 6192 

Úprava konca A 0,218 2064 6192 

Zmenšovanie 
priemeru A 

0,218 2064 6192 

Valcovanie A 0,218 2064 6192 

Tvárnenie 

koncovky A 
0,218 2064 6192 

Odmasťovanie 5,2 86 259 

CNC tvárnenie B 0,195 2307 6923 

CNC tvárnenie A 0,195 2307 6923 

Montáž 1 0,218 2064 6192 

Montáž  2 0,218 2064 6192 

Montáž  3 0,21 2142 6428 

Montáž 4 0,218 2064 6192 

Montáž 5 0,196 2295 6887 

Montáž 6 0,218 2064 6192 

Montáž 7 0,2 2250 6750 
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Príklad výpočtu pre tabuľku 5 operáciu Delenia 

Vo výpočte sú použité časy po odrátaní zákonných prestávok.  𝑇z𝑇o = 4500,068 = 6 617,65 = 6 617ks/zmena 

𝑇d𝑇o = 13500,068 = 19 852,94 = 19 852 ks/deň 

Po porovnaní všetkých zadaných hodnôt jednotlivých strojov sa ukázalo, že úzke miesto 

je operácia s najnižšou kapacitou výroby. Hodnotu som vyznačila v tabuľke 5 červenou 

farbou. Jedná sa o operáciu odmasťovania, kde za zmenu prejde len 86 ks a za deň 259 ks. 

Toto číslo ani zďaleka nespĺňa požiadavky plánov výroby. Predošlé zistenia som zobrazila 

aj na nižšie uvedenom grafe 1, kde sú zobrazené kapacity jednotlivých pracovísk. 

 

Graf 1 – Kapacita výrobných operácií 

Simuláciou som potvrdila vyššie uvedené ukazovatele pomocou štatistiky na elemente 

odmasťovania, ktorá vykazovala počet uskutočnených operácií 5. To znamená, že v danom  

mieste bolo spracovaných 250 kusov výrobkov oboch komponentov. Výsledne na sklade 

vykazovalo 125 ks produktov. Je to niekoľkonásobne menej ako si vyžaduje plán výroby.   
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Ak nejaká operácia nezvláda plniť plán výroby spôsobí to: 

➢ Navyšovanie zásob.  

➢ Stratu odberateľov. 

➢ Vyťaženie ostatných pracovísk. 

➢ Straty na zisku. 

➢ Zníženie konkurencieschopnosti. 

➢ Stratu schopnosti bilancovania s tržnými požiadavkami. 

➢ Vysoké čakacie doby medzi operáciami. 

➢ Predlžovanie dodávkových lehôt.  

➢ Nadmerné zásoby. 

Všetky vyššie vymenované následky predstavujú navýšenie nákladov pre podnik. Preto 

je potrebné zabezpečiť správne fungovanie výrobného procesu.  
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4 Návrh riešenia  
 V predchádzajúcom kroku sme určili, že obmedzenie sa nachádza na pracovisku 

odmasťovania. Dôvodom je, že odmasťovanie je dávková operácia, ktorá obmedzuje celý 

proces. V praxi je to zariadenie, ktoré má niekoľko staníc. 

Navrhované riešenie je nastaviť v modeli stroj na typ multiple station. Toto nastavenie 

sa využíva pri niekoľkostupňových strojoch, kde je jedna alebo viac súčastí obrábaných 

na viacerých staniciach. Komponenty sú súčasne presúvané v rámci stroja a k ďalšej 

operácií postupujú až keď je pripravená ďalšia dávka. To predchádza medzioperačným 

prestávkam stroja.  

Na určenie parametrov stroja bolo nutné prepočítať vhodný pomer počtu staníc a dĺžky 

pobytu v stanici tak, aby sa podarilo vyrobiť požadovaný počet výrobkov. Zároveň musela 

byť dodržaná podmienka že počet staníc vynásobený časom pobytu sa vždy rovná 260 minút. 

Táto hodnota je predpísaná v zadanej schéme ako čas pre odmastenie 50 ks súčastí.  

Výpočet parametrov nastavenia operácie odmasťovania 𝐾𝑝𝐾𝑠 = 175050 = 35 staníc  
𝑇𝑛𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛í𝑐 = 26035 = 7,4286 =̇ 7,4 min. 

Zariadenie bude nastavené nasledovne. 

Tabuľka 6 – Nastavenie stroja na odmasťovanie 

Typ stroja Multiple station 

Počet staníc 35 

Počet súčasti na jednu 
stanicu 

50 

Čas cyklu v minútach 7,4 
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5 Zhodnotenie a prínos pre podnik  

Zámerom navrhnutého riešenia bolo dosiahnuť, aby sa podarilo vyrobiť požadovaný 

počet produktov. To možno docieliť maximalizovaním kapacity úzkeho miesta. 

Po nadefinovaní vypočítaných parametrov pre zariadenie odmasťovania som spustila 

simuláciu a nechala prebehnúť časový úsek 1440 minút, čo predstavuje 1 pracovný deň, 

pre ktorý je stanovený objem výroby v počte 1750 kusov. 

Údaje zo štatistík na elemente predstavujúcom sklad, preukázali, že sa podarilo vyrobiť 

cieľový počet výrobkov. Pre porovnanie objemu výroby súčasného stavu a stavu 

navrhnutého riešenia som vytvorila graf 2. Na jeho vytvorenie som použila údaje 

so simulačného softwaru Witness. Z grafu je zreteľné, že navrhované riešenie odstránilo 

problém a splnilo stanovený cieľ.  

 

Graf 2 – Porovnanie štatistických údajov výroby 

Graf vykazuje navýšenie výroby o 1625 kusov, a to predstavuje naplnenie skladu 

cieľovým množstvom. Z toho možno usúdiť že tento rozdiel predstavuje zásoby, ktoré sa 

vytvárali pred úzkym miestom v modeli súčasného stavu. Maximálny čas sa taktiež navýšil, 

čo naznačuje efektívnejšie využitie časového fondu výroby.  

Tabuľka 7 – Výsledné hodnoty simulácie 

Model 
Počet vyrobených kusov za 1 

deň 

Súčasný stav 125 

Navrhované riešenie 1750 
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Výpočet pre zvýšenie výkonnosti výrobného systému po zavedení navrhovaného 

riešenia. 𝑧𝑣ýš𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑢 = 1750125 = 𝟏𝟒𝒙  

 

Graf 3 – Porovnanie štatistík pre stroj ODMASŤOVANIE 

Výsledné hodnoty výpočtu vykazujú štrnásťkrát vyššiu výkonnosť od súčasného stavu. 

Na grafe 3 možno pozorovať ako sa zmena nastavenia prejavila na produktivite stroja v počte 

vykonaných operácií. Množstvo operácií sa zdvihlo 28x oproti súčasnému stavu. Je tomu 

tak preto lebo bolo potrebné vyrobiť 1750 ks z obidvoch komponentov, pretože sa 

na montáži 1-7 skladajú dokopy. Voľnobeh stroja ostáva na rovnakej úrovni a vyťaženosť 

sa mierne znížila s dôvodu blokovania stroja. To je spôsobené navýšením výrobnej dávky 

a preto ďalšia operácia môže vykazovať mierne blokovanie tejto operácie.  
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Graf 4 – Porovnanie štatistík ostatných strojov 

Na grafe 4 sú porovnané štatistické hodnoty zo strojov vybratých z jednotlivých oblastí 

modelu pre súčasný stav a riešenie. Pre stroj delenia zostal voľnobeh na nulovej hodnote 

v oboch prípadoch. Činnosť stroja sa zvýšila o takmer 56 % a o rovnakú hodnotu sa znížilo 

blokovanie. Počet operácii stúpol o počet 3375. Pre tvárnenie koncovky v línii A sa 

voľnobeh zvýšil len o 0,06 %. Činnosť stroja sa navýšila o približne 69 %, čo naopak 

predstavuje pokles blokovania. Počet operácií narástol o hodnotu 1685. Tvárnenie koncovky 

vykazuje 0,03 % nárast. Činnosť stroja narástla o 72 %  a blokovanie kleslo o 73 %. Počet 

operácií vykazuje navýšenie o 2173 operácií. CNC tvárnenie bolo pre obe línie rovnaké. 

Voľnobeh klesol o 46 % a činnosť stroja sa zvýšila o 42 %. Blokovanie sa navýšilo o 5 % 

pravdepodobne to spôsobilo väčšie vyťaženie stroja. Ukazuje sa aj nárast o 1625 operácií. 

Montáž 1 indikuje zníženie voľnobehu o takmer 47 % a činnosť stroja stúpla o 46 %. 

Blokovanie nevzniklo žiadne a počet operácií sa zvýšilo o množstvo 1625. Graf teda 

poukazuje na jasné zvýšenie produktivity aj ostatných strojov výrobného procesu. 
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Graf 5 – Porovnanie medzioperačných zásob 

Z grafu 5 možno vidieť že v navrhovanom riešení sa zásoby A1 a B1 po operácii delenia 

navýšili na strane A o jeden kus a na strane B o 486 kusov. Zásoby pred operáciou 

odmasťovania sa znížili v línii A o 789 výrobkov a v línii B o 301 výrobkov. Zásoby 

po operácii odmasťovania ostávajú nulové.  

5.1 Ekonomické zhodnotenie  
Cieľom každého podniku je efektívne využiť vystavaný systém tak, aby prinášal čo 

najvyšší zisk. Preto je dôležité vždy definovať aký ekonomický prínos má navrhovaná 

optimalizácia pre vybranú spoločnosť. Na začiatok je nutné spomenúť, že v zadaní práce 

neboli poskytnuté žiadne informácie o podniku na výrobu komponentov do chladiaceho 

okruhu, ani žiadne konkrétne čísla z výrobného procesu, nástrojov či výrobkov. Z tohto 

dôvodu nie je možné konkretizovať ekonomický prínos reálnymi číselnými hodnotami. 

Navýšenie výrobnej kapacity sa odzrkadlí na nasledujúcich aspektoch výrobného systému. 

➢ Zníženie medzioperačných zásob.  

➢ Navýšenie zisku. 

➢ Zvýšenie konkurencieschopnosti. 

➢ Nižšie čakacie doby medzi jednotlivými operáciami.  

➢ Skracovanie dodávkových lehôt. 

➢ Nižšie náklady na zásoby. 

➢ Rovnomerné zaťaženie pracovísk.  

➢ Efektívnejšie využitie všetkých kapacít výrobného systému. 
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Nákupom staníc pre odmasťovanie môže podnik s krátkodobého hľadiska avizovať 

vyššie náklady a zisk spočiatku nebude tak badateľný. No vyššie uvedené zretele 

z dlhodobého hľadiska navýšia tržby spoločnosti. Ďalšie benefity spočívajú v upevnení 

vzťahov so zákazníkmi, vďaka napĺňaniu zákaziek a včasnému dodaniu vyrobených 

produktov. Ďalej sa zvýši schopnosť bilancovať s tržnými požiadavkami a zlepšiť tak dobré 

meno  firmy. Z hľadiska vnútropodnikovej výrobnej štruktúry navrhnuté riešenie prináša 

možnosti rozšírenia kapacít, optimalizovania časov jednotlivých pracovísk a možnosti 

ďalšej optimalizácie výrobného procesu.  
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Záver  
Cieľom práce bolo oboznámiť sa s tvorbou simulačného modelu v programe Witness 

a nájsť optimálne riešenie pre vzniknutý problém v oblasti riadenia zásob. V podniku 

pôsobiacom v automobilovom priemysle, kde prebieha výroba chladiaceho okruhu 

do automobilu, bola urobená analýza súčasného stavu. Analyzovaná bola schéma aktuálnej 

situácie výrobného systému, vďaka čomu sa podarilo určiť úzke miesto. Ako obmedzenie sa 

identifikovala operácia Odmasťovanie z dôvodu najnižšej kapacity výroby. Dôvodom bolo, 

že v danom úseku prebieha odmasťovanie 50 kusov výrobkov v cykle 260 minút.  

V ďalšom kroku bol vytvorený model v simulačnom softwari Witness podľa schémy 

a zadaných parametrov. Po spustení simulácie sa potvrdilo, že úzke miesto bolo správne 

identifikované.  

Po konzultácii bolo ďalším krokom určiť nastavanie stroja pre odmasťovanie na iný typ, 

pretože v praxi je to zariadenie s viacerými stanicami. Parametre stroja boli nastavené tak, 

aby sa podarilo vyrobiť požadovaný počet výrobkov. Zároveň muselo platiť aby sa čas 

pobytu vynásobený počtom staníc rovnal 260 minútam.  

Keďže kapacita pre úkon odmasťovania je 50 ks spočítala som potrebný počet staníc 

pre výrobu 1750 produktov. Následne som výpočtom stanovila čas cyklu a získané údaje 

zadala do simulačného modelu.  

Ďalej nasledovalo spustenie dynamickej simulácie navrhnutého riešenia a porovnanie 

so súčasným stavom výrobného systému. Vďaka možnostiam, ktoré ponúka simulačný 

program Witness som mala k dispozícií potrebné dáta a namerané výsledky pre potvrdenie 

správneho stanovenia parametrov stroja.  

Na to, aby sa vyrobilo 1750 výrobkov za jeden deň, je potrebné stroj nastaviť na 35 

staníc s časom cyklu 7,4 minút  a dávkou pre jednu stanicu 50 ks. V rámci porovnania sa 

ukázalo, že navrhnutý model je efektívnejší ako pôvodný model.  

Návrhom riešenia sa podarilo docieliť požadovaný počet vyrobených kusov za jeden 

deň, zníženie operačných zásob a zvýšenie výkonu všetkých výrobných zariadení.  

V priebehu práce som mala možnosť vidieť, aké možnosti ponúka dynamická simulácia 

pri riešení systémových problémov v podniku. Ponúka širokú škálu toho, čo sa dá 

nasimulovať. Osvojenie si základných postupov pre vytváranie modelu v simulačnom 

programe je možné pomerne v krátkom čase. Taktiež to podporuje logické myslenie 
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a kreativitu jednotlivca, čo je veľmi prínosné do praxe v oblasti manažmentu, optimalizácie 

a akejkoľvek rozhodovacej funkcie. 

 Myslím si, že vďaka simulácii môžu firmy predísť riziku zlého rozhodnutia 

pri optimalizácií systému, inovovaní alebo akýchkoľvek plánovaných zmien v podniku. 

Pomocou dynamickej simulácie si môžu zobraziť reálny systém a formou experimentovania 

preukázať, ktoré rozhodnutie bude to najvhodnejšie. Vďaka tomu ušetria čas, znížia riziko 

zlej investície, čo znamená úsporu peňazí, ktoré môžu vložiť do ďalšieho rozvoja firmy.  
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