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ABSTRAKT 

Možnosti zlepšování vybraných procesů u dodavatele automobilového průmyslu 

Cílem diplomové práce bylo prověřit možnosti optimalizace procesu u dodavatele do 

automobilového průmyslu a následně provést analýzu procesu a definovat slabá místa, která 

lze optimalizovat. 

První část se zabývá popisem metodiky zlepšování procesů a principů systému managementu 

kvality. V dalších částech je uvedena stručná charakteristika organizace a produktů, které 

vyrábí a analýza metod a nástrojů zlepšování procesů v organizaci. Těžištěm diplomové práce 

byla čtvrtá část, ve které byla s využitím metodiky MTM navržena a zdokumentována 

optimalizace vybraného výrobního procesu. 

 

Klíčová slova: procesní přístup, neustálé zlepšování, optimalizace, analýza MTM. 

 

ABSTRACT 

Possibilities of Selected Processes Improvement at Supplier of Automotive Industry 

 

The aim of this thesis was to examine the possibility of optimizing the process at supplier of 

automotive industry, and then analyze the process and define weaknesses, which can be 

optimized. 

The first part describes the methodology of process improvement and principles of quality 

management system. The next section gives a brief characterization of the organization and 

the products it produces and analysis methods and tools of processes improvement within an 

organization. The focus of this thesis was the fourth part, which was using the MTM 

methodology through which it is designed and documented the optimization of selected 

process. 

   

Keywords: process approach, continual improvement, optimization, analysis of MTM. 
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Úvod 

Základním předpokladem zlepšování kvality v organizaci je pochopení procesů a jejich 

regulace vzhledem k cílům, které mají být dosaženy. Těchto cílů musí procesy dosahovat 

efektivně, tedy s co nejmenšími vnitřními náklady a nejvyšší přidanou hodnotou, na pozadí 

procesního přístupu [1]. 

Vhodná charakteristika podstaty zlepšování kvality je popsána v Juranově tzv. trilogii kvality, 

která v podstatě management kvality chápe jako trojici rozsáhlých aktivit [2]: 

� plánování kvality, tj. všechny procesy od identifikace potřeb zákazníků až po uvolnění 

dokumentace pro výrobu; 

� řízení kvality spočívá v krátkodobém, operativním řízení kvality, zaměřeném na to, aby 

se výrobní procesy příliš neodchylovaly od plánované úrovně; 

� zlepšování kvality, tj. dosahování nové úrovně zabezpečování kvality v podniku. 

Podstatou zlepšování je odstraňování chronických nedostatků v životě firmy, které jsou často 

latentní a osazenstvo je buď vůbec nevnímá jako handicap, nebo je bere jako nutné zlo. 

Příkladem nedostatků může být nedostatečná kvalifikační struktura pracovních sil, opakované 

neshody v dodávkách od monopolního dodavatele, fyzické opotřebení výrobních zařízení, 

nevhodné řešení materiálových toků apod. [2]. 

Zlepšování kvality je rovněž chápáno jako část managementu kvality, jež se zaměřuje na 

zvýšení schopnosti plnit požadavky na kvalitu. Jedná se tedy o aktivity, jejichž cílem je 

dosažení vyšší úrovně kvality v porovnání s předchozím stavem. Zlepšování kvality se 

dosahuje zlepšováním procesů [5]. 

Zlepšování kvality se zaměřuje zejména na tři stěžejní oblasti [6]: 

� zvyšování vhodnosti k použití; 

� snižování rozsahu neshod v dodávkách výrobků a služeb; 

� zvyšování účinnosti všech podnikových procesů. 

Zlepšování by v žádném případě nemělo být považováno za jednorázovou aktivitu, která po 

dosažení plánovaných cílů končí. Proces zlepšování by měl být chápán jako nepřetržitý 

proces, ve kterém by dosažený zlepšený stav měl být východiskem pro další zlepšování [5]. 
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1  METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 

1.1 Koncepce systému managementu kvality 

Každá organizace, která chce obstát v současném konkurenčním boji, musí trvale usilovat o 

zvyšování kvality a to při současném snižování nákladů. Z tohoto důvodu ve světě vznikly a 

postupně se vyvíjely koncepce managementu kvality, z nichž se v současné době 

vykrystalizovaly tři základní: 

� Koncepce ISO je založena na aplikaci požadavků definovaných v souboru norem ISO 

9000. Mezi charakteristické rysy této koncepce lze zařadit např. univerzálnost těchto 

norem, tj. nezávisí na povaze produktů ani na charakteru procesů a jsou aplikovatelné 

v jakékoli organizaci, ať už výrobní či poskytující služby, velikost rovněž není 

předepsána. Normy ISO 9000 jsou nezávazné, pouze doporučující a obsahují soubor 

minimální požadavků, které by měly být ve firmě implementovány [2].  

� Koncepce na bázi podnikových standardů vzešla z potřeb společností, zaměřených na 

určitá výrobní odvětví. Jejich hlavní potřebou bylo určit požadavky na systém kvality a 

tyto zaznamenat do norem, které měly platnost v rámci jednotlivých firem, resp. 

výrobních odvětvích [2]. 

� Koncepce TQM (Total Quality Management). Hlavní charakteristikou této koncepce je 

fakt, že není svázána s žádnými normami ani předpisy, chová se jako zcela otevřený 

systém, ve snaze pohlcovat vše dobré, co může mít vliv na rozvoj podniku [2]. TQM je 

spíše filozofií managementu a v praxi je realizována podle různých modelů, v Evropě 

hlavně podle tzv. EFQM Modelu Excelance [6].   

 

1.2 Principy systému managementu kvality 

Výše uvedené koncepce systému managementu kvality se víceméně zakládají na podobných 

principech. Jde o zásady, na kterých se prakticky shodují bez výjimky všichni odborníci a k 

nimž se v celém světě dospělo na základě mnohaletých zkušeností [6]. Norma ČSN EN ISO 

9000:2006 resp. ČSN EN ISO 9004:2002 definuje osm základních principů efektivního 

managementu kvality; pro porovnání jsou zásady definované v normách ISO a principy TQM 

uvedeny v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Principy systémů managementu kvality (QMS) [6], [7] 

Principy QMS dle ISO 9000 a 9004 Principy TQM dle EFQM Modelu 

Excelance 

1. Zaměření na zákazníka 

2. Vedení a řízení zaměstnanců 

3. Zapojení zaměstnanců 

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup k managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Přístup k rozhodování zakládající se na 

faktech 

8. Vzájemně prospěšné dodavatelské 

vztahy 

1. Orientace na zákazníka 

2. Vedení lidí a týmová práce 

3. Rozvoj a zapojení lidí 

4. Orientace na procesy 

5. Odpovědnost vůči okolí 

6. Neustálé zlepšování 

7. Měřitelnost výsledků 

 

8. Partnerství s dodavateli 

 

1.3 Procesní přístup  

Jedním z klíčových principů managementu kvality je procesní přístup. Základní model 

procesu je charakterizován na obr. 1 [6], kde je proces popsán jako činnost nebo soubor 

činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů a v regulovaných podmínkách.  

Informace a materiály na vstupu jsou v rámci procesu úplně transformovány na informační a 

hmotné výstupy. Výstupy mohou být shodné i neshodné produkty. Každý výstup by měl mít 

svého zákazníka a každý vstup svého dodavatele. Zákazník i dodavatel mohou mít charakter 

interního i externího partnera.  

Jako zdroje mohou být uvažovány finance, technologie nebo infrastruktura. Zdroje se v 

průběhu procesu zcela nespotřebují, jsou pouze podmínkou pro jeho uskutečnění.  Regulátory 

jsou faktory, které určitým způsobem limitují proces. Mohou je představovat např. zákony, 

normy, dokumentace či prostředí. 

Každý identifikovaný proces musí mít svého vlastníka, osobu odpovědnou za efektivní průběh 

procesu a za kvalitu výstupů z procesu. Vlastníci procesů, aby mohli nést odpovědnost za 

proces, musí mít současně stanové pravomoci; pravomoc naslouchat požadavkům zákazníka, 



13 
 

definovat své vlastní požadavky na dodavatele a také monitorovat, měřit a řídit průběh procesu 

[6].  

 

Obr. 1 Základní model procesu [6] 

1.3.1 Zásady procesního přístupu 
Všeobecné požadavky na systém managementu kvality uvedené v normě ČSN EN ISO 

9001:2009 uvádějí, že organizace musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém 

managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost v souladu s požadavky normy [4]. 

K zajištění těchto požadavků organizace musí: 

� identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v 

celé organizaci, 

� určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

� určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování i řízení těchto 

procesů, 

� zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto 

procesů a pro jejich monitorování, 
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� monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy a 

� uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování těchto procesů. 

 

1.3.2 Procesní model – obecný popis 
Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých 

procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. Je-li takový přístup 

použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost [3], [4]: 

a) pochopení požadavků a jejich plnění, 

b) potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty, 

c) dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů a  

d) neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření. 

Model procesně orientovaného systému managementu kvality je znázorněn na obr. 2 a ukazuje 

propojení procesů definovaných normami řady ISO 9000. 

 

Obr. 2 Model procesně orientovaného systému managementu kvality [3], [4] 
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Interpretace modelu je následující: 

Proces realizace produktu, který zahrnuje prakticky všechny dílčí procesy na smyčce kvality, 

je nemyslitelný bez systematického zkoumání požadavků zákazníka. Úspěšná a efektivní 

realizace produktu však vyžaduje odpovědný management lidských, finančních i hmotných 

zdrojů (infrastruktura), podporovaný aktivní činností a objektivním rozhodováním 

managementu při naplňování strategie, politiky a cílů kvality. Na výstupu procesu realizace 

produktu je nutné měřit míru spokojenosti zákazníků s dodávkou, jež představuje klíčový 

proces měření v systému managementu kvality. Spolu s dalšími typy měření pak poskytuje 

informace a data k soustavným analýzám, díky kterým může vedení identifikovat možnosti 

pro projekty kontinuálního zlepšování. 

 

1.3.3 Aplikace procesního přístupu 
Pro aplikaci tohoto přístupu jsou důležité následující aktivity [9]: 

� Definování procesů potřebných k naplňování politiky a strategie: politika a strategie 

organizace tvoří základní rámec, ve kterém vedení organizací určí procesy v systému 

managementu kvality a jejich vazby. 

� Určení vlastníků procesů a definování jejich odpovědnosti a pravomocí: rozsah 

pravomocí vlastníků procesů musí odpovídat rozsahu a významu jejich odpovědností. 

� Stanovení rámce a rozsahu klíčových procesů: ne všechny procesy v organizaci mají 

stejný význam. Vedení organizace musí definovat kritéria pro volbu těch procesů, které 

mají zásadní vliv na výkonnost organizace. Příkladem kritéria může být vliv na 

spokojenost a loajalitu zákazníků. 

� Měření výkonnosti procesů pomocí vhodných ukazatelů: výstupy z tohoto měření 

slouží jako údaje pro operativní rozhodování (řízení) procesů jejich vlastníky. 

� Definování rozhraní mezi procesy: pro efektivní fungování systému managementu 

kvality je žádoucí přesně vymezit rozhraní mezi jednotlivými procesy, zejména pokud 

jde o předávání si výstupů.  

� Orientace na zdroje, metody a materiály nutné pro dosahování výkonnosti procesů. 

Vlastníci procesů musí mít pravomoc definovat své požadavky na všechny vstupy a 



16 
 

zdroje, potřebné k dosahování plánovaných výsledků výkonnosti procesů. Tyto 

požadavky musí být respektovány dalšími organizačními jednotkami, např. 

personálním útvarem, nákupem apod. 

� Systematické přezkoumávání průběhu procesů: pro odhalování slabých míst v 

procesech je nutné pomocí interních auditů, sebehodnocení a dalších technik 

systematicky posuzovat aktuální průběh a efektivnost všech procesů organizace. Slabá 

místa jsou příležitostmi ke zlepšování. 

 

1.4 Neustálé zlepšování 

Další princip, který je nutno v této souvislosti zmínit je princip neustálého zlepšování. 

Důvodem je, že všechny organizace budou mít vždy mnoho příležitostí k dalšímu zlepšování a 

rozvoji a neustálé zlepšování musí být chápáno jako základní cíl každé organizace. Aplikací 

tohoto principu má být zabezpečeno dosahování nové úrovně v takových oblastech, jako jsou 

razantní snižování rozsahu neshod v dodávkách, rozšiřování spektra funkcí u existujících 

produktů, nabídka nových produktů a v neposlední řadě i redukce vnitřních neefektivností 

organizace [6].  

 

1.4.1 Aplikace přístupu neustálé zlepšování 
V rámci managementu kvality je proto nutné podporovat následující činnosti [9]: 

� Systematické odhalování slabých míst: slabá místa ve výkonnosti mohou být 

odhalována pomocí auditů, sebehodnocení, analýzou příčin reklamací, 

benchmarkingem apod. Slabá místa jsou považována za příležitosti ke zlepšování. 

� Plánování a poskytování nutných zdrojů pro činnosti zlepšování: norma ČSN EN ISO 

9001 vyžaduje, aby procesy zlepšování byly plánovány, včetně lidských zdrojů, 

informací, přístupů, financí apod. a to jak pro postupné zlepšování (Kaizen), tak pro 

skokové zlepšování (Reengineering). 

� Systematický výcvik zaměstnanců ke zlepšování: praktická aplikace cyklu P-D-C-A 

vyžaduje uplatňování mnoha metod a nástrojů, včetně statistických metod. Tyto 
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metody a nástroje musí zaměstnanci pochopit a naučit se. 

� Upřednostňování procesů zlepšování zvyšujících spokojenost zainteresovaných stran: 

organizace mají obvykle více příležitostí ke zlepšování než disponibilních zdrojů. 

Proto vrcholové vedení musí vybírat oblasti zlepšování podle vhodných kritérií. 

Klíčovým kritériem je ovlivnění spokojenosti všech zainteresovaných stran. 

� Je vhodné, aby se vrcholové vedení osobně angažovalo v činnostech zlepšování. Je to 

velmi účinná forma motivace zaměstnanců ke zlepšování. 

� Uznávání a odměňování lidí: vedení organizace musí uplatňovat vhodné a efektivní 

formy motivace zaměstnanců a odměňování za dosažené výsledky. Nemusí však jít 

pouze o uplatňování hmotných stimulů. 

� Systematická prezentace výsledků zlepšování: úlohou vedení je i vhodná prezentace 

výsledků procesů zlepšování před zaměstnanci firmy i jejich partnery. Příkladem této 

prezentace mohou být tzv. kroužků kvality. 

V současném chápání kvality, jako míry spokojenosti plnit požadavky, termín zlepšování 

kvality zcela nepostihuje všechny aktivity zlepšování, kterým by každá organizace měla 

věnovat pozornost. Proto se již obvykle nezdůrazňuje, že se jedná zejména o zlepšování 

kvality, ale používá se zkrácený termín „zlepšování“. Metodické postupy, které byly vyvinuty 

zejména pro zlepšování kvality, jsou přitom plně využitelné pro jakékoliv aktivity zlepšování.  

Aktivity zlepšování mají mnoho společného s obecným řešením problémů. Hlavní rozdíl je v 

tom, že aktivity zlepšování jsou plánovány a obvykle organizovány jako části rozsáhlého 

programu, zatímco aktivity řešení problému jsou obvykle bezprostřední a neplánované. Přes 

tyto rozdíly podobnost cíle znamená, že v obou případech lze použít podobný přístup [5]. 

 

1.5  Neustálé zlepšování v systémech managementu kvality 

Neustálé zlepšování vyžaduje podporu vrcholového vedení. Vrcholové vedení musí 

poskytnout důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování systému 

managementu kvality a neustálém zlepšování jeho efektivnosti.  

Rovněž přezkoumání systému managementu kvality vrcholovým vedením, které musí být 
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prováděno v plánovaných intervalech, musí zahrnovat posouzení příležitostí ke zlepšování a 

potřeby změn v systému managementu kvality, včetně politiky kvality a cílů kvality. 

Dle požadavků na proces měření, analýza a zlepšování musí organizace plánovat a uplatňovat 

procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné: 

a) pro prokázání shody produktu, 

b) pro zajištění shody systému managementu kvality a 

c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.  

To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod a rozsah jejich 

použití. 

Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, 

kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí 

organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje 

získané jako výsledek monitorování a měření a údaje z jiných odpovídajících zdrojů [5]. 

Vedení organizace má spíše průběžně usilovat o zlepšení efektivnosti a účinnosti procesů 

organizace, než čekat na problém, který jí odhalí příležitosti ke zlepšování. Zlepšování se 

může realizovat různými přístupy, od průběžného neustálého zlepšování v malých krocích až 

po strategické projekty se skokovým zlepšováním. Organizace má mít vytvořen proces pro 

identifikování a řízení činností zlepšování. Tato zlepšování mohou mít za následek změnu 

produktu nebo procesů a dokonce změnu systému managementu kvality nebo změnu 

organizace [8]. 

Zvláštní požadavky dle ISO/ TS 16949:2008 dále uvádějí, že organizace musí stanovovat 

proces neustálého zlepšování a k tomu využívá příkladů uvedených v normě ISO 9004:2000. 

Také zlepšování výrobního procesu musí být neustále zaměřeno na řízení a snižování 

variability znaků produktu a parametrů výrobního procesu. Neustálé zlepšování se uplatňuje, 

jakmile jsou výrobní procesy způsobilé a stabilní nebo znaky produktů jsou predikovatelné a 

splňují požadavky zákazníka [3]. 

Důležitou součástí neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality je 

realizace opatření k nápravě a preventivních opatření.  
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Opatření k nápravě představuje opatření realizované pro odstranění příčiny zjištěné neshody 

nebo jiné nežádoucí situace. Vrcholové vedení má zajistit, aby se opatření k nápravě používalo 

jako nástroj pro zlepšování. 

Preventivní opatření představuje opatření realizované pro odstranění příčiny možné neshody 

nebo jiné možné nežádoucí situace. Organizace musí určit opatření k odstranění příčin 

možných neshod, aby se zabránilo jejich výskytu [5]. 

 

1.5.1 Metody neustálého zlepšování 
Při neustálém zlepšování se uplatňují dva základní postupy: skokové zlepšování a zlepšování 

po malých krocích. Tyto postupy jsou základem dvou přístupů ke zlepšování, které se označují 

jako Kaizen a Reengineering [2].  

 

1.5.2 Strategie Kaizen 
Kaizen je japonské slovo, které, volně přeloženo, znamená KAIZEN = měnit k lepšímu (kai = 

měnit, zen = dobrý, dobrota). Termín, běžně používaný v Japonsku, se dostal do hlavního 

proudu amerického obchodního jazyka, když byla v roce 1986 vydána kniha od Masaaki Imai, 

Kaizen: klíčem ke konkurenčnímu úspěchu Japonska.  

Kaizen nebo také kontinuální zlepšování se odkazuje na filozofii o způsobu myšlení a chování 

v životě. Je o posílení a uvolnění tvůrčí energie lidí, kteří dělají vlastní práci tak, aby své 

procesy plánovali účinněji a efektivněji – nevyžaduje vedení a je také o zapojení lidí 

v provozu. Pracovníci přímo na dílně diskutují nad problémem, svoje nápady vizualizují na 

flipchartu, který je na pracovišti k dispozici a pracoviště jim slouží jako místo pozorování pro 

řešení problému na místě, kde se udál [14, 17]. 

 

1.5.3 Reengineering 
 Reengineering podnikových procesů je velmi dobrým nástrojem, který – je-li správně použit – 

může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit fungování jakékoli organizace v nejširším slova 

smyslu. Předmětem reengineeringu je proces, nikoli útvar nebo organizační struktura. 

Reengineering procesu vede buď k revidování a zlepšení existujících procesů nebo 
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k uplatňování nových procesů a obvykle ho realizují ustavené průřezové týmy tvořené 

pracovníky z různých útvarů. Leader reengineeringu je odpovědný za průběh projektu v celé 

firmě, vlastník procesu je odpovědný za reengineering jednotlivého procesu, kompletní tým 

vytváří a realizuje redesign procesu [5, 16]. 

Proces reengineeringu probíhá v následujících krocích [16]: 

� identifikace a zmapování procesů, 

� výběr procesů, 

� určení vlastníka procesu a sestavení týmu, 

� porozumění procesu, 

� reengineering procesu (návrh nového procesu), 

� realizace finálního návrhu. 

 

Existuje celá řad aktivit, moderních metodik, nástrojů a přístupů ke zlepšování, např.: 

� Lean production 

� Six Sigma 

� TOC (Theory of Constraints, teorie omezení) 

� MTM (Methods Time Measurement, systém předem stanovených časů) 

� Síťový graf 

 

1.6 Základy časové analýzy MTM 

Při určení výkonových norem zejména při hromadné výrobě využívá systém normativů 

pohybu, který byl vypracovaný na základě metody předem určených časů, systém MTM. Je to 

racionalizační metoda, která spojuje časové a pohybové výzkumy s normováním spotřeby času 

pomocí normativů pohybů. Každá pracovní operace je rozložena na základní pohyby potřebné 

na její uskutečnění. Každému z těchto pohybů přiřazuje určitou předem určenou časovou 
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hodnotu, určenou charakterem základního pohybu a vlivy, které na pohyb působí. Tedy 

základem je metoda a čas. 

Především je třeba zkoumat pracovní metody, zjistit optimální pracovní postup a pohyby 

rukou, prstů, trupu, nohou, ale i očí a až potom přesně určit časy [13, 15]. 

 

1.6.1 Základní pohyby  
Metoda MTM rozlišuje pět základních pohybů prstů, rukou a paže, viz obr. 3 [12], označených 

mezinárodními symboly:  

� R (reach) – sáhnout, hinlangen, 

� G (grasp) – uchopit, greifen,  

� M (move) – přemístit, bringen,  

� P (position) – spojit, fügen, 

� RL (release) – pustit, loslassen. 

 

 

Obr. 3 Základní pohyby rukou 

 

 



22 
 

Tři ostatní základní pohyby prstů, rukou a paže, viz obr. 4 [12]:  

� AP (apply-preassure) – tlačit, drücken, 

� D (disengage) – oddělit, trennen, 

� T (turn) – otočit, natočit např. dlaň, drehen. 

 

 

Obr. 4 Další základní pohyby rukou 

 

K těmto základním pohybům rukou patří i dva základní pohyby očí – kontrola a přesunutí 

pohledu a patnáct základních pohybů chodidel, nohou a trupu, např. pohyb chodidla, úkrok 

stranou, otočení těla, atd. Přitom je vždy zohledněna délka nebo dráha pohybu. Každý pohyb 

se označuje několika znaky, ke kterým se z tabulek, viz příloha 1 [13], dosadí příslušné 

hodnoty. 

Při optimalizaci pracovní metody jde o vyloučení všech zbytečných pohybů. Je nutné 

dostatečně poznat praxi, aby určené optimální pohyby byly uskutečnitelné [13, 15]. 

 

1.6.2 Jednotka času 
Časové hodnoty základních pohybů MTM jsou velmi malé a tak praktická nutnost znemožnila 

používání běžných časových jednotek (hodin, minut, sekund). 

Časové hodnoty základních pohybů se u metody MTM udávají v časové jednotce 1/ 100 000 

hodiny = 1 TMU, převod jednotek je v tabulce 2. TMU je zkratka z anglického názvu Time 

Measurement Unit a v doslovném překladu znamená jednotka měření času [13].  
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Tabulka 2: Jednotky použité pro MTM [13]. 

Časové jednotky 

TMU sekundy minuty hodiny 

1      0,036 0,000 6 0,000 01 

27,8 1 - - 

1 666,7 - 1 - 

100 000   - - 1 

 

Z tabulky vyplývá, že 1000 TMU odpovídá 0,6 minuty nebo 36 sekund. 

 

1.7 Cyklus PDCA 

Proces neustálého zlepšování využívá metodologii Demingova cyklu PDCA (Plan-Do-Check-

Act, cyklus neustálého zlepšování), který je základním modelem zlepšování kvality. Tento 

cyklus se skládá ze čtyř fází, ve kterých by mělo probíhat zlepšování kvality nebo provádění 

změn. Cyklus nemá konce a měl by se po zajištění neustálého zlepšování stále opakovat [5]. 

Cyklus je zachycen na obrázku 5 [10]. 

 

Plan  Plánuj   vypracování plánu aktivit zlepšování 

Do  Vykonej  realizace plánovaných činností (obvykle v menším  

     měřítku) 

Check  Zkontroluj  monitorování a analýza dosažených výsledků 

     (včetně porovnání s očekávanými výsledky) 

Act  Reaguj  reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné 

     úpravy procesu 
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Obr. 5 Cyklus PDCA [10] 

 

V podstatě všechny používané metodiky zlepšování kvality, případně řešení problémů, jsou 

rozpracováním těchto čtyř základních kroků cyklu PDCA. V literatuře lze nalézt celou řadu 

různých přístupů, které jsou však ve skutečnosti pouze různými obměnami základního 

algoritmu. Přes tento společný základ přináší detailní rozpracování jednotlivých kroků v 

různých metodikách celou řadu podnětných námětů, které mohou významně přispět k 

efektivnímu průběhu jednotlivých aktivit a k úspěšnému řešení [5]. 
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2 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A VYRÁBĚNÝCH PRODUKTŮ 

 

2.1 Charakteristika organizace 

Firma KIEKERT-CS, s.r.o. vznikla 1. 7. 1993 jako dceřiná společnost německé firmy Kiekert 

AG a stala se tak součástí mezinárodně působícího koncernu. Stále se zvyšující požadavky 

německého partnera na kvalitu i kvantitu donutily v minulosti vedení k hledání vhodného 

objektu s dostatečnou plošnou kapacitou. Stejné důvody vedly v roce 2005 k výstavbě a v roce 

2006 k otevření nové haly a plánovanému zvýšení počtu zaměstnanců o přibližně 1 000 

pracovníků. V současné době má organizace vlivem ekonomické krize kolem 1 150 

zaměstnanců. 

Koncern Kiekert má po celém světě několik dalších dceřiných společností. Patří sem sídlo 

firmy v Německu – Heiligenhaus, výrobní závod v Mexiku – Puebla a výrobní závod v USA – 

Wixom. Současnost vyžaduje zajištění silnější pozice na asijských trzích, proto je budován 

podnik v Číně – Changshu. 

Předmětem činnosti firmy KIEKERT-CS, s.r.o. je montáž a kompletace sestav a podsestav 

zámků a centrálních zamykání automobilů. Koncern Kiekert patří mezi největší světové 

výrobce automobilového příslušenství tohoto druhu a mezi jeho zákazníky se řadí významné 

světové automobilky Volkswagen, Peugeot, General Motors, Mercedes, Ford, Opel, Fiat a 

další. 

Prvořadým cílem politiky společnosti je absolutní spokojenost zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran, zajišťovaná prostřednictvím globálního integrovaného systému 

managementu (GIMS, Global Integrated Management System), do kterého jsou zapojeni 

zaměstnanci a který se týká kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. K realizaci této 

podnikové strategie byl zaveden a certifikován systém integrovaného managementu dle 

požadavků ISO/ TS 16949:2008 a EN ISO 14001:2004. Globální integrovaný systém 

managementu zahrnuje vedle požadavků zákazníka i právní požadavky na jakost, ochranu 

životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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2.2 Historie produktů 

Vynalezením centrálního zamykání přispěla firma Kiekert významnou měrou ke zvýšení 

komfortu v automobilu. Pryč byly doby zdlouhavých operací, aby bylo cestujícím umožněno 

nastoupit „vytažením knoflíků“. Na základě důsledného dalšího zdokonalování až k 

systémovému zámku způsobila firma Kiekert svým centrálním zamykáním průlom na 

velkosériovém trhu. Spojením zámku a centrálního zamykání mohla být tato inovace 

poskytnuta širokému okruhu zákazníků. 

 

Inovace, které změnily automobilový trh: 

� 1974: centrální zamykání, 

� 1979: zajištění proti krádeži, 

� 1984: systémový zámek, 

� 1990: zámkový modul, pneumatické servozavírání, 

� 2000: elektrický pohon posuvných dveří, 

� 2001: elektrické servozavírání, 

� 2006: zámková konstrukce Alpha, 

� 2007: i-close, 

� 2008: i-move, 

� 2009: i-fold. 

 

Bezpečnost, komfort a perfektní akustika jsou důležitými znaky vysoce kvalitního dveřního 

zámku automobilu. Know-how firmy Kiekert v oblasti vývoje a výroby je založeno na 

zkušenostech více než 150- letého vývoje zámků. 

Klíčovým produktem je zámek bočních dveří s centrálním zamykáním v různých variantách 

funkce a výkonu. U tohoto segmentu pokrýváme celou paletu modelů pro naše globální 

zákazníky. Od roku 1925, kdy byl vyvinut první zámek bočních dveří automobilu, vyvinula a 
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později i sériově vyráběla firma Kiekert do dnešního dne více než 200 zámkových řad 

obsahujících až 96 variant zámků na každou řadu.  

Důsledným kladením důrazu na snižování váhy a inteligentní výběr materiálů přispíváme ke 

snižování spotřeby energie a pohonných látek a pozitivně se tak podílíme na zacházení s 

konečnými zdroji. 

 

2.2.1 Boční zámky dveří  
Dveřní zámky, příklady jsou na obrázku 6, plní mnoho důležitých úkolů. Zabezpečení, aby 

dveře zůstaly uzavřené v případě nárazu, to je pouze jedna z funkcí, která má značný význam 

na bezpečnost vozidla. Rovněž hlediska komfortu, jako je ovládání centrálního zamykání a 

akustika zamykacího systému, spoluvytvářejí ve své podstatě celkový dojem vozidla. První 

dojem vytváří u vozidla zcela jistě akustika a dotyk při otevírání a zavírání dveří. 

 

Obr. 6 Boční zámky dveří 

 

2.2.2 Inovace 
Firma Kiekert je vynálezcem centrálního zamykání a servozavírání. Nekompromisně sázíme i 

dnes na co možná největší komfort a nejvyšší bezpečnost pro naše zákazníky. Díky 

inteligentním řešením jako je i-close a i-move tak splňujeme požadavky řidičů automobilů. 

� i-move: Elektrický pohon pro všechny boční dveře. K zavírání dveří ovládá uživatel 

pouze jeden spínač a i-move pojíždí otevřenými dveřmi do karoserie vozidla. Dveře se 
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pak dají manuelně nebo pomocí servozavírání (i-close) automaticky zavřít. 

� i-close: Prémiový mechanismus zavírání dveří pro střední a kompaktní třídu je 

nejnovější generace integrovaného zavíracího mechanismu. Stará se o to, že dveře se 

vždy úplně a bezpečně zavřou. 

� i-fold: Je příjemné řešení pro obsluhu při sklápění zadních sedadel stisknutím jediného 

tlačítka. Pozice spínačů je přitom vždy zcela svobodně volitelná, mohou být umístěny 

na palubní desce nebo na středových konzolách, na zadním sedadle nebo přímo v zadní 

části automobilu. Integrovaný mechanický zámek zadních opěradel šetří zákazníkům 

ruční sklápění zadních sedadel a značně tak zjednodušuje nakládání vozidla. 
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3 ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ METOD A NÁSTROJŮ ZLEPŠOVÁNÍ 

PROCESŮ V ORGANIZACI 

 

3.1 Globální integrovaný systém řízení (GIMS) 

Systém firmy je orientován komplexně a do středu zájmu staví trvalé zlepšování všech 

organizačních jednotek procesů. Požadované kvalitativní aspekty, týkající se systému řízení 

kvality v souladu s požadavky norem a zákazníků jsou základem organizačních struktur 

zaměřených na procesy, speciálně pokud jde o soustavné zlepšování ve všech oblastech 

podniku.  

Systém GIMS má za úkol prokazatelně zabezpečit splnění požadavků kladených na produkty a 

procesy ve všech oblastech podniku, přičemž jsou jednotlivé činnosti zabezpečující kvalitu, 

ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví integrovány do příslušných 

podnikových procesů.  

V důsledku globálně zaměřené organizační struktury a globálního řízení procesů je zajištěno, 

že vzniká jednotný systém GIMS platný pro celý koncern, tento systém je udržován a podléhá 

soustavnému procesu zlepšování, viz obrázek 7 [11].  

Struktura podniku je procesně orientována a jejím cílem je realizace politiky společnosti, viz 

Příloha 2. 
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Obr. 7 Model podniku 

 

3.2 Řízení podnikových procesů 

Procesy jsou v organizaci identifikovány, pojmenovány a následně přiřazeny do mapy 

procesů, tím je určeno vzájemné působení s dalšími procesy. Příklad zařazení procesů 

do mapy procesů je zobrazen na obrázku 8. Mapa procesů zobrazuje vzájemné působení a 

hierarchickou strukturu procesů identifikovaných v organizaci a je vhodným pomocným 

prostředkem pro zjištění přiřazení všech dalších typů dokumentů k jednotlivým procesům. 

 

3.2.1 Členění procesů z hlediska jejich funkce 
Procesy v organizaci se dělí na dvě základní kategorie: 

� Výkonné procesy – jsou procesy přímo spojené s tvorbou výrobku (realizací produktu). 

� Podpůrné procesy – pomáhají výkonnému procesu realizovat produkt. 
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3.2.2 Členění procesů z hlediska jejich hierarchického zařazení v mapě procesů 
Procesy (výkonné i podpůrné) se rozdělují do maximálně čtyř úrovní: 

� Klíčové procesy – mohou být výkonné nebo podpůrné. Představují ty nejdůležitější 

základní procesy ve firmě. 

� Hlavní procesy – rozvíjejí jednotlivé činnosti (kroky) klíčového procesu do větších a 

dalších podrobností.  

� Dílčí procesy – rozvíjejí jednotlivé činnosti hlavního procesu do větších a dalších 

podrobností. 

� Podprocesy – rozvíjejí jednotlivé činnosti dílčího procesu do větších a dalších 

podrobností. 

 

Klíčový proces Hlavní procesy

Makroproces „Realizace produktu“

Dílčí procesy Podporcesy

Provádění 

zakázky

Provádění 

montáže

Pořízení 

montážního 

materiálu

Zpracování 

zákaznické 

odvolávky

Provádění 

expedice

Odbavení zboží 

na vstupu

Zpracování 

reklamací

Příprava 

montážního 

materiálu

Montáž výrobků

Zkoušky 

hotových 

produktů

Zhotovení 

dodávky pro 

zákazníka

Sestavení 

vývozu na 

zákazníka  

Obr. 8 Mapa procesů – Makro-proces Realizace produktu 
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3.2.3 Proces řízení podnikových procesů 
Tento proces je zachycen ve vývojovém diagramu na obr. 9 [11]. Procesy jsou popsány v 

popisech procesů (SOP, Standard Operating Process) a pracovní instrukce (WI, Work 

Instruction) poskytují podrobný popis činností vykonávaných v jednotlivých procesech. Tyto 

dokumenty popisují procesy ve všech hierarchických rovinách a společně tvoří specifickou 

procesní strukturu, která je zachycena v modelu podniku. 

Model podniku je založen na procesu neustálého zlepšování a do tohoto procesu jsou 

začleněni všichni zaměstnanci firmy. Znázorňuje vazby všech výkonných a podpůrných 

klíčových procesů a zdůrazňuje zaměření výkonných procesů na zákazníka, právě tak jako je 

ve všech procesech obecně používaný model neustálého zlepšování PDCA. Model podniku 

představuje 1. úroveň mapy procesů [11].  
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 Obr. 9 Řízení podnikových procesů  



34 
 

3.2.4 Měřené veličiny 
Měřené veličiny jsou indikátorem a důkazem o stavu procesu, který je využíván v procesu 

neustálého zlepšování. 

Každému výkonnému klíčovému a hlavnímu procesu musí být přiřazena nejméně jedna 

měřitelná veličina. Výkonné podprocesy, stejně jako podpůrné procesy mohou mít přiděleny 

měřitelné veličiny. 

Ukazatele definované v rámci organizace se nazývají QOS klíčové znaky (Quality Operating 

System, měřitelné znaky) a jsou vztaženy k oblasti kvality, viz příloha 3. 

Všechny uvedené ukazatele jsou přiřazovány k procesu, který musí být měřen a jejich 

prostřednictvím lze zajišťovat proces zlepšování.  

Pokud není možné proces hodnotit pomocí žádné z uvedených veličin, je proces monitorován. 

Způsob monitorování je vždy určen správcem procesu ve spolupráci s vedoucím příslušné 

organizační jednotky. 

 

3.3 Neustálé zlepšování v rámci organizace  

Proces neustálého zlepšování si klade za cíl kontinuální zlepšování podnikových procesů 

prostřednictvím pravidelného vyhodnocování a kontroly významných podnikových ukazatelů 

a QOS klíčových znaků. 

 

3.3.1 Popis procesu neustálého zlepšování 
Vedení v souladu s politikou a strategií kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a 

životního prostředí, vizemi společnosti a strategickými cíly firmy sestaví Plán rozvoje podniku 

pro kalendářní rok a Plán rozvoje podniku pro období tří let. Stanovené cíle a opatření v Plánu 

rozvoje podniku pro kalendářní rok jsou vyhodnocovány v půlročním intervalu. Nedílnou 

součástí Plánu rozvoje podniku jsou QOS klíčové znaky. 

Vedoucí oddělení kvality ve spolupráci s příslušným odpovědným útvarem přezkoumá v 

ročním cyklu nebo na základě aktuálního požadavku seznam QOS klíčových znaků a 

rozhodne o jeho doplnění nebo zrušení ukazatele. 



35 
 

Aktualizace a stanovení roční cílové hodnoty QOS znaku, cyklu a systému hodnocení se 

provádí jednou ročně. Aktualizovaný seznam musí být schválen vedením firmy a nově vydán. 

Vyhodnocení QOS klíčových znaků provádí odpovědné organizační jednotky ve stanoveném 

časovém cyklu, pověřený pracovník měsíčně zpracovává hodnoty QOS klíčových znaků do 

dokumentu seznamu QOS klíčových znaků. 

Na základě aktuálních dosažených hodnot provádí vedoucí oddělení kvality benchmarking 

klíčových znaků, vyhodnocuje souhrnně plnění jednotlivých QOS znaků a provádí analýzu 

trendu vývoje ukazatele. Výsledky jsou pravidelně měsíčně presentovány na poradě vedení 

firmy. 

Na základě plnění jednotlivých QOS klíčových znaků a jejich podrobné analýzy jsou v 

případě odchylky od cílové hodnoty definována a v rámci odpovědné organizační jednotky 

zavedena nápravná a preventivní opatření ke zlepšení procesu. Opatření jsou dokumentována. 

V rámci odpovědných organizačních jednotek a následně porad vedení je zavedení a plnění 

nápravných a preventivních opatření, přijatých ke zlepšení ukazatelů pravidelně kontrolováno 

a písemnou formou hodnoceno. Pokud hodnota znaku vykazuje optimální cílovou hodnotu po 

dobu minimálně šesti měsíců a nepřichází v úvahu žádné další účinné zlepšení, je plnění 

nápravných opatření přerušeno. V případě prvního projevu negativní odchylky oproti cílové 

hodnotě jsou opatření opět realizována. Splnění nápravných opatření vede k optimalizaci 

výrobního procesu. 

Na základě vyhodnocení a analýzy plnění QOS klíčových znaků jsou definována opatření k 

dalšímu zlepšování a optimalizaci podnikových procesů. Opatření jsou předána na poradě 

vedení vedoucím útvarů. 

Důslednou a průběžnou kontrolou plnění opatření ke zlepšování a optimalizaci podnikových 

procesů jednotlivými odpovědnými útvary a v rámci porad vedení je proces neustále 

zlepšován. 

Vedení firmy v půlročním cyklu systematicky vyhodnocuje plnění Plánu rozvoje podniku a 

provádí analýzu trendu vývoje plnění plánu. Na základě plnění Plánu rozvoje podniku a jeho 

podrobné analýzy jsou definována nápravná opatření ke zlepšení procesu. Opatření jsou 

uvedena spolu s výsledky plnění plánu v písemné zprávě, která je předána vedoucím 

organizačních jednotek na poradě vedení. 
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V rámci porad vedení je plnění nápravných opatření, přijatých ke zlepšení plnění plánu, 

pravidelně kontrolováno a písemně hodnoceno. 

 

3.4 Výběr procesu pro optimalizaci 

Protože se firma zabývá výhradně montážní činností, jako proces k optimalizaci jsem zvolila 

z modelu podniku v makro-procesu realizace produktu výkonný klíčový proces Provádění 

zakázky, na který navazují další hlavní procesy. Situace je zobrazena na obrázku 8. 

Důležitým faktorem při výběru procesu jsou na jedné straně QOS klíčové znaky, jejichž plnění 

je možné z dlouhodobého hlediska dokladovat a vyhodnotit dle trendů. Na straně druhé jsou to 

závazné požadavky zákazníků na množství dodávaných produktů, na základě nichž je nutné 

procesy rovněž upravovat a optimalizovat. 

Právě druhé uvedené kritérium, požadavky na objem dodávaného množství, se při výběru 

konkrétního výrobního procesu ukázalo jako klíčové. Při diskusi s pracovníky oddělení 

logistiky, kteří disponují s materiálem pro jednotlivé výrobní linky, jsme narazili na výrazné 

zvýšení objednávky pro výrobní linku označenou PQ 25. Navýšení dodávek se týkalo 

stávajících variant výrobků. Toto navýšení jsem dále konsultovala s technologem výrobní 

linky a při kontrole kapacity jsme zjistili, že část výroby PQ 25 – linka EOL (End of Line 

Tester, konečný zkušební automat), tuto navýšenou kapacitu nenaplňuje a bude nutné 

uvažovat o optimalizaci výrobní linky. 

Požadavky zákazníka na objem dodávek výrobků jsou smluvně stanoveny na 1 700 000 ks/ 

rok. Protože výroba v současné době probíhá ve 3 směnách, není možné výrobu navýšit 

přidáním výrobní směny.  

Požadavky na výrobní linku z hlediska taktu jsou určeny efektivním taktem linky 13,73 HM 

(tj. takt, ve kterém musí být kusy vyráběny, aby mohl být splněn požadavek na odvolávky). 

Z těchto údajů je stanoven takt 17,2 HM (časová jednotka v setinách minuty) pro MTM 

analýzy (manuální pracoviště) a takt 12,35 HM pro procesní časy (stroje).  

Předpokládaný nárůst kapacity linky je na 2 200 000, efektivní takt linky by za stejných 

podmínek měl být maximálně 10,61 HM, z toho vyplývá takt 13,29 HM pro MTM analýzy a 

maximální takt strojů 9,54 HM. Údaje jsou přehledně uvedeny v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Ověření časů a kapacit linky PQ 25 

Předpoklady plánování 

Původní požadavek Nový požadavek 

Podmínky/ 

požadavky 
Jednotky 

Podmínky/ 

požadavky 
Jednotky 

Počet směn 3 [-] 3 [-] 

Délka směny 450 [min] 450 [min] 

Požadované množství 1 700 000 [ks] 2 200 000 [ks] 

Počet pracovních dnů 220 [1/rok] 220 [1/rok] 

Denní množství 7 728 [ks/den] 10 000 [ks/den] 

Množství za směnu 2 575 [ks/sm] 3 334 [ks/sm] 

Stupeň využití linky 85 [%] 85% [%] 

Efektivní takt linky 13,73 [HM] 10,61 [HM] 

Takt pro MTM analýzu 17,20 [HM] 13,29 [HM] 

Maximální čas stroje 12,35 [HM] 9,54 [HM] 

 

  

3.5 Současný stav procesu Provádění zakázky  

Jedním z nejdůležitějších procesů v montážní firmě, který je rovněž zařazen mezi výkonné 

procesy, je dle mapy procesů výkonný klíčový proces Provádění zakázky. Hlavním cílem 

procesu Provádění zakázky je „Hospodárné poskytování produktu zákazníkovi za jím 

požadovaných podmínek (kvalita, množství, termín, místo)“. 

Definované vstupem do procesu je zákaznická odvolávka stanovená zákaznickými portály, 

výstupem je bezchybně odeslaná zásilka k zákazníkovi. Ukazatelé měření procesu jsou QOS-

PRODUCT „Produktivita“, QOS-TURNRATE „Obrátkovost zásob“, QOS-SPECRIDE 

„Náklady na mimořádné dodávky“.  

Vlastní proces Provádění zakázky je tvořen několika dalšími podprocesy a je zobrazen ve 

vývojovém diagramu průběhu procesu, obrázek 10 [11].  
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Obr. 10 Proces provádění zakázky 
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4 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÝCH PROCESŮ S VYUŽITÍM 

METODIKY MTM (METHOD TIME MEASUREMENT) 

 

4.1 Technologický postup montáže zámku 

Ve výrobním schématu na obrázku 12 je zobrazen průběh popisovaného výrobního procesu na 

lince PQ 25, s vyznačenou částí linky EOL. Na dalším obrázku 13 je detailní výrobní schéma 

linky EOL. Proces montáže probíhá na taktové výrobní lince (takt linky určuje nejpomalejší 

pracoviště), která se skládá z pracovišť ruční montáže, poloautomatických stanic nebo 

automatických stanic. Linka je rozdělena do tří základních částí: linka ZV 

(Zentralverriegelung, centrální zamykání, elektronická část zámku) linka RW (Rastwerk, 

mechanická část zámku) a linka EOL, které vyrábí a zkouší produkty, obrázek 11.  

 

      

Obr. 11 Produkty – linka ZV – linka RW – linka EOL 

 

Jednotlivé díly jsou zakládány do vozíků, které se pohybují dle naprogramování po výrobní 

lince. Hlavními kroky výrobního procesu jsou ruční montáž, kdy pracovník zakládá dle 

pracovního postupu díly, které má připraveny na pracovišti v zásobnících, do pohyblivých 

vozíků. Vozíky jsou obvykle tvarově přizpůsobeny vkládaným dílům, je proto pravděpodobné, 

že díly budou správně založeny. Po osazení vozíku díly pracovník vizuálně nebo manuálně 

zkontroluje provedený pracovní krok a uvolní vozík nožním spínačem. Součástí montážního 

procesu jsou automatické nebo poloautomatické stanice, např. šroubování, mazání, svařování, 

nýtování a stanice vizuální kontroly.  

Parametry nýtování jsou stanoveny jako interní zvláštní znaky procesu a jsou sledovány 

pomocí SPC (Statistical Process Control, statistická regulace procesu). Přímo na lince se dle 

stanovené frekvence měří průměr hlavy nýtu a na hotovém produktu se na speciálním zařízení 
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proměřují parametry určené výkresem, např. síly a dráhy pák. Tyto rozměry jsou obvykle 

specifikovány jako funkční rozměry zámku. Hotový zámek prochází 100% konečnou 

kontrolou, ať už optickou nebo funkční. V případě popisovaného procesu je prováděna 

konečná funkční kontrola na EOL automatu, kdy jednotlivé vozíky samy automaticky zajíždějí 

do kontrolních stanic. Pokud je výrobek označen jako neshodný, díky naprogramování vozíků 

tento výrobek nepokračuje na další pracoviště montáže, ale je vyřazen ve stanici pro odebrání 

neshodných výrobků. Shodné výrobky pokračují dle výrobního schématu až na pracoviště 

balení, kde jsou dle balicího předpisu zabaleny. 
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Obr. 12 Výrobní schéma linky PQ 25 
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Obr. 13 Výrobní schéma – detail linky EOL 

 

4.2 Popis původního stavu linky EOL 

Vývojový diagram procesu na obrázku 15 zobrazuje tok výrobního procesu. 

Pracoviště 420 je manuální pracoviště s poloautomatickým nýtovacím strojem. Montáž začíná 

odebráním zámku z linky RW. Další montáž obnáší založení nýtu do zámku, založení zámku 

do nýtovacího přípravku a poté spuštění nýtovacího stroje. Zanýtovaná sestava se odloží do 

zakládacího přípravku na vozík pro linku EOL.  

Pracoviště 1020, 1030, 1040 jsou plně automatické kontrolní stanice, obrázek 14, které 

provádí závěrečnou elektrickou a funkční zkoušku zámku. Celková doba zkoušky zámku je 

příliš dlouhá, proto bylo nutno naplánovat a použít tři paralelně řazené automaty, které provádí 

totožnou činnost. Kontrolní automat spolupracuje s pasem a předává výsledky kontroly 

následujícímu pracovišti 1060, které zámek buď označí jako neshodný a vyjme ho nebo zámek 

propustí na další pracoviště 1070. Jedna kontrolní stanice obsahuje dvě zkušební hnízda, na 

kterých probíhá zkoušení zámků; před každým z uvedených hnízd je čekací pozice pro zámek, 

který má být přezkoušen. Z toho vyplývá, že optimální provoz automatu je takový, že do 

automatu vjedou vždy 4 zámky najednou tak, aby byla plně využita obě hnízda automatu. 

1020 1030 1040 
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Obr. 14 Automatická kontrolní stanice EOL 

 

Pracoviště 1060 je plně automatická stanice, která odebírá zámky označené kontrolním 

automatem jako neshodné. 

Pracoviště 1070 je plně automatická laserová popisovací stanice pro označení zámku 

čárkovým kódem (zákaznické číslo). 

Pracoviště 1066 je manuální pracoviště, kde z role odebereme těsnění a umístíme na konektor 

zámku. Provedeme optickou kontrolu správného umístění a nalepení těsnění a nožním 

spínačem uvolníme vozík. 

Pracoviště 1061 je plně automatická kontrolní laserová stanice, která kontroluje přítomnost 

několika dílů dle naprogramování. 

Pracoviště 1080 je nouzové pracoviště pro případ výpadku automatické stanice 1070. Pomocí 

ručního přípravku odebereme samolepící štítek se správným kódem, pomocí přípravku pro 

přesné umístění nalepíme štítek na sestavu. Vozík uvolníme nožním spínačem. 

Pracoviště 1085 je pracoviště balení, na kterém jsou zařazeni dva pracovníci. Sestavu 

vyjmeme z dopravníku, zabalíme do kartonu dle aktuálního balícího předpisu. 

Pracoviště 1010 a 1090 jsou otočné stanice a slouží pro správné natočení vozíku pro montáž. 
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Obr. 15 Vývojový diagram procesu – linka EOL 
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4.3 Provedení analýzy MTM 

Spolu s pracovníkem časového hospodářství jsme na pracovištích 1010, 420, 1020, 1030, 

1040, 1060, 1070, 1066, 1061, 1085 a 1090 dle výrobního schématu na obr. 13, provedli 

časovou analýzu. Pro demonstraci je v následujícím bodě rozepsána podrobná analýza pro 

pracoviště 420. Analýza na ostatních manuálních pracovištích je provedena zcela stejným 

způsobem. Pro analýzu času stroje se obecně využívá měření procesního času PTU (Process 

Time Unit, procesní čas stroje), kdy desetkrát naměříme hodnotu procesního času a výslednou 

hodnotu zprůměrujeme. Uvádí se v jednotkách HM.   

 

4.3.1 Ukázka provedení analýzy na vybraném pracovišti 420 
Nejprve zkontrolujeme dle pracovního postupu činnost operátora, zda dodržuje všechny 

předepsané kroky. Poté provedeme kontrolu rozvržení materiálu/ zásobníků na pracovišti a 

zjištění vzdáleností. V tomto bodě je nutné také uvažovat o tom, zda je pracoviště dostatečně 

ergonomicky navrženo a nejsou-li navrženy příliš dlouhé dráhy pohybu. V dalším kroku 

provedeme rozdělení pracovní činnosti na ucelené celky a určíme začátek cyklu.  

Souhrnné výsledky naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce 4, přiřazení kódů pohybů je 

možné dle přílohy 1. 

Jako začátek analýzy pracoviště 420 jsme určili zasunutí přípravku nýtovacího stroje. První 

prováděná montáž na pracovišti je montáž nýtu do zámku, která je rozpracována v bodě 1. 

Současně s bodem 1 dojde zasunutím posuvného nýtovacího přípravku ke spuštění nýtovacího 

procesu, který trvá 3 HM (zjištěno měřením), bod 2.  

Zjistili jsme, že zásobník je ve vzdálenosti 40 cm s čehož část této dráhy urazí ruka během 

manipulace s nýtovacím přípravkem (R-E). Následně saháme do zásobníku pro nýt (R30C), 

vybíráme nýt, díl střední velikosti ze zásobníku mezi ostatními díly (G4B), symetrický nýt 

zamontujeme přesnou montáží do zámku, který držíme ve druhé ruce ve vzdálenosti 30 cm 

(M30C, P1SD), při montáži je nutno využít sílu (APA). Dotlačíme nýt do otvoru (M4A), nýt 

pustíme (RL1). Během této operace jsme automatizovaným pohybem sáhli pravou rukou 

na vozík vzdálený 50 cm pro zámek (R50A), zámek uchopíme (G1A) a přemístíme ho před 

sebe do pracovního prostoru (M50B) – do těchto míst vsazujeme nýt. 
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V bodě 3 sáhneme po držadle nýtovacího přípravku (R20A), držadlo uchopíme (G1A), 

vytáhneme ze stroje až nadoraz (M20A) a pustíme (RL1). 

V bodě 4 je započítána výměna vozíků (PTU2), která trvá 2 HM (zjištěno měřením).  Tento 

čas je zcela překryt manuální činností a nemá pro analýzu význam. Výměna vozíku se spouští 

nožním pedálem. 

V bodech 5, 6 uchopíme zámek ve vytaženém nýtovacím přípravku (R20A, G1A) a vyndáme 

zámek z přípravku (M30B). Mezitím si pravou rukou připravíme druhý zámek nad zakládací 

přípravek (M20B), přesně ho umístíme místo původního zámku do nýtovacího přípravku 

(M10C, P1SSD) a pustíme (RL1). Původní zanýtovaný zámek umístíme na EOL vozík 

(M20C, P1SSD) a pustíme (RL1). Zároveň s touto operací probíhá bod 7, kdy sáhneme na 

držadlo nýtovacího přípravku (R20A) a uchopíme ho (G1A), čímž jsme uzavřeli cyklus. 

 

Tabulka 4 Výsledky naměřených hodnot pro pracoviště 420 

Poř. 
č. 

Popis činnosti – levá ruka 
Kód 

pohybu 
Čas 

[TMU] 
Kód 

pohybu 
Poř. 
č. 

Popis činnosti – pravá ruka 

1 Sáhnout pro nýt (dráha ruky) R-E 9,6 M20A 2 Zasunout nýtovací přípravek 

   0,0 PTU3  

Zanýtovat (procesní čas 
naměřen 3 HM, je zcela překryt 
manuální operací a nemá pro 
analýzu význam) 

   2,0 RL1  
Pustit držadlo nýtovacího 
přípravku 

 Sáhnout pro nýt do zásobníku R30C 14,1 R50A  
Sáhnout pro zámek 
do nýtovacího přípravku 

 Uchopit nýt G4B 9,1 G1A  Uchopit zámek 

 
Nýt zamontovat do zámku 
ve druhé ruce 

M30C 18,0 M50B  
Přemístit zámek před sebe do 
pracovního prostoru 

 � symetrický díl P1SD 11,2    

 
� obtížnější montáž bez 

přehmátnutí, využít 
sílu 

APA 10,6    

 
Nýt dotlačit do otvoru do 
zámku 

M4A 3,1    

 Pustit nýt RL1 2,0    

3 
Sáhnout po držadle nýtovacího 
přípravku 

R20A 7,8    

 
Uchopit držadlo nýtovacího 
přípravku 

G1A 2,0 PTU2 4 

Výměna vozíků (procesní čas 
naměřen 2 HM, je zcela překryt 
manuální operací a nemá pro 
analýzu význam) 

 
Vytáhnout držadlo přípravku 
nadoraz 

M20A 9,6    
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Pustit držadlo nýtovacího 
přípravku 

RL1 2,0    

5 
Sáhnout pro zanýtovaný zámek 
do přípravku 

R20A 7,8    

 Uchopit zámek G1A 2,0    

 Vyndat zámek z přípravku M30B 13,3 M20B 6 
Připravit zámek na zakládací 
přípravek 

   7,9 M10C  
Umístit zámek do nýtovacího 
přípravku 

   14,7 P1SSD  � přesné umístění 
   2,0 RL1  Zámek pustíme 

 
Původní zanýtovaný zámek 
umístit na EOL vozík 

M20C 11,7 R20A 7 
Sáhneme na držadlo 
nýtovacího vozíku 

 � přesné umístění P1SSD 14,7 G1A  Uchopíme držadlo 
 Zámek pustíme RL1 2,0    

   ∑ 177,2    

 

Takto zdokumentované výsledky měření pracovišť pro jednotlivou dílčí montáž jsme později 

zadali do programu TiCon, který využívá organizace k usnadnění výpočtů analýzy MTM. Do 

software se zadávají základní identifikační údaje o provedené analýze, stručný popis 

provedené montáže, název montovaných dílů, název výroby a číslo pracoviště. Dále se do 

programu zadávají kódy pohybů levé i pravé ruky, k nim se z důvodu snadnější interpretace 

přiřadí krátký popis a software automaticky přiřadí k zapsaným kódům čas v TMU.  

Procesní čas stroje zadáváme v jednotkách HM, tj. v setinách minuty a proto je potřeba čas 

upravit tak, aby byl v analýze uveden také v jednotkách TMU. 

Software automaticky doplní celkový čistý čas operací, jako součet TMU a převede ho dle 

nastavených koeficientů na normovaný čas HM (min/ 100ks).   

 

Normovaný čas HM udává počet minut potřebný na výrobu 100 ks. Skládá se z jednotek časů:  

� základní doba (100%) 

� doba na zotavenou, doba na obecně nutné přestávky (8%), 

tzn., že pro přepočet z HM na TMU počítáme se 108% času a současně využíváme přepočty 

jednotek z tabulky 2. 
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Normovaný čas pro původní pracoviště 420 je vypočten na 177,2 TMU, tj. 11,4 HM (min/ 

100ks). 

Výpočet normovaného času pro pracoviště 420: 

177,2 TMU x 1,08 = 191,376 TMU 

191,4 TMU x 0,036 = 6,89 sekund 

6,89/ 60 x100 = 11,48 HM 

11,4/ 100 x 60 x 27,8 = 191,4 TMU 

191,4 TMU/ 1,08 = 177,2 TMU 

 

Další analyzované pracoviště je pracoviště EOL automatický kontrolní automat, které je v 

původním návrhu zastoupeno třemi automaty. Takt (procesní čas) jednoho automatu byl 

stanoven na 36,3 HM. Takt skupiny tří automatů byl přepočten na 12,1 HM. Výsledky měření 

dalších pracovišť jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Tabulka časů analýzy MTM 

Pracoviště (Pr)/ 
stanice (ST) 

HM 

ST 1010 4,1 

Pr 420 11,4 

ST 1020, 1030, 1040  12,1 

ST 1060 5,1 

ST 1070 10,8 

Pr 1066 8,6 

ST 1061 7,8 

Pr 1085 2,6 

ST 1090 5,1 

MAX dosažený takt  12,1 
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4.3.2 Shrnutí stavu, důvody a navržení optimalizace 
Vzhledem k nárůstu kapacity, dle bodu 3.4, který není možné pokrýt kapacitou současné 

technologie, bude nutné provést technické úpravy na EOL lince.  

Z uvedeného přehledu v tabulce 5 vyplývá, že z hlediska manuálních pracovišť (MTM 

analýza) nejsou tato pracoviště limitující. Toto neplatí pro EOL automaty – 1020, 1030, 1040, 

kde je současná kapacita všech tří automatů menší (12,1 HM), než kapacita požadovaná (9,54 

HM) a tyto 3 automaty tudíž nejsou schopné požadovanou kapacitu pokrýt. 

Vzhledem k tomu, že není možné technicky urychlit čas automatu, protože nelze např. vyřadit 

nebo zkrátit žádnou z prováděných zkoušek, je nutné přidat další automat. Přidání automatu 

znamená změnu rozmístění technologií na lince a v rámci toho je plánováno sloučení 

pracoviště 420 s pracovištěm 1066. Zde bude ruční nýtování nahrazeno automatickou stanicí a 

dojde k úspoře jednoho člověka.  

 

4.4 Provedení optimalizace linky EOL 

Navržená optimalizace výrobního procesu přinesla změny pracovních činností na některých 

pracovištích a zároveň přesuny pracovišť, jak je zobrazeno na výrobním schématu na 

obrázku 16. Tok výrobního procesu je určen vývojovým diagramem procesu na obrázku 17. 

Výrobní proces na optimalizované lince EOL začíná na odebírací stanici 415, která přemísťuje 

zámky z linky RW na pas k lince EOL. Obsluha pracoviště 420 byla zcela nahrazena 

pracovištěm 417, původně pracoviště 1066, které se v rámci změn přesunulo. Na pracovišti 

417 pracovník odebere zámek z linky RW, provede montáž těsnění, zkontroluje přítomnost a 

správnou polohu těsnění a založí zámek do vozíku.  

Vozík vjíždí do automatické nýtovací stanice, pracoviště 420, kde dojde k zanýtování nýtu. 

Montáž nýtu je z tohoto pracoviště pro lepší vyvážení přesunuta na jinou část montážní linky a 

nebude zde dále popisována.  

Zanýtovaná sestava pokračuje dále na pracoviště automatického kontrolního automatu EOL, 

čísla pracovišť 1020, 1030, 1040 a 1050. Tyto stanice byly z kapacitních důvodů rozšířeny o 

jednu kontrolní stanici (1050).  

Pracoviště 1060, 1070 a 1071 se v rámci optimalizace přemístila, jejich funkce zůstává stejná. 
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Došlo také k přesunu nouzového pracoviště 1080 a pracoviště balení 1085. Balení je rozšířeno 

o stanici automatického odebírání zámku z pasu, zůstává zde jeden pracovník, který provádí 

balení dle uvedeného předpisu. Z pasu byly zcela odstraněny otočné stanice 1010 a 1090. 

 

 

Obr. 16 Výrobní schéma – detail optimalizované linky EOL 

 

1020 1030 1040 1050 
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Obr. 17 Vývojový diagram procesu – optimalizovaná linka EOL 
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4.4.1 Analýza optimalizovaných pracovišť 
Postup MTM analýzy a výpočet taktu stroje je pro optimalizovaný výrobní proces shodný, 

jako pro proces původní. Porovnání časů původních pracovišť/ automatických stanic s časy 

optimalizovaných pracovišť/ automatických stanic je uvedeno v tabulce 6.   

 

Tabulka 6 Porovnání časů původních a optimalizovaných pracovišť 

 
Původní časy 

pracovišť 

Časy 
optimalizovaných 

pracovišť 
Pracoviště (Pr)/ 
stanice (ST) 

HM HM 

ST1010 4,1 0,00 

ST415 0,00 7,5 

417 0,00 9 

ST420 11,4 8,4 

ST1020, 1030, 1040, 
1050 

12,1 9,08 

ST1060 5,1 5,1 

ST1070 10,8 9 

1066 8,6 0,00 

ST1061 7,8 7,8 

ST1085 0,00 5,1 

balení 2,6 5,2 

ST1090 5,1 0,00 

MAX dosažený takt 12,1 9,08 

 

4.4.2 Shrnutí stavu po optimalizaci 
Cíle optimalizace se podařilo splnit, požadované navýšení kapacity je dle provedené analýzy 

na nově navržené lince splnitelné i s rezervou.  

Na lince došlo ke snížení počtu pracovníků o dva a tím i snížení nákladů. Pracovníci byli 

nahrazeni na pracovišti 420 automatickou nýtovací stanicí a na pracovišti 1085 jeden 

pracovník odpadl a nahradila ho automatická odebírací stanice. Náklady na jednoho 
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pracovníka/rok/směna jsou 9 000 EUR (27 000 EUR/ rok). Na pracoviště 420 byla použita 

plně automatická nýtovací stanice (65 000 EUR), která nahradila poloautomatický nýtovací 

stroj (35 100 EUR) a člověka (27 000 EUR/rok). V tomto případě nutno podotknout, že 

původní stroj byl použit jinde a náklady tedy lze odečíst (přepočtené náklady na nový stroj 

29 900 EUR).  

Pracoviště 1085 bylo obsazeno automatickou odebírací stanicí (59 400 EUR) a na pracovišti 

balení byl díky tomu ušetřen jeden pracovník (27 000 EUR/rok). 

Návratnost nákladů na plánované změny je zcela pokryta úsporou pracovníků, viz tabulka 7.  

Změnou konfigurace linky došlo i k uvolnění automatických otočných stanic 1010, 1090 (2 x 

6 000 EUR), které je možno použít jinde v procesu výroby.  Investice do čtvrtého kontrolního 

automatu EOL (117 300 EUR) byla nutností a zbylé vzniklé technologické změny zaplatí 

úspora dvou pracovníků přibližně za jeden rok. 

 

Tabulka 7 Shrnutí nákladů plánované optimalizace 

 Původní stav Stav po optimalizaci 

Pracoviště Náklady na stroj 

(Eur) 

Náklady na 

pracovníka (Eur/ rok) 

Náklady na stroj 

(Eur) 

Náklady na 

pracovníka (Eur/ rok) 

417 0 0 0 27 000 

420 
35 100 27 000 

29 900  

(65 000 – 35 100) 
0 

1066 0 27 000 0 0 

1085 0 54 000 59 400 27 000 

 35 100 EUR 108 000 EUR 89 300 EUR 54 000 EUR 

     Celkové 

náklady 
143 000 EUR 143 300 EUR 

 

Z hlediska spotřeby času byli na původní lince EOL čtyři pracovníci, kteří pracovali v taktu 

13,85 HM (dáno jinou částí linky), což tvořilo spotřebu času 55,4 HM.  

Nově, po optimalizaci, jsou na lince EOL dva pracovníci, došlo i ke změně taktu celé linky 

PQ25 na 13,29 HM (kritické pracoviště není součástí analyzované linky EOL), čímž se 

spotřeba času snížila na 26,58 HM. Tím došlo také ke snížení nákladů na výrobu zámku. 
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se věnovala možnostem zlepšování vybraných procesů u 

dodavatele automobilového průmyslu. Cílem práce bylo prověřit možnosti optimalizace 

procesu, provést analýzu procesu a pokusit se definovat případná slabá místa, která lze 

optimalizovat. 

V první části práce byla popsána metodika zlepšování procesů prostřednictvím využití 

koncepcí systému managementu kvality a principů, definovaných normami řady ISO 9000. 

Jako klíčové principy byly stanoveny princip procesního přístupu a princip neustálého 

zlepšování. V této části byla blíže popsána analýza MTM, která byla využita ve stěžejní části 

této diplomové práce. 

Druhá část stručně charakterizovala organizaci, v níž byla diplomová práce tvořena a vyráběné 

produkty. 

Analýza využívání metod a nástrojů zlepšování procesů v organizaci byla představena ve třetí 

části. Cílem procesu neustálého zlepšování je v rámci organizace zlepšování procesů 

prostřednictvím vyhodnocování a kontroly podnikových ukazatelů a QOS klíčových znaků. 

Důležitým bodem třetí části byl výběr procesu pro optimalizaci, který byl proveden s použitím 

mapy procesů. Vybrán byl proces provádění zakázky, konkrétně výrobní linka PQ25 a 

klíčovým faktorem při výběru se ukázal být zvýšený požadavek zákazníka na odvolávky. 

Z původních 1 700 000 ks/ ročně se odvolávka zvýšila na 2 200 000 ks/ ročně. Výpočty pro 

ověření časů a kapacity linky bylo zjištěno, že za současného stavu technologie není možné 

tyto odvolávky na jedné části výroby – linka EOL – pokrýt.  

Těžiště diplomové práce je v bodě čtyři. Právě v této části bylo provedeno prověření možnosti 

optimalizace procesu, analýza procesu a byla navržena a provedena optimalizace procesu. Na 

úvod byl popsán všeobecný technologický postup montáže zámku na lince PQ25 s využitím 

výrobního schématu a vývojového diagramu toku výroby. Dále zde byl podrobně rozpracován 

popis původního stavu linky EOL a na této části byla provedena MTM analýza. Analýzou 

MTM bylo zjištěno, že zásadním a limitujícím pracovištěm pro navýšení výroby je skupina 

automatických kontrolních stanic, která není schopna pokrýt požadovanou roční kapacitu. Na 

základě zjištění analýzy, byla navržena optimalizace výrobní linky EOL. Navržená 

optimalizace výrobního procesu přinesla, mimo navrhované změny, další změny v technologii 



55 
 

a obsluze pracovišť. Z původních čtyř pracovníků zde zůstali pouze 2 pracovníci, došlo ke 

sloučení dvou pracovišť (420, 1066) do jednoho manuálního pracoviště 417, zautomatizování 

pracoviště 420, doplnění jednoho kontrolního automatu (1050), přesunu pracovišť 1060, 1070, 

1071 a nouzového pracoviště 1080. Pracoviště balení bylo rozšířeno o automatickou odebírací 

stanici. Naopak otočné stanice 1010 a 1090 byly odstraněny. Nově navržené změny byly 

zobrazeny na výrobním schématu a vývojovém diagramu toku výroby.  

Cíle optimalizace se podařilo popsanými úpravami naplnit a požadované navýšení kapacity 

dle nově provedené analýzy bylo určeno jako splnitelné.  

Shrnutím nákladů jsme zjistili, že návratnost nákladů provedených změn je přibližně jeden 

rok. Optimalizací došlo ke snížení taktu celé výrobní linky PQ 25 a snížila se také spotřeba 

času na výrobu zámku, čímž došlo ke snížení výrobních nákladů na zámek. 
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Příloha 1 – MTM Karta normovaných časů (část 1) 



 
 

 

Příloha 1 – MTM Karta normovaných časů (část 2) 



 
 

 

Příloha 2 – Podniková politika a strategie 



 
 

Poř. 
číslo Klíčový znak 

Odpovědná 
osoba 

Cyklus Jednotka 
2010 

cíl 

Z
ák
az
n
íc
i 1 Spokojenost zákazníků G. Hanel 1x / rok body ≥ 1,0 

2 Kvalita dodávek k zákazníkům (výpad z 0-km)  N. Quaeck 1x / měsíc ppm ≤ 50 

3 Chybné dodávky P. Kuchyňa 1x / měsíc ppm ≤ 100 

D
od
a-

va
te
lé
 4 Věrnost dodávek od dodavatelů T. Zajíček 1x / měsíc VDA koef. ≤ 2,1 

5 Hodnota ppm u dodavatelů T. Zajíček 1x / měsíc ppm < 50 

In
te
rn
í p
ro
ce
sy
 

6 Interní výpad montáže – série N. Quaeck 1x / měsíc ppm ≤ 450  

7 Interní výpad montáže – nový náběh N. Quaeck 1x / měsíc ppm ≤ 2000 

8 Interní náklady na vady  D. Brodka 1x / měsíc % ≤ 0,42 

9 Náklady na mimořádné dodávky (zákazník, dodavatel) P. Kuchyňa 1x / měsíc tis. EUR ≤ 10 

10 Obrátkovost zásob P. Kuchyňa 1x / měsíc body ≥ 27 

11 Technická použitelnost montážních linek V. Karger 1x / měsíc % > 98 

12 Stupeň využití montážních linek D. Brodka 1x / měsíc % > 94 

13 Produktivita  D. Brodka 1x / měsíc % ≥ 65 

14 Stupeň plnění interních auditů systému N. Quaeck 1x / čtvrtletí % > 90 

15 Stupeň plnění interních auditů procesu N. Quaeck 1x / čtvrtletí % > 90 

16 Doba ověření nápravných opatření z int. auditů systému 
N. Quaeck 

1x / čtvrtletí dny ≤ 90 

17 Doba ověření nápravných opatření z int. auditů procesu 
N. Quaeck 

1x / čtvrtletí dny ≤ 90 

18 Stupeň plnění způsobilosti procesu (cpk ≥ 1,67) N. Quaeck 1x / čtvrtletí % > 70 

Z
am

ě
st
na
n
c

i 22 Fluktuace zaměstnanců – kmenoví zam. Kiekert-cs P. Černohorský 1x / měsíc % ≤ 1,6 

Ž
iv
ot
ní
 p
ro
st
ře
dí

 23 Podíl recyklovaného odpadu  R. Karrenbauer 1x / měsíc % ≥ 54 

24 Spotřeba elektrické energie R. Karrenbauer 1x / čtvrtletí GJ/1000 ks ≤ 1,400 

25 Spotřeba plynu R. Karrenbauer 1x / čtvrtletí GJ/1000 ks ≤ 0,070 

26 Množství nebezpečného odpadu R. Karrenbauer 1x / čtvrtletí kg/1000 ks ≤ 0,350 

 

Příloha 3 – Přehled QOS klíčových znaků 


