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ABSTRAKT  

Zlepšování procesu vývoje práškových nátěrových hmot 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšování procesu vývoje práškových 

nátěrových hmot ve firmě Akzo Nobel Coatings CZ, a. s. Cílem této práce je analyzovat slabé 

stránky v tomto procesu a následně učinit opatření k odstranění těchto slabých míst. Tento 

problém je v této práci rozebrán nejdříve teoreticky pomocí různých metod a nástrojů v rámci 

neustálého zlepšování procesu. Druhá část této práce představuje metodiku zlepšování 

v praktickém použití. Odhalení slabých míst v procesu a následně jejich odstranění.  
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ABSTRACT 

Improving the process of development of powder coatings 

This bachelor thesis focuses on improving the development process of powder 

coatings in company Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. The aim of this thesis is to analyze the 

weaknesses in this process and then take steps to remedy them. The problem is first 

theoretically analyzed by applying various methods and tools used for continuous 

improvement process. Second part of the thesis deals with improving methodology in 

practise, detection of weaknesses in the process, and their elimination.  
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Seznam použitých zkratek  

QMS – Quality management system (Systém managementu jakosti) 

ISO - International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

TQM - Total Quality Management (Totální řízení jakosti) 

EFQM – European Foundation for Quality Management  
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1. Úvod  

Náš zákazník, náš pán. Toto známé heslo platilo pro podniky v minulosti, platí i 

v přítomnosti a rovněž bude platit v budoucnosti. Zákazníka ovlivňuje mnoho faktorů, ty 

základní jsou však – v jaké kvalitě, za jakou cenu, a za jakou dobu. Tyto tři kritické faktory – 

JAKOST, CENA, ČAS, spolu souvisí a jsou měřítkem úspěšnosti organizací.  

Konkurenceschopnost organizací závisí nejen na tom, co běžně dělá a jak, ale také na 

tom, co a jak by mohla dělat lépe. Čímž se zabývá i tato bakalářská práce na téma - 

Zlepšování procesu vývoje práškových nátěrových hmot (dále jen PNH).  

Proces neustálého zlepšování bývá znázorňován v modelu procesně orientovaného 

systému managementu jakosti (dále jen QMS). Tento model pro zlepšování efektivnosti a 

účinnosti existuje v normách ISO řady 9000, které jsou jakousi příručkou v QMS. Norma 

ČSN EN ISO 9004:2002, Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti uvádí návod a vysvětlení, jak zajistit správnou funkci těchto norem a očekávané 

zlepšení v podniku.  

Významným představitelem jakosti je Dr. W. Edward Deming, který svými přínosy 

obohatil nejen oblast jakosti, ale pomohl i mnoha podnikům k jejich zlepšení. K neustálému 

zlepšování neodmyslitelně patří i Demingův PDCA cyklus. Ten se stal základním modelem 

neustálého zlepšování a rovněž i předlohou pro mnoho dalších metodik, například Quality 

Journal.  

Zlepšování procesu se dá rozdělit na skokové (reengineering) a po malých krocích 

(kaizen, metodika neustálého zlepšování). Metodika neustálého zlepšování je v této práci 

popsána ze dvou pohledů. Prvním pohledem je teorie a druhým je praktické využití v procesu 

PNH ve firmě Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Tato mezinárodní společnost v ČR produkuje 

PNH. Jelikož každá firma si chce nejen udržet, ale také vylepšit své místo na trhu, ani tato 

společnosti nechce zůstat pozadu. Proto si vybrala proces, o kterém míní, že by mohl fungovat 

lépe než doposud.  

Cílem tedy bylo popsat a analyzovat proces vývoje PNH, odhalit slabá místa v daném 

procesu a navrhnout opatření, vedoucí k zlepšení procesu a tedy i jeho výkonnosti.  
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2.  Charakterizování pojmů z oblasti QMS 

Před vlastním vysvětlením a popisem QMS tato práce nejprve uvádí a vysvětluje 

základní pojmy a jejich vzájemné vztahy. Nejdříve si vysvětlíme pojem jakost a jeho význam. 

Následně se vyskytuje pojem management, management jakosti a na konec k již zmíněný 

QMS.  

2.1. Význam slova JAKOST? 

Pod slovem jakost si mnohý z nás představí něco trochu odlišného. Rovněž i hlavní 

představitelé jakosti se v tomto pojmosloví liší. Například Philip B. Crosby definuje jakost 

jako „konformitu s požadavky zákazníků“ [1]. Vysoká jakost pro něj znamená vysokou 

spokojenost zákazníka při nízkých nákladech. Dále zdůrazňuje, že na trhu se definují 

požadavky produktů a jejich jakost. 

Univerzální definici jakosti vysvětluje norma ČSN EN ISO 9000:2006 jako „stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních znaků“ [2]. V této normě jsou rovněž vysvětleny 

základní pojmy a jejich vzájemné vazby vztahující se k jakosti, které jsou znázorněny na obr. 

č. 1. 

 

Obr. č. 1 – Pojmy vztahující se k jakosti [2] 

 

Z pohledu podnikatelských subjektů bývá chybou pohlížet na jakost jako na 

izolovanou vlastnost. Je nutné ji vnímat jako součást manažerských a podnikatelských 

činností umožňující zvýšení konkurenceschopnosti podniků.  
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Pojem jakost se vztahuje nejen k výrobkům, službám, ale i k činnostem nebo 

procesům. Jakost produktů (výrobků nebo služeb) je výsledkem komplexu opatření, která 

mají dlouhodobý charakter. Tématika jakosti se stává součástí vzdělávacích aktivit, výzkumu 

nových metod z přístupů k aplikacím v různých oblastech [3]. 

Jakost produktů je ovlivňována v každé fázi jeho životního cyklu, což je znázorněno 

tzv. spirálou jakosti (obr. č. 2). Z toho vyplývá, že na konečné jakosti produktu se podílí 

různou měrou každý z uvedených procesů.  

 

Obr. č. 2 – Spirála jakosti [4] 

2.1.1. Význam jakosti  

Jakost není jen faktor ovlivňující schopnost konkurovat ostatním podnikům, ale 

funguje i jako další významný faktor. Například v následujících bodech [5]:  

• Jakost je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků.  

• Jakost je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů. 

• Jakost je významným zdrojem úspor materiálů a energie.  

• Jakost je cest k tzv. trvale udržitelnému rozvoji.  

• Jakost ovlivňuje mikroekonomické i makroekonomické ukazatele.  
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Z makroekonomického hlediska je jakost prostředkem pro naplnění cílů, tj. uspokojení 

potřeb jednotlivců i skupin a zvýšení životní úrovně obyvatel. Patří k nejdůležitějším 

faktorům zvyšující ekonomickou a sociální efektivnost. Dále ovlivňuje pozitivně stav 

životního prostředí.  

Z hlediska mikroekonomického je jakost zdrojem důvěry zákazníků k produktům. 

Dále je nástrojem konkurenceschopnosti a klíčem pro pracovní a sociální jistoty zaměstnanců 

a jejich spokojenosti [6]. 

2.2. Co znamená pojem MANAGEMET? 

Management má mnoho rozličných významů, které nemusejí být vždy zcela jasné. 

Například management je duševní práce (myšlení, intuice, cítění), dělaná člověkem 

v organizačním kontextu. Kde náplní funkce manažera je plánovat (zadat cíle), předpovídat, 

analyzovat problémy a dělat rozhodnutí o tom, co má být uděláno [7]. 

Management v českém překladu znamená řízení, vedení či správa. Dřívější význam 

pojmu management jako řídící činnost vedoucího pracovníka byl nahrazen dnešním pojetím. 

To zahrnuje vykonávání plánovacích, řídících a kontrolních činností s hlavním cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti.  

Management a vedení tedy není vždy to stejné. Ne každý vedoucí je manažer a ne 

každý manažer je vedoucí. Vedení je o motivaci a dodávání důvěry ve spolupráci, 

angažování, je to o vztahu mezi lidmi. Management je o dělání věcí skrze lidi. Je to o 

plánování, organizování, řízení a kontrolování aktivit pracovního týmu. Řízení představuje 

osobitou, specializovanou činnost, nevyhnutelnou v každém organizačním celku. Dá se říci, 

že je to směs vědy a umění vázané na určité osobnosti [8, 9]. 

Nyní se podíváme opět na různorodost definic a to hned ze tří pohledů [8]:  

a) Vedení lidí – Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných. 

b) Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky – Managementem jsou typické 

činnosti jako rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí apod.  

c) Předmět studia a jeho účel – Management je proces optimalizace využití lidských, 

materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů. 

Jiná rozsáhlejší definice managementu říká, že je to „proces umožňující plánovat a 

organizovat lidské činnosti, vést lidi k jejich účelnému a efektivnímu provádění, kontrolovat 

výkon těchto činností a řídit chování lidí a způsoby využívání jim, přidělených prostředků 

v zájmu dosažní organizací sledovaných cílů“ [10]. 
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Základní pojmy a jejich vzájemné vazby vztahující se k managementu vysvětluje 

norma ČSN EN ISO 9000:2006, které jsou znázorněny na obr č. 3.  

 

Obr. č. 3 – Pojmy vztahující se k managementu [2] 

Management jde rozdělit na čtyři části. Plánování a organizování jsou první dvě fáze, 

které mají statický charakter. Druhé dvě fáze vedení a kontrola a řízení mají dynamický 

charakter. 

Smyslem managementu je ovlivnit jakékoliv lidské činnosti (tedy nejen 

podnikatelské), aby byly prováděny účelně, efektivně a vedly k vytyčeným cílům. P. F. 

Drucker vyřkl: „Jedinou jistotou dnešní doby je trvalá změna!“ [10]. 
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Management má vytvářet prostředí, kde aktivně zapojuje zaměstnance při hledání 

příležitostí pro zlepšení výkonnosti procesů, budoucnosti organizace i spokojenosti všech 

zainteresovaných stran. V tomto prostředí mají být delegovány pravomoce, aby zaměstnanci 

byli zmocněni a přijímali odpovědnost za identifikování příležitosti pro zlepšení výkonnosti 

[11].  

2.3. Co chápat pod slovy MANAGEMENT JAKOSTI? 

Jak už je z obr. č. 3 vidět, management jakosti je částí managementu organizace. Tato 

a další speciální formy managementu vznikají jako důsledek rozvoje vědy, techniky, obchodu 

a informačního boomu. Stále více se uplatňují ve všech řídících procesech. Jsou to prvky 

ekologického charakteru (ekologický management), inovační aspekty (inovační management) 

a rostoucí jakost (management jakosti) [8].  

Management jakosti je definován rovněž v normě ČSN EN ISO 9000:2006 jako 

„koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti“ [2]. 

Management jakosti dohlíží na společnost, aby v ní platil procesní přístup. 

Zjednodušeně řečeno – každý proces má svůj vstup a výstup. Za vstup můžeme považovat 

všechny věci, které jsou nezbytné pro průběh procesu (materiál, pomůcky, personál, technické 

znalosti, dokumenty atd.). Za výstup pak považujeme výrobky nebo služby určené buď pro 

zákazníka či jako vstup do dalších procesů.  

Management jakosti předkládá raději důkazy jakosti vstupu a procesu samotného, než 

kontroluje jeho výstupy. Výsledkem a hodnotou managementu jakosti je klesání nákladů, 

neplýtvání časem a materiálem [12, 13]. 

Stěžejními konkurenčními kritérii managementu jakosti jsou cena, čas, jakost a 

v poslední době rovněž i znalosti zaměstnanců (obr. č. 5). Kde jakost je souhrn vlastností 

produktů, které vytvářejí jejich schopnost uspokojovat potřeby a přání zákazníků.  

 

Obr. č. 5 – Kritické faktory úspěšnosti organizací [14] 
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Principy managementu jakosti jsou odvozeny z kolektivních zkušeností a znalostí 

mezinárodních odborníků, kteří se účastnili ISO technické komise ISO/TS 176, Management 

jakosti a zabezpečování jakosti, která je zodpovědná za rozvoj a udržování norem ISO řady 

9000 [15].  

Tyto základní principy by měl používat každý podnik v rámci svého managementu. 

Proto je vhodné tyto principy zmínit [11]: 

• Zaměření na zákazníka. 

• Vedení a řízení zaměstnanců. 

• Zapojení zaměstnanců. 

• Procesní přístup. 

• Systémový přístup k managementu. 

• Neustále zlepšování. 

• Přístup k rozhodování zákládající se na faktech. 

• Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.  

2.4. Objasnění pojmu QMS? 

Systém managementu jakosti může být definován jako „soubor koordinovaných 

činností pro řízení a kontrolu organizace s cílem efektivního neustálého zlepšování a účinností 

jeho výkonů spojených s jakostí“ [2]. Kde hlavní myšlenkou QMS je definování procesů, což 

vede k produkci kvalitních výrobků a služeb ještě dříve než byly dané produkty vyrobeny.  

QMS umožňuje organizaci dosažení cílů stanovených ve firemní politice a strategii. 

To zajišťuje soulad a uspokojení z hlediska metod, materiálu, vybavení a spolupráce se všemi 

činnosti organizace, od identifikace požadavků zákazníka až po jejich spokojenost.  

Plně zdokumentovaný QMS zajistí plnění dvou důležitých požadavků. První jsou 

požadavky zákazníka, tedy důvěra zákazníka ve schopnost organizace neustále vytvářet 

požadované produkty a služby vstříc jejich potřebám a očekáváním. Druhé jsou požadavky 

organizace, které účinně využívají dostupných zdrojů (materiál, lidské zdroje, technologie a 

informace) za optimální cenu [16].  

Pro úspěšné vedení a fungování organizace je zapotřebí řízení systematickým a 

jasným způsobem založeným na osmi zásadách managementu jakosti, které jsou již uvedeny 

v oblasti týkající se managementu jakosti. Tyto zásady mají být používány vrcholovým 

vedením ke zlepšení výkonnosti organizace [11].  
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O QMS se dá zjednodušeně říci, že je to „část celopodnikového managementu, která 

se zabývá maximálním zabezpečením spokojenosti zákazníků s vynaložením optimálních 

nákladů“ [17].  

V dnešní době se vyskytují tři koncepce pro vytváření QMS. První je koncepce ISO, 

založená na aplikaci norem ISO řady 9000. Druhá je koncepce TQM, založená na aplikaci 

různých modelů (převážně EFQM Modelu Excelence). Třetí je koncepce managementu 

jakosti na bázi odvětvových standardů [17].  

Dále tato bakalářská práce zaměřena na strukturu norem ISO řady 9000, kde jsou 

uvedena doporučení pro QMS. Každá norma má svou specifickou funkci:  

- ČSN EN ISO 9000:2006, Systémy managementu jakosti – Základní principy a slovník, 

� tato norma představuje úvod do problematiky managementu jakosti ve smyslu 

filozofie ISO [2]. 

- ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu jakosti – Požadavky, 

� v této normě jsou obsažena kritéria, podle kterých se posuzuje zavedený systém [18]. 

- ČSN EN ISO 9004:2002, Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti,  

� tuto normu lze využít jako metodický materiál pro další zlepšování QMS [11]. 

- ISO řady 10 000 slouží k podpoře, popřípadě k rozšíření systému jakosti [4].  

Následně jen pár vět k druhé koncepci TQM. TQM je vybudováno na ideji, že každý, 

kdo pracuje v organizaci, musí stále hledat cesty, jak zlepšit kvality toho, co dělá. Důraz je 

kladen a na měření výkonů a dávání nových cílů. Důležité vlastnosti TQM jsou dobrá 

komunikace a uznání úspěchu [12].  

3. Neustálé zlepšování v QMS 

Starší přístupy ke zlepšování procesů často nevedly k předpokládanému zvýšení 

výkonnosti celé organizace. Tyto přístupy vycházely z funkčního nebo útvarového pojetí 

společnosti. Rovněž u těchto přístupů nelze dosáhnout synergického efektu procesu 

zlepšování. Dnešní přístupy ke zlepšování se snaží překonat nedostatky, vyskytující se u 

starších přístupů. Je to například průřezový přístup k managementu procesů, který má základ 

v „holistickém“ přístupů známém jako TQM přístup [19].  

Trvalé zlepšování představuje sice typický rys TQM, nemusí se však jednat pouze o 

zlepšování jakosti, ale také zlepšení hospodárnosti, zlepšení v oblasti bezpečnosti práce, 

v pracovním a životním prostředí.  
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Vhodně se dá citovat G. B. Shaw „Když člověk vždy dělá jen to, co již dělal, může 

dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl.“ Jinak řečeno, pokud chceme být lepší nebo si alespoň 

udržet současnou pozici na trhu, musíme proto dělat více než doposud [3].  

Hlavní cíle řízení (eliminace chyb, minimalizace zpoždění, maximální využití aktiv, 

podpora pochopení procesního a systematického přístupu) a zlepšování klíčových procesů se 

stává zajištěním efektivnosti procesů (produkování žádoucích výsledků) a zajištěním 

účinnosti procesů (maximalizace výtěžnosti použitých zdrojů). Čímž vzniká i zvýšení 

výkonnosti celé organizace [19].  

Nezbytnost tohoto procesu není pouze pro snižování nákladů a přibližování se k 

„optimu“, ale i kvůli neustálým změnám. Jak pro nové požadavky zákazníka, tak vývojem 

technologií a společnosti. Přínosem tohoto procesu se pak stává zvýšení 

konkurenceschopnosti výrobního systému (výrobků), tak i celého podniku.  

Neustálé zlepšování např. výkonnosti musí organizace chápat jako svoji prioritu. 

Každá organizace musí vytvářet prostředí pro aktivní účast zaměstnanců, výsledkem 

rozhodnutí vedení bylo o směrech zlepšování nejen o nápravných opatřeních, každý by měl 

hledat příležitosti ke zlepšování (např. pomocí sebehodnocení), vyčlenit zdroje pro 

kontinuální zlepšování a jejich hodnocení, uplatňovat obecně platné metody pro proces 

neustálého zlepšování.  

 

 Obr. č. 6 - Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [11] 
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Proces neustálého zlepšování je znázorněn na obr. č. 6, který současně představuje 

procesní přístup. Tento procesní přístup se používá při vývoji, uplatňování a zlepšování 

efektivnosti a účinnosti QMS s  cílem zvýšit spokojenost všech zainteresovaných stran 

plněním jejich požadavků. Procesní přístup lze chápat jako aplikaci systému procesů 

s identifikací procesů, jejich vzájemným působením a řízením. Tento přístup je uplatňován 

pro pochopení a plnění požadavků, přidanou hodnotu procesů, zvýšení výkonnosti a 

efektivnosti procesů a neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření.  

Jako vstupy do procesu zlepšování patří například informace o validaci, zkouškách, 

výtěžnosti procesu, údaje ze sebehodnocení, údaje o produktu či poskytování služeb (obr. č. 

7). Získaná data jsou informace potřebné k rozhodování řídících pracovníků, jak pro 

operativní řízení, tak i pro strategické zlepšování procesů [11].  

 

Obr. č. 7 - Podněty k zlepšování jakosti [5] 

3.1. Neustálé zlepšování podle norem ISO řady 9000 

V normě ČSN EN ISO 9001: 2009 se říká, že organizace musí plánovat a uplatňovat 

proces monitorování, měření, analýzy a prokazování shody produktů. Rovněž zajištění shody 

QMS a její neustálé zlepšování. To musí zahrnovat určení a rozsah použití aplikovatelných 

metod (včetně statistických).  

Rovněž z normy ČSN EN ISO 9001:2009 byl vybrán odstavec na požadavek 

zlepšování. Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost QMS a to využíváním politiky 
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jakosti, cílů jakosti, výsledků z auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních 

opatření a přezkoumání managementu [18].  

I norma ČSN EN ISO 9004:2002 doporučuje organizacím určité typy měření. 

Například měření výkonnosti systémů, procesů, konkurence, dodavatelů, měření spokojeností 

zaměstnanců, externích zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Rovněž sebehodnoceni, 

měření výdajů vztahující se k jakosti, měření efektivnosti výcviku a měření efektů zlepšování. 

Neustálé zlepšování měření spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran je 

účelem normy ČSN EN ISO 9004:2002. Dále je v této normě dáno, že organizace má mít 

proces pro definování a řízení činnosti zlepšování. Management má průběžně usilovat o 

zlepšení efektivnosti a účinnosti procesu organizace ještě než vznikne možný problém. 

Zlepšování může probíhat po malých krocích průběžného neustálého zlepšování až po 

skokové zlepšování ve strategických projektech. Výsledkem zlepšování může být i změna 

produktu, procesu, QMS nebo změna organizace [11].  

3.2. Neustálé zlepšování pomocí PDCA cyklu 

Zřejmě nejznámější a docela jednoduchá doporučení předkládá cyklus PDCA (obr. č. 

8). Ten se skládá ze čtyř níže uvedených kroků. Celý postup se neustále opakuje, je tedy 

nekonečný [14]!  

• Plan – plánuj, urči záměr zlepšení, navrhni řešení problému. 

• Do – realizuj, uskutečni tento záměr, učiň rozhodnutí a pečlivé sledování jeho důsledků. 

• Check – proveď kontrolu, vyhodnoť dosažené výsledky, analyzuj shromážděné 

informace a zjisti úroveň změny. 

• Act – proveď korekce, úpravy, pokud výsledky neodpovídají plánovaným záměrům, 

trvalé zavedení daného řešení.  

 

Obr. č. 8 – Demingův cyklus PDCA [14] 
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3.3. Neustálé zlepšování metodou „Quality Journal“ 

Všechny používané metodiky zlepšování jakosti jsou v podstatě rozpracováním kroků 

cyklu PDCA. Takto vznikla i metoda Quality Journal, která patří také do systematických 

přístupů. Skládá se ze sedmi kroků uvedených níže. Její upravená verze je i v normě ČSN EN 

ISO 9004:2002 jako metodika zlepšování pomocí opatření k nápravě [20].  

1. Identifikace problému. 

2. Sledování problému. 

3. Analýza příčin problému. 

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin. 

5.  Kontrola účinnosti opatření. 

6. Trvalá eliminace příčin. 

7. Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit.  

3.4. Skokové zlepšování a zlepšování po malých krocích 

Při neustálém zlepšování se uplatňují dva přístupy, a to průběžné a skokové 

zlepšování. Průběžné zlepšování procesu se účastní pracovní skupiny zaměstnanců vybavené 

pravomocemi, technikou a nezbytnými zdroji pro změny spojení se zlepšováním. Skokové 

projekty obvykle vyžadují přepracování návrhu již existujícího procesu [11].  

Nyní ještě pár vět k prvnímu přístupu ke zlepšování. Průběžné zlepšování procesů 

vede ke zvýšení úrovně provozní výkonnosti a spokojenosti zákazníků. První kroky k 

neustálému zlepšování procesů předpovídají zlepšení, které vyplývá ze změny současného 

procesu. Výsledky zavedení nového procesu a shromaždování údajů jsou porovnávány 

s předpokládanými výsledky. Jestliže jsou výsledky příznivé, pak provedené změny se stávají 

standardy v procesu. Následně je nový proces dokumentován a zaměstnanci jsou vyškoleni 

v nových aplikovaných metodách. Efektivnost kontinuálního procesu zlepšování začíná 

pečlivým plánováním, které musí vést k efektivním výkonům. Ty se měří s cílem zajistit 

účelnost, a další zlepšení v nepřetržitém cyklu [21].  

Průběžné zlepšování se přisuzuje japonskému přístupu (kaizen) a skokové zlepšování 

naopak „západnímu“ přístupu (obr. č. 9). Na tomto obrázku je vidět, že více malých změn 

vytvoří větší celkový efekt než jen jedna zásadní změna. To však záleží na úhlu pohledu a na 

situaci v daném podniku.  
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Obr. č. 9 - Porovnání japonského a „západního“ přístupu k procesu zlepšování [14] 

Kaizen (obr. č. 10) je metoda postupného zlepšování pocházející z Japonska. Dá se 

říci, že kaizen je opak podnikového reengineeringu. Nejdůležitější podmínkou úspěšnosti 

tohoto systému je docílit toho, že sami zaměstnanci budou mít zájem se na tomto procesu 

postupného zlepšování podílet. Rovněž je důležité, aby členové pracovních týmů táhli za 

jeden provaz. To je podmíněno i tím, že každý jednotlivec musí být obeznámen se všemi 

úkoly a cíli podniku.  

 

Obr. č. 10 - Podstata kaizen [5] 

 „Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 

podnikových procesu tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska 

kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, jakost, služby a rychlost“ [22].  

Dnešní a budoucí myšlenka, jak řídit podniky se naopak věnuje sjednocení dílčích 

úkolů do ucelených podnikových procesů. Tuto techniku nazýváme jako podnikový 

reengineering. Což ve své podstatě znamená začít vše znovu bez ohledu, co bylo již dosud 

získáno. Tato technika se tedy nezabývá včerejškem a jeho nápravou. Staví na vlastnostech 

jako individualismus, samostatnost, odpovědnost či flexibilit ě [22].  

Každá z těchto metod má zahrnovat ve své podstatě následující body dle normy ČSN 

EN ISO 9000:2006 [2]:  
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1. důvod pro zlepšování,  

2. popis současné situace, 

3. analýzu současné situace, 

4. identifikování možných řešení, 

5. vyhodnocení vlivů na dané řešení, 

6. uplatňování a normalizace nového řešení, 

7. hodnocení efektivnosti opatření pro zlepšování.  

3.5. Metodika zlepšování procesu 

Dále se podíváme na metodiku zlepšování procesu, která lze rozdělit na 7 kroků [13]:  

1. Volba procesu, která se provádí na základě jednoho či více kritérií. Například posouzení 

preferencí managementu, stížnosti zákazníka, vlivu na uspokojení zákazníka, rozsahu 

procesu a s ním spojených nákladů nebo náhodným výběrem. 

2. Tvorba plánu zlepšování musí zahrnovat činnosti, cíle, jejich kontrolu a dokumentaci, 

informační systém, typ výcviku a složení týmu. Při omezenosti zdrojů je nutné vytvořit i 

plán priorit.  

3. Vytvoření procesního týmu vzniká z pracovníků jednotlivých oddělení v rámci 

analyzovaného procesu (případně dodavatelé nebo interní či externí zákazníci). Vedoucí 

týmu je zvolen managementem nebo daným týmem. Jeho úkolem je být mluvčím, 

koordinovat, vést a usměrňovat mezilidské vztahy. 

4. Realizace managementu procesu znamená dočasné zavedení návrhů na změny do chodu 

procesu.  

5. Zlepšování procesu, vyplývá z výsledků námětů skupin. Pokud náměty na změny vedly ke 

zvýšení výkonnosti procesu. Pak by měl vlastník procesu tuto změnu stanovit jako 

standardní.  

6. Schválení změny vlastníkem a implementace opatření. Tato fáze trvá nejdéle, může jít až o 

měsíce a roky. Je prováděna původním týmem nebo se stanovuje novým tým pro tento 

krok vhodnější.  

7. Vyhodnocení a měření přínosů je základem pro další neustálé zlepšování procesu.  

3.6. Další možnosti neustálého zlepšování 

Možností neustálého zlepšování je mnohem více, než bylo zatím uvedeno. Dosud byly 

zmíněny jen některé. Ostatní metody budou dále uvedeny pouze ve zkratce. Bude to metoda 

WV model řešení problémů, zlepšování pomocí preventivních opatření, strategii Six Sigma a 

zmínka o nástrojích managementu jakosti. Blíže jsou uvedeny v literaturách [4, 14, 17]. 
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4. Charakteristika společnosti Akzo Nobel  

Akzo Nobel (obr. č. 11) je největší globální společnost vyrábějící nátěry a barvy. Je 

hlavní výrobce speciálních chemikálií, kvalitních přísad a surovin dodávaných průmyslovým 

odvětvím na celém světě. Rovněž je největším výrobcem práškových barev na světě. Má sídlo 

v Amsterdamu (Holandsku). Více než 30 poboček na 5 světadílech [23].  

 

  Obr č. 11 – Logo společnosti 

Vyráběné nátěrové hmoty neobsahují rozpouštědla a pomáhají chránit vše – od 

kovového nábytku až po okenní rámy, radiátory, potrubní systémy a automobily. Akzo Nobel 

prodává práškové barvy pod obchodní značkou Interpon (obr. č. 12a), obr. č. 12b)).  

  

 Obr. č. 12a) – Značka Interpon [24] Obr. č. 12b) – Výrobek značky Interpon [24] 

 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. patří mezi největší výrobce barev a laků v České 

republice. Původní společnost Balakom, a.s. stává součástí světového koncernu Akzo Nobel v 

roce 2006, také dochází ke změně názvu společnosti na Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Pod 

touto značkou Balakom mají barvy a laky tradičně vynikající vlastnosti jako vysokou kryvost, 

vydatnost a stálobarevnost. Uplatnění vyrobených produktů je široké. Například jsou určeny 

pro použití v průmyslu, stavebnictví a pro profesionální malíře a natěrače. Vyráběné produkty 

se dají rozčlenit na syntetické, vodou ředitelné, malířské, silikonové a průmyslové nátěrové 

hmoty (na téměř všechny druhy povrchů) [23].  
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4.1. Nabízený sortiment společnosti rozdělen do 8 skupin 

Následně zmíněný sortiment je stále aktuálně nabízený, avšak jeho výroba byla 

přesunuta do Polska a v ČR zůstala jen výroba práškových nátěrových hmot [25].  

• Lazurovací laky LUXOL (Luxol Top, Luxol Impregnant, …), 

• universální barvy na kov a dřevo UNIVERSAL (Universal základ, Universal,…), 

• barvy na kov KOMAPRIM (Komaprim Základ, Komaprim 3v1,…), 

• barvy na dřevo OKNOL (Oknol Základ, Oknol 2v1,…), 

• transparentní laky na dřevo a kov (Parketol, Lak Interirér, UV Lak, Lodní lak,…), 

• speciální barvy SPECIAL (Special základ na pozink, Special na radiátory,…), 

• barvy na tepelně odolné kovy SILIKON (Silikon základ, Silikon 500 Stříbřenka), 

• barvy na stěny (Colores Del Mundo, Super Akryl, Extra Akryl, Normal Akryl).  

4.2. Základní údaje o společnosti Akzo Nobel v Opavě 

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  

Podvihovská 12/304 

746 01 Opava  

Česká Republika 

www.interpon.cz 

E-mail: czech@interpon.com  

V ČR se produkují už jen práškové nátěrové hmoty. Veškeré produkty vyráběné 

v Akzo Nobel Opava jsou šetrné k životnímu prostředí a odpovídají požadavkům a nařízení 

REACH. Pobočka v Opavě je centrálou pro střední Evropu. Výrobky neobsahují TGIC & 

olovo (příloha č. 1). Výroba je zde na objednávku a zákaznický vývoj produktů se provádí 

v tamní laboratoři, kde probíhá vzorování. Speciální barva požadovaná zákazníkem, která 

není součástí standardní nabídky (jakýkoliv odstín, jakékoliv chemické složení, jakýkoliv 

povrch) vzniká ve vývojovém středisku. Zákazník si může vybrat například úroveň lesku 

(lesk, pololesk, mat), typ povrchu (hladká, jemná / hrubá struktura) a vzhled povrchu (perle, 

efekt, antik). Toto vývojové oddělení zajistí odstín odpovídající zákaznickému požadavku, 

vyhotoví vzorek panelu a prášek [24].  
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4.3. Historie společnosti 

Historie společnosti začíná roku 1907, kdy se začal stavět závod na území dnešní 

společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. za účelem výroby leštidel na boty. Roku 1922 se 

změnil výrobní program a začala výroba barev a laků z rostlinných olejů a pryskyřic. Se 

změnou politiky byla společnost znárodněna a začleněna do národního podniku Barvy a laky 

se sídlem v Praze. 

Na počátku devadesátých let (1994) se v rámci privatizace částí firem továrna v Opavě 

– Komárov osamostatnila. O rok později se započaly změny např. modernizace tírenské 

technologie, ekologizace firmy, vybudování nových útvarů firmy. V dalším roce se 

transformací z továrny stala akciová společnost Balakom, a.s., která získává mezinárodní 

certifikát systému sledování jakosti dle ČSN ISO 9001 (příloha č. 2). Následující rok se firma 

Balakom, a.s. stává největším výrobcem barev a laků na dřevo a kov v České republice. Roku 

1998 se založila dceřiná společnost v Žilině Balakom Slovakia. 

Roku 1999 se zavádí nový informační systém ESO 9 a vzniká snaha o získání 

ekologické certifikace dle ISO 14 000. V přelomovém roku se odehrává realizace auditu dle 

ISO 14 000 (příloha č. 2), probíhá kapitálový vstup do distribuční firmy Mistr a.s. a následně 

do firmy Balakom, a.s. kapitálově vstupuje rakouská firma Sefra. Skrz tuto firmu se v dalším 

roce dostává na rakouský a maďarský trh. V tomto roce 2001 se zakládá i dceřiná společnost 

v Polsku Balakom Polska.  

V roce 2002 míněná firma uvádí na trh bezaromátové produkty a získává ceny ESIG 

Solvent Stewardship Award 2002 Barcelona (za významný posun v ekologické šetrnosti 

výrobků) (tab. č. 1). V následujících letech získává další ceny. A to v roce 2003 cenu 

ministerstva životního prostředí za ekologické produkty (tab. č. 1) a roku 2004 cenu ESIG 

Solvent Stewardship Award 2004 Roma (za snížení emisí v provozech Balakom, a.s.) (tab. č. 

1). V roce 2005 se účastní prestižní mezinárodní výstavy Farbe 2006 v Kolíně nad Rýnem 

jako jediná česká firma.  

Stěžejním datem je 1. 7. 2006, kdy se společnost Balakom, a.s. stává součástí 

světového koncernu Akzo Nobel a o čtyři měsíce 1. 11. 2006 dochází ke změně názvu 

společnosti na Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. O rok později slaví firma 100leté výročí 

působení na českém trhu. Rokem 2008 můj výčet z historie končí. V tomto roce se uvádí nové 

malířské barvy Super Akryl, Extra Akryl a Normal Akryl [23].  
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Tabulka č. 1 – Tabulka obsahující uvedené ceny [26]. 

   

Cena za bezaromátovou 

produkci 

Cena za ekologicky šetrný 

výrobek 
Cena za snížení emisí 

4.4. Politika společnosti 

Vedení společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. klade důraz na oblast řízení systému 

jakosti a rovněž environmentálního managementu. 

Neustálý rozvoj zmíněného systému přispívá k získávání optimální kvality 

produkovaných výrobků a služeb, čímž i uspokojení požadavků zákazníka. K hlavním 

motivům dané společnosti je minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a také na 

bezpečnost práce. 

Špičková technika a modernizace výrobních prostředků umožňuje lepší kvalitu 

produkovaných výrobků a rovněž snižuje energetickou náročnost [23].  

4.5. Profil společnosti 

Na závěr malé shrnutí již zmíněných věcí. Společnost je na trhu již přes 100 let a má 

mnoho spokojených zákazníků. Míněná společnost je držitelem řady certifikátů, cen a značek. 

Má certifikovaný systém pro jakost a ekologii ISO 9001 a 14001. Rovněž certifikovaný 

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999 (příloha č. 

3). Navíc má certifikát kvality Czech Made pro výrobek Komaprim. Společnosti je členem 

Asociace výrobců nátěrových hmot a čestným členem Cechu malířů a lakýrníků České 

republiky. Z cen můžeme uvést např. cenu ESIG AWARDS Barcelona 2002 za 

bezaromátovou produkci, cenu ESIG AWARDS Roma 2004 za snížení emisí v provozu 

Balakom, a.s. či cenu Responsible Care („Odpovědné podnikání v chemii“) v příloze č. 4. 

Výrobek Parketol se smí chlubit známkou Ekologicky šetrného výrobků [23].  
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5.  Práškové nátěrové hmoty  

Následně zmíníme pár odstavců k samotným práškovým nátěrovým hmotám. PNH 

patří do skupiny plastů – Reaktoplasty. Což jsou to hmoty, které se působením tepla nejdříve 

roztaví, následně reagují za vzniku zesíťovaných makromolekul a přecházejí do tuhého, 

netavitelného stavu.  

Výhody PNH spočívají v recyklační využitelnosti okolo 95%, neobsahují 

rozpouštědla, jen minimální podíl těkavých látek. Různorodost povrchů, matů a odstínů. 

K vlastnostem je nutno říci, že je u těchto produktů výborná antikorozní odolnost, vynikající 

izolační a velmi dobré mechanické vlastnosti. Rovněž velmi dobrá kryvost nerovností 

povrchu, tudíž nižší náklady na broušení a tmelení.  

Nevýhody PNH se vyskytují v aplikační náročnosti, omezené škále materiálů 

vhodných na úpravu PNH a prozatímní neschopnost prosazeni se na trh [24].  

5.1. Druhy PNH  

PNH se skládají ze směsi pryskyřic, pigmentů, případně dalších surovin. Ty dodávají 

práškovým barvám například tvrdost, lesk, nebo požadovanou hloubku matu, dále vytvářejí 

strukturní povrch apod. Tato směs má suchou práškovou konzistenci. Prášková barva se pro 

aplikaci ničím neředí, ani se v žádné tekutině nerozpouští. Nanáší se v práškové podobě 

pomocí stlačeného vzduchu, který po smísení s práškem vytváří tekutou směs. 

PNH se dělí na několik druhů a to dle hlavní filmotvorné složky. Hlavní druhy 

filmotvorných pryskyřic jsou epoxidová, polyesterová, epoxipolyesterové, polyuretanová a 

akrylátová. Nyní jen pár slov ke každé z druhů pryskyřic[24].  

5.2.  Způsoby nanášení práškových barev 

V tomto oddělení se používají dva způsoby nanášení PNH a to podle zařízení [24]: 

• elektrostatické nanášecí zařízení 

Prášek je z násypky vháněn protékajícím vzduchem do trysky (vstřikovače) a do 

směšovače, kde se mísí se vzduchem. Přilnutí barvy na určené místo je vyvoláno 

elektrostatickou interakcí, vznikající mezi ústím pistole a objektem, na který je barva 

nanášena. V ústí pistole totiž částice prášku získávají záporný elektrický náboj ze zdroje 

vysokého napětí a jsou po siločarách elektrického pole přitahovány k uzemněnému předmětu 

s kladným nábojem. Stupeň tekutosti barvy je úzce svázán s druhem a typem použité barvy. 

Proces, kdy se barva stává tekutou, probíhá nezávisle na řízení jednotlivých funkcí.  
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• elektrokinetické nanášecí zařízení (TRIBO)  

Prášek se ze zásobníku nasává pomocí dopravního vzduchu i injektoru. Směs prášku 

se vzduchem se dostává práškovou hadicí do pistole. Ve vyústění pistole dostává prášek 

třením kladný elektrický náboj. Mrak nabitých částic prášku vystupuje z pistole pomocí 

tlakového vzduchu a ulpívá na uzemněném povrchu předmětu pomocí zbytkového náboje.  

Tento způsob nanášení barev je výhodnější pro členitější součásti, protože má lepší 

zabíravost než elektrostatické nanášení.  

6. Zlepšování procesu vývoje PNH  

Následující část této práce spočívá v převedení teoretické části do praxe. Jako 

předloha poslouží metodika zlepšování procesu se sedmi body zmíněných již v podkapitole 

3.5.  

6.1.  Volba procesu 

Prvním krokem je volba procesu. V mém případě volba procesu ke zlepšování byla 

dána organizací. Sama organizace si je vědoma, že proces vývoje PNH neběží tak jak by měl. 

V procesu vznikají časové prodlevy, které pak končí jako nedodržení dohodnutých termínů. A 

v dnešním světě konkurence je tento problém hrozbou pro každou organizaci na trhu.  

6.2. Cíl zlepšování   

Základním problém, který se v tomto procesu vyskytoval, bylo nedodržení 

dohodnutého časového intervalu. Který má od přijetí objednávky žádaného produktu po jeho 

odeslání trvat 5 pracovních dnů. Což není možné plnit. Proto bylo nutné nejprve popsat 

zvolený proces, následně ho analyzovat a učinit závěry, které povedou k zlepšení procesu 

vývoje PNH. 

6.3. Tvorba plánu zlepšování 

Před vytvořením nějakého návrhu na zlepšování, je nutné seznámení se s tímto 

procesem. Jelikož daná organizace má popsán pouze proces výroby nikoliv proces vývoje 

PNH. Bylo také mým úkolem popsat tento proces.  

Moje praxe v podniku Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. probíhala od 1. 7. 2009 do 15. 7. 

2009. Byla jsem seznámena s předmětem podnikání a výrobním programem. Místem mojí 

činnosti bylo vývojové středisko, kde probíhá vzorkování a výroba speciálních barev na 

objednávku. Produktem je prášek, plech po aplikaci nebo obojí. Moje činnost spočívala v 

popisu technologického procesu vývoje PNH. Zjišťování realizačních časů u každého bodu v 
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procesu. Zapisování vyskytujících se problémů na pracovišti. Případné zpracování dat do 

počítačové podoby s grafickým výstupem. 

Po ukončení praxe nastala chvíle pro zpracování nasbíraného materiálu. Tímto se 

dostáváme k popisu procesu vývoje PNH.  

6.3.1. Proces vývoje PNH v bodech 

Nejdříve tento proces uvedu v hlavních bodech, mezi nimiž by mělo proběhnout 
čištění:  

1. Navažování surovin. 

2. Míchání a homogenizace. 

3. Extruze (roztavení směsi), homogenizace v tavenině. 

4. Drcení homogenizované směsi – šupin. 

5. Mletí a síťování => prášek - produkt pro zákazníka. 

6. Aplikace (nástřik na plechy). 

7. Vypalovaní v pecích.  

8. Kontrola kvality.  

Dále je potřeba objasnit použití slova poloprovoz, které je pouze jiným názvem pro 

stejné vývojové oddělení. Následuje pár vět o chodu tohoto procesu. 

Poloprovoz (vývojové oddělení) má 2směnný provoz. Celkem je v tomto oddělení 

vývoje 5 zaměstnanců. 3 pracovníci obvykle jsou na ranní směně a 2 pracovníci na odpolední 

směně. Ke střídání pracovníků na směnách dochází pravidelně a dle dohody. Jsou-li na jedné 

směně 3 pracovníci, pak mají procesní body, zmíněné již na předchozí stránce, rozděleny 

následně. Body 1 a 2 provádí 1. pracovník, bod 3 provádí 2. pracovník a body 4, 5, 6 a 7 

provádí 3. pracovník. Avšak pracovníci nemají fixně stanovené pracovní pozice, tudíž dělají 

to, co je zrovna zapotřebí. Pokud jsou jen dva pracovníci na směně, pak se dělí o úkony dle 

domluvy.  

 Pracovníci mají vlastní pracovní oděv, ale ochranné pomůcky (brýle, respirátory, 

rukavice) dostávají od firmy a jsou povinni tyto ochranné pomůcky používat. Pracovníci jsou 

rovněž povinni každou provedenou činnost zapsat do listu denního záznamu svého oddělení 

(příloha č. 5). 

 Pracoviště je rozděleno do čtyř místností, jejich půdorys je znázorněn na obr. č. 13. V 

první jsou uskladněné suroviny a probíhá zde navažování a míchání. V druhé místnosti 

probíhá extruze, drcení a mletí. V třetí jsou vypalovací pece a aplikační kabina na tribo 
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nanášení PNH. Ve čtvrté místnosti je rovněž aplikační kabina ale pro elektrostatické nanášení 

PNH. V prvním patře probíhá kontrola jakosti a nachází se tam i druhý extrudér (Buss). 

 

Obr. č. 13 – Půdorys poloprovozu  

Dále zde můžu uvést například i část vybavení poloprovozu:  

• digitální váhy – na 1 a na 2 desetinná místa;  

• míchací stroj; 

• extrudér: Perkins (dvoušnek), Buss PCS30 (jeden šnek);  

• Retsch; 

• kafemlýnky (dle chemického složení a barvy); 

• aplikační kabiny a pistole – elektrostatické nanášení, Tribo nanášení; 

• vypalovací pece; 

• další potřebné věci jako lopatky, plechové nádoby, budíky, sáčky, špachtle, váleček, 

háčky, vysavač, fixy, atd. 
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6.3.2. Vývojový diagram  

Protože nebylo možné věnovat se tomuto základnímu statistickému nástroji 

v teoretické části, bude vhodné věnovat mu nyní pár vět z knih uznávaných autorů.  

Postupový (vývojový) diagram je základním nástrojem pro zdokonalování procesu. 

Díky kterému snadněji odhalujeme a chápeme, jak proces funguje. Pomocí něj můžeme 

identifikovat zlepšení či zdokonalit úroveň komunikace mezi útvary a pracovními skupinami 

v organizaci. Funkcí tohoto diagramu je jednotná terminologie při komunikaci a ujasnění 

vztahů v procesu [27]. 
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Obr. č. 14 – Postupový diagram procesu PNH 
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Na obr. č. 14 je vývojový diagram, který jsem tvořila z hlavních bodů procesu vývoje 

PNH. Uvedené podprocesy A, B, C, D, E, F, G budou znázorněny v podkapitole 6.3.3. 

6.3.3. Podrobnější popis procesu vývoje PNH  

V této části již zmíněné hlavní body popíši podrobněji.  

Vše začíná a končí u zákazníka. Tedy zákazník pošle objednávku na nastříkaný plech, 

prášek z vývojového střediska či prášek, který prošel výrobou. V objednávce je určena barva, 

síla filmu, lesk a další požadované vlastnosti. Z obchodního oddělení se tato zakázka dostane 

k technologům, kteří dle požadavků sestaví receptury (příloha č. 6), určí chemické složení, 

technologické parametry a důležitost zakázky. Tyto receptury odnesou do poloprovozu, kde 

jsou zařazeny k již stávajícím recepturám. Technologové si následně odnáší do prvního patra 

již vyhotovené vzorky a věnují se jejich rozboru. Následně mění receptury pro splnění 

objednávky zákazníka. Tento odstavec znázorňuje obr. č. 15.  

 

Obr. č. 15 – Podproces A znázorňující přípravnou, technologickou část 
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V prvním bodu (obr. č. 16) pracovník navažuje suroviny. Před samotným vážením 

musí pracovník očistit své pracovní pomůcky a prostředí. Následně si chystá suroviny, ze 

kterých bude navažovat směs. Suroviny jsou popsány názvem, evidenčním číslem a případně 

údajem o koncentraci v procentech. Navažuje se dle stanovené receptury s maximální danou a 

možnou přesností. Používají lopatky dle barvy suroviny, která se váží, k předcházení vzniku 

nečistot a zdlouhavému očišťování při vážení různobarevných surovin. Navážené suroviny se 

dávají do plechové nádoby dle barvy směsi. Následuje opětovné očištění pracovního prostoru.  

 

Obr. č. 16 – Podproces B znázorňující navažování surovin 
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V druhém bodu (obr. č. 17) se plechová nádoba s dokončenou směsí upevní do 

očištěného míchacího stroje. Zde probíhá mechanické míchání obvykle osm minut, není-li v 

receptuře uvedeno jinak. Po osmi minutách se homogenizovaná směs v práškové podobě 

přesype do označeného sáčku. Sáček s promíchanou směsí je označován číslem receptury a 

číslem označující pořadí vzorku v receptuře. V tomto sáčku se nechá vzduchová kapsa a 

následně se ještě i zde ručně promíchá. Následuje očištění míchacího stroje vzduchovou 

tryskou a při větším znečištění (přechod tmavých a světlých barev) se používá i čistící směs 

po dobu 3 minut.  

 

Obr. č. 17 – Podproces C znázorňující míchání navážení směsi 

V třetím bodu (obr. č. 18) označený sáček se směsí putuje i s recepturou k extrudéru. 

Prášek se vysypává do vyčištěného extrudéru (šnekové vytlačovací zařízení), kde se prášek 

roztaví a prochází válcovým lisem na chlazený pás. Záleží zde na správně zvolených otáčkách 

teplotě, rychlosti, dávkování a velikosti výstupního otvoru. Označený sáček, v němž byla 

směs, se uschová pro další směs tohoto typu s pozměněnou recepturou. Z pásu se odebírají 

pásky homogenizované roztavené směsi, z kterých se odlamují znečištěné či jinak nedokonalé 

části. Ze zbylého vzorku vzniknou kusy šupin. Šupiny se dají do nového však stejně 

označeného sáčku. Opět dochází k čištění extrudéru čistící směsí, při větším znečištění 

(přechod barevnosti vzorků) se používá Nakan.  
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Obr. č. 18 – Podproces D znázorňující extruzi homogenizované směsi 

Ve čtvrtém bodu přechází šupiny s recepturou k drcení. To probíhá manuálně 

válečkem na podložce. V témže sáčku malé šupinky putují k mletí. Do šupin se může přidávat 

dle receptury příměs pro lepší mletí. Následná směs se prosypává ručně ve stejném sáčku.  
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Pátý bod označuje mletí (obr. č. 19). To probíhá podle zápisu v receptuře a to buď na 

kafemlýnku (hrubší prášek) nebo v Retsch (pro jemnější prášek). Po pomletí se prášek prosívá 

přes určené sítko. Po síťování se prášek vsype do sáčku označeného údaji – zkratka jména 

zadávajícího technologa, evidenční číslo receptury název vzorku, pořadí vzorku v receptuře (s 

čárkami se značí stejný, ale znova vytvořený vzorek), hrubost síta, datum, počet minut na 

vypalování (příloha č. 7). Tento prášek pak je buď dále použit pro aplikaci, nebo takto 

připraven pro zákazníka. Nastává opětovné očištění sítek a mlecího zařízení.  

 

Obr. č. 19 – Podproces E nezorňující mletí rozdrcených šupin 

Šestý bod (obr. č. 20) je přiložen aplikaci konečného prášku, kterou ovlivňuje podíl 

jemných a hrubých částic a rovněž jejich tvar. Při aplikaci se prášek nasává stříkací pistolí a 

proudem vzduchu je přenášen na uzemněný plech. Typ plechu je daný objednávkou. Aplikace 

může být elektrostatická nebo tribo nanášení. Před a po aplikaci se musí očistit stříkací kabiny 

a pistole.  
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Obr. č. 20 – Podproces F znázorňuje aplikování prášku 

Sedmý bod, zde následuje vypalování plechů v pecích, většinou při teplotě 180ºC na 

určený čas. Vypálený plech se nechá vychladnout, zjistí se síla filmu a následně je i s 

recepturou odnášen technologem k další analýze jakosti. Tento plech je rovněž označen a to 

evidenčním číslem receptury např. 09 – 393 a pořadím vzorku v receptuře. Prášek, který se 

nepotřebuje pro zákazníka a zůstane i po aplikaci se skladuje pro jeho případné opakované 

aplikování.  
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Za osmý bod (obr. č. 21) je zvolena kontrola kvality technologem, která probíhá v 

prvním patře. Zjišťují se zde mechanické vlastnosti – úder, ohyb, erichsen, mřížka, buchholz. 

Dále se stanovuje velikost částic (nejčastěji rozptyl laserového paprsku na prach částic), 

barevné vlastnosti (kolorimetry), lesk, kryvost, želatinace, stékavost (tableta PNH na skleněné 

destičce je v peci zahřátá a zjišťuje se stečení), atd.  

 

Obr. č. 21 – Podproces G znázorňuje kontrolu kvality plechů 

Konečný prášek nebo vypálený plech po aplikaci je odesílán k zákazníkovi. Vzorek by 

měl být dodán do 5 dnů od objednávky k zákazníkovi. Avšak to není momentálně reálné. 

Dostatek objednávek způsobuje dlouhé čekací doby na dodání zboží objednané zakázky. 
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6.3.4. Sběr dat 

Od popisu procesu vývoje PNH se dostávám ke sběru dat. Data jsou časové údaje 

jednotlivých činností popsaných v předešlé části. Některé vzorky jsou zapsány ve stejné 

receptuře, avšak jsou různé z hlediska velikosti vzorku, chemického složení, odstínu, lesku, 

velikosti zrn atd. Jelikož se jedná o proces, ve kterém není žádný vzorek stejný (nanejvýš 

podobný) nelze zde použít žádný klasický sběr dat. Nasbírané časové údaje činností jsem 

zaznamenávala k náhodně vybranému vzorku. Neboli jsem sledovala daný vzorek od jeho 

hmotného vzniku ke konečnému produktu. Tímto způsobem jsem provedla sběr údajů u 

sedmnácti vzorků, které jsem následně sestavila do „úvodní tabulky“ (tab. č. 2).  

Tab. č. 2 – Úvodní tabulka pro nasbíraná data  

Číslování 
Název 
vzorku 

Evidenční 
č. Barva Datum 

Počet 
vzorků Stav 

Celkový 
čas 

Hod: min: 
sek. 

1. SA 702 X 09-352 světlá 2. 7. 2009 1 dokončen 116:33 1:56:33 
2. SL 623 (2) 09-381 šedá 2. 7. 2009 1 nedokončen 67:56 1:07:56 
3. SLIDO2 09-395 šedá 2. 7. 2009 1 dokončen 32:00 0:32:24 
4. SLIDO2 09-395 šedá 2. 7. 2009 1 dokončen 76:17 1:16:17 
5. FA 605 09-368 xxx 2. 7. 2009 1 dokončen 146:44 2:26:44 
6. FA 1062 09-400 bílá 3. 7. 2009 2 nedokončen 206:38 3:26:38 
7. MM 7172 09-106 hnědá 7. 7. 2009 1 dokončen 255:52 4:15:52 
8. MP B402 09-403 xxx 7. 7. 2009 2 dokončen 161:32 2:41:32 
9. SG 609 09-378 xxx 8. 7. 2009 1 dokončen 120:47 2:00:47 
10. SH 2152 09-401 fialová 8. 7. 2009 3 dokončen 110:12 1:50:12 
11. EL 7612 09-704 tmavá 9. 7. 2009 1 dokončen 182:43 2:02:43 
12. FA 1062 09-400 bílá 9. 7. 2009 1 dokončen 121:12 2:01:12 
13. EM 6022 09-134 xxx 10. 7. 2009 1 dokončen 143:08 2:23:08 
14. FA 7145 09-411 bílá 13. 7. 2009 1 dokončen 125:20 2:05:20 
15. FA 7125 09-411 bílá 13. 7. 2009 1 dokončen 93:58 1:33:58 
16. EA 7612 09-383 bílá 13. 7. 2009 1 nedokončen 132:17 2:12:17 

17. SE 2312 09-377 hnědá 14. 7. 2009 3 dokončen 180:58 3:00:58 
 

Úvodní tabulka ukazuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční číslo, 

barvu (pokud mi je známa), datum, počet vzorků, jejich stav a celkový čas. Následně byl 

každý vzorek uveden v samostatné tabulce. Kde byl rozepsán pracovní proces a ke každému 

řádku přiřazen naměřený čas. Ten je zapsaný v minutách a sekundách. Byly tam uvedeny 

rovněž poznámky. Výskyt prostojů tam byl zamýšlen tak, že se s daným vzorkem nic neděje. 

Tučně označený text bývají místa, která se mají odstranit. Ostatní netučné kolonky či text je v 

relativním pořádku a omluvitelný. Slovem PAUZA jsem označovala pracovníkův odchod se 

napít či na WC. Každá tabulka bývá ukončena celkovým časem. Ten označuje dobu, za kterou 

daný vzorek prošel pracovním procesem. Tabulky jednotlivých vzorků, ve kterých se vyskytly 

nějaké prodlevy, jsou uvedeny v příloze č. 8, ostatní pro svou nedůležitost jsem neuváděla.  
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6.3.5. Analýza dat 

Po sběru dat následuje analýza dat, pro kterou bylo potřeba vytvořit nové tabulky. 

Tentokráte ale časové údaje byly seřazeny podle vzorků k jednotlivým činnostem. Opět je 

vytvořena „úvodní tabulku 2“ (tab. č. 3).  

Tab. č. 3 – Úvodní tabulka 2 pro analýzu dat  

Číslo vzorku Název vzorku Evidenční č. Barva Datum Stav 

1. SA 702 X 09-352 světlá 2. 7. 2009 dokončen 

2. SL 623 (2) 09-381 šedá 2. 7. 2009 nedokončen 

3. SLIDO2 09-395 šedá 2. 7. 2009 dokončen 

4. SLIDO2 09-395 šedá 2. 7. 2009 dokončen 

5. FA 605 09-368 xxx 2. 7. 2009 dokončen 

6. A FA 1062 09-400 bílá 3. 7. 2009 nedokončen 

6. B FA 1062 09-400 bílá 3. 7. 2009 nedokončen 

7. MM 7172 09-106 hnědá 7. 7. 2009 dokončen 

8. A MP B402 09-403 xxx 7. 7. 2009 dokončen 

8. B MP B402 09-403 xxx 7. 7. 2009 dokončen 

9. SG 609 09-378 xxx 8. 7. 2009 dokončen 

10. A SH 2152 09-401 fialová 8. 7. 2009 dokončen 

10. B SH 2152 09-401 fialová 8. 7. 2009 dokončen 

10. C SH 2152 09-401 fialová 8. 7. 2009 dokončen 

11. EL 7612 09-704 tmavá 9. 7. 2009 dokončen 

12. FA 1062 09-400 bílá 9. 7. 2009 dokončen 

13. EM 6022 09-134 xxx 10. 7. 2009 dokončen 

14. FA 7145 09-411 bílá 13. 7. 2009 dokončen 

15. FA 7125 09-411 bílá 13. 7. 2009 dokončen 

16. EA 7612 09-383 bílá 13. 7. 2009 nedokončen 

17. A SE 2312 09-377 hnědá 14. 7. 2009 dokončen 

17. B SE 2312 09-377 hnědá 14. 7. 2009 dokončen 

17. C SE 2312 09-377 hnědá 14. 7. 2009 dokončen 

 

Úvodní tabulka 2 znázorňuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční 

číslo, barvu (pokud mi je známa), datum a stav vzorků. V dalších tabulkách bývají uváděny 

jednotlivé kroky procesu PNH. Každá tabulka se skládá z čísla vzorků a jejich realizačních 

časů (v minutách a sekundách). Na konci tabulky bývá vždy vypočítán aritmetický průměr 

daného souboru naměřených realizačních časů. Tento průměr však není optimální doba na 

provedení jednoho kroku. Jednak je ovlivněn možnými odlehlými hodnotami. A rovněž ho 
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nelze brát závazně, neboť u tohoto procesu je každý vzorek rozdílný jak svým složením, tak i 

parametry určující jeho průchod procesem.  

U rozepsaných tabulek se vyskytuje údaj o počtu realizačních časů. Ke každé tabulce 

je přiřazen komentář, který poskytuje informace k dané tabulce. Z tabulek je rovněž proveden 

sloupcový graf. Tam jsou znázorněny údaje o naměřených realizačních časech u daných 

vzorků. Vedle nich se vyskytují pro srovnání i sloupce aritmetického průměru realizačních 

časů. Tyto tabulky a grafy jednotlivých činností, u kterých jsou vidět nějaké prodlevy, jsou 

uvedeny v příloze č. 9. Ostatní vyhotovené tabulky a grafy pro svou nedůležitost nejsou 

přiloženy.  

6.3.6. Identifikace slabých míst 

Po popisu procesu a analyzování nasbíraných dat se tato práce dostává k poznatkům, 

které jednak vyplývají z dat a rovněž jsou i mými postřehy z praxe. V tabulce č. 4 jsou 

shrnuta zjištěná slabá místa v procesu vývoje PNH. Tyto jednotlivé specifikace daného 

problému jsou více přiblíženy v následujícím textu pod tabulkou.  

Tab. č. 4 – Tabulka odhalující slabá místa v procesu  

Faktor Specifikace daného problému 

Nečitelnost písma Nesprávně sestavená receptura 

Neznalost existence surovin Neznalosti uložení surovin Pracovníci 

Nečinění svých povinností  

Nepřesnost laboratorních vah Nefunkčnost kafemlýnků 

Nefunkčnost vysavače  Zařízení 

CHYBĚJÍCÍ ZAŘÍZENÍ EXTRUDÉRU (BUSS)  

Nesprávně sestavená receptura Nedostatečně rozdrcené šupiny 
Materiál 

Výskyt nečistot ve směsi   

Neoznačená místa surovin Přebytek nepotřebných věcí 
Prostředí 

Nepravidelné vynášení odpadů Nepravidelný celkový úklid pracoviště 

Nepravidelná kontrola surovin Nepravidelná kontrola přístrojů 

Nepravidelné očištění háčků pro aplikaci Ostatní  

DĚLÁNÍ VZORKŮ PRO VÝROBU 
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Nejdříve začneme u technologů, kteří by se mohli snažit psát čitelně, jasně a 

srozumitelně. Rovněž by si měli zjistit, zda suroviny, které se nepoužívají tak často, se v 

poloprovozu vyskytují nebo jsou aspoň ve skladu. Předejde se tak zbytečnému hledání a 

shánění něčeho, co ani nelze najít. 

U navažování vyvstává problém s čitelností receptur, dále s laboratorní váhou na dvě 

desetinná místa, která stejně je při sebemenším pohybu ovlivňována. Tedy je nepřesně 

naváženo a navíc se to projevuje na zvýšené nervozitě pracovníka. Předejde se zdlouhavému a 

zbytečnému navažování pro následnou nepřesnost. Jedna z věcí, která by zde potřebovala 

zavést, je jasně označené úložné místo každé suroviny. Předejde se tím zdlouhavému hledání 

suroviny při změně směny a tedy i pracovníka. S tím souvisí i lepší rozmístění pracovního 

prostoru a odstranění všech zbytečných věcí. Které jednak překážejí a jednak rozptylují od 

plného soustředění na práci. Další věcí na zavedení je pravidelná kontrola množství surovin a 

jejich následné doplnění určené minimálně jednou týdně. Předejde se tak chození do skladu 

během navažování.  

Přecházím k problémům týkající se extruze. První a největší problém, který i sami 

pracovníci prezentují, je chybějící druhý extrudér (Buss). Ten byl přestěhován z poloprovozu 

do prvního patra k výrobě. Novým extrudérem by se předešlo ztrátovým časům na přechod z 

přízemí do prvního patra, následné čekání na uvolnění Bussu výrobou a zpětný přechod na 

pracoviště poloprovozu. Pracovníci by se vyhnuli zmatenému pobíhání a hledání svých 

ochranných pomůcek s tím zjištěním, že je zapomněli v prvním patře. Což neprospívá 

pracovní atmosféře. U prvního extrudéru (Perkins) by měla proběhnout pravidelná a důkladná 

prohlídka. Při čištění extrudéru byly objeveny zrezlé válce lisu. Ačkoliv se tam objevila 

údržba, nic se nezměnilo. Měla by následovat včasná výměna, než jedna opotřebovaná část 

zničí další části lisu. Zde bych ještě zařadila i výměnu části či celého vysavače pro jeho 

nefunkčnost. Ten je využíván při čištění extrudéru a jeho okolí.  

U mletí se opět pozastavím. Rovněž i zde jsou nefunkční přístroje a to dva 

kafemlýnky. O kterých se ví, ale z nějakého důvodu se s nimi nic neděje. Další zmínka se 

týká zařízení Retsch, který se při špatné směsi začíná dusit. Prášek neprochází sítkem, ale 

usazuje se na něm a spéká. Dochází k častému čištění sítka a tudíž i prodlužování doby mletí 

(někdy až v rámci hodin). Doporučovala bych ihned to hlásit danému technologovi, ať změní 

recepturu a případně zváží důležitost tohoto vzorku.  

Dostávám se k aplikaci a zde se vyskytl problém s vodivostí nábojů mezi plechem a 

uzemněnou částí v aplikační kabině. Většina háčků, na kterých se věší plech, je obalena 
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vrstvou barvy. Opět by se měla zavést pravidelná kontrola a odstranění barvy z háčků, nebo 

jejich výměnu, rovněž jedenkrát týdně. 

Dále by mělo být zajištěno odvážení odpadů, aby se nestalo, že by byl skladován na 

pracovišti. Rovněž by se mělo předejít, aby se v poloprovozu dělali věci pro výrobu, nebo aby 

se výroba vyskytovala v poloprovozu.  

Nakonec bych určila vždy jednoho pracovníka z každé směny, který by pravidelně 

dohlížel na – suroviny a jejich množství, čistotu, kompletnost všech používaných věcí, 

očišťování a chytání plechů – denně, odnos a skladování starých vzorků z již uzavřených 

receptur, kontrolu háčku, zápisy do knihy při doplňování surovin (kde se uvádí datum, číslo – 

index, název, hmotnost v kg), zápisy v listu – denní záznam oddělení vývoje, dohled na 

záznamy oddělení, atd. Pokud by bylo z této stránky vše v pořádku, dalo by se hovořit o 

nějakých benefitech či prémiích pro toto oddělení. Totéž platí, pokud by se zvládaly zakázky. 

6.4. Vytvoření procesního týmu  

V tomto případě byl tým tvořen jednotlivci, a to mnou a Ing. Josefem Baránkem, mým 

konzultantem. Při společném setkání se prezentovaly a objasnily jednotlivé návrhy a poznatky 

z více než jen mého pohledu. 

6.5.  Realizace managementu procesu 

Během následujících měsíců (do konce listopadu 2009) byla provedena realizace 

některých návrhů pro zlepšení procesu Ing. Josefem Baránkem (tab. č. 5).  

Tab. č. 5 – Tabulka s přetrvávajícími slabými místy v procesu, po realizaci jistých zlepšení.  

Faktor Specifikace daného problému 

Nečinění svých povinností Nesprávně sestavená receptura 

Neznalost existence surovin Neznalosti uložení surovin Pracovníci 

Málo zkušených pracovníků na směně  

Zařízení Nepřesnost laboratorních vah  

Nesprávně sestavená receptura Nedostatečně rozdrcené šupiny 
Materiál 

Výskyt nečistot ve směsi   

Neoznačená místa surovin Nepravidelný celkový úklid pracoviště 
Prostředí 

Přebytek nepotřebných věcí – již v menší míře  

Nepravidelná kontrola surovin  
Ostatní  

Nepravidelné očištění háčků pro aplikaci 
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Bylo promluveno se skupinou technologů o čitelnosti receptur a existenci psaných 

surovin. Dále laboratorní váha na dvě desetinná místa byla z původního nevyhovujícího místa 

přesunuta do stabilnějšího prostředí pro zvýšení přesnosti měření.  

Nejslabší identifikované místo v procesu bylo v tomto období odstraněno. A to tím, že 

v poloprovozu byl umístěn ne již nový, ale stále funkční extrudér (Buss). Čímž se zamezilo 

nejen k toulání pracovníků po budově, ale i výskytu některých ztrátových časů. Rovněž zde 

byla obnovena funkčnost vysavače. Nefunkční kafemlýnky se také opravily.  

Výroba byla odvelena na své již plně vybavené oddělení, čímž zanikly další ztrátové 

časy a vzájemné překážení pracovníků. Co se týče čistoty vývojového oddělení, se dá říci, že 

je relativně čisté. Stroje, přístroje, aplikační kabiny a navažovací pracoviště bývají čisté, 

avšak na stolech i na zemi se na velmi viditelných místech nacházejí zbytky šupin.  

V tomto období se do podniku přijímali nový pracovníci, a to i do tohoto oddělení. 

Neboť jeden stávající pracovník byl přiřazen do oddělení výroby a dále pro množství práce. 

Na zaučení zde tedy byly dva noví pracovníci.  

6.6.  Zlepšování procesu 

Následně jsme se dohodli o provedení experimentu, kterým se chtělo zjistit jaké časy 

či problémy se budou vyskytovat při průchodu dvanácti „stejných“ vzorků. Slovo stejných je 

v uvozovkách, neboť si budou podobné pouze barvou, nikoliv chemickým složením ani 

množstvím. Bylo zde požadováno, aby se všech 12 vzorků sjíždělo přes extrudér v celku (jako 

jeden balík), bez čištění mezi jednotlivými vzorky. Dále aby přechody mezi vzorky (začátky a 

konce) z pásů homogenizované směsi a jejich případné nečistoty byly odstraňovány.  

Tabulka č. 6 – Úvodní tabulka 3 pro nasbíraná data ze dne 27. 11. 2009 

Číslování 
Název 
vzorku 

Evidenční 
č. Barva Datum 

Počet 
vzorků Stav 

Celkový 
čas 

Hod: min: 
sek. 

1A 591:91 9:51:01 
1B 490:54 8:10:54 
1C 

SL 8792 09-602 šedá 27. 11. 2009 3 dokončen 
31:38 0:31:38 

2A 509:21 8:29:21 
2B 545:23 9:05:23 
2C 

SL 8752 09-598 šedá 27. 11. 2009 3 dokončen 
32:32 0:32:32 

3A 263:34 4:23:34 

3B 
SL 8742 09-597 šedá 27. 11. 2009 3 nedokončen 

262:45 4:22:45 
4A  468:21 7:48:21 
4B 499:23 8:19:23 
4C 

SL 8782 09-601 šedá 27. 11. 2009 3 dokončen 
37:25 0:37:25 

5A 521:03 8:41:03 
5B 555:51 9:15:51 
5C 

SL 8772 09-600 šedá 27. 11. 2009 3 dokončen 
36:47 0:36:47 

6A  568:17 9:28:17 
6B 649:20 10:49:20 
6C 

SL 8762 09-599 šedá 27. 11. 2009 3 dokončen 
34:30 0:34:30 
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Realizovaný sběr časových údajů o jednotlivých vzorcích ze dne 27. 11. 2009 byl 

rovněž zaznamenáván do příslušných tabulek. Nasbíraná data jsou uvedena v tabulce č. 6. Pro 

ukázku jsou některé vybrány a uvedeny v příloze č. 10. Nasbíraná data byla rovněž 

zpracována v tabulce č. 7. Některé rozpracované tabulky a doplněné o grafy jsou uvedeny 

v příloze č. 11. 

Úvodní tabulka 3 ukazuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční číslo, 

barvu, datum, počet vzorků, jejich stav a celkový čas. Ten označuje dobu, za kterou daný 

vzorek prošel pracovním procesem. 

Tabulka č. 7 – Úvodní tabulka 4 analyzovaných dat ze dne 27. 11. 2009 

Číslo vzorku  Název vzorku  Eviden ční č. Barva  Datum  Stav 
1. A SL 8792 09-602 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
1. B SL 8792 09-602 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
1. C SL 8792 09-602 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
2. A SL 8752 09-598 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
2. B SL 8752 09-598 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
2. C SL 8752 09-598 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
3. A SL 8742 09-597 šedá 27. 11. 2009 nedokončen 
3. B SL 8742 09-597 šedá 27. 11. 2009 nedokončen 
3. C SL 8742 09-597 šedá 27. 11. 2009 nevytvořen 
4. A SL 8782 09-601 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
4. B SL 8782 09-601 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
4. C SL 8782 09-601 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
5. A SL 8772 09-600 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
5. B SL 8772 09-600 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
5. C SL 8772 09-600 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
6. A SL 8762 09-599 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
6. B SL 8762 09-599 šedá 27. 11. 2009 dokončen 
6. C SL 8762 09-599 šedá 27. 11. 2009 dokončen 

Úvodní tabulka 4 znázorňuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční 

číslo, barvu, datum a stav vzorků. 

Co vlastně z tohoto experimentu vyplynulo? Odpověď by mohla znít například takto. 

Experimentem jsme chtěli zjistit, jak se změní časy nejproblematičtějšího kroku procesu a to 

extruze. Zjistilo se tedy, že časy u extruzí jsou v průměru stejné. Avšak se razantně změnily či 

spíše odstranily časy čištění extrudéru a to jak směsí tak nakanem. V tomto experimentu 

čištění extrudéru, jak před extruzí, tak i po extruzi, trvalo přibližně půl hodiny. U vzorků, 

které by nebyly ani trochu stejné, by tento čas (půl hodiny) mohl být časem čištění extrudéru 

jen u jednoho vzorku.  

Tento způsob vyhotovení vzorků v procesu je reálný pro daný experiment, avšak 

v prostředí skutečné produkce poloprovozu je tento způsob nejen nevhodný, ale i nereálný. A 

to z důvodu, že kroky v procesu jsou na sebe navazující a nelze provádět některé kroky pro 
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více vzorků. Ani vzorky nebývají stejné, proto se vyskytují různé časové prodlevy (čekání 

vzorků na další krok). Také i nedostatek zkušených pracovníků způsobuje čekání vzorků, 

prodlužování časů jednotlivých kroků při průchodu daným procesem.  

6.7. Schválení změny vlastníkem a implementace opatření  

Tento krok se děje ve firmě mimo mě. Kde vlastník schválí navržené změny a zavede 

tyto změny do chodu procesu. Jelikož provedené změny byly úspěšné, vlastník je tedy 

standardizoval.  

6.8.  Vyhodnocení  

Pro zakončení a zhodnocení této bakalářské práce ve firmě Akzo Nobel Coatings CZ, 

a.s. byl dohodnut poslední sběr a analýza dat. A to ke dni 23. 3. 2010. Nasbíraná data jsou 

znázorněná v tabulce č. 8 a analyzovaná data pak v tabulce č.9.  

Tab. č. 8 – Úvodní tabulka 5 pro sběr dat ze dne 23. 3. 2010 

Číslování Název 
vzorku 

Evidenční 
č. 

Barva Datum Počet 
vzorků 

Stav Celkový 
čas 

Hod: min: 
sek. 

1. EJ 0152 10-123 modrá 23.3.2010 1 dokončen 215:31 3:35:31 

2. ML 8812 10-161 černá 23.3.2010 1 dokončen 336:13 5:36:13 

3. MK 3022 10-146 zelená 23.3.2010 1 dokončen 263:14 4:23:14 

Úvodní tabulka 5 ukazuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční číslo, 

barvu, datum, počet vzorků, jejich stav a celkový čas. Následně je každý vzorek uveden v 

samostatné tabulce (příloha č. 12). Kde je rozepsaný pracovní proces a ke každému řádku 

přiřazen naměřený čas.  

Tab. č. 9 – Úvodní tabulka 6 pro analýzu dat ze dne 23. 3. 2010  

Číslo vzorku Název vzorku Evidenční č. Barva Datum Stav 

1 EJ 0152 10-123 modrá 23. 3. 2010 dokončen 

2 ML 8812 10-161 černá 23. 3. 2010 dokončen 

3 MK 3022 10-146 zelená 23. 3. 2010 dokončen 

Úvodní tabulka 6 znázorňuje přiřazení naměřených vzorků, jejich název, evidenční 

číslo, barvu, datum a stav vzorků 

V příloze č. 13 jsou uvedeny vybrané kroky procesu PNH, u nichž se vyskytla nějaká 

poznámka. U těchto tabulek rovněž platí stejný komentář jako u příloh č. 9 a č 11.  

Tabulka č. 10 znázorňuje nalezená slabá místa v procesu vývoje PNH. Lze vidět, že 

oproti původní tabulce č. 4 (viz podkapitola 6.3.6.) se tato v některých částech liší, například 

zmizel faktor materiálu.  
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Tab. č. 10 – Tabulka se slabými místy v procesu ke dni 23. 3. 2010.  

Faktor Specifikace daného problému 

Nečinění svých povinností Málo zkušených pracovníků na směně 
Pracovníci 

Neznalost existence surovin 

Zařízení NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ EXTRUDÉRU (BUSS) 

Neoznačená místa surovin 
Prostředí 

Přebytek nepotřebných věcí – již v minimální míře  

Nepravidelná kontrola surovin – pracovníky poloprovozu  

Nepravidelné očištění háčků pro aplikaci Ostatní  

DĚLÁNÍ VZORKŮ PRO VÝROBU 

Dále nastala změna navažovacího pracoviště (obr. č. 22, obr. č. 23), kde odstraněním 

některých zbytečných a přebytečných věcí se uvolnilo místo pro jeho přestavění. Odstranění 

přebytečných věcí proběhlo i v ostatních místnostech, ale nikoliv už v takové míře.  

 

Obr. č. 22 – Půdorys první místnosti ke dni 1. 7. 2009 

Navažovací pracoviště (v obou případech) obsahuje navažovací stůl s laboratorními 

váhami. Na stole i v něm jsou umístěny suroviny a nástroje pro navažování (lopatky, hadříky, 

atd.). Na stěnách okolo stolu jsou umístěny poličky rovněž se surovinami.  

Nově přestavěné místo pro navažování se nyní projevuje jako uspořádané, čisté a 

klidné. Přestalo být průchodištěm a je vhodné pro klidné měření. Také suroviny jsou 

přehledně uloženy. A prostředí vývojového oddělení bývá čisté, pouze na stolech jsou 

rozpracované vzorky.  
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Obr. č. 23 – Půdorys první místnosti ke dni 23. 3. 2010 

V podniku se zavedlo nové vydávání surovin a to pouze na výdejku. A to buď ze 

skladu surovin, nebo z dílenského skladu (výroby). Což zlepšilo evidenci surovin jak 

v provozu, tak na skladě.  

V poloprovozu se vyskytly nové budíky, které slouží pro odpočet času na míchání a 

vypalování. Tyto budíky se hodí jak pro normální položení na podložku, tak i pro upevnění na 

stěnu za pomocí magnetu.  

Problém s neexistencí extrudéru (Buss) byl již vyřešen nově přidaným extrudérem. 

Avšak nyní se ukázalo, že byl spuštěn pouze jednou a to ve zkušebním provozu. Toto zařízení 

je sice funkční, ale nepraktické. Neboť na jeho provoz bychom místo jednoho pracovníka 

potřebovali dva pracovníky. Proto jeho funkce v tomto oddělení je pouze dekorační. Z jiného 

hlediska se stává další přebytečnou věcí. Pracovníci tento problém řeší stejně jako na začátku, 

a to chozením (zadním vchodem) do laboratoře výroby, kde je funkční extrudér (Buss).  

Další problém, který se zde opět objevil, je – dělání vzorků pro výrobu. Protože 

v laboratoři výroby není dostatek pracovníků. Následkem je zaúkolování pracovníků v 

poloprovozu. Nebo nastává druhá situace, že stávající pracovník poloprovozu musí nahradit 

nemocného pracovníka z laboratoře výroby. Proto do poloprovozu musí přijít nezkušený a 

nezaučený pracovník přímo z výroby. Čímž se vyskytují prostoje na zaučení pracovníka, 

který pracuje pochopitelně pomaleji než stálý pracovník poloprovozu. 

Již v době konání experimentu se vyskytl problém s pracovní morálkou některých 

pracovníků. Tento problém stále přetrvává, ačkoliv vedení se snaží své zaměstnance 

motivovat k lepším výkonům. Podnik nabízí i možnost se zlepšit i v dalších oblastech, 

například zprostředkovává jazykové kurzy. Ani platové podmínky nejsou v této firmě nijak 
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demotivující. Několikrát se již tento problém řešil (u těch samých pracovníků), ale bez 

změny, což je na pováženou.  

Vyskytl se zde problém i se špatnou komunikací, jak mezi spolupracovníky, tak 

hlavně mezi pracovníky a vedením. Například na jednu věc slyšíte tři různé pokyny od tří lidí 

z vašeho vedení. Což způsobuje značné zmatky a zvyšuje nervozitu pracovníků, tudíž i jejich 

výkonnost.  

Tab. č. 11 – Tabulka srovnání vyřešených a nevyřešených slabých míst v poloprovozu 

Specifikace daného problému 
Faktor 

Vyřešeno Nevyřešeno 

Nečitelnost písma Málo zkušených pracovníků na směně 

Neznalost uložení surovin Nečinění svých povinností Pracovníci 

 Neznalost existence surovin 

CHYBĚJÍCÍ ZAŘÍZENÍ EXTRUDÉR 

(BUSS) 

Nefunkčnost vysavače 

Nefunkčnost kafemlýnků 

Nepřesnost laboratorních vah 

Zařízení 

Větší výskyt nečistot ve směsi 

NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ 

EXTRUDÉRU (BUSS) 

Nesprávně sestavená receptura  
Materiál 

Nedostatečně rozdrcené šupiny 
 

Nepravidelné vynášení odpadů Neoznačená místa surovin 

Prostředí 
Nepravidelný celkový úklid pracoviště 

Přebytek nepotřebných věcí – již 

v minimální míře 

Nepravidelná kontrola surovin – 

pracovníky poloprovozu 

Nepravidelné očištění háčků pro aplikaci 
Ostatní  Nepravidelná kontrola přístrojů 

DĚLÁNÍ VZORKŮ PRO VÝROBU 
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Shrnutí: 

Z podkapitoly 6.2 – cíl zlepšování oddělení vývoje PNH se dozvídáme základní 

problém tohoto procesu. Což je nedodržování stanovených termínů. Popisem a analýzou 

procesu byla odhalena jeho slabá místa, shrnutá v tabulce č. 4 (viz podkapitola 6.3.6.). 

Následně byly provedeny určité návrhy na zlepšení procesu.  

Po realizaci těchto návrhů vznikla tabulka č. 5 (viz podkapitola 6.5), kde se objevují 

přetrvávající slabá místa v procesu. Z daného procesu byly opět sesbírány časové údaje 

(tabulka č. 6) a následně analyzovány (tabulka č. 7). Pomocí experimentu bylo zjištěno, že 

vyhotovení vzorků jiným než klasickým způsobem není ani vhodné, ani reálné.  

Pro porovnání původního stavu procesu s nynějším se učinil poslední sběr dat (tabulka 

č. 8) a jeho analýza (tabulka č. 9) v podkapitole 6.8. Z čehož vyplývá i nová tabulka č. 10 se 

slabými místy v procesu vývoje PNH. Tabulka č. 11 nám ukazuje srovnání, co se podařilo a 

nepodařilo vyřešit.  

Co z toho všeho tedy vyplývá? Nebylo by vhodné ani příliš reálné, měnit průchod 

vzorků procesem. Proces vývoje PNH lze zlepšovat tedy v jiných oblastech, například 

v oblasti zaměstnanců. A to jejich motivací, a pokud nechtějí plnit své povinnosti, rozloučit 

se s nimi. Zvyšování kvalifikace, lepší komunikace mezi vedením a zaměstnanci, rovněž 

zajistit větší počet kvalifikovaných pracovníků v poloprovozu. Další oblast může být 

zařízení, kde je třeba provádět pravidelné kontroly zařízení a jejich kalibraci. Zde jsme sice 

vyřešili existenci extrudéru (Buss), ale nevyřešila se jeho funkčnost. V prostředí 

odstraňování přebytečných věcí a použití metody 5S. 

Dalo by se pokračovat i dále, ale to by mělo už být novým začátkem použití nově 

metodiky zlepšování. Neboť neustálé zlepšování procesu je nekonečné a tedy výstupy z jedné 

práce jsou zároveň vstupem pro další zlepšování.  
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7. Závěr  

Tato bakalářská práce na téma Zlepšování procesu vývoje práškových nátěrových 

hmot, kde cílem bylo zjistit slabá místa v tomto procesu a následně navrhnout opatření, 

vedoucí ke zlepšení procesu a tedy i jeho výkonnosti.  

V první části této práce (teorie), se objasňují pojmy z oblasti systému managementu 

jakosti. Tedy význam slov jako jakost, management, management jakosti a QMS. Následující 

bod je zaměřen na neustálé zlepšování systému managementu jakosti. Kde jsou uvedeny 

různé metody, nástroje a rozdělení neustálého zlepšování.  

Pátá kapitola je charakteristikou společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Je zde také 

uveden nabízený sortiment, historie, politika a profil společnosti. V další kapitole se hovoří o 

PNH, jejich druzích, způsobech nanášení práškových barev a vytvrzování práškových barev.  

Šestá kapitola (praktická část této práce) vznikla zavedením metodiky neustálého 

zlepšování z teorie do praxe. V prvním bodu byla uvedena volba procesu daná organizací. V 

druhém kroku byl stanoven cíl zlepšování v procesu. Třetí krok se zaměřil na popis procesu 

vývojového oddělení PNH. A to v hlavních bodech a ve vývojovém diagramu a jeho 

podprocesech. Následoval sběr dat v tabulce č. 2 a analýza dat v tabulce č. 3.  

Podkapitola 6.3.6. se věnuje identifikaci slabých míst v procesu vývoje PNH, což je 

shrnuto do tabulky č. 4. Následuje čtvrtý krok – vytvoření procesního týmu a to mnou a mým 

konzultantem. V pátém kroku – realizace managementu procesu je uvedena tabulka č. 5, kde 

jsou zaznamenány přetrvávající slabá místa i po realizaci některých zlepšení. Šestý krok 

zpracovává provedený experiment dvanácti „stejných“ vzorků. V tabulce č. 6 jsou uvedeny 

vzorky nasbíraných dat ze dne 27. 11. 2009 a tabulka č. 7 znázorňuje záznam analyzovaných 

dat ze stejného dne. Závěrem u tohoto kroku se stalo zhodnocení experimentu. Ze kterého 

vyplynulo, že daný způsob vyhotovení vzorků je pro klasický chod tohoto oddělení nevhodný 

a nepraktický. V sedmém kroku se schvalovaly navržené změny vlastníkem. 

Osmý krok byl zaměřen na zhodnocení výsledku této bakalářské práce. Proto byl 

proveden další sběr dat (viz tabulka č. 8) ze dne 23. 3. 2010 a jeho následná analýza (viz 

tabulka č. 9). Tabulka č. 10 nám nově ukazuje slabá místa v procesu vývoje PNH, které byly i 

následně popsány. Na závěr tohoto kroku je tabulka č. 11, která ukazuje porovnání 

dosažených změn. Dále obsahuje shrnutí poznatků z praktické části. Sedmá kapitola tvoří 

shrnutí této bakalářské práce v kostce.  
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Příloha č. 8 – Tabulky nasbíraných údajů z dvou týdnů praxe 

1. vzorek           

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  16:56   
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k 
extruzi 1:05   

Prostoj 9:56 
pracovníci zkoumají předešlé 
vytažené plechy 

Čištění extrudéru směsí 3:34   
Extruze 1:58   
Čištění extrudéru směsí 1:57   
Olámání pásků směsi, dání do 
označeného sáčku 1:59   

Prostoj 10:55 
pracovníci zkoumají předešlé 
vytažené plechy 

Drcení  0:20   
Prostoj 29:32 dělání vzork ů pro výrobu 
Očištění a příprava na mletí a sítování 2:06   
Mletí  2:52   
Síťování 0:30   
Sesypání do označeného sáčku 0:45   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:55   
Příprava na aplikaci 0:25   
Aplikace 0:55   
Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 17:00   
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 3:53   

CELKOVÝ ČAS  116:33 tj. 1 hodina, 56 minut, 33 sekund 
 

3. vzorek           

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  10:58   
Míchání  8:00   
Prostoj 5:02 dopl ňování surovin ze skladu  
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k 
extruzi 1:40   
Příprava na extruzi a očištění extrudéru 2:09   
Extruze 3:03   
Olámání pásků směsi, dání do 
označeného sáčku 1:32   

Konec - vzorek byl vyhozen pro nevhodnou recepturu zadávajícím technologem  
CELKOVÝ ČAS  32:24 tj. 32 minut, 24 sekund 

 



 

 

Pokračování přílohy č. 8 

5. vzorek           

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  11:09   
Čištění míchacího stroje, navažovacího 
pracoviště 1:01   
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k 
extruzi 1:53   
Prostoj 32:27 navážení a míchání dalších vzorků  

Prostoj 4:12 
přenos do prvního patra a čekání 
na extruzi 

Čištění extrudéru směsí 2:43   
Extruze 1:44   
Čištění extrudéru směsí 2:44   
Olámání pásků směsi, dání do 
označeného sáčku 1:24   
Prostoj 5:37 přechod zp ět na poloprovoz 
Prostoj 42:26 jiný vzorek - expresně pro Galu 
Drcení  0:16   
Mletí  3:22   
Čištění mlecího přístroje 0:47   
Prostoj 5:26 pracovníci se zabývají jinými vzorky 
Síťování a sesypání do označeného sáčku 2:54   
Čištění pomůcek pro síťování 2:51   
Aplikace 2:03   
Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 9:00   
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 3:45   

CELKOVÝ ČAS  146:44 tj. 2 hodiny, 26 minut, 44 sekund 
 



 

 

Pokračování přílohy č. 8 

8A vzorek           

          

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  28:23 i vzorek 8B 
Míchání vzorku 8A 8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi  2:05   
Prostoj 9:33 věnování se vzorku 8B 
Prostoj 2:00 přenos do prvního patra 
Prostoj 13:35 extruze a čišt ění výrobou  
Extruze 3:27   
Prostoj 1:40 extruze vzorku 8B 
Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 0:59   
Prostoj 0:55 olámání vzorku 8B 
Čištění extrudéru směsí a Nakanem 7:03   
Prostoj 1:11 přenos z prvního patra 
Prostoj 2:43 PAUZA  
Drcení  0:34   
Prostoj 0:33 drcení vzorku 8B 

Mletí  15:05 
dušení sm ěsí, až 4x čišt ění 
během mletí - prostoje 

Čištění mlecího přístroje 2:00   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 2:08   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:58   
Prostoj 23:26 mletí, číštění a síťování vzorku 8B 
Příprava na aplikaci 2:00   

Prostoj 1:55 
čekání na p řinesení 
pozinkovaných plech ů 

Aplikace 1:01 na jeden klasický plech  
Prostoj 1:02 aplikace vzorku 8B 
Aplikace na pozinkovaný plech  3:40 oboustraně 
Prostoj 2:09 aplikace vzorku 8B 
Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 13:00 

klasické plechy (13 minut) i s 
pozinkovanými plechy 

Vypalování  7:00 pozinkované plechy (20 minut) 
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 3:07   

CELKOVÝ ČAS  161:32 tj. 2 hodiny, 41 minut, 32 sekund 
 



 

 

Pokračování přílohy č. 8 
9. vzorek          

Pracovní proces  Realizační časy Poznámky  
Navažování vzorku  32:58 hledání surovin - prostoj 
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi 2:30   
Prostoj 7:50 PAUZA 
Prostoj 4:30 neznámá p říčina  
Extruze 2:30   
Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 3:40   
Prostoj 8:30 mletí a aplikace předchozího vzorku  
Drcení  1:01   
Mletí  1:48   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 0:47   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:47   
Prostoj 24:55 aplika ční kabina zabrána výrobou  
Aplikace 0:24 1 plech  
Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 17:00   
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 2:37   

CELKOVÝ ČAS  121:47 tj. 2hodiny, 47 sekund 
 
15. vzorek           

Pracovní proces  Realizační časy Poznámky  
Navažování vzorku  17:07 motání se výroby v poloprovozu 
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi 1:00   
Čištění míchacího stroje, navažovacího 
pracoviště 1:05   
Čištění extrudéru směsí 3:08   
Extruze 3:16   
Čištění extrudéru směsí 6:48   
Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 4:30   
Drcení  0:40   
Přidání Aluc. a ruční promíchání 2:06   
Očištění a příprava na mletí a sítování 5:01   

Mletí  8:32 
směs se spéká časté čišt ění 
během mletí  

Čištění mlecího přístroje 11:01   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 1:39   
Čištění pomůcek pro síťování 8:10   

Aplikace 1:12 
očišt ění 2.plechu a opakované 
aplikovaní prášku 

Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 17:00   
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 2:43   

CELKOVÝ ČAS  93:58 tj. 1 hodina, 33 minut, 58 sekund 



 

 

Příloha č. 9 – Tabulky s analyzovanými daty z dvou týdnů praxe 
Navažování vzorků    

Číslo vzorku  Realizační čas                    
(v minutách a sekundách) 

Realizační čas           
(v sekundách) 

  

1. 16:56 1016   
2. 9:55 595   
3. 10:58 658   
4. 9:22 562   
5. 11:09 669   

   6.A 13:58 818 pro dva 27:16 (tj.1636) 
   6.B 13:58 818 pro dva 27:16 (tj.1636) 

7. 17:01 1021   
   8.A 14:12 852 pro dva 28:23 (tj.1703) 
   8.B 14:12 852 pro dva 28:23 (tj.1703) 

9. 32:58 1978 odlehlá hodnota 
  10.A 12:12 732 pro dva 24:23 (tj.1463) 
  10.B 12:12 732 pro dva 24:23 (tj.1463) 

11. 18:23 1103   
12. 10:42 642   
13. 27:18 1638 odlehlá hodnota 
14. 17:30 1050   
15. 17:07 1027   
16. 10:45 645   

  17.A 8:11 491 pro dva 16:22 (tj.982) 
  17.B 8:11 491 pro dva 16:22 (tj.982) 
suma 307:10 18390   

arit. průměr 14:37 875,7142857   
Počet real. časů 21    

     
Komentář:       

Objevilo se zde osm časů pro navažování dvou vzorků najednou. Abych je mohla zařadit do 
souboru, vydělila jsem je dvěma.   
U tohoto souboru se objevily dvě odlehlé hodnoty. U vzorku 9 to bylo způsobeno hledáním 
surovin. U vzorku 13 tato hodnota byla způsobena doplňováním surovin z výroby.   

Navažování vzork ů

0:00

4:48

9:36

14:24

19:12

24:00

28:48

33:36

38:24

1. 2. 3. 4. 5.

   
6.

A
   

6.
B 7.

   
8.

A
   

8.
B 9.

  1
0.A

  1
0.B 11

.
12

.
13

.
14

.
15

.
16

.

  1
7.A

  1
7.B

čísla vzork ů

re
al

iz
a
č
ní

 č
as

y

Naměřené
realizační
časy

Aritmetický
průměr
realizačních
časů

 



 

 

Pokračování přílohy č. 9 – Analyzování vzorků v kroku mletí 
 Mletí vzorků     
 Číslo vzorku  Realizační čas (v minutách 

a sekundách) 
Realizační čas 
(v sekundách) 

   

 1. 2:52 172    
 2. 2:13 133    
 4. 2:28 148    
 5. 3:22 202    
 7. 2:20 140    
    8.A 15:05 905 odlehlá hodnota  
    8.B 10:06 606 odlehlá hodnota  
 9. 1:48 108    
   10.C 2:26 146    
 11. 6:19 379    
 12. 3:08 188    
 13. 2:45 165    
 14. 13:59 839 odlehlá hodnota  
 15. 8:32 512 odlehlá hodnota  
   17.C 0:30 30    
 suma 77:53 4673    
 arit. průměr 5:11 311,5333333    
 Počet real. časů 15     
       

Komentář:       
U tohoto souboru se vyskytují čtyři odlehlé hodnoty u vzorků 8.A, 8.B, 14 a 15. Hlavní příčinou 
je špatná směs, tedy nevhodné složení daného vzorku. Což způsobí při mletí zanesení a spékání 
na sítku v mlecím přístroji (Retsch). Následně se Retsch začíná dusit a je nutné zastavit mletí a 
provést očištění daného sítka. U některých vzorků to bylo nutné učinit až 4krát. Tím se 
prodlužují realizační časy.   

Tyto hodnoty jsou rovněž ovlivněny množstvím daného vzorku, velikostí nadrcených šupin, 
rovněž určení konečné velikosti zrn v pomletém prášku. A požadavek v receptuře na typ mlecího 
přístroje (Retsch či kafemlýnek). 
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Pokračování přílohy č. 9 – Analyzování vzorků u čistění extrudéru směsí 
 Čištění extrudéru směsí    
 Číslo vzorku  Realizační čas (v minutách 

a sekundách) 
Realizační čas (v 

sekundách) 
  

 1. 3:34 214   
 1. 1:57 117   
 2. 3:37 217   
 3. 2:09 129   
 4. 1:35 95   
 5. 2:43 163   
 5. 2:44 164   
 7. 5:10 310   
 11. 3:38 218   
 12. 2:56 176   
 13. 6:03 363   
 14. 4:51 291   
 15. 3:08 188   
 15. 6:48 408   
 16. 4:40 280   
   17.A 3:38 218   
   17.A 0:49 49   
   17.B 3:38 218   
 suma 63:38 3818   
 arit. průměr 3:32 212,1111111   
 Počet real. časů 18    
      

Komentář:      
Realizační časy tohoto souboru jsou nejvíce ovlivněny barvou vzorků. Pokud se barvy po 
sobě jdoucích vzorků jsou velmi rozdílné, vznikají delší časy na vyčištění extrudéru.   
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Pokračování přílohy č. 9 – Analyzování vzorků u čištění extrudéru směsí a nakanem 

 Čišt ění extrudéru sm ěsí a Nakanem   

 Číslo vzorku  

Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách)  

Realizační čas 
(v sekundách)    

    6.A 14:12 852   

    6.B 14:12 852   

 11. 16:37 629   

 12. 17:38 1058   

 16. 42:19 2539 odlehlá hodnota  

 suma 104:58 5930   

 arit. průměr 20:59 1186   

      

 Počet real. časů 5    

      

Komentá ř:      

U tohoto souboru se objevila velmi odlehlá hodnota. 16. vzorek má realizační čas 
42:19. Tento čas je způsoben barevnou rozdílností 16. vzorku (bílé barvy) od 
předcházejícího vzorku (černé barvy). 

Realizační časy tohoto souboru jsou nejvíce ovlivněny barvou vzorků. Pokud se 
barvy po sobě jdoucích vzorků velmi různí, vznikají delší časy na vyčištění extrudéru.  
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Pokračování přílohy č. 9 – Analyzování vzorků u čištění mlecího přístroje  

 Čišt ění mlecího p řístroje a pom ůcek pro sí ťování   

 Číslo vzorku  Realizační čas (v 
minutách a sekundách)  

Realizační čas 
(v sekundách)  

  

 1. 1:55 115   

 2. 2:15 135   

 4. 4:49 289   

 5. 3:38 218   

 7. 3:52 232   

    8.A 3:58 238   

    8.B 10:24 624 odlehlá hodnota 

 9. 1:47 107   

   10.C 1:06 66   

 11. 3:10 190   

 12. 7:44 464   

 13. 6:04 364   

 14. 19:45 1185 odlehlá hodnota 

 15. 19:11 1151 odlehlá hodnota 

   17.C 1:35 95   

 suma 91:13 5473   

 arit. průměr 6:04 364,8666667   

      
 Počet real. časů 15    

      
Komentá ř:      

V realizačních časech tohoto souboru se vyskytly odlehlé hodnoty u 8.B, 14. a 15. vzorku. Hlavní 
příčinou je špatné složení směsi, tedy již zmiňovaný problém u předešlého kroku - mletí. Muselo tam 
probíhat časté a náročnější čištění než při jiných směsí.  

Faktory ovlivňující realizační časy jsou u tohoto kroku množství a složení směsi, rovněž zručnost, 
zkušenost a pečlivost pracovníka.  
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Příloha č. 10 – Tabulky nasbíraných údajů z 27. 11. 2009 

1A vzorek  

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  49:20 i vzorek 1B 
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi  3:29   

Prostoj 416:25 
čekání na společnou extruzi, věnování 
se jiným vzorkům 

Příprava na extruzi a očištění extrudéru 7:34   
Extruze 2:51   
Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 0:34   

Prostoj 73:31 
čekání na dokončení extruze ostatních 
vzorků 

Drcení 0:41   
Příprava na mletí a síťování  1:08   
Mletí 2:43   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 0:40   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:24   

Příprava na aplikaci  1:34   

Aplikace a označení plechu 0:15 na jeden klasický plech  
Vypalování a současné očištění aplikační 
kabiny 18:00 i vzorek 1B, 1C 
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 2:52 i vzorek 1B, 1C 

CELKOVÝ ČAS  591:01 tj. 9 hodin, 51 minut, 01 sekund 
 



 

 

Pokračování přílohy č. 10 

1B vzorek   

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  49:20 i vzorek 1A 
Prostoj 11:29 věnování se vzorku 1A 
Míchání  8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi  3:20   

Prostoj 307:43 
čekání na společnou extruzi, věnování 
se jiným vzorkům 

Extruze 2:15   
Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 0:23   

Prostoj 78:07 
čekání na dokončení extruze 
ostatních vzorků 

Drcení 0:34   
Příprava na mletí a síťování  1:12   

Mletí 3:19 
přerušení kvůli vytáhnutí plechů z 
pece 

Síťování a sesypání do označeného sáčku 0:53   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:30   
Příprava na aplikaci  1:41   
Aplikace a označení plechu 0:16 na jeden klasický plech  
Vypalování a současné očištění aplikační 
kabiny 18:00 i vzorek 1A, 1C 
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 2:52 i vzorek 1A, 1C 

CELKOVÝ ČAS  490:54 tj. 8 hodin, 10 minut, 54 sekund 
 

1C vzorek  

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Příprava vzorku 1C 2:58   
Příprava na mletí a síťování  0:59   
Mletí 2:54   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 0:50   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:13   
Příprava na aplikaci 1:29   
Aplikace  0:23 na jeden klasický plech  
Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 18:00 i vzorek 1A, 1B 
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 2:52 i vzorek 1A, 1B 

CELKOVÝ ČAS  31:38 tj. 0 hodin, 31 minut, 38 sekund 
 



 

 

Pokračování přílohy č. 10 

6B vzorek   

Pracovní proces  
Realizační 
časy Poznámky  

Navažování vzorku  33:30 i vzorek 6A 
Prostoj 12:43 věnování se vzorku 6A 
Míchání vzorku 6B 8:00   
Očištění, vysypání do sáčku, přenos k 
extruzi  4:31   

Prostoj 47:22 
čekání na společnou extruzi, věnování se 
jiným vzorkům 

Extruze 2:29   
Olámání pásků směsi, dání do 
označeného sáčku 0:39   
Čištění extrudéru směsí a Nakanem 23:01   
Prostoj 485:12 věnování se jiným vzorkům 
Drcení 0:21   
Příprava na mletí a síťování  2:08   
Mletí 3:47   
Síťování a sesypání do označeného sáčku 1:03   
Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  1:54   
Příprava na aplikaci  1:00   
Aplikace a označení plechu 0:18 na jeden klasický plech  
Vypalování a současné očištění aplikační 
kabiny 18:00 i vzorek 6A, 6C 
Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 3:22 i vzorek 6A, 6C 

CELKOVÝ ČAS  649:20 tj. 10 hodin, 49 minut, 20 sekund 
 

 



 

 

Příloha č. 11 – Tabulky a grafy s analyzovanými daty z 27. 11. 2009 

Navažování vzorků     

Číslo vzorku  
Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách) 

Realizační čas           
(v sekundách) 

   

1. A 24:40 1480 Odlehlá hodnota   

1. B 24:40 1480 Odlehlá hodnota   

2. A 17:39 1059    

2. B 17:39 1059    

3. A 17:10 1030    

3. B 17:10 1030    

4. A 14:43 883     

4. B 14:43 883    

5. A 17:18 1038     

5. B 17:18 1038     

6. A 16:45 1005     

6. B 16:45 1005     

suma 216:30 12990    

arit. průměr 18:02 1082,5    

      
Počet real. časů 12     

      
Komentář:       

Všechny časy byly naměřeny pro dva vzorky současně. Proto čas jednotlivého 
vzorku byl získán vydělením dvěma.   
U tohoto souboru se objevily dvě odlehlé hodnoty. U vzorku 1. A a 1. B to bylo 
způsobeno novým stále se zaučujícím se pracovníkem, který obtížně hledal 
požadované suroviny.  
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Pokračování přílohy č. 11 

 Olámání pásk ů směsi, vložení do ozna čeného sá čku 

 Číslo vzorku  
Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách)  

Realizační čas 
(v sekundách)  

 

 1. A 0:34 34  

 1. B 0:23 23  

 2. A 0:59 59  

 2. B 0:33 33  

 3. A 0:54 54  

 3. B 0:53 53  

 4. A 1:22 82 

 4. B 1:03 63 

 5. A 0:58 58  

 5. B 0:50 50  

 6. A 0:41 41  

 6. B 0:39 39  

 suma 9:49 589  

 arit. průměr 0:49 49,08333333  

     
 Počet real. časů 12   

     
Komentá ř:    

V realizačních časech tohoto souboru se vyskytují vyšší hodnoty u 4. A a 4. B vzorku. Avšak tyto 
časy jsou ovlivněny značným znečištěním homogenizovaných pásů směsi. 
Faktory ovlivňující realizační časy tohoto kroku jsou například - množství homogenizovaných pásů 
směsi, jejich čistota a rovněž zručnost a pečlivost pracovníka. 

Olámání pásk ů směsi, vložení do ozna čeného sá čku

0:00

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

1. A 1. 
B

2. 
A

2. 
B

3. 
A

3. 
B

4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 6. B

čísla vzork ů

re
al

iz
a
č

ní
 č

as
y Naměřené

realizační
časy

Aritmetický
průměr
realizačních
časů

 



 

 

Příloha č. 12 – Tabulky nasbíraných údajů z 23. 3. 2010 

1 vzorek  

Pracovní proces  Realizační 
časy 

Poznámky  

Navažování vzorku 14:58  

Míchání 12:00  

Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi 1:17  

Prostoj 111:12 dělání předešlých a dalších vzorků 

Příprava na extruzi a vyčištění extrudéru 6:50  

Prostoj 2:28 pracovník čeká na vytáhnutí 
vypalovaných plech ů 

Extruze 5:11  

Olámání pásků směsi, dání do označeného sáčku 0:40  

Prostoj 3:59 pracovníci se věnují jiným vzorkům 

Očištění extrudéru směsí a Nakanem 5:30  

Prostoj 13:51 pracovníci se věnují jiným vzorkům 

Drcení 1:17  

Příprava na mletí 1:26  

Mletí 1:49  

Příprava na síťování 0:17  

Síťování a sesypání do označeného sáčku 1:26  

Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro síťování 15:40  

Příprava na aplikaci 1:00  

Aplikace a označení plechu 1:01  

Vypalování a současné očištění aplikační kabiny 12:00  

Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, uložení 
vzorku 

1:39  

CELKOVÝ ČAS 215:31 tj. 3 hodiny, 35 minut, 31 sekund 

 



 

 

Pokračování přílohy č. 12  

2 vzorek           

Pracovní proces  Realizační 
časy 

Poznámky  

Navažování vzorku  14:00   

Prostoj 4:09 věnování se jiným vzorkům 

Očištění míchacího zařízení 1:19   

Prostoj 12:47 rozhovory s kolegy, kte ří se zde 
zastavili 

Míchání vzorku  8:00   

Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi  1:43   

Prostoj 173:17 pracovníci se věnují jiným vzorkům 

Prostoj 1:00 přenos do prvního patra zadním 
vchodem 

Prostoj 9:52 čekání na uvoln ění Bussu výrobou 

Prostoj 18:35 dělání jiných vzorků 

Příprava na extruzi 2:33   

Extruze 2:57   

Olámání pásků směsi, dání do označeného 
sáčku 

1:07   

Čištění extrudéru směsí a Nakanem 11:34   

Prostoj 1:19 přenos z prvního patra 

Drcení 2:45   

Příprava na mletí 1:23   

Mletí 3:14   

Příprava na síťování 0:40   

Síťování a sesypání do označeného sáčku 4:10   

Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro 
síťování  

13:17   

Prostoj 16:49 věnování se jiným vzorkům 

Příprava na aplikaci  1:30   

Aplikace a označení plechu 0:29 na jeden klasický plech  

Vypalování a současné očištění aplikační 
kabiny 

13:00   

Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 

0:27 není dosaženo požadované síly filmu na 
plechu 

Příprava na aplikaci  0:28 opětovný nástřik a vypálení plechu 2* 

Aplikace a označení plechu 0:19   

Vypalování a současně očistění aplikační 
kabiny 

13:00   

Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, 
uložení vzorku 

0:30   

CELKOVÝ ČAS  336:13  tj. 5 hodin, 36 minut, 13 sekund 

 



 

 

Pokračování přílohy č. 12  

3 vzorek           

Pracovní proces  Realizační 
časy 

Poznámky  

Navažování vzorku  13:00   

Prostoj 1:43 věnování se jinému vzorku 

Očištění míchacího zařízení 1:32   

Míchání vzorku  8:00   

Očištění, vysypání do sáčku, přenos k extruzi 2:34   

Prostoj 68:38 věnování se jiným vzorkům 

Příprava na extruzi 3:20   

Extruze 2:25   

Olámání pásků směsi, dání do označeného sáčku 1:59   

Očištění extrudéru směsí a Nakanem 21:24   

Prostoj 21:17 věnování se jiným vzorkům 

Drcení 4:32   

Příprava na mletí 0:53   

Mletí 2:11   

Příprava na síťování 0:31   

Síťování a sesypání do označeného sáčku 5:00   

Čištění mlecího přístroje a pomůcek pro síťování  14:20   

Prostoj 73:46 věnování se jiným vzorkům 

Příprava na aplikaci  1:13   

Aplikace a označení plechu 1:17   

Vypalování a současné očištění aplikační kabiny 13:00   

Zkouška množství filmu, zapsání do knihy, uložení 
vzorku 1:19   

CELKOVÝ ČAS   263:14 tj. 4 hodiny, 23 minut, 14 sekund 

 



 

 

Příloha č. 13 – Tabulky a grafy s analyzovanými daty z 23. 3. 2010 

 Extruze vzorků     

 
Číslo vzorku  

Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách) 

Realizační 
čas (v 

sekundách) 
   

 1 5:11 311 OH   

 2 2:57 177    

 3 2:25 145    

 suma 10:33 633    

 arit. průměr 3:31 211    

 Počet real. časů 3     

       
Komentář:       

U tohoto souboru vidíme jednu vyšší naměřenou hodnotu (5:11). To bylo způsobené 
nastavením nižších otáček na extrudéru, proto je tento čas značně vyšší. V tomto souboru je 
čas nejvíce závislý na množství vzorku (případně i na správném seřízení extrudéru).  
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 Drcení vzorků     

 
Číslo vzorku  

Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách) 

Realizační čas 
(v sekundách) 

 
  

 1 1:17 77    

 2 2:45 165    

 3 4:32 272 OH   

 suma 8:34 514    

 arit. průměr 2:51 171,3333333    

 Počet real. časů 3     

       
Komentář:       

U tohoto souboru se vyskytuje jedna vyšší naměřená hodnota u vzorku 3. Za příčinu lze uvést 
pečlivost pracovníka, kdy se snaží celý vzorek nadrtit na nejmenší šupiny. Čímž se urychlí čas mletí. 
Čas je opět závislý na množství vzorku (případně na konečné velikosti rozdrcených šupinek). 



 

 

Pokračování přílohy č. 13 
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 Síťování vzorků     

 
Číslo vzorku  

Realizační čas           
(v minutách a 
sekundách) 

Realizační čas (v 
sekundách)    

 1 1:26 86    

 2 4:10 250 OH   

 3 5:00 300 OH   

 suma 10:36 636    

 arit. průměr 3:32 212    

 Počet real. časů 3     

       
Komentář:       

V realizačních časech síťování je zahrnuto i sesypání do označeného sáčku. Zde je rozlišnost 
realizačních časů ovlivněna množstvím namletého prášku, požadovanou hrubostí sítka určenou dle 
přiložené receptury. Rovněž zručností a zkušeností pracovníka.  

OH se zde vyskytuje pro zkušenost a zručnost pracovníka. Neboť první vzorek byl síťován stálým 
pracovníkem a zbylé dva vzorky síťoval zaučující se pracovník.  
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