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Abstrakt v ČJ 

Tématem mé bakalářské práce je seznámení se s koncepcí komplexně produktivní údržby 

Total Productive Maintenance (TPM) a její zhodnocení. Práce obsahuje dvě části. 

V části první je objasněna metodika tzv. štíhlé výroby ("Lean"), její metody a nástroje. Je zde 

vysvětlen význam údržby v podniku. Dále se práce zabývá rozdělením jednotlivých systémů 

údržby a definici pojmu TPM. V rámci TPM jsou uvedeny prvky a metody týkající se 

koncepce TPM.  

Následující část je zaměřena na teoretické zhodnocení tématu, srovnává jednotlivé druhy 

údržby, jejich výhody a nevýhody. Dále je zde zhodnocen celkový koncept TPM, jeho 

přednosti, negativa a možnosti uplatnění. 

 

Abstract 

The subject of my bachelor thesis is to become acquainted with the Total Productive 

Maintenance (TPM) and to evaluate this process. The thesis is composed of two parts. 

The methodology of Lean manufacturing and its methods and tools are described in the first 

part. The maintenance of the factory is explained as well. Furthermore, this part deals with 

classification of the particular systems of maintenance and defines TPM. 

The second part is focused on theoretical evaluation of the topic. It compares different types 

of maintenance, their advantages and disadvantages. In addition, the whole TPM process, its 

advantages, drawbacks and potential for application are assessed. 

 

Klí čová slova 

Totálně produktivní údržba, Štíhlí podnik, FMEA analýza, SMED, 5S, Celková efektivita 

zařízení 

Keywords 
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1 Úvod 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit koncept komplexně produktivní údržby (TPM). Výhody, 

nevýhody a možností uplatnění TPM.              

Strojní zařízení není v dnešní době levnou záležitostí, a proto je údržbě kladen velký význam. 

Pro společností je mnohém jednodušší a levnější se o strojní zařízení starat, pečovat o něj a 

provádět kompletní údržbu. Jednou z řešení systému údržby je komplexně produktivní 

údržba. Správná implementace a fungování systémů údržby přináší podniku výrazné snížení 

nákladu.  

V úvodu práce bude vysvětlen pojem tzv. štíhlé výrobý “Lean“, její vznik a vývoj, prvky a 

metody. Součástí kapitoly je také koncept TPM. Po seznámení se štíhlou výrobou bude 

vysvětlen význam údržby pro podnik, budou zmíněny druhy řízení údržby a srovnány druhy 

jednotlivých systému údržby. V následující částí je obsažena definici pojmu TPM, jehož 

základní prvky jsou podrobně vysvětleny v samostatných podkapitolách. V rámci prvků TPM 

budou objasněny pojmy jako je 5S, OEE, SMED, FMEA analýza a autonomní údržba. 

Na základě informací budou srovnány a hodnoceny jednotlivé systémy údržby.  

Dále bude vyhodnocen celkový koncept TPM, který je v dnešní době považován za nejlepší 

možné řešení týkající se systému údržby v podnicích. Na závěr budou uvedeny přednosti a 

negativa konceptu TPM a jeho další uplatnění. 
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2 Štíhlá výroba 

V bakalářské práci zabývající se konceptem komplexně produktivní údržby se setkáme 

s pojmem Lean, neboli také štíhlá výroba. Štíhlá výroba je podle Svatopluka Strachota, Dany 

Strachotové [1] a Jaroslava Jiráska[2] zeštíhlování podniku, kterou aplikují všechny moderní 

podniky k tomu, aby uspěli v tvrdém konkurenčním boji dnešní doby.  Je to komplexní 

systém založený na neustálém zlepšování procesů k dosažení maximální snížení ztrát. Cílem 

je vybudovat kvalitní výrobní proces při zachování principu úspory nákladů pomocí eliminace 

ztrát a aktivit bez přidané hodnoty. Štíhlá výroba a její myšlenky se v současné době pevně 

zakořenily v mnoha podnicích doma i ve světě[1].  

2.1 Definice pojmu Štíhlá výroba 

Autor knihy Štíhlý a inovativní podnik Jan Košturiak [3] je názorů, že Štíhlá výroba je určitá 

forma odstraňování plýtvání v myšlení, chování a v jednání lidí a neustálá cesta k dalšímu 

novému růstu a rozvoji. Je to zeštíhleni výroby vycházející z výrobního procesu, která dnes 

již prorůstá do všech částí podniků – do logistiky, údržby (TPM), prodeje, administrativy, 

vývoje a managementu. Zakládá si na jednoduchosti, přehlednosti a bezchybnosti. Štíhlá 

výroba je něco nového, je to změna myšlení lidi[4]. Na obrázku č. 1 je změna způsobu 

myšlení zaměstnanců, která vyústí ve vytvoření nové podnikové kultury. 

 

 Obr.1: Vývoj chování zaměstnanců  

Zdroj: Interní prezentace podniku Opavia–Lu s.r.o. 
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2.2 Vznik a vývoj Štíhlé výroby  

Koncepce "štíhlé výroby" pochází z firmy Toyota, kde vznikla v 50-60 letech 20. století jako 

alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyžadovalo vysokou úroveň flexibility a 

postrádalo finance na nákladné investice. Za zakladatele této metodiky jsou považování 

Taichi Ohno a Shingeo Shingo. V minulosti se využíval fordismus, jejiž filosofii bylo "jeden 

pracovník – jeden stroj, jeden úkon. Koncepce štíhlé výroby zavedla revoluční změnu "jeden 

pracovník – více strojů, více úkonů a procesů. Tato filosofie se zásadně lišila od řešení 

hromadné výroby, pomohla zvýšit produktivitu dvakrát až třikrát, a naznačila naprosto jinou 

cestu budoucího vývoje. Při úspěších tohoto systému se další japonské firmy rychle 

zorientovaly a převzaly výrobní systém Toyoty a s úspěchem začaly tuto filozofii také 

praktikovat. Podíl Japonska na celosvětové výrobě automobilů vzrostl na víc než trojnásobek 

mezi rokem 1965 a 1980 (z 8% na 29%) [4], a japonská auta získala pověst nadstandardní 

kvality. I přesto že byla štíhlá výroba vyvinuta v automobilovém průmyslu, začala se využívat 

i v jiných průmyslových sférách. A v dnešní době je nedílnou součásti každého prosperujícího 

podniku [4]. 

2.3 Metody a pojmy štíhlé výroby 

Koncepce štíhle výroby nabízí mnoho metod a způsobů uplatnění pro řešení různých 

problematik. Při volbě nástroje metody je nutné si vždy uvědomit, že prvotní je určení 

problému a teprve potom zvolení nástroje[1]. Na obrázku č. 2 jsou zachycené systémy, které 

souvisejí se štíhlou výrobou. 

 

 

 

Obr. 2:Štíhlá výroba  

Zdroj: Interní prezentace podniku Opavia–Lu s.r.o. 
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Pojmy a nástroje štíhlé výroby:  

• Kaizen – Neustálé zlepšování do kterého jsou zapojeni všichni, tzv. úsilí všech. Cílem 

je snížení výrobních nákladů [6]. 

• 5S – Pojem 5 S představuje pět základních kroků vedoucích k eliminaci plýtvání, 

Hlavním přínosem plynoucí z aplikace metody patří úspora pracovního prostoru [6]. 

• Kanban - Materiálové procesy na základě tahu. Tato metoda si vyžaduje jednosměrný 

tok materiálu. Metoda kanban využívá karty a různé signalizační zařízení, které se 

přesouvají spolu s materiálem [9]. 

• SMED (Single Minute Exchange of Dies) – Metoda určena ke zkracování nevýrobních 

bloků mezi výrobou různých druhů výrobků [3]. 

• Gemba – Japonský výraz pro pracoviště. Jedna se o provoz, kde vzniká přidaná 

hodnota[7]. 

• TPM (Total Productive Maintenance) - systém využívaný pro zlepšení 

provozuschopnosti strojního zařízení nebo procesu implementací preventivních a 

produktivních opatření údržby [5]. 

• Vizuální management - Zviditelnění všech metod, součástek, výrobních činností a 

měřených parametrů (výsledků) výrobního systému takovým způsobem, aby stav věcí 

se dal kýmkoliv okamžitě pochopit [3]. 

• JIT  (Just in Time) – Je filosofie, jejíž zkladní ideou je výroba nezbytných položek 

v určité kvalitě v nezbytném množství. Podstatou této metody je plynulý tok výroby. 

Hlavním cílem je snižování zásob, rozpracované výroby a redukce výrobních a 

skladovacích prostor [9]. 

• PDCA – Model pro zlepšování, skládající se ze 4 fází: Plan (planuj), Do (vykonej), 

Check (zkontroluj), Act (reaguj). Cílem metody je systematické řešení problému. [8]. 
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3 Údržba 

Úkolem údržby je zajišťovat optimální stav všech strojů, nástrojů a zařízení v podniku. 

Údržba hraje v podniku velkou roli. Jelikož pořízení výrobního zařízení je velmi nákladné, 

význam údržby neustálé stoupá.  

Údržba ovlivňuje ekonomiku podniku ve třech oblastech [10]: 

• Údržba zatěžuje výrobní náklady tím způsobem, že podíl pracovníků údržby 

z celkového počtu zaměstnanců se pohybuje mezi 1/5 až 1/3. 

• Kvalita oprav podmiňuje časové využití výrobního zařízení, což je celkový objem 

výroby. 

• Trvání oprav přímo ovlivňuje disponibilitu výrobního zařízení. 

 

Údržba značně zatěžuje nákladovost výroby, jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak i hlediska 

nákupu a skladování náhradních dílů. Ale v celkovém součtu je velmi důležitá tím, že zvyšuje 

životnost výrobního zařízení a snižuje provozní ztráty[10]. 

 

3.1 Řízení údržby 

Činnosti údržby se podle Stanislava Ptáčka [10] dělí do těchto kategorii: 

Inspekce (diagnostika) – Je to činnost, která se snaží předcházet poruchám a získat přehled o 

stavu zařízení. Představuje systematický dohled nad zařízením, což znamená pravidelné 

prohlídky, revize a kontroly. Inspekci provádějí zaměstnanci údržby. 

Opravy – Jsou činnosti k napravení škod vzniklé na výrobním zařízení. Opravy mohou být 

malé, střední anebo generální. Opravy provádějí pracovníci údržby. 

Udržování – Opatření k zachování požadovaného, původního stavu výrobního zařízení. Jsou 

to činnosti týkající se konzervování, mazání, čištění, doplňování, seřizování atd. Touto 

každodenní prácí se věnují pracovníci jednotlivých výrobních zařízení 
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Další dělení dle formy organizace údržby popsaná v knize Řízení výrobních procesů od 

Stanislava Ptáčka[10]:    

 Centralizovaná údržba – Je to forma kdy velká část (70 – 100%) kapacit je 

soustředěna do údržbářských dílen.              

Výhodou této formy údržby je úspora technických prostředků a pracovníků. 

Nevýhodou je menší oddělení údržbářů od výroby, neznalost strojů a zařízení, na 

kterých dlouho nepracovali a nižší pohotovost. 

 Decentralizovaná údržba – Opak centralizované údržby, kdy větší část (70 – 

100%) kapacit je rozptýlená do výroby.                        

Výhodou je rychlejší reakce údržby, zapojení do výroby a s tím spojená lepší 

znalost zařízení a větší starost o zařízení, které má pod dohledem.            

Nevýhodou je zhoršená koordinace a kooperace v případě potřeby jejích nasazení 

do velkých akcí.     

 Kombinovaná údržba – Je kombinaci dvou předchozích forem údržby 

Údržba 

Udržování Inspekce Opravy 

Renovace        
Opravy :  
 malé  
 střední  
 velké (generální) 

Mazání          
Čištění                   
Doplňování        
Seřizování         
Konzervování  

Prohlídky      
Kontroly : hluku 
     prachu 
     el. veličin  
                vibrací 
                teploty   
 Diagnostika : periodické
           kontinuální 

Obr. 3: Schéma činností údržby  

Zdroj: PTÁČEK, Stanislav. Řízení výrobních procesů. Ostrava : VSB - TU Ostrava, str. 73 



15 

 

3.2 Druhy údržby 

V průmyslových podnicích se uplatňuje pět systémů údržby, na kterém se shoduji Jaroslav 

Nenadal, autor knihy moderní management jakostí [11] a Stanislav Ptáček, autor skript Řízení 

výrobních procesů[10].          

  

3.2.1 Poruchová údržba 

Systém poruchové údržby je poměrně jednoduchý, avšak rizikový.  Tento systém reaguje na 

danou situaci, kdy výrobní zařízení nefunguje nebo nefunguje jak má (vyrábí zmetky, možné 

budoucí poškození zařízení).  Nevýhodou poruchové údržby je nevyužívání prevence a 

plánování. Může docházet k haváriím a následně způsobit nevyužití zařízení během opravy, 

materiálovým a různým škodám.[10][11]  

3.2.2 Preventivní údržba 

Podstatou preventivní údržby je provádění oprav v očekávání její skutečné potřeby. 

Preventivní údržba uplatňuje preventivní prohlídky a opravy. Tímto dokáže předcházet 

poruchám a haváriím. V tomto systému údržby dochází k opravě nebo výměně součástí, 

kterým končí životnost na základě dlouhodobé evidence o životnosti součásti. Metoda ke 

zjišťování technického stavu zařízení je inspekce. Inspekci můžeme dělit na subjektivní,kdy je 

prováděná vizuální prohlídka, a objektivní zabývající se nepřetržitým měřením 

diagnostických parametrů. Nevýhodou této údržby jsou výměny součástek a zařízení, které 

jsou nadále použitelné.  [10] [11] 

3.2.3 Prediktivní údržba 

Systém údržby zakládající se na předpovědi, takzvaná údržba podle skutečného stavu 

zařízení. Místo spoléhání se na průmyslové nebo vnitrozávodní statistiky průměrné životnosti, 

tj. střední doby do poruchy, využívá prediktivní údržba pro plánování činností spojených s 

údržbou přímé sledování provozních podmínek, efektivity, rozložení tepla a další ukazatele 

pro stanovení skutečné průměrné doby do poruchy nebo ztráty účinnosti, která by negativně 

ovlivnila provoz závodu pro všechny kritické systémy v závodě. Prediktivní údržba využívá 

kombinaci těchto nástrojů: termografie, sledování vibrací, tribologie (zabývající se třením) a 

další nedestruktivní zkušební metody k získání údajů o skutečném provozním stavu kritických 

systémů závodu. Na základě těchto faktických údajů rozvrhuje veškeré činnosti údržby podle 

aktuálních požadavků. [10] [11] 
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3.2.4 Proaktivní  údržba 

Systém údržby, který se soustřeďuje na příčiny vzniku problémů, a ne na jejich symptomy jak 

je tomu u předešlých systémů údržby. Proaktivní údržba využívá tribiologií , což je metoda 

zabývající se třením a mazáním. Je prokázáno, že problémy na strojích jsou z velké části 

způsobené mazací kapalinou, olejem. Tribologie kontroluje a vyhodnocuje škodlivý obsah 

znečištění v oleji. Pro tyto účely byla v Japonsku vyvinuta metoda elektrostatického čištění 

průmyslových olejů, hydraulických systémů strojů a zařízení bez přerušení jejich provozu. 

Velikou výhodou proaktivní údržby oproti preventivní je nalézání příčin neshod a jeho  

odstranění v samotném počátku. [10] [11] 

3.2.5 TPM (totáln ě produktivní údržba) 

Totálně produktivní údržba je další systém vedení údržby, který se zakládá na činnosti a 

spolupráci údržbářů a zaměstnanců pracujících u jednotlivých výrobních zařízení. Výhodou 

tohoto systému je propojení preventivního a prediktivního systému údržby v jeden celek a 

přenesení zodpovědností za stav pracoviště mezi výrobními dělníky a pracovníky údržby. [10] 

[11] 

4 TPM (total productive maintenance) 

TPM – total productive maintenavnce (totálně produktivní údržba) je moderní systém řízení 

údržby. Systém totální produktivní údržby je jeden ze základních prvků štíhlého podniku. 

Cílem metody TPM je maximální efektivita výrobních zařízení po celou dobu jejich 

životností. Na tom se shodují Jack Roberts [12] s Janem Košturiakem a Zbyněkem Frolíkem, 

autory knihy  Štíhlí a inovativní, [3]. Jedná se o provozování výrobních zařízení, snížení 

prostorů strojů a také ztrát vzniklých při opotřebení a nesprávném udržování. Tento způsob 

údržby se týká nejenom údržbářů, ale i všech zaměstnanců, kteří se velkou mírou podílejí 

svými znalostmi na provozování a udržování strojů. Stávají se tak důležitou součástí pro 

správné fungování v oblasti komplexně produktivní údržby. Důležité je zapojení vrcholového 

managementu a vytvoření podmínek pro oblast absolutní údržby výrobních zařízení. TPM 

začíná obyčejným udržováním pořádku na pracovišti, čištěním strojů, kontrolou jejích stavu a 

v neposlední řadě je obsluha schopna porozumět svému stroji, stanovit potřeby a možnosti 

zlepšování[3]. 
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4.1 Definice pojmu TPM 

TPM není jen systém moderní údržby, ale je to filosofie, způsob myšlení, který se vyvíjel a 

zdokonaloval od 50 let 20 století. Kolébkou systému TPM je Japonsko [7]. TPM je podle 

Jaroslava Nenadala [11] úplná integrace údržbářských aktivit do systému zabezpečení jakostí. 

Jack Roberts [12] a Venkatesh [13] jsou názorů, že TPM je program údržby, vedoucí ke 

zvýšení produkce a uspokojení pracovníků. Cílem této metody je minimalizovat neplánované 

opravy vlivem různých nečekaných poruch [12].  

 

4.2 Prvky TPM 

Na rozdíl od klasické údržby, která se zabývá bezprostřední poruchou stroje a preventivními 

opatřeními, se TPM (totálně produktivní údržba) opírá se o šest základních prvků TPM. 

Znázornění vidíme na obrázku č. 3. Více se o tomto systému zmíním v následujících 

podkapitolách.  Podle Venkateshe [13] je důležitou součástí systému TPM také metoda 5S.  

Využití těchto prvků zaručí správné fungování systému TPM, což je zvýšení efektivity a 

životností strojního zařízení.   

Pro eliminaci přerušení práce výrobního zařízení se v TPM využívá těchto pět činností [3]:  

• Odstraňování konstrukčních nedostatků zařízení 

- Úpravy na zařízení, přidávání zlepšujících prvků 

• Dodržování předepsaných provozních podmínek.  

- Důsledné dodržování podmínek, týkající se provozu a údržby zařízení 

• Používání optimálních podmínek pro práci zařízení  

- Při práci je nutné, aby zaměstnanec pracoval v podmínkách, které mu nebrání         

 k vykonávání práce. Příkladem je osvětlení, prašnost, hlučnost, dodržování pořádku 

 na pracovišti. 

• Včasná diagnostika nedostatku v zařízení. 

- Jakoukoliv závadu včas nahlásit a řešit 

• Zdokonalování schopností pracovníku v oblasti obsluhy a údržby. 

- Zlepšování schopností zaměstnanců probíhat formou školení. 
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4.2.1 Systém údržby a informační systémy 

Cílem tohoto systému je monitorování výrobního procesů a procesu údržby v reálném čase. 

Dále se zabývá předvídáním údržbářských zásahů, optimalizaci nákladů a v neposlední řadě 

statistickým vyhodnocování procesů.   

Pro správné fungování se předpokládá spoluúčast plánování výroby, údržby, IT, 

managementu a v neposlední řadě výroby [3].  

Hlavní kroky:  - komunikace s okolím       

 - analýzy a statistika        

 - plánování a řízení údržby       

 - monitorování        

 - náklady         

 - zdokonalování systému údržby a strategie     

 - sběr a správa údajů 

  

    TPM 

Celkové 
zvyšováni 
efektivností 
zařízení 

Program 
autonomní 
péče o 
zařízení Program 

plánování 
pro nové 
zařízení a 

Systém 
údržby a 
informační 
systém Program 

vzděláváni a 
tréninku 

Program 
plánování 
údržby 

 

Obr. 4: Základní prvky TPM  

Zdroj: KOŠTURIAK, Jan. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. 

Praha : Alfa Publishing, str. 94 
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4.2.2 Autonomní údržba 

V tomto programu se operátor učí udržovat svůj stroj, což zahrnuje čištění, mazání, 

diagnostika potřeb a zlepšování a drobné opravy, který je schopen si sám opravit. Operátor 

spolupracuje s údržbou při větších závadách. Tabulka č.1 znázorňuje vývojovou fázi 

autonomní údržby.   

Na účasti se podílejí operátoři, výrobní týmy, údržba a management. [8].  

Hlavní kroky[8]: - audity             

 - vizualizace autonomní údržby      

 - standardy pro čištění a mazání      

 - péče operátora o zařízení, kontrola a diagnostika abnormalit  

     - jasné rozdělení úloh mezi obsluhou a údržbou  

   - zjednodušené čištění  

   - autonomní údržbu a zlepšování vykonává výrobní tým 

 

Fáze Popis Činností 

1 Čištění Identifikace poruch, čištění, mazání, 

dotahování rozebíratelných součástí. 

2 Opatření k odstranění příčin znečištění Eliminace příčin nečistot, hledání prostředků 

pro eliminaci nedostatku při čištění a mazání. 

3 Definování postupu pro čištění a mazání Tvorba pravidel pro provádění čistění a 

mazání. 

4 Výcvik v oblasti diagnostiky Zvládnutí technik diagnostiky 

5 Autonomní údržba Identifikace a eliminace menších poruch 

6 Systematizace Standardizace řídících konstrukcí, tvorba 

norem pro čištění, mazání, diagnostiku, sběr 

dat a dále normy pro hospodaření s nástroji. 

7 Zavedení autonomního řízení Implementace pravidel a norem. 

 

 

 

Tabulka 1: Vývojová fáze autonomní údržby 
Zdroj: Nenadál, J. Moderní management jakostí str.160 
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4.2.3 Program zvyšování OEE1 

Tento program směřuje k maximalizaci produktivního využití výrobního zařízení, sledování a 

redukce všech druhů ztrát z kapacity výrobního zařízení.  

Na tomto programu se podílí Údržba, výroba, plánování výroby, IT a management.  

Hlavní kroky[3]: - identifikace hlavních ztrát kapacity výrobního zařízení .  

 - systematické zvyšování OEE      

 - metodika výpočtu OEE       

 - výběr zařízení pro sledování OEE     

 - sledování a vyhodnocování OEE 

4.2.4 Program plánované údržby 

Údržba se v tomto programu věnuje budováním systému údržby, plánované údržbě a 

optimalizaci nákladů na údržbu. Spolupracuje s plánováním výroby [3].  

Hlavní kroky: - periodické prohlídky a údržba      

 - prediktivní údržba        

 - optimalizace procesu       

 - zvyšování spolehlivostí zařízení      

 - prodloužení životního cyklu zařízení     

    

4.2.5 Program vzdělávání a tréninku zaměstnanců 

Tento program je určen pro výrobní operátory a údržbáře s cílem zvýšit jejích kvalifikaci a 

vzdělanost. Provádí se různými metody vzdělávání [3].  

Hlavní kroky: - tréninky TPM        

  - SMED – rychlé změny       

  - řešení problému a moderování workshopu     

  - zlepšování procesů        

  - diagnostika         

  - nástroje kvality        

  - údržbářské dovednosti       

  - základní částí zařízení a jejích vliv na parametry procesů 

                                                 
1 Overall Equipment Effectiveness (celková efektivita zařízení) 
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4.2.6 Program plánování pro nové zařízení a díly 

Tento systém byl vyvinut pro zvýšení spolehlivostí výrobní zařízení, zlepšení jeho 

udržitelnosti a stabilního provozu po instalaci.  

Na tomto programu spolupracují údržba, technická příprava výroby, investiční 

plánování, kontrola a výrobní management [3].  

Hlavní kroky: - FMEA/DMEA analýza      

  - katalog požadavků pro konstrukci štíhlých strojů   

 - sledování nákladů na životní cyklus výrobního zařízení                                         

 - návrh zařízení s novou technologií     

 - technické specifikace na nové stroje a náhradní díly  

 - spolupráce údržby při plánování investic na nová zařízení a jejich 

 uvedení do provozu       

 - sběr a analýza zkušeností od obsluhy a údržby 

 

4.3 Celková efektivita zařízení (CEZ,OEE)  

CEZ – celková efektivita zařízení, neboli OEE v anglické verzi. OEE je důležitý koeficient, 

ukazatel, který se využívá ve výrobních systémech ke sledování využití strojů či zařízení. Po 

zavedení a úspěšné aplikaci systému TPM se využitelnost strojů a zařízení zvyšuje společně 

s koeficientem OEE. Minimálním cílem TPM je podle Venkateshe 90% OEE [13]. Metoda 

OEE  se využívá ke sledování určitého cíle stanovené podnikem, který chce neustále zvyšovat 

produktivitu. Při sledování OEE je potřebné správně definovat celý projekt, aby nedocházelo 

k ovlivňování získaných dat a následně ke špatnému určení OEE. Bylo by náročné sbírat data 

ze všech zařízení, a proto se sledování využití strojů či zařízení zaměřuje především na 

nestabilní, úzká místa v procesech[3]. OEE slouží ke zjištění využitelnosti strojů a zařízení. 

S rostoucí využitelností strojů a zařízení roste také koeficient, který se udává v procentech. 
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4.3.1 Sběr dat a výpočet OEE 

Pro sběr dat se využívají tyto tří metody [3] :  - Ruční shromaždování dat    

 - Poloautomatický sběr dat    

 - Průběžný automatický sběr dat  

Abychom byli schopni vypočítat koeficient OEE je nutné si definovat tři dílčí ukazatele.  

1. Dostupnost – Pojem dostupnost mužem charakterizovat jako čistý čas provozu, 

který zahrnuje prostoje (technické poruchy a přestavby zařízení) děleno plánovaný čas 

provozu (teoretický čas provozu) [3] . 

 

 

 

 

 

2. Výkon – Výkon definuje ztráty nedodržením výkonových norem. Tyto ztráty 

mohou být způsobeny snížením rychlosti a krátkým přerušením provozů. Pro výpočet 

výkonu je nutné znát čas jedné operace násobená počtem vyrobených kusů.  Celé se to 

vydělí čistým provozním časem [3].  

  

 

 

 

3.Kvalita – Počet vyrobených kusů – jedná se o celkovou produkci, od kterého se 

odečtou ztráty z nekvality, kterými mohou byt zmetky. Toto celé se vydělí celkovým 

počtem dobrých kusů  [3] .  

 

 

 

 

Dostupnost =    
 čas provozu 

plánovaný čas provozu 
x  100 [%] 

       Kvalita =    čas operace x 

   počet dobrých kusů 

počet vyrobenýcj kusů - zmetky 
x  100 [%] 

        Výkon =    
čas operace x 

      čistý čas provozu 

čas operace x počet vyrobených kusů 
x  100 [%] 
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Po seznámení s dílčími koeficienty lze vypočítat OEE podle následujícího vzorce[3], 

pomůckou je také obrázek č. 4   

 

 

 

                      

4.4 SMED 

Pojem SMED (Single Minute Exchange of Die) vyjadřuje změny mezi různými sortimenty 

výroby. SMED je součástí jednoho z pilířů systému TPM. Tuto metodu vytvořil, vyvíjel a 

zdokonaloval Shingeo Shingo. Jedná se o čas seřizování potřebný od ukončení výroby 

posledního kusu, odstranění předešlého zařízení a nastavení nového zařízení. Postup 

zkracování časů vychází z analýzy seřízení, která se pozoruje přímo na pracovišti. Tyto 

takzvané přestavby jsou nevýrobní bloky ve výrobě a nepřinášejí hodnotu pro zákazníka. 

Z tohoto důvodu se podniky snaží tyto nevýrobní boky zkracovat[3].   

Metoda SMED je součástí programu TPM a je využívána na pracovištích která jsou úzkými 

místy, kde se rozlišují dvě činností [3] :Externí – činnosti, které se mohou provádět  

  během výroby     

 Interní – činnosti, které se provádějí pouze   

  v době přestaveb    

OEE = B/A x D/C x F/E x 100 (%) 

OEE = Dostupnost  x výkon x kvalita x 100 (%) 

Obr. 5: Schéma pro výpočet OEE 
Zdroj: http://www.vinn.cz/images/OEE_image.gif 
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4.5 5 S  

5 S je důležitým prvkem správného fungování systému TPM [13]. Tento pojem 5 

S představuje pět kroku dobrého hospodaření označené japonskými jmény. Je to souhrn 

základních kroků vedoucích k eliminaci plýtvání. Mezi typické přínosy plynoucí z aplikace 

metody patří především úspora pracovního prostoru o 20 - 40%, snížení zásob na pracovišti o 

80%, zlepšení kvality o 10 - 20%, zkrácení času na hledání o 30%, zkrácení montážních  

operací o 10% a v neposlední řadě výrazné zlepšení podnikové kultury [6].  

Největší výhodou systému je podle autora článku Bordása [14] schopnost vytvářet disciplínu 

mezi pracovníky. Metoda 5S neslouží jen k ukládání pomůcek a různých věcí na svá místa, 

aby nedocházelo ke zbytečnému hledání, ale vypěstuje v zaměstnanci chápání pro vizuální 

řízení. Použitím barevného kódování, obrysů nástrojů, znaků a šipek může usnadnit 

organizaci celého procesu. V tomto vizuálním systému je každá odchylka na první pohled 

viditelná[14]. 

Definice jednotlivých kroku S [6]:  

 

1. Seiri (Roztřídit)  –  Zahrnuje klasifikaci všech položek na pracovišti do dvou kategorii, na

 nezbytné a zbytečné. Zbytečné objekty jsou odstraněny, uvolňují  

 místo a zvyšuje se tak pružnost využití prostoru na pracovišti. 

 

2. Seiton (Srovnat)  - Po roztřídění je nutné tyto objekty srovnat, aby nedocházelo ke  

 zbytečnému hledání a plýtvání časem. 

 

3. Seiso (Vyčistit)  -   Znamená vyčistit pracoviště, který zahrnuje stroje, nástroje, podlahu 

 a také zdi. Ve znečištěném pracovním prostoru může dojít poruchám

 strojů vlivem prachu a různých nečistot. 

 

4. Seiketsu (Systematizovat) – Znamená plnit každodenně svoje závazky  vůči metodě 5 S. 
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5. Shitsuke (Standardizovat) – Je poslední krok úspěšného zvládnutí metody 5 s, který  

 znamená sebedisciplínu. V tomto posledním kroku by měl  

 management zavést standardy a kontrolu pro každý z pěti kroku.  

 

4.6 FMEA analýza 

FMEA je jednou z hlavních kroků základních prvků TPM. Pojem FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis) je metoda vyvinuta v 60. letech 20 století ve Spojených státech pro kosmický 

výzkum.  Odtud se rozšířila do automobilového průmyslu. FMEA představuje týmovou 

analýzu možnosti vzniku vad při návrhu a je schopna odhalit až 90% možných neshod, které 

se v počáteční fázi řeší mnohem lépe a levněji, než v zavedeném stavu [11].  

 

4.6.1 Fáze návrhu výrobků a procesů metodou FMEA 

Návrh výrobků a procesů probíhá ve třech fázích[11]:     

Hodnocení a analýza současného stavu – Tato týmová spolupráce se zakládá na 

seznámení s problémem, jeho rozčlenění na jednotlivé součásti a postupné provádění 

analýzy. To vede k nalezení vad. Pomocným nástrojem je bodové hodnocení. 

 

Návrh opatření – V této fázi navrhují členové týmu vhodná opatření ke snížení 

výskytu existujících a možných vad při různých podmínkách v podniků. 

 

Ohodnocení stavu po realizaci opatření – Závěrečná fáze zahrnuje kontrolu možnosti 

nových rizik výskytu vad v částech, kde již byla aplikovaná opatření. A opět dochází 

k bodovému hodnocení podle hodnotící stupnice, která musí být stejná jako stupnice 

hodnocení současného stavu. 
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4.7 Implementace TPM 

TPM se zavádí tam, kde je potřeba eliminovat ztráty kapacity zařízení a zvýšení produktivity. 

Zavádění prvků TPM je vhodné zejména při instalaci nových zařízení, kdy toto zařízení je 

ještě v bezvadném stavu. Délka zavádění se liší podle počtu zaměstnanců a strojů. Příkladem 

z knihy Štíhlí a inovativní podnik je zavádění TPM ve firmě, která má 500 – 100 zaměstnanců 

a 300 – 400 strojů. Délka zavádění TPM se v tomto podniku bude pohybovat od 3 do5-ti 

let[3]. Při zavádění je nutné si určit jednoho koordinátora, který dokáže uvést systém TPM 

mezi pracovníky prostřednictvím vzdělávacích programů.[12].  

Implementace TPM probíhá ve čtyřech etapách [3]:  

1. Příprava projektu  

- Příprava projektu TPM, rozhodnutí, definování a vysvětlení cílu.  

- Zahájení vzdělávání formou seminářů pro určité skupiny personálu.  

- Vytvoření vhodné organizační struktury na zavedení TPM  

- Vypracování základních cílů a postupu TPM–analýzy existujících stavů a definování cílů. 

- Zpracování detailního a závazného plánu realizace TPM 

2.  Zkušební implementace TPM  

- Prvotní projekt začíná ve vybrané části výroby. Do projektu jsou zapojeny kooperující 

firmy, externí konzultanti a vzdělávací firmy. Dochází k vyhodnocování prvních zkoušek. 

3. Implementace TPM v podniku 

- Zlepšování celkové efektivností zařízení ve výrobě. 

- Vytvoření plánu pro oddělení údržby 

- Tréninky zaměřené na řešení detailnějších problému v TPM týmech. 

- Zavedení kompletního TPM programu 

4. Stabilizace  

- V této poslední fázi dochází k vyhodnocení výsledků, stanovení vyšších cílů, zdokonalení a 

stabilizace TPM programu. 
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5 Výhody a nevýhody jednotlivých druhů systému údržby 

Údržba v nemalé míře zatěžuje podnik, a proto je mu kladen velký význam.  

Každý systém údržby má své výhody a nevýhody. Podle mého názoru nelze uplatňovat 

striktně pouze jeden systém údržby. Je nutné využívat výhody jednotlivých systému údržby a 

naopak eliminovat nevýhody jiných systémů. Teoretický systém údržby nelze do reálné 

podoby pouze přenést, ale je nutné si ho přizpůsobovat do požadované podoby.  

 

Poruchová údržba   

Výhodou poruchové údržby je jednoduchost systému údržby. Další výhodou jsou nízké 

náklady na tuto údržbu, jelikož se obměňují pouze zařízení, nebo díly, které jsou poškozené. 

Tato údržba však postrádá preventivní opatření. Mohou nastat velké poruchy, které ochromí 

výrobní proces. A přes svoji nízkonákladovost si myslím, že tento systém není příliš výhodný.  

Tento systém údržby vidím jako reálně v malém podniku s malou výrobou, kde nehrozí velké 

havárie při poruše. 

 

 

 

Preventivní údržba   

Preventivní údržba má výhodu v samotných preventivních opatřeních, které z velké části 

zabraňují vzniku poruch. Jako nevýhodu můžeme uvést výměny a nahrazování dílů a součástí 

u přístrojů, které to nemají zapotřebí. Neefektivní nahrazování použitelných součástí a dílu 

zatěžují podnik.   

Preventivní systém údržby je použitelný ve všech podnicích, které chtějí předcházet 

nečekaným poruchám. Tyto poruchy mohou způsobit zastavení výroby a přinést tak podniku 

ztráty ve výrobě. 

 

 

 

 

Výhody:  - Nízkonákladovost
      - Jednoduchost 

Nevýhody:  - Postrádá preventivní opatření 
          - Možnost vzniku velkých havárii
      

Nevýhody:  - Nákladovost       
          - Výměna dobrých součástí a dílů
      

Výhody:  - Předchází haváriím  
      - Samotné preventivní opatření 
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Prediktivní údržba  

Systém prediktivní údržby je podle mého názoru další upgrade údržby, který pracuje na 

principu opravy podle skutečného stavu zařízení. Tento systém sleduje a vyhodnocuje 

aktuální stav zařízení. Vyměňuje pouze porušené části a dílce. Díky tomuto systému dochází 

ke snížení nákladů a zvýšení jakostí výrobku. Tento systém údržby vidím jako reálný ve 

všech sférách průmyslu. 

 

 

 

 

 

Decentralizovaná údržba  X  centralizovaná údržba  

Systém decentralizované údržby je podle mého názoru mnohem lepší nežli centralizovaná. 

Pracovníci centralizované údržby nejsou spjati s výrobou. Může nastat, že vlivem 

zaneprázdněnosti pracovníků údržby na jedné poruše dojde k pozdní opravě jiné závažné 

poruchy. S pomalou reakci opravy tak dochází k materiálovým a časovým ztrátám.  

Decentralizovaná údržba má také své nevýhody, kterými jsou větší počet pracovníku údržby 

v podniku a možnost zneužití údržby výrobou, formou práce, kterou se má zabývat operátor 

výroby. V celkovém součtu si myslím, že v decentralizované údržbě je více výhod, nežli 

nevýhod. Mezi výhody řadím rychlejší reakce a začátek opravy a lepší znalost zařízení 

pracovníkem údržby. 

 

 

 

 

 

 

Výhody:  - Snížení nákladu na údržbu 
      -Výměna pouze vadných součástek
      -Předchází haváriím 

Nevýhody:  - Nákup drahých zařízení ke 
           sledování stavu zařízení       
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6 Výhody, nevýhody a přínos koncepce TPM 

TPM je systém údržby o kterém si troufám říci, že je nejlepší řešení pro volbu systému 

údržby. TPM není pouze metoda nebo jeden druh údržby, ale je to systém zahrnující metody a 

prvky ostatních druhů údržby v jedno. TPM je nejvyšší úroveň údržby, která se neustálé 

vyvíjí. TPM využívá schopností a dovedností všech zaměstnanců s cílem výrazně snížit 

prostoje strojů. Jedná se o systém údržby, do které se zapojují nejenom pracovníci údržby, ale 

také pracovníci jednotlivých zařízení, kteří by měli mít zájem o co nejlepší stav svého zařízení 

a pracoviště. Velikou výhodu tohoto systému je v jeho komplexnosti, jak již jeho název sám o 

sobě vypovídá.   

TPM by měl mít tendenci se neustále zlepšovat a zdokonalovat. Samotné zlepšování přichází 

jako impuls od pracovníků, kteří vidí nedostatek, možnou příčinu stávající poruchy nebo 

možnou příčinu budoucí poruchy.  

 Výhody systému údržby Nevýhody systému údržby 

Decentralizovaná údržba 

Rychlejší reakce na poruchu Větší počet údržbářů 

Lepší znalost zařízení Zneužití údržby výrobou 

Zapojení údržbářů do výroby  

Centralizovaná údržba 

Menší počet údržbářů Nejsou součástí výroby 

Lepší řízení a koordinace Pozdní, pomalejší oprava 

 Neznalost některých poruch 

Tabulka 2: Srovnání decentralizované a centralizované údržby 
Zdroj: Autor 
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TPM využívá ke snížení poruchovostí, odstraňování nedostatků a zlepšení procesů podpůrné 

nástroje a metody, kterými jsou již výše zmiňované 5S, SMED, autonomní údržba, FMEA 

analýza. Kromě toho  by neměli chybět PDCA, Ishikawuv diagram a paretuv diagram. 

   

• PDCA (Plan  Do Chack action) – Základní kroky pro dosažení neustálého  

zdokonalování. Jedna se o kroky plánuj, dělej, zkontroluj a uskutečni. Tyto kroky 

zachycují určitou problematiku,  kterému je věnována pozornost, je navrženo řešení a 

toto řešení je poté aplikováno a kontrolováno. 

• Ishikawuv diagram – Diagram příčin a následků. Tento diagram jednoduchou formou 

zachycuje možnosti vzniku poruch.  

• Paretův diagram – Paretův diagram využívá tzv. pravidla 80/20. Toto pravidlo vychází 

z předpokladu, že 80 % vad (neshod), anebo výsledků vychází z 20 % příčin. 

 

Nevýhody koncepce TPM  

I přesto, že tato koncepce je velmi dobrá s mnoha výhody, má také nevýhody. Filosofie 

koncepce TPM si vyžaduje maximální podporu vrcholového managementu a maximální 

zapojení obsluhy do údržby zařízení, na kterém vykonává svojí prácí. Při nepochopení této 

filosofie z jedné strany je systém TPM neefektivní a nelze plně čerpat z výhod, které nabízí. 

Další nevýhodou je délka zavádění, která je závislá na počtu zařízení a zaměstnanců. Toto 

zavádění může trvat i několik roků. Platí zde přímá úměra, čím větší je podnik a má více 

strojních zařízení, tím je delší zavádění TPM. 

 Výhody koncepce TPM  

Cílem a výhodou TPM je zvyšování celkové efektivity zařízení, kdy nedochází k častým a 

nečekaným poruchám. Tato koncepce přenáší zodpovědnost o základní údržbu, seřízení, 

mazání, čištění a inspekce zařízení a stroje na obsluhu, která na konkrétním zařízení pracuje. 

Konkrétní osoba dokáže „svému“ stroji porozumět a je schopna zjistit možné nedostatky a 

problémy na základě své každodenní práce a zkušenosti. Společně s pracovníky údržby tyto 

nedostatky odstraní. S odstraněním nedostatků a příčin vzniku poruch na zařízení je také 

spojeno zlepšení kvality výrobků, snížení výroby zmetků a dochází ke zvýšení bezpečností 

práce na zařízení.   
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Společně se zlepšováním údržby a péči o zařízení se také prodlužuje životnost zařízení.  

Tyto výhody systému TPM vedou k celkovému snížení nákladu na opravy velkých poruch, 

ztrát z neefektivity strojního zařízení, prostojů a výroby zmetků. 

 

 

Výhody Nevýhody 

Snížení nákladů Možné nepochopení filosofie TPM a malá 

podpora ze strany vrcholového managementu 

a obsluhy Zvýšení celkové efektivností zařízení 

Zvýšení bezpečnosti Délka zavádění 

Zvýšení kvality výrobku  

Zvýšení životností zařízení  

Snížení poruchovostí zařízení  

Snížení výroby zmetků  

Přenesení zodpovědností o údržbu na 

zaměstnance a jeho zvýšená motivace o péči 

o zařízení  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3: Výhody a nevýhody TPM 
Zdroj: Autor 
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Využití koncepce TPM  

TPM je využitelný ve všech průmyslových sférách, od hutního průmyslu až po strojírenský, 

textilní a potravinářský. Dále jej lze úspěšně využívat také ve stavebnictví a dopravě, kde se 

ve velké míře jedná o údržbu strojního zařízení a vozů. TPM je systém, který lze zavést do 

různých podniků, kde se způsob a délka zavádění liší podle velikosti podniku, množství 

zařízení a počtů pracovníků. Lze jej využít všude, kde chtějí dosáhnout již výše zmíněných 

výhod. 

 

7 SMED, součást koncepce TPM  

Pro zvyšování konkurenceschopností podniku je nutné dbát požadavku zákazníka, který 

požadují velký sortiment v malých výrobních dávkách. Zvyšují tak počet přestaveb. A proto 

je cílem k úspěchu zkracování těchto přestaveb.  

Úpravy činností na přestavbách se mimo dělení na externí a interní činností (viz kapitola 3.4) 

[3] také mohou dělit na části organizačního a technického zlepšení.  

Příklady možných organizační a technických zlepšení: 

Organizační:  - Změnu interní činností na externí činnost     

 - Zkrácení čekání na start výroby dřívějším najetím   

 - Přidání pracovní síly       

 - Zaučení          

 - Zlepšena komunikace  

 - Předpříprava nástrojů a dílů 

 - Paralelní, souběžná práce  

 

Technické:  - Technická úprava podporující zlepšenou přestavbu na stroji                 

 - Použití lepších vybavení a nástrojů usnadňující práci  

- Používání šablon a nastavitelných dorazů a vodítek pro rychlejší seřízení 
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8 Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit koncept komplexně produktivní údržbu (TPM). 

V úvodu byly vyjasněny souvislostí týkající se konceptu komplexně produktivní údržby 

(TPM), byl objasněn pojem štíhlá výroby vyvinutá v Japonsku, jejichž součástí jsou prvky a 

metody zahrnující také koncept TPM. Tyto prvky a metody podstatně zvyšují produktivitu 

eliminováním ztrát.   

Následně jsem se zmínil o údržbě, která zatěžuje svými náklady podnik a proto je jí kladen 

velký význam. Při srovnáváni a hodnocení jednotlivých druhů systému údržby jsem došel 

k závěru, že důležitou roli na systému údržby mají preventivní prohlídky, samotná údržba a 

péče o zařízení a zjišťování aktuálního stavu zařízení. Na základě těchto charakteristik jsem 

názoru, že poruchová údržba, která postrádá preventivní opatření je nejméně efektivní. A 

naopak prediktivní údržba se přibližuje těmto charakteristikám.   

Cílem bakalářské práce je zhodnocení koncepce TPM, která je podle mého názoru nejlepším 

možným řešením systému údržby. Byly vyjasněny souvislosti, základní prvky a metody 

podporující koncept TPM. Na základě dostupných informací došlo ke zhodnocení předností a 

negativ TPM. Jednou z nevýhod uvádím délku zavádění TPM a v možnosti špatné pochopení 

filosofie TPM ze strany managementu a obsluhy. V této situaci může dojít k neefektivnímu 

využití možnosti a výhod systému TPM, kterou nabízí. Přesto však jsou tyto nedostatky 

převyšovány řadou výhod metody TPM, jako je přenesení zodpovědností o údržbu na 

zaměstnance a jeho zvýšena motivace o péči o zařízení. Dále zvýšená celková efektivita 

zařízení, zvýšení bezpečnost, zvýšení kvality výrobku, zvýšení životnosti zařízení, snížení 

poruchovosti a snížení zmetkovostí. Z těchto výhod vyplývá celkové snížení nákladů údržby a 

zvýšení produktivity práce. V souvislosti se systémem TPM a jeho podpůrných nástrojů byli 

objasněny pojmy a metody jako je 5S, OEE, SMED, FMEA analýza a autonomní údržba. 

Dále si myslím, že je dobré využívat nástroje jako je Paretova analýza, Ishikawuv diagram a 

PDCA, které slouží ke kontinuálnímu zlepšování celého procesu. Objasnil a zhodnotil jsem si 

další možnosti metody SMED, které jsou součástí základních prvků TPM. TPM je systém 

který lze zavést do různých sfér průmyslů a různých podniku a proto a jej lze využít téměř 

všude, kde chtějí dosáhnout snížení poruch, zvýšení produktivity a výše zmíněných výhod.  

Na závěr dodávám, že pro efektivní využití systému TPM a jeho podpůrných nástrojů je 

důležitá spolupráce všech zaměstnanců podniku a je důležité neustále tyto nástroje 

přizpůsobovat a využívat s cílem se zlepšovat. 
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