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Anotace: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá efektivností výroby v průmyslovém podniku. 

V prvních třech oddílech je popsán pojem výroba a jeho typologie. Ve čtvrté části je 

popsaná efektivnost výroby v podniku a moderní metody výroby, kde jejich aplikace je 

vysvětlená na konkrétních firmách. Poslední část práce je zaměřená na samotné 

zhodnocení aplikace moderních metod. 
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This bachelor work is focused on effectiveness production in industrial establishment.  

In the first three section is described conception production and his typology. In the fourth 

parts is described effectiveness production in company and modern method production, 

where theirs application is explained on concrete company.The last part work is focus on 

alone upward revaluation application modern method. 
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1 ÚVOD 

 

Prapůvodní kořeny výroby začaly již v pravěku. Člověk se nejdříve živil sběrem plodů  

a lovem zvířat. Později při těchto činnostech se snažil svůj život usnadnit výrobou různých 

nástrojů. Hlavním materiálem pro výrobu nástrojů byl kámen, který nejen sloužil pro 

výrobu zbraní a předmětů pro tehdejší potřebu, ale i pomocí kamene začal rozdělávat oheň 

a nebo budovat své příbytky. V pozdní době kamenné na výrobu zbraní a nástrojů začal 

používat první kovy, které přispěly k rozvoji nových řemesel, jako bylo například 

kovotepectví. 

 

Ruku v ruce s technologiemi šly i sociální změny, které formovaly náš svět až do jeho 

současné podoby.  

 

Průmyslová revoluce v 18. a 19. století byla charakterizovaná jako přechod od ruční 

výroby k výrobě strojové. Růst výroby po první světové válce přinesl vznik a vývoj 

statistických teorií použitelných pro průmyslovou praxi. V období druhé světové války  

a raně poválečné období se však výrobci soustředili na vlastní výrobu a technickou 

kontrolu vstupů a výstupů. 

 

Vědecký pokrok a rozvoj masových médií byly předpokladem pro změnu uspokojování 

trhu. V druhé polovině 20. století dochází k výrazným změnám, kdy se trh výrobce mění 

na trh zákazníka. Tato změna byla způsobena vlivem, kdy poptávka převyšovala nad 

nabídkou a docházelo k  neustálému zlepšování technologií. V této době se výrobce více 

zaměřuje na zvyšování konkurenční schopnosti svých podniků. Výrobci opouštějí své staré 

metody výroby a větší význam kladou na strategii, spolupráci se zákazníky, inovaci, 

týmovou práci, informační technologii a hlavně na zvyšování podnikové kultury.  

 

Hlavními vizionáři v marketingové koncepci byl například americký průmyslník Henry 

Ford, který z malé firmy vybudoval nadnárodní společnost a jako první v historii navrhl  

a uvedl do praxe pásovou výrobu, čímž zvýšil produktivitu a snížil celkový čas na výrobu 

(v jeho případě aut), nebo pro nás více známý Tomáš Baťa, jehož heslo „Náš zákazník náš 

pán“ u nás zlidovělo a zná ho téměř každý.  
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Baťa začal úspěšně zavádět do praxe prvky, jako byla například reklama, rozvoj firmy 

zaměřený na globální trh, motivace svých zaměstnanců do té doby u nás neznámých forem 

benefitů, jako je levnější ubytování, výstavbou škol, nemocnic, vydávání reklamního 

časopisu a nebo využití účasti celebrit v reklamních kampaních. Tyto dvě osobnosti jsou  

i více než půl století po své smrti nadále inspirací pro podnikatele 21.století. 

 

Výroba je chápaná jako vrchol hospodářské činnosti, jednoduše řečeno: „každá vyspělá 

společnost je odsouzená k výrobě“. Představa, že výroba by zanikla a nastalo by období 

služeb je absurdní. Služby jsou jednoznačně spojeny s výrobou. Je, ale obtížné vymezit 

hranici, kde končí výrobek a začíná služba. 

 

Zatímco v době komunismu byl všeho nedostatek a lidé stáli fronty skoro na všechno, 

v  dnešní době díky svobodnému podnikáni je trh přesycen a zákazník už nevolí jenom 

podle vzorce výrobek – cena, ale bere ohledy i na design, funkčnost, praktičnost, životní 

prostředí, a proto musíme do výroby zohlednit i tyto aspekty a navíc se musíme něčím lišit 

od konkurence, což není vždy jednoduché. Proto patří profese manažera mezi jedno 

z nejvíce stresujících povolání. K usnadnění jejich práce vznikly různé metody jako 

například KANBAN, JUST  IN TIME nebo metoda štíhlé výroby. 

  

Výroba by nemohla probíhat bez nejdůležitějších složek a tím je řízení a plánování. Celý 

proces výrobního cyklu je závislý na řízení, neboť každá cílevědomá činnost, která chce 

dosáhnout předem zamyšleného výsledku, vyžaduje řízení. Proces řízení by ale bez 

plánování nebyl k ničemu, protože výroba která není naplánována, nemůže přinášet 

podniku efektivnost ve výrobě. Plánováním výroby si výrobce připravuje jak kvalitativní 

tak i kvantitativní obsah budoucích rozhodnutí o činitelích výroby. 

Výrobní proces musí být tedy navržen tak, aby nejen splňoval požadavky zákazníka,  

ale aby byl také měřitelný. 

 

„ Čas je největším zlepšovatelem, neboť ten, kdo nepoužije nové prostředky, zahrává si 

s ďáblem.“  

Francis Bacon 
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2 VÝROBA 

 

Pojem výroba je v každé odborné publikaci popsána jinou formulací, i když ve skutečnosti 

jde pořád o proces, kterým přeměňujeme zdroje ve výrobky nebo služby. 

 

Kniha Řízení výroby od Gustava Tomka a Věry Vávrové: 

„Výroba slouží v podniku k vytváření materiálních i nemateriálních statků, které 

odpovídají tržní poptávce“.                 [12]   

 

Kniha Manažerská ekonomika od Miroslava Synka: 

„ V širším pojetí se výrobou rozumí, každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, 

půdy), za účelem získání určitých výkonů“.      [2] 

 

Jednoduše řečeno, výrobou rozumíme spojení výrobních faktorů jako jsou např. práce, 

kapitál,  půda,  za účelem získání určitých výkonů, kterými jsou výrobky a služby. 

Výroba je ze všech lidských činností nejsložitější proces a je důležitou složkou pro 

existenci společnosti. Uskutečňuje se ve výrobních soustavách, které jsou považovány za 

sociálně organizační systémy. Pro tyto systémy je charakteristické, že se na nich podílejí 

lidé. Výroba, kde dochází k přeměně zdrojů ve výrobky a služby uplatňuje stochastické 

činitele a různé nahodilé vlivy, které v procesu vyvolávají podmínky nejistoty a neurčitosti. 

Proto je řízení výrobních soustav složité a obtížné. 

 

Řízení je výrobní činitel, který do výroby vnáší řád a cíl výroby. Řízení se dělí na 

krátkodobou složku (operativní, taktické řízení), která zabezpečuje koordinaci ve výrobě 

zaměřenou na realizaci cílů a složku dlouhodobou, která je zaměřena na stanovení cílů. 

Podnik je složitý organismus, který má více cílů, které směřuje k trhu, kde chce dosahovat 

dlouhodobé prosperity a průběžně zajišťovat likviditu. 

 

Proto si podnik musí stanovit výrobní strategii, která určuje dlouhodobé cíle podniku, 

cestou co nejrychleji zareagovat na podněty, výzvy, příležitosti, ale i na nebezpečí z okolí. 

Proto každý výrobce řeší tři základní otázky: co vyrobit, jak vyrobit a komu prodat. 
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Neméně důležité, je také otázka kde vyrábět. Například továrnu na výrobu papíru můžeme 

postavit kdekoliv, ale z ekonomického hlediska je výhodnější postavit ji někde u řeky, než 

v místě, kde musíme složitě dopravovat velké množství vody, která je u výroby papíru 

jedna z nejdůležitějších surovin. 

 

Ve výrobě je důležité se správně rozhodnout, aby výrobky, které chceme produkovat byly 

na trhu žádané, a také abychom na trhu obstáli u konkurence.  

 

Výroba a její složitost vyžaduje dlouhodobou přípravu, ve které bychom si měli stanovit 

strategii, jaké výrobky chceme vyrábět, jakým způsobem, na jakých zařízeních, pro jaké 

zákazníky a jakou cestou budeme své výrobky dodávat k zákazníkům. Důležitá je příprava, 

která je založena na rozhodnutí a řízení o těchto otázkách podle očekávání budoucí 

poptávky. 

 

Ve výrobě se vyskytují dva druhy řídicích okruhů a to: 

� Řízení podle zakázek – tento přístup se uplatňuje v závěrečné fázi výrobního 

cyklu, kdy se výrobek  dokončuje, tak aby odpovídal požadavkům zákazníka. 

� Řízení podle plánů  - tento přístup je založený hlavně na očekávané poptávce. 

 

Rozhodnutí o výrobě závisí na dvou skupinách. První rozhodnutí je zaměřeno na výrobní 

kapacitu. Co by se mělo vyrábět a co nakupovat, jaké je vybavení výrobních jednotek, 

rozdělení výrobní kapacity do výrobních jednotek, a také pohled na celkovou výrobní 

kapacitu. Druhé rozhodnutí je spíše infrastrukturního charakteru a představuje vlastní 

řízení. 
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Rozhodovaní je založeno na strategickém, taktickém a operativním řízení. 

 

Schéma řízení výroby č. 1.                 [12] 

 

 

2.1 Strategické řízení výroby 

 
Strategické řízení výroby provádí vrcholový management a jeho úkolem je stanovení 

dlouhodobých cílů firmy na 10-20 let. Důležitým obsahem strategického řízení je určení 

produktů, rozvoj nových technologií, inovace výrobků, výběr trhu, analýza konkurenční 

pozice na trhu, volba dodavatelů, rozvoj pracovních sil a organizace celé firmy. 

Předpokladem pro určení obsahu je například marketingový průzkum, který podniku slouží 

k analýze trhu, jaké jsou potřeby a požadavky zákazníka, a také zjištění o naší budoucí 

konkurenci. Další složkou, kterou by se podnik v prvotní výrobě měl zabývat je důležitá 

strategická analýza SWOT, která vyjadřuje silné a slabé stránky podniku, příležitosti, nebo 

případné hrozby viz tab. 1.2, kde důležitým krokem je přeměnit slabé stránky na silné  

a z hrozby udělat pro podnik příležitost. 

Tab.2.1 SWOT analýza                      zdroj: vlastní 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

-značka 

-podíl na trhu 

-kvalita 

Slabé stránky 

-vysoká cena 

-servis 

-nízký podíl na trhu 

Příležitosti 

-inovace 

-nízká cena energie 

Hrozby 

-vysoká konkurence 

-nová technologie 

 

Řízení výroby 

strategické 

taktické 

operativní 
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SWOT analýza  pomáhá analyzovat okolí podniku a vztahy mezi slabými a silnými 

stránkami. Cílem této strategické analýzy je identifikovat všechny faktory, o nichž lze 

předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů, kdy vnější okolí přináší pro 

podnik ohrožení, ale také příležitosti a vnitřní okolí charakterizují silné nebo slabé stránky 

podniku. 

 

Důležitou složku ve strategickém řízení zajišťuje strategická kontrola, která vyhodnocuje 

výsledky realizované strategie a zda existuje zpětná vazba, což znamená jestli jsme zvolili 

správnou strategii, nebo jestli máme špatný postup. 

 

Taktika je způsob, kterým realizujeme strategii a je více orientovaná na výkonnost  

a produktivitu. Taktika se od strategie liší, i když se jedná o dvě fáze řízení. Strategie 

souvisí s projektováním výrobní soustavy a s rozhodováním o cílech, a taktika souvisí 

s navrhováním regulačního systému, který je nutný, aby cíle byly dosaženy hospodárně.  

Realizace se však neobejde bez plánu, který ale musí navazovat na strategii. Plánování 

spadá do oblasti taktiky, kde můžeme využívat minulých zkušeností. 

 

Další podstatou řízení je rozhodování, které by mělo být efektivní a mělo by přijít  

ve správný čas. Vedoucí pracovníci rozhodují nejen o cílech, ale také kterou variantu zvolit 

k dosažení cílů. Pro tyto výkonné činnosti nezbytně potřebují dostatek informací. 

  

Řízení výrobních systémů probíhá v časové tísni, kde shromažďování všech informací  

je prakticky nemožné, a proto se vedoucí pracovníci musejí rozhodovat i za neúplných 

informací.          

Strategická složka řízení nemůže podniku zajistit efektivnost, proto na tuto složku navazuje 

řízení taktické, nebo-li řízení v kratším časovém horizontu. 
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2.2 Taktické řízení výroby 

 

Taktické řízení výroby provádí střední management a jeho úkolem je rozpracování 

strategie do konkrétních bodů výroby. Obsah taktického řízení je zaměřen na definování 

výrobního programu, na upřesnění výrobkové politiky, a na vytváření konkurenční 

výhody, jako je vysoká jakost produktu a nízké náklady na zajištění požadovaného výstupu 

při minimálním vstupu, nebo zajištění maximálního výstupu při daných vstupech. 

Při taktickém řízení výroby se podnik zaměřuje na analýzy výrobního programu, jako  

je například analýza cyklu životnosti výrobku, kdy jde v podstatě o model tržního podílu 

viz. Obr. 2.2. 

 

 

      Obr. 2.2  Cyklus životnosti výrobku           [16] 

 

Graf Cyklu životnosti výrobku je nástrojem ke zjištění budoucího průběhu odbytu  

a k nasazení marketingových nástrojů. 

 

 

 

 

Tržby a 
zisk (Kč) 

tržby 

            zisk 

    růst zralost    útlum 

I. II. III.  IV. 

zavádění 
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Životní cyklus výrobku má 4 fáze: 

 

1. fáze – Zavádění 

V této etapě zavádění jsou nové výrobky a služby uvedeny na trh a je charakteristická 

vysokými distribučními a propagačními náklady. Objem prodeje produktu je nízký a firma 

dosahuje ztráty, a nebo malého zisku. 

 

2.  fáze – Růst 

Tato fáze je závislá na zákaznících, kteří si již produkt zakoupili a vyzkoušeli, nadále jej 

kupují a na trhu se objevují další zájemci. Tato fáze je charakteristická prudkým růstem 

prodeje, kdy ceny jsou stabilní, případně mírně klesají. 

 

3. fáze – Zralost 

Fáze zralosti je období, kdy tempo růstu objemu prodeje začne klesat a trvá obvykle déle. 

Toto stadium zralosti se tak stává silnou výzvou pro marketingový management. Firma se 

pokouší výrobek vylepšit s cílem nadchnout nové zákazníky. Požadovaného efektu může 

firma dosáhnout změnou marketingového mixu, např. snížením ceny, aby podpora prodeje 

a reklama byly účinnější 

 

4. fáze – Úpadek 

Zde dochází k výraznému poklesu objemu prodeje. Hlavním problémem je technologický 

pokrok, silná konkurence a změny v chování zákazníků. V této fázi výrobek kupují jen 

věrní zákaznici. Firma proto musí identifikovat své slabé výrobky a rozhodnout, zda 

výrobek stáhnout úplně z trhu a nebo usilovat o jeho zachování. 

 

Další analýzou taktického řízení je analýza výrobkového portfolia. Toto portfolio se hodí 

jako myšlenkový rastr k vytvoření strategií. Více je toto portfolio známo jako Bostonská 

matice, (viz obr. 2.3) která je rozdělená do čtyř skupin. 
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                                       Obr. 2.3 Bostonská matice   [12] 

 

Hvězdy představují produkty, které mají nejlepší obchodní výsledky, a kde výsledkem  

je vysoký zisk. Otazníky jsou zaměřeny na výrobky, které jsou ve stavu zavádění na trh. 

Zde se řeší otázka, zda do nich investovat, nebo je raději stáhnout z trhu. Dojné krávy jsou 

hlavní finanční oporou firmy, kde se rozvíjí podpora nových aktivit. Bídní psi je stav, kdy 

produkty končí svou komerční dráhu. 

 

Tato bostonská matice ukazuje tempo růstu trhu daného produktu a relativní tržní podíl na 

daném trhu. 

 

Dalším nedílným stupněm řízení výroby je operativní řízení. 

 

 

 

 

 

     HVĚZDY  OTAZNÍKY 

DOJNÉ KRÁVY BÍDNÍ PSI 

Tempo růstu trhu 

Relativní podíl na trhu 

vysoký 1,0 nízký 

vysoké 

10% 

nízké 
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2.3 Operativní řízení výroby 

 

Operativní řízení výroby je nejnižším stupněm v pyramidě řízení výroby a je založena na 

využití základních informací a rychlé době rozhodování. Zabývá se konkrétním 

sortimentem, analýzou, zajištěním výrobních faktorů a lhůtovým průběhem výrobního 

procesu. Hlavním úkolem je rozpracovat strategický a taktický plán až do podmínek 

vlastní výroby, do výrobních provozů, a také zajišťuje realizaci konkrétních cílů  

a optimální průběh výroby. Toto řízení směřuje k co nejefektivnějšímu využití zdrojů 

podniku a jeho likvidity. 

 

Rozdílnost strategického, taktického a operativního řízení výroby je znázorněn v pyramidě 

řídicích vztahů na obr. 2.4      

  

 

 

    

     

 

            

 

 

 

 

                  Obr. 2.4 Pyramida řízení výroby    [12]

  

Shrneme-li tuto problematiku, pak je možné charakterizovat strategický management 

výroby jako nalezení cílů, které jsou důležité pro výkon firmy a udržení 

konkurenceschopné výroby. 

 

V taktickém managamentu výroby jde o rozhodnutí druhu výrobků, výkonu naší firmy,  

a také zajištění žádoucího potencionálu a organizace výroby. V oblasti operativního 

managementu výroby se firma snaží o co nejlepší nasazení výrobního systému,  tak aby byl 

zajištěn hospodárný výkon. 

Pracovní a 
kontrolní 
postupy 

Vrcholové řízení 
 STRATEGIE 
 

Střední úroveň řízení 
       TAKTIKA 

Nejnižší úroveň řízení 
     OPERATIVA 

 KONCEPCE PROČ 

CO A JAK 

JAK 

 Technicko 
organizační postupy 
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3 VÝROBNÍ PROCES A JEHO TYPOLOGIE 

 

Pro usnadnění a pochopení dané problematiky, je nutné zde nastínit výrobní proces a jeho 

typologii. 

 

Výrobní proces se skládá z operací technologických a netechnologických, kdy z hlediska 

přeměny zdrojů na výrobky a služby je rozhodující činnost technologická, která přímo  

a bezprostředně přibližuje pracovní předmět ke konečnému výrobku. 

Netechnologickou činností rozumíme například dopravu, manipulaci, skladování, kontrolu 

a vyznačují se tím, že nevytvářejí hodnotu. 

 

Výrobní proces lze rozčlenit na tyto prvky: 

 

� Dílčí výrobní pochody      ► předzhotovující (výroba základních dílů např. obrábění), 

   ►zhotovující (výroba základních sestav např. předmontáž), 

   ►dohotovující (výroba finálních výrobků např. montáž). 

� Výrobní stupeň                  ►zde probíhá část dílčího výrobního pochodu. 

� Výrobní operace     ►je ucelená část výrobního procesu. 

 

Výroba má cyklický charakter, který probíhá různou dobu pro různé výrobky. Proto  

je důležité znát ve výrobě průběh a délku jednotlivých části výroby. 

3.1 Výrobní cyklus a výrobní takt 

 
U výrobního procesu  z hlediska času jsou důležité pojmy výrobní cyklus a výrobní takt, 

které ve výrobě určují průběh a délku jednotlivých částí výrobního procesu. 

3.1.1 Výrobní cyklus 

 
Výrobním cyklem se rozumí doba od začátku první operace až po ukončení poslední 

operace, kdy vzniká hotový výrobek. Výrobní proces se uskutečňuje v opakovaných  

a bezprostředně na sebe navazujících cyklech. Důležitým faktorem je čas, který je 

rozhodující z hlediska zákazníka, protože důležité je uspokojení jeho požadavků. 
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Formy výrobního cyklu:  

 

� Jednostupňový

  

� Spojitý jednostupňový 

 

� Vícestupňový 

 

� Vícestupňový s překrytím 

 

c i c 

Kde: 
c…cyklus 
i…přestávka 

c c c 

Kde: 
c…cyklus 

Délka cyklu 

I. 

II. 

III. 

to1 

to2 

to3 

to1 

to2 

to3 

Kde: 
to…počátek operace 

I. 

II. 

III.  

c 

p 

to1 

to2 

to3 

to1 

to2 

to3 

Kde: 
c…cyklus 
to…počátek operace 
p…překrytí 



 14

 

Sled jednotlivých cyklů za sebou se označuje jako výrobní takt. 

3.1.2 Výrobní takt 

 
Výrobní takt je doba, která uplyne od začátku jednoho cyklu do začátku cyklu 

následujícího. 

Vzorec: 

      Kde: 

T = F/ Q     T…výrobní takt 

      F…časový fond daného zařízení 

      Q…objem výroby  

3.1.3 Rytmus práce 

 
Výrobní takt je narušován řadou nežádoucích vlivů, kterými jsou přestávkové časy jako 

např. nedostatek materiálu nebo energie, chyby způsobené lidským faktorem apod.  

Výrobní proces je charakterizován celou řadou vlastností, kde nejdůležitější jsou dvě a to 

kapacita a elasticita 

 

3.2 Kapacita 

 

Výrobní kapacita je charakterizována jako schopnost vyrobit jistý objem produkce za 

určité období (rok, měsíc, den, hodina), vyjádřená v jednotkách (tuny, litry, kusy.). 

Výrobní proces rozlišuje kapacitu na: 

� Projektovou -  tato kapacita představuje maximální výrobu, která je dosažená při  

       ideálních podmínkách. 

� Efektivní -       je definována reálným objemem výroby při efektivním využití všech 

                               výrobních  činitelů. 

� Skutečnou -     je výroba dosažená za zvolený čas, kde bereme v úvahu určitou míru  

                               zmetkovosti a poruchovosti. 
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Výrobní kapacita je dána součinem výkonu za jednotku času a časového fondu vyjádřená 

vzorcem: 

                Kde: 

                                                                      M…výrobní kapacita v naturálních jednotkách 

      P… výkon 

      F… časový fond 

 

Podle druhu kapacity do vzorce dosazujeme buď projektové, efektivní nebo skutečné 

hodnoty výkonu a časového fondu. 

 

Příklad pro pochopení výrobní kapacity: 

Zadání: 

 

Celková plocha dílny je 500 m2, plocha na výrobu jednoho výrobku tvoří 10 % této 

hodnoty. V kalendářním roce bylo celkem 40 nepracovních dnů. Prostoje tvořily 10 % 

z počtu nepracovních dnů. Výroba jednoho výrobku trvá 1 hodinu. Skutečná výroba je 

50 000 ks, skutečný čas použitý k výrobě je 5 200 h. 

a) Vypočítejte užitelný  časový fond v hodnotách Tp; předpokládáme 2 výrobní směny, 

1 směna je 8 hodin. 

b) Vypočítejte výrobní kapacitu v ks. 

c) Vypočítejte koeficient celkového využití výrobní kapacity v %. 

d) Vypočítejte koeficient využití času. 

e) Dopočtěte koeficient výkonového využití výrobní kapacity. 

f) Vypočítejte normu výroby za 1 h a skutečný výkon za 1 h. 

Známe: 

M= 500 m2 

m= 0,10 • 500 = 50 m2 

Tk= 365, 

Nepracovní dny 40, 

Prostoje = 0,1 • 40 = 4 

tk = 1 

Qs = 50 000 ks 

Ts = 5 200 h 

 

                      
M = P· F 
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Řešení: 

a) Vypočítejte užitelný  časový fond v hodnotách Tp; předpokládáme 2 výrobní 

směny, 1 směna je 8 hodin. 

Tn = Tk – nepracovní dny = 365 – 40 = 325 dnů 

Tp = Tn – prostoje = 325 – 4 = 321 dnů 

Tp v hodinách = 321 • 2 •8 = 5 136 h 

Podnik může maximálně vyrábět 5 136 hodin. 

 

 

b) Vypočítejte výrobní kapacitu v ks. 

Qp = M / m • Tp / tk = 500 / 50 • 5 136 / 1 = 10 • 5 136 = 51 360 ks. 

Ve využitelném časovém fondu 5 136 hodin, může podnik maximálně vyrobit 51 360 ks. 

 

 

c) Vypočítejte koeficient celkového využití výrobní kapacity (Kč) v %. 

Kc = ( Qs / Qp) • 100 = 50 000 / 51 360 • 100 = 97 % 

Podnik je při výrobě efektivní na cca 97 %. 

 

 

d) Vypočítejte koeficient využití času při výrobě (Ke). 

 Ke= ( Ts / Tp) • 100 = ( 5 200 / 5 136 ) • 100 = 101 % 

Podnik využívá výrobní čas na 101 %. 

 

 

e) Dopočtěte koeficient výkonového využití výrobní kapacity (Ki). 

Kc = Ke • Ki 

Ki = Kc / Ke = 97 / 101 • 100 = 96 % 

Podnik nesplňuje normu výkonu za 1 hodinu, protože vyrábí méně než si stanovil. 

 

 

f)Vypočítejte normu výkonu (Vp) výroby za 1h a skutečný výkon za 1h (Vs). 

Qs = Ts • Vs ; pak Vs = Qs / Ts = 50 000 / 5 200 = 9,6 výrobků za hodinu výroby. 

Qp = Tp • Vp; pak Vp = Qp / Tp = 51 360 / 5 136 = 10 výrobků za hodinu výroby. 
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Hospodárné využití výrobní kapacity ovlivňují fixní náklady znázorněné na obr. 3.1. 

Mají-li velké podniky s velkými agregáty tyto náklady vysoké pak se snižuje hospodárnost 

a tyto podniky se dostávají do ztráty díky poklesu poptávky.  

 

U menších podniku s nevelkými agregáty, které mají široký sortiment a dobře se 

přizpůsobují požadavkům zákazníků, mají díky nízkým fixním nákladům větší rozsah 

hospodárného využití kapacity a dobře se vyrovnávají s kolísáním poptávky a tím zvyšují 

konkurenční schopnost podniku. 

 

 

Obr. 3.1. Vliv fixních nákladů na rozsah hospodárného využití kapacity             [12] 

 

Nepříznivý vliv fixních nákladů na rentabilitu podniku se daří eliminovat tzv. 

outsourcingem, což je vyčlenění některých méně významných činností z podniku a jejich 

nákupem od specializovaných externích firem. Lze například vyčlenit z podniku výrobu 

některých méně významných komponentů nebo část údržby atd. 

Má-li být současná výroba konkurenceschopná musí být výrobci v trvalém kontaktu se 

zákazníky a musí brát v úvahu jejich přání a požadavky. 
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3.3 Elasticita 

 

Pojmem elasticitou, rozumíme přizpůsobivost, pohyblivost či přestavitelnost výrobní 

jednotky, výrobního systému při změně pracovního úkolu. V tomto případě má elasticita 

kvantitativní a kvalitativní aspekt. Kvalitativní výrobní systém vzniká obsazením 

alternativními druhy použití. S elasticitou je spojená schopnost opracovávat více 

materiálových druhu oproti jednomu. 

 

Kvantitativní elasticitu chápeme jako schopnost výrobního systému reagovat na 

množstevní změny v objemu výroby. Je nutné počítat s časovým, intenzivním či 

průřezovým přizpůsobením. Při intenzivním přizpůsobení uvažujeme s alternativními 

možnostmi rychlosti provádění operací. Časové přizpůsobení při změně úkolů je doba od 

přerušení stávajícího nasazení kapacitní jednotky po dobu, kdy lze pokračovat v práci. 

Průřezové přizpůsobení lze hledat ve variantě kapacitního průřezu. 

 

Kvantitativní elasticita výrobního systému je nejčastěji určována dobou za jak dlouho je 

možno realizovat přestavbu pracovišť na změněné výrobní úkoly. 

 

3.4 Typologie výrobního procesu 

 

Smyslem každého podnikáni je zhodnocení vloženého kapitálu, jehož zhodnocování je 

dosahováno prostřednictvím výrobního procesu, jehož cílem jsou výrobky nebo služby, 

které musí najít uplatnění na trhu a musí být zaplaceny zákazníkem. 

 

Výrobní typologie lze členit z různých hledisek, např. 

� podle výrobního programu, 

� podle procesu, 

� podle použití vstupů, 

� podle časového průběhu, 

� podle použitých pracovních prostředků. 
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3.4.1 Členění výroby podle programu 

 
Toto členění je založeno na charakteristice strany výstupu z výrobního systému tzn.  

o vlastnostech produktu a programu. 

 

a) vlastnosti produktu 

Produkty dělíme na materiální což jsou suroviny, spotřební zboží, stroje, potraviny a na 

nemateriální, které mohou být například informace, služby, strojní či lidská práce atd.  

Dále rozlišujeme tvar nebo podobu zboží které se dělí na neformovatelný produkt (pivo), 

formovatelný (kov) a kusový produkt (šroub). 

 

Dále můžeme zohlednit složitost výrobku, který můžeme rozdělit na: 

� jednoduchý produkt např. hřebík, 

� složitý produkt zhotovený montáži např. počítač. 

 

Neméně důležitá je také pohyblivost výrobku, kterou můžeme rozdělit na: 

� stacionární produkt např. elektrárna, 

� nestacionární produkt.  

 

b) vlastnosti výrobního programu 

Vlastnosti výrobního programu lze rozdělit buď podle počtů druhů výrobků, kterým 

rozumíme rozsah sortimentu nabízený na trhu, kdy rozdělujeme výrobu jednoho produktu 

např. surové železo a nebo výrobu více produktů. Další rozdělení je zaměřeno na množství 

výrobků vyráběných najednou pomocí daného projektu výroby. 

 

Množství výrobků vyráběných najednou je zaměřeno na: 

� výrobu kusovou:  ta je zaměřena na individuální produkt, který je vyráběný podle 

individuální zakázky. Nevýhodou této výroby je dlouhá dodací lhůta, která může 

být dána nedostatkem dílů, které nejsou k dispozici na skladě. 

� výrobu sériovou: u této výroby se vyrábí omezený počet stejných výrobků a výroba 

se dělí na: malo - sériovou 

                       velko - sériovou 

       středně - sériovou 

Hlavní problém u této výroby je přestavba výrobních zařízení před novou sérií. 
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� výrobu druhovou: zde je speciální případ hromadné výroby, kdy se vyrábí více 

variant jednoho hromadně vyráběného výrobků, který se mírně liší tvarem nebo 

kvalitou. 

� výrobu hromadnou: tato výroba je stálá a časově neomezená, kdy se vyrábí jeden 

výrobek v masové míře na specializovaných zařízení. 

 

c) vztah k odbytu 

Vztah k odbytu je rozdělen na zákaznickou výrobu, kdy se produkce orientuje na 

zakázky jako je konkrétní druh, termín výroby nebo způsob dodáni. A druhým 

rozdělením je výroba pro trh, zde se produkce zaměřuje na spotřebitele, kdy budoucí 

zákazník není znám a vyrábí se na sklad podle předpovědí zjištěných průzkumem trhu. 

3.4.2 Členění podle procesu 

 

Výrobní proces považujeme za systém, kde dochází k přeměně zdrojů na výrobky a služby. 

Proto se ve výrobním procesu zaměřujeme na organizační uspořádání podle principu buď 

technologickém, kdy pracoviště se stejnými typy technologických operací je zaměřena do 

jedné organizační jednotky např. dílna, lakovna apod., nebo na netechnologický princip 

kde spadají činnosti jako je doprava, manipulace, skladování, kontrola. 

 

Další princip ve výrobním procesu je založen na principu předmětném, kdy organizace 

dílen je orientována na vyráběné výrobky. Výrobní proces může být také uspořádán pevně. 

Pevné uspořádání je charakteristické pro činnosti, kde dochází k montování např. velkých 

parních turbín. 

3.4.3 Členění podle použití vstupů 

 

Tato typologie vychází z toho, že výrobní faktory, kterými jsou například materiál, energie, 

pracovní síla, mohou být do výrobního procesu nasazeny s různým podílem. 

Jako první je podíl vstupů, kdy produkce je náročná na výrobní zařízení a výroba je 

materiálově intenzivní např. rafinérie ropy. 

 

Druhý podíl je zaměřen na jakost, kdy při rozdílné jakosti vstupních materiálů se získávají 

výrobky různých kategorií jakosti. 
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3.4.4 Členění podle časového průběhu 

 

Časový průběh je rozdělen na procesy buď spojité, kdy hovoříme např. o chemickém 

průmyslu, kde výroba vyžaduje vysoký stupeň automatizace, nebo na proces nespojitý, kde 

podíl výroby je asi 80 % a vyskytuje se hlavně ve strojírenském a elektrotechnickém 

průmyslu. 

3.4.5 Členění podle použitých pracovních prostředků 

 

Pracovní prostředky lze rozdělit na ruční, kdy výroba probíhá s použitím lidské síly, nebo 

s použitím nástrojů poháněných jinou než lidskou silou. 

 

Dalším pracovním prostředkem může být výroba mechanizovaná, která používá strojní 

zařízení nebo výroba automatizovaná založená na počítačové podpoře programů např. 

CAM (Computer Aires Manufacturing), což je software pro programování CNC strojů. 

 

Realizace výroby je uskutečňována podnikovým výrobním systémem, který se vyznačuje 

celou řadou specifických vlastností, za které považujeme zpravidla kapacitu a elasticitu. 

Různé výrobní systémy můžeme charakterizovat různými kritérii, jako je například vztah 

k výrobnímu programu, procesu, nebo ke vstupům, kde vzniká široká paleta typů 

výrobních systémů. Konkrétní systém a jeho analýza jsou nutné z hlediska volby použitých 

metod řízení, volby organizace výroby. 
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4 EFEKTIVNOST VÝROBY V PODNIKU 

Efektivnost výroby je dána sledováním prostojů a celkové efektivity výrobních zařízení. 

Všechny výrobní podniky jsou pod stále větším tlakem ohledně snižování výrobních 

nákladů. Podniky jsou proto nuceny optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich 

produktivitu a splňovat požadavky na co nejlepší využití strojů, lidí a materiálů. Tyto 

požadavky se kladou hlavně na pracovníky výrobního managementu z hlediska řízení  

a plánování výroby. Pro správné rozhodování je nutné, aby vedoucí pracovníci nebo-li 

výrobní manažeři  měli aktuální a co nejúplnější informace o dění ve výrobním prostředí. 

Efektivnost je úzce spjatá se ziskem, neboť pokud chceme být efektivní, znamená to že 

chceme dosáhnout určitého zisku. Pojem zisk, ale není nejdůležitější složkou efektivnosti, 

stejně důležité je i správné využití strojů, zaměstnanců, materiálů, využití různých metod  

a mnohé další faktory, které určují efektivnost v podniku, kterou si však podnik určí sám. 

Výroba představuje střední část logistického řetězce, kdy logistika ve výrobě se hlavně 

zabývá pohybem materiálu a s tím spojených informačních a hodnotových toků ve 

výrobním procesu. 

4.1 Logistický řetězec 

Logistický řetězec obr. 4.1. je chápán jako dynamické propojení trhu spotřeby s trhem 

surovin, materiálu a dílů v jeho hmotném a nehmotném aspektu, které účelně vychází od 

poptávky konečného zákazníka. Hmotná část logistického řetězce je chápána jako 

přemisťování věci, které jsou schopné uspokojit potřebu konečného zákazníka a nehmotná 

stránka spočívá v přemísťování informací potřebných k tomu, aby se přemístění věcí 

mohlo uskutečnit. 

 

Obr. č. 4.1. Logistický řetězec [17] 

Zdroje 
surovin 

výroba zákazník 

Materiálový tok 

   Informační tok 

      Finanční tok 
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Logistika je tedy proces plánování, realizování a kontrolování hmotných a informačních 

toků z místa původu do místa užití při snaze dosáhnout minimálních nákladů, maximální 

efektivnosti a míru uspokojení požadavků zákazníka. 

Výrobní logistika se zabývá úkoly v oblasti vnitropodnikových transformací materiálových 

toků, kdy hlavním cílem je zajišťovat účelnost materiálového toku. 

Materiálový tok, je chápán jako pohyb materiálu ve výrobním procesu prováděný pomocí 

prostředků a zařízení, tak aby materiál byl k dispozici na daném místě, v potřebném 

množství a v požadované době. Další nezbytnou složkou je  informační tok, který je 

prostředkem pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků (suroviny, díly, 

nedokončené a hotové výrobky) a finanční tok. 

Předmětem výrobní logistiky, kromě mnoha jiných úkolů spojených s přepravou  

a skladováním jsou: 

� Výrobní podnikové plánování – hlavním úkolem je vytvořit výrobní strukturu 

podniku, která při optimálních nákladech na výrobu, manipulaci a řízení zajistí 

požadovaný výstup v podobě poptávaného produktu. 

� Plánování a řízení výroby – zde je plánování a řízení především v taktické  

a operativní úrovni. Úkoly v řízení výroby jsou rozděleny do jednotlivých operací 

obr. 4.2, kde pro plnění těchto úkolů se využívají různé systémy např. PPC  

( Production Planning and Control ), které tvoří jednu z části koncepce systému 

CIM ( Computer Integrated Manufacturing ), která se zaměřuje na aplikace 

výpočetní techniky v oblasti výroby. 



 24

 

Aby logistické řízení mohlo být „efektivní“ v otázce skladování materiálu, zboží čí služeb 

s cílem uspokojit zákazníka uplatňuje ve výrobě aplikaci systémů. 

 

Hlavním úkolem řízení výroby je co nejrychleji protlačit materiál výrobním řetězcem.  

Tato metoda se nazývá push (tlačit) a její řešení spočívá v centralizovaném sledování  

a ovlivňování, kdy vše je řízeno počítačovým systémem (např. MRP, MRP II.). Opakem 

metody push je systém pull , nebo-li metoda tahem, kde patří JIT, KANBAN, CONWIP. 

 

Hlavní příčinou popularity zavádění systémů je snaha podniků o výrazné snížení zásob, 

polotovarů, omezením produkce a montáže jen na množství, které je bezprostředně nutné  

a je v souladu s plánem výroby, nebo skutečnými požadavky odběratelů. 

 

 

 

          Logistický řetězec 

       dodavatelé           podnik        odběratelé 

Nákupní 
logistika 

Výrobní 
logistika 

Prodejní 
logistika 

Výroba dílů Montáž 
polotovarů 

Finální 
montáž 

soustruh frézky lisy 

Pracovní síla 

Výrobní 
prostředek 

Výrobní 
zařízení 

Management 
logistiky 

Výrobní fáze 

Výrobní provozy 

Pracoviště  

 
Obr. 4.2. Výrobní logistika [35] 
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V západním světě nastala v 90. letech 20. století revoluce v automobilovém  průmyslu, kdy 

důvodem byly objevy japonských metod, které se dále rozvíjely a přivedly japonským 

výrobcům automobilů schopnost rychleji, lépe a levněji vyrábět auta, než jejich západní 

konkurenti. 

4.2 Just in time 

Just in time („právě včas“) je  nejznámější přístup k řízení výroby, který byl v 70. letech 

poprvé aplikován v japonských závodech Toyota Company. Autoři díky metodě Just in 

time dosáhli toho, že díly a dodávky byly na místě ve správném množství a kvalitě přesně 

tehdy, když jich bylo ve výrobě nebo při montáži zapotřebí. 

JIT výroba, znamená vyrobit pravé položky v pravý čas a v pravé kvalitě.                      [25] 

Cílem Just in time je „stoprocentní kvalita“ a „nulové zásoby“. Dochází ke koordinované 

činnosti a dokonalé spolupráci mezi odběratelem na jedné straně a dodavatelem na straně 

druhé a proto jsou zásoby „zbytečné“. Proto dodavatel dodává podle stanoveného 

harmonogramu materiál nebo díly v požadovaném množství a provedení tak, aby mohly 

být po kontrole předány přímo do výroby. 

Názorným příkladem je automobilový průmysl, kdy z malého výrobce například sedaček 

do automobilu se stává satelitní firma, která je v podstatě plně závislá na velkých firmách, 

kterou představuje odběratel. Na základě krátkodobých požadavků (v rozmezí okolo 24 

hodin) zajišťuje dodavatelská firma dodávky pro odběratele.  

Výhodou pro odběratele je minimalizace zásob, zvýšení obratu kapitálu a pro dodavatele 

především jistota výrobního programu. Cena, za kterou tuto výhodu platí dodavatel, je 

přenesení břemena zásob od odběratele na dodavatele. 

Hlavní charakteristika Just in time:  

� Přísná kontrola kvality – zákazník se může spolehnout že přejímá předem 

prověřené zboží. Používají se metody TQC – Total quality control, SPC – 

Statistical process control. 

� Pravidelné a spolehlivé dodávky – jsou dodány přesně podle rozpisu odběratele. 

� Úzké vztahy mezi odběratelem a dodavatelem – uplatňuje se zde vstřícnost obou 

partnerů, která se výrazně projeví ve finálním efektu. 
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Výhody JIT:  

� nižší cena finálního výrobku, 

� menší náročnost na skladovací prostory, pracovní síly a spotřebu energie, 

� rychlá reakce na případné poruchy, 

� zkrácení cyklu plnění objednávek. 

Nevýhody JIT: 

� problémy s dodržováním časových plánů při překonávání silně dopravně 

zatížených městských aglomerací, 

� větší zaplnění silnic dodávkovými vozidly, 

� negativní vliv na životní prostředí kvalitu života (výfukové plyny). 

Aby systém JIT, měl úspěšné uplatnění v podniku musí být splněny například tyto 

podmínky: 

� stoprocentní kvalita výrobků, 

� snižování velikosti dávek, 

� snižování velikosti dopravních dávek, 

� rovnoměrné využití kapacit, 

� zavedení týmové práce, 

� použití metod řízení typu KANBAN, 

� úspora času při seřizování ve výrobě. 

 

Moderní pojetí JIT je charakterizované jako systém vedoucí k úspoře času v celé  průběžné 

době výrobku a tím přináší výrazné snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. 

 

Zlepšenou verzí JIT je technologie JIT II, kde zlepšení spočívá v tom že JIT se doplní  

o zaměření na zaměstnance, kteří musejí být vyškoleni, ale hlavně motivováni a připraveni 

delegovat na každé úrovni řízení. Tato metoda je rozšířená i do dodavatelských  

a odběratelských činností, kdy z pohledu řízení a plánování výroby se využívá principu 

tahu. Zákazníci svými aktivitami pak vyvolávají reakce na dodavatele. Zlepší a zrychlí se 

komunikace a dodávkový proces. 
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Aplikace této metody vyžaduje splnění specifických podmínek jako je typ výroby, stupeň 

složitosti výroby, forma organizace výroby atd. 

 

Společnost Robert Bosch, spol. s.r.o. v Českých Budějovicích se rozhodla řešit nedostatek 

skladových prostorů ve výrobě metodou JIT. 

 

Stuttgartský koncern Robert Bosch GmbH zaujímá tradičně první místo mezi světovými 

dodavateli v automobilovém průmyslu. V Českých Budějovicích byla založena dceřiná 

společnost Robert Bosch v roce 1992. Výrobní program tvoří čerpadlové nádržové 

moduly, sací moduly, víka hlav válců a elektronické plynové pedály. 

Odběrateli jsou významné evropské, japonské, asijské a jihoamerické automobilky, např. 

BMW, VW, Audi, Mazda, Mercedes, Honda, Nissan, Fiat, DaimlerChrysler. 

Budějovický závod Robert Bosch vyrábí speciální nádrže, které se u dieslových motorů 

vstřikuje do výfukových plynů. Nádrže jsou větších rozměrů, což vedlo k nedostatku 

skladovacích prostorů ve výrobě. Vedení společnosti se rozhodlo vyřešit tento současný 

stav sekvencováním výrobních dílů ze skladu materiálu k výrobní lince. Sklad materiálu je 

zásobovaný v režimu JIT, výrobní linka respektuje systém JIS (JustInSequence), který 

využívají již vnitřní procesy firmy Robert Bosch. Proces sekvencování dílů zajistí 

společnost Aimtec se svým řešením DCI MySequence.                                                   [29] 

Minimální hranice pro dodávku byla stanovena odhadem. Obr. 4.3.  

 

Obr. 4.3. Minimální hranice zásobování    [28] 

Hlavním přínosem tohoto projektu je úspora skladových prostor před linkou, snížení 

skladových zásob a minimalizace vzniku chyby při zásobování linky.  
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Cílem projektu je zabezpečení sekvenčního zásobování výroby, zvýšení spolehlivosti 

zásobování díky zautomatizování Kanbanové objednávky a zachování jednoduchosti 

tažného způsobu doplňování dílů na linku.                                                                       [29] 

Úzce spjat s metodou Just in time je metoda Kanban, která zejména pozitivně ovlivňuje 

výši zásob nedokončené výroby. 

 

4.3 Kanban 

I druhý japonský přístup, zvaný Kanban („štítek“) obr. 4.4, dává firmám možnost 

efektivněji plánovat výrobu a řízení zásob. 

 

 

Obr. 4.4. Kanban karta ve společnosti Narex         [32] 

 

V tomto systému jsou k policím, paletám, dávkám nebo boxům přiřazeny štítky nebo 

kartičky. Pokud dojde dávka během montáže vrátí se „štítek“ do provozního oddělení, 

odkud je okamžitě zajištěna další dávka. 

Systém kanban je aplikován pro opakovanou výrobu stejných součástek s velkou 

setrvačností dodávek. Proto se nedoporučuje metodu kanban zavádět pro výrobky, které se 

spotřebovávají nepravidelně v dlouhých intervalech, výrobky, které jsou v počáteční fázi 

životního cyklu a výrobky, které vstupují do náhradních součástek. 

 

Výhodou pro firmy je, že kanban je jednoduchý, technicky nenáročný a flexibilní systém 

plánování. Díky této metodě se celý proces výroby zjednodušuje a vede ke zvyšování 

spokojenosti zákazníka díky redukci času pro splnění objednávky. 

 

 

 



 29

Kanban tedy představuje efektivní nástroj k nepřetržité racionalizaci výrobního procesu  

a objevuje zdroje problémů. Oběh kanbanu se zastaví, když se například na výrobní lince 

objeví problém a díky této metodě je velmi snadné problém identifikovat a následně také 

okamžitě odstranit. 

 

Kanban je někdy chybně popisován jako prostá technika řízení JIT , která se snaží udržet 

minimum zásob na skladě. Zahrnuje ale mnohem víc než ladění výroby a systémy 

dodavatelských plánů, které zabezpečují minimalizaci zásob dodávkou na právě 

požadované místo. Tato skutečnost podporuje inovaci a změnu podnikových procesů 

v rámci pracovišť. Členové týmu jsou zodpovědní za konkrétní činnost a jsou motivování 

k neustálému zlepšování kanbanového procesu. 

Ke snížení hladiny zásob lze dosáhnout celou řadou možností, jde pouze o to, umět zvolit 

tu správnou.  

Proto některé firmy přistoupily k zásadním změně, kdy se snaží přimět dodavatele, aby 

dodávali na základě spotřeby ve výrobě. Tento přístup je v praxi označován jako tažný 

princip dodávek řízený spotřebou. 

Realizovat tento přístup do praxe nabízí několik řešení. Jedno z řešení je zavedení tzv. 

externího kanbanu. V takovém případě musí dodavatel sám vyrábět na sklad a držet určitou 

hladinu zásob, tak aby byl schopen reagovat na aktuální požadavky. 

Každá materiálová položka je označena papírovou kanban kartou, která obsahuje podrobné 

informace a ty obíhají přímo mezi výrobními linkami a jednotlivými dodavateli a nesou 

informaci o tom, co a kdy má být dodáno. Problémem však často bývá velké množství 

kanban karet, které se musí dodavatel při příjmu pracně roztřídit a až poté může 

připravovat expedici. Tento proces je časově náročný. Proto se nabízí řešení pomocí 

informačního systému, který kanban karty nahradí a bude zodpovědný za vytváření 

objednávek na dodání nového materiálu. Tento postup je označován jako tzv. elektronický 

kanban, kdy papírové karty jsou nahrazeny etiketami s čárovými kódy, které obsahují 

veškeré informace o materiálu. Při výdeji materiálu do výrobního procesu se terminálem 

sejme čárový kód. 
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Systém získá informaci, že daná položka byla právě spotřebována a elektronickou cestou 

se informuje dodavatel, že je potřeba dodat nový materiál. 

I tento systém není bez chyby, protože pokud neexistuje informace o spotřebě daného 

materiálu nevznikne ani požadavek na doplnění a tím dochází ke snížení množství zásob. 

Navíc chybí jakákoli vizuální kontrola v podobě fyzických kanban karet, a tak je téměř 

nemožné zjistit, zda se na objednání dodávky nezapomnělo. Naštěstí i takovým situacím 

lze předejít pomocí procesní a systémové kontroly.  

Výhody a nevýhody systému KANBAN: 

 

zdroj: vlastní 

Zavedení metody kanban je vhodné i do supermarketů. 

Zaměstnanci v supermarketu  průběžně doplňují zboží, které bylo odebráno – nedoplní se 

nikdy víc, než kolik regál pojme. Důležité je, aby pro každou pozici v supermarketu byla 

stanovena minimální a maximální hranice zásob. Při dosažení minimální hranice, by měl 

být vydán signál, který zajistí doplnění. Maximální hranice zásob, však nesmí být 

překročená. 

Důležité je i dodržení principu FIFO při doplňování a odebírání zásob.  

výhody nevýhody 

Snížení zásob 

Vysoká 
efektivita 

Zkrácený oběh 
zboží 

Velké množství kanban 
karet  

Pracné roztřídění karet 

Nedostatek info. o 
spotřebě = žádný 
požadavek na doplnění 
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Fungování supermarketu je znázorněno na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5. Fungování supermarketu. [28] 

Dalším krokem k úspěšné aplikaci metody kanban nejen v supermarketu je i zavedení 

pravidelné dopravy. 

Zavedení pravidelné dopravy – tento krok lze přirovnat k tzv. milkrunů pocházejících 

z USA. Tato inspirace pochází z pravidelného rozvozu mléka do domácností, kdy každé 

ráno jsou prázdné láhve od mléka nahrazený plnými. 

Tato inspirace se uplatňuje i v supermarketech, kdy prázdné přepravky jsou nahrazeny 

plnými přepravkami a prázdné přepravky jsou přepraveny na určité místo, kde dochází 

k jejich dalšímu naplnění. 

 

Výměna prázdných přepravek za plné by měla probíhat v intervalu 1:1. 

Interval jízd tzv. milkrunů, by měl vždy odpovídat potřebám jednotlivých míst spotřeby. 

Externí milkruny jezdí v denních případně v půldenních intervalech, dle objemu 

odebíraného zboží a interní milkruny bývají často v intervalu hodin. 

Pro každý milkrun musí být vytvořen jízdní řád s odlišením dob jízdy, nakládky a 

vykládky na jednotlivých zastávkách. Při nedodržení jízdního řádu na základě zjištěných 

odchylek by měla být zavedena nápravná opatření. 
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Příkladem zavedení metody kanban je polská Lear Corporation Poland v Jaroslawi, která 

se specializuje na elektronické a elektromechanické produkty, automobilové komponenty  

a průmyslové a zemědělské produkty. 

Od projektu v Jaroslawi vrcholový management Learu očekává výrazné snížení 

skladových zásob, dramatický pokles chybovosti, zlepšení kvality dodávek a štíhlé 

zásobování výroby s minimální meziskladovou zásobou. Tento způsob doplňování do 

výroby bude zajištěn elektronickým Kanbanem. Při vyskladňování zboží do výroby a při 

expedici bude dodržena kontrola FIFO a zajištěna zpětná dohledatelnost. 

Zaměstnanci ve skladě a řídící pracovníci budou mít k dispozici aktuální informace  

o procesech v podnikovém informačním systému ERP.              [31] 

Dalším způsobem jak firmy mohou zlepšit výrobu, je použití koncepce štíhle výroby podle 

společnosti Toyota, která  postupně pronikla nejen do průmyslových oblastí. 

4.4 Štíhlý podnik a metoda štíhlé výroby 

 

Plánování a řízení výroby je zaměřeno na vysokou efektivitu pracovišť, ale v poslední 

době se však stále víc zaměřuje na zákazníka. Proto vznikla nová filozofie řízení výroby 

zaměřena na efektivitu činností, která je označována jako filozofie štíhlé výroby a sní 

označení „štíhlá společnost“. 

 

Hlavní myšlenkou štíhlých společností je, že nepřichází s novým obchodním modelem  

a ani nenutí firmy k zavádění nových metod. Štíhlý podnik je v podstatě to, že nejenom 

výrobní procesy jsou „štíhlé“, ale jakýkoliv proces ve výrobě. Příkladem je tzn. „štíhlý 

vývoj“, kdy vývojové projekty netrvají tři roky a déle, ale podnik je schopný tento vývoj 

zrychlit a zefektivnit. Součástí tzv. štíhlého podniku je štíhlá výroba. 

Definice štíhlé výroby podle knihy „Štíhlý a inovativní podnik“ od Košturiaka J. a Frohlíka 

Z. zní: 

 „Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na 

snižování nákladů, přes nekompromisní úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému 

dni ve výrobě patří principy Kaizen, analýza toků a systémy kanban. Toto úsilí vtahuje do 

změn všechny pracovníky podniku – od vrcholového managementu až po pracovníky ve 

výrobě.“                   [15] 
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Štíhlá výroba se především zaměřuje na odstraňování plýtvání ve všech částech výroby, 

tzn. od kontaktu se zákazníkem a převzetí jeho požadavku, přes dodavatelské sítě, samotný 

výrobní proces, až po předání hotového výrobku a to vše způsobem flexibilním, 

hospodárným, ale zároveň i s ohledem na potřebu zákazníka. 

 

Štíhlou výrobou se rozumí dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné, dělat je správně 

hned napoprvé, s nižšími náklady a prosazovat je rychleji než konkurence.To znamená 

dělat jen to co po nás požaduje zákazník.  

 

Tato metoda přináší možnost vydělat rychleji více peněz a s menším úsilím. 

Štíhlou metodu výroby můžeme přirovnat ke skládačce např. puzzle, kterou je nutné 

poskládat tak, aby v konečném důsledku řešila zvyšování přidané hodnoty a eliminaci 

plýtvání. 

Při zavádění štíhlé výroby do podniku je důležité definovat si co vlastně očekáváme  

od štíhlého podniku. Poté je třeba udělat audit výrobních procesů, kde popíšeme stav  

ve kterém se firma nachází. Po auditu je důležité definovat si určité „stavební kameny“  

a prvky štíhlé výroby. 

Existují dvě možnosti jak zavádět štíhlou výrobu. Buď si vytipujeme produkt, u kterého 

zmapujeme materiálový tok a provedeme optimalizaci celého výrobního toku produktu, 

nebo si definujeme „stavební kameny, které chce firma rozvíjet. Stavebními kameny se 

například rozumí metoda 5S, nebo SMED. Cílem metody 5S je zlepšit v organizaci 

pracovní prostředí a tím i kvalitu. Přístup je hlavně založený na zvýšení samostatnosti 

zaměstnanců na týmové práci a vedení lidí. Označení 5S je tvořeno z pěti japonských slov. 

� Seiri = organization  – pořádek na pracovišti, 

� Seiton = neatness – uspořádání, 

� Seiso = clearing – udržování pořádku, 

� Seikutsu = standardization – standardizace, 

� Shitsuke = discipline – zaškolení. 
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SMED – Single Minute Exchange of Dies v českém překladu znamená něco jako výměna 

nástroje během jedné minuty. Hlavním cílem této metody je snížení času potřebného pro 

nastavení a seřazení strojů z řádu několika hodin na minuty. Tato metodika byla vyvinutá 

v Japonsku, a jeho zakladatel Shigeo Shingo prokázal efektivitu v mnoha různých odvětví 

průmyslu. 

SWOT analýza Štíhlé výroby: 

 

zdroj: vlastní 

Příkladem Štíhlé výroby je společnost Miele, která je nejvýznamnějším výrobcem přístrojů 

pro domácnost, která produkuje kvalitní a vysoce spolehlivé pračky, myčky a vestavěné 

kuchyňské přístroje. 

Rozrůstající se výroba v české pobočce s sebou nese i požadavky na neustálé zlepšování  

a zdokonalování výrobních a logistických procesů. Jelikož již běžné prostředky nepostačují 

a je složité procesy uřídit, rozhodlo se vedení společnosti odstartovat projekt zavedení 

plánovacího modulu. Plánovací modul je součástí systému DCI MySite což je on-line 

řízení toku materiálových zásob v řetězci podniku od plzeňské společnosti Aimtec, která je 

úspěšnou technologickou a poradenskou firmou se zaměřením na prodej softwarových 

služeb, dodávající know-how a produkty v oblasti informačních systémů. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Zvýšení konkurenceschopnosti 
• Vyrovnaná výroba 
• Omezení plýtvání 
• Neustále zlepšování 

• Týmová práce 
• Zapojení a motivování pracovníků 
• Rozšíření firmy 
• Zvyšování produkce 

• Nutnost zapojit všechny zaměstnance 
• Nutnost neustále motivace 

• Náročná implementace 
• Překonat zaběhnuté postupy 
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Pro společnost Miele je plánovací modul upraven ve spolupráci se zaměstnanci této firmy 

o funkci vyrovnávání výroby, což je základním principem TPS - Toyota Production 

Systém. Tato metoda byla vyvinutá ve společnosti Toyota. Výsledkem je štíhlá JIT výroba, 

kdy vznikají nezbytné výrobky v potřebném množství a v potřebný čas.  

Management se při své práci velice inspiruje těmito štíhlými principy, které využívá  

v řízení a plánování výroby, podobně jak tomu je u automobilových dodavatelů. Plánovací 

modul umožní udržet vyhlazenou výrobu i při požadavku přímého zásobování jednotlivých 

zemí. Novelizace je v Miele chápána jako klíčová podmínka udržení efektivity výroby  

a zachování štíhlého toku materiálu a výrobků, a proto je systémová podpora plánování 

dalším krokem k vyšší efektivitě. 

Nasazený software výrazně usnadní a podpoří přípravu a organizaci montáže spotřebičů  

v této úspěšné pobočce skupiny a podpoří tak filozofii štíhlých principů (např. využití 

kanbanu), kterou vedení firmy uplatňuje při řízení podnikových procesů.                       [30] 

Pro potřeby plánování výroby a řízení zásobování byly vyvinuty počítačově podporované 

systémy. Přes dokonalost programů a technických prostředků není přínos počítačových 

systémů pro plánování časového průběhu výrobního procesu výrazný. Odhaduje se, že 

dobrý počítačový systém představuje pouze jen 10 % úspěchu, protože na výsledku se  

z  90 % podílejí lidé.  

 

Existuje celá řada softwarových systému, které mohou být pro určitý podnik a výrobu 

zcela potřebné, ale záleží jen na výrobci, který systém zvolí a zda  mu přinese očekávaný 

užitek. 

a) MRP I ( Material Requirements Planning ) 

Systém MRP je počítačový informační systém, který na základě hlavního programu 

výroby, kusovníku výrobku (seznam materiálu, surovin a součástí potřebných k výrobě), 

průběžných dob výroby a stavu zásob určuje, kolik čeho a v jakém termínu, a na jakém 

pracovišti máme vyrobit nebo provést. 

MRP vychází s informací, které nemusí být vždy přesné a proto nezajišťuje dostatečně 

plynulou a bezproblémovou výrobu. 
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Výhody a nevýhody systému MRP: 

 

 

zdroj: vlastní 

 

Tento systém je vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu, kdy se vyrábějí v delším 

výrobním čase výrobky složené ze součástí a dílů.  

 

Další vývoj přináší nové alternativy MRP označované jako MRP II. 

b) MRP II ( Material  Resource Planning )  

MRP II nebo-li plánování výrobních zdrojů rozšiřuje použití na další funkce materiálového 

hospodářství jako je nákup, finance a vývoj, tak aby byla zajištěna celková koordinace. 

Hlavním cílem MRP II je maximální využití kapacit, zdrojů a plnění dodávek. 

 

Ve zjednodušené podobě software systému shromáždí na určený plánovací horizont 

objednávky zákazníků, doplní je o další požadavky a pomocí databáze obsahující například 

pracovní postupy, technologické předpisy, kusovníky atd. rozepíše centrálně úkoly na 

časové úseky a pracoviště. 

 

 

Výhody Nevýhody 

• Pořádek v technickém normování, 
 
• Důsledný controlling, 
 
• Volná vazba na strategický plán. 

• Nízká podpora rozhodování při  
   nedostatku zdrojů, 
 
• Nepružnost systému, 
 
• Obtížné přizpůsobování typu 
   výroby, 
 
• Drahé systémy, dlouhá  
   implementace 
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schéma koncepce MRP II.              [35] 

MRP II je vhodné použít při výrobě orientované na složité struktury výrobku, na 

zakázkovou, kusovou, malosériovou i sériovou výrobu. 

Srovnání koncepcí MRP II a JIT.                [35] 

 

Charakteristika MRP II JIT 

Zásoby Ochrana před chybami, 

 výpadkem výroby. 

Snaha zásoby nemít. 

Velikost dávky Optimalizace fixních 

 nákladů a nákladů 

 na přepravu. 

Malá dávka, vyrábí se jen to 

co bude okamžitě odebráno. 

Kvalita Zaměřeno na stanovenou 

 toleranci. 

Neustálé řízení jakosti. 

Nástroje Hl. plán výroby, kusovníky, 

 stav zásob na skladě. 

Hl. plán výroby, KANBAN. 

Přístup ke změně Pasivní-konzervuje výchozí 

 stav. 

Aktivní-motivuje 

k neustálému 

zdokonalování. 

Zaměření Plánování a řízení. Odstranění plýtvání, 

 neustálé zdokonalování.  

Plánování hospo. výsledku 

Plánování prodeje 

Plánování výroby 

Hl. výrobní plánování 

Plánování spotřeby materiálu MRP  

Rozvrhování kapacit 

Operativní řízení výroby 

 

 

Dílenský mistr, 
vedoucí směny 

Management 
výrobního provozu 

Vrcholový 
management 
podniku 

Plánovaný zisk 

Hrubý výr. plán 
finálních produktů 

Plánování zakázky a 
objednávky 

Realizace a zpětná 
hlášení zakázek 
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� 

 

Po rozšíření systému MRP II se hovoří o systému ERP. 

c) ERP systém ( Enterprise Resource Planning ) 

Tento systém je zaměřený na plánování podnikových zdrojů, a na zvýšení efektivity 

daných procesů. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, prodej, účetnictví  

a správu majetku. 

 Systémy ERP jsou založeny na systému MRP, ale přibyly integrované funkce pro správu 

zakázek, materiálového hospodářství, nákup atd. Vše je však koordinované přes systém 

MRP. 

Systém ERP pokrývá procesy jako je například vytváření a udržování poptávky, zavádění 

nových výrobků a procesů apod. 

ERP systém je vhodný téměř pro všechny firmy – od menších, přes středně velké až po 

korporace. 

 

ERP systém přináší řadu výhod jako je například: 

� zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů, 

� zrychlení výstupu pro vedení firmy, 

� centralizace dat a snížení chybovosti. 

  V konečném důsledku systém ERP zvyšuje flexibilitu, takže i konkurenceschopnost.  

d) TOC ( Theory of Constrain ) 

TOC je z anglické zkratky přeložena jako teorie omezení, která navrhuje takové řízení 

výroby, které uplatňuje dlouhodobé dosahování zisku. Pro výrobu to znamená zvyšovat 

výrobní výkon a snižovat zásoby a provozní náklady. 

 

TOC rozlišuje výrobní zdroje, které jsou úzkými místy a výrobní zdroje, které úzkými 

místy nejsou, kterým se více zabývá systém OPT ( Optimized Production Technology). 

Úzkým místem rozumíme například stroj s nedostatečnou kapacitou, nepružný pracovník, 

chybějící materiál nebo výpadek energie, kdy vzniká časová ztráta. 
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TOC se proto soustřeďuje na úzká místa a dosažení stoprocentního využití. Proto se snaží 

tyto místa identifikovat a určit opatření. Tím se dosáhne maximální propustnosti úzkého 

místa v celém systému. 

4.5 Další uplatnění efektivnosti 

 

Současná ekonomická situace, ať už se dotkla podniků v různých odvětvích více či méně 

klade důraz na úsporu nákladů a efektivní vynaložení prostředků. Efektivitu lze porovnávat 

a měřit ve všech odvětvích lidské činnosti, jako například vzdělávání zaměstnanců, využití 

strojů, investic nebo pracovní síly.  

 

Cílem každé prosperující firmy je efektivní vynaložení investic, tak aby investor dosáhl co 

nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím.  

 

Příklad na porovnání efektivnosti investic : 

 

Firma má kapitál 100 tisíc korun a chce ho investovat na 5 let. Budeme porovnávat dvě 

varianty v časovém horizontu 5-ti let. 

 

Použitý vzorec: Čistý potencionální výnos• pravděpodobnost – náklady = čistý zisk 

 

Varianta A – potencionální výnos 5 % při pravděpodobnosti 90 %, kdy celková práce bude 

oceněna na 2 000 korun. 

Varianta B – potencionální výnos 10 % při pravděpodobnosti 70 %, kdy práce bude 

oceněná na 6 000 korun za rok. 

Řešení: 

Varianta A: 

5%• 5 let – 100 000 Kč = 27  628 Kč (čistý potencionální výnos) 

27 628 Kč • 90% - 2 000 Kč = 22 865 Kč 

Varianta B: 

10%• 5 let – 100 000 Kč = 61 051 Kč (čistý potencionální výnos) 

61 051 Kč • 70% - 30 000 Kč= 12 736 Kč 

 

V tomto příkladu se jako efektivnější jeví první varianta.  
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V horizontu 10-ti let: 

 

Řešení: 

Varianta A: 

5%•10 let  – 1 000 000 Kč = 628 895 Kč (čistý potencionální výnos) 

628 895 Kč • 90% - 2 000 Kč= 564 005 Kč 

Varianta B: 

10%•10 let – 1 000 000 Kč = 1  593  742 Kč (čistý potencionální výnos) 

1 593  742 Kč • 70% - 60 000 Kč=1 055 619 Kč 

 

Když jsme v příkladu pozměnili parametry a plánovali investici na dobu 10-ti let a navýšili 

kapitál na 1 000 000 Kč pak vychází efektivněji varianta druhá. 

 

Pro každého investora může být efektivní jiná varianta, jiná strategie, v závislosti na výši 

kapitálu, délce investičního horizontu, nebo úrovni zkušeností. 

 

Na příkladu lze ukázat, jak je chápán pojem efektivnost a v čem se uplatňuje. 

Efektivnosti podnik můžeme dosáhnout například i inovací. 

 

Efektivnost inovace: 

 

Příkladem je větší efektivita v elektroerozivním řezání pro strojírenský průmysl. Touto 

problematikou se zabývá Technický týdeník. 

Elektroerozivní řezání je řezání, kdy pracovním nástrojem je mosazný drátek o průměru 

0,25 mm. Tuto metodu lze použít jen u elektrovodivých materiálu např. kalené  

či tvrdokovové části různých nástrojů. 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přinesl v oboru elektroeroze řadu novinek. 

Hlavním úkolem byla snaha pomoci uživatelům elektoerozivních strojů FANUC Alpha iD 

obr. 5.1, dosáhnout vyšší efektivitu výroby při minimalizaci nákladů a snížením spotřeby 

energie.                    [34] 
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Obr. 5.1. elektroerozivní řezačka FANUC Alpha iD.        [34] 

Důležitým krokem byla inovace, což je v tomto případě nový generátor pulzů AI-2. 

Generátor je srdcem každého elektroerozivního stroje, mozek tvoří řídící systém. 

 

Aby tato dvě určující centra spolu úzce komunikovala, je nutný adekvátní přenos dat mezi 

nimi. Poslední inovace u stroje FANUC Alpha iD umožňují operátorovi stroje lepší 

grafickou orientaci ve výběru řezných podmínek na dotykové obrazovce řídícího systému 

drátovky. To vede ke snazšímu programování řezných podmínek. Zobrazeny jsou všechny 

položky a výběr řezných podmínek je tak možný jedním dotykem.                                 [34] 

 

Další možností inovace je vylepšený systém automatického navlékání drátu. Navlékání 

drátu pod vodou je spolehlivější než nevolném prostoru. Vlivem inovace se zlepšila 

specifikace výšky navlékání pod hladinou, která se zvedla u stroje až na 200 mm a na 150 

mm při opravě po přetržení drátu ve vyřezané drážce.              [34] 

 

Efektivnost v úspoře energie: 

Jednou z cest, jak dosáhnout úspor, je průběžný monitoring spotřeby v reálném čase u 

všech klíčových komponent stroje. V případě elektroerozivního řezání se jedná o 

monitorování spotřeby generátoru, servopohonů, pump, řídicího systému a chlazení. Řídící 

jednotka respektive dotyková obrazovka obr. 5.3., dává dokonalý přehled o momentální 

energetické náročnosti komponent i celého systému v reálném čase.  
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Jednotlivé agregáty stroje mohou přejít do úsporného režimu, během něhož mají minimální 

požadavky na napájení, do plného provozu se „probudí“ prakticky okamžitě.          [34] 

 

Obr. 5.3. Monitorování spotřeby elektrické energie na obrazovce.           [34] 

 

Každý podnik řeší efektivnost jinou cestou, která vychází z praktických zkušeností daného 

podniku, a to jak z přizpůsobování technologických postupů, tak z obměňování strojového 

parku, nebo nákupem nových technologií. Každá firma má své silné stránky, které by měla 

umět využít, ale také slabé stránky, které se snaží odstranit díky inovacím a novým 

technologiím.  

4.6 Zhodnocení jednotlivých metod z mého pohledu 

JIT: 

Metoda JIT je výhodná pro firmy, kde se vyrábí stejné výrobky, stejnými technologiemi a 

výrobce má jistotu vysoké kvality dodaného zboží, kterou garantuje dodavatel, tím se sníží 

výrobní čas o jinak nutnou kontrolu kvality. 

Výhody a nevýhody metody JIT jsou popsány v kapitole 4.2, kde jsem jako příklad uvedla 

firmu Robert Bosh, spol. s.r.o., která tuto metodu aplikovala. 

 

KANBAN: 

Metoda KANBAN představuje další možnost řízení zásob. Předpokladem zavedení této 

metody do výroby je stejně jako u JIT dodávání výrobků v krátkých a pravidelných 

časových intervalech. Naproti tomu musí být logistika v celém výrobním procesu detailně 

propracována a také jsou kladeny vysoké nároky na dobré proškolení všech pracovníků. 
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Proto bych doporučila firmám zavádějící nebo již uplatňující tuto metodu striktně 

dodržovat technologické postupy a dbát na pravidelné proškolování pracovníků.  

Metoda Kanban je v kapitole 4.3. vysvětlená na konkrétní firmě a jsou zde popsány 

výhody a nevýhody tohoto systému. 

 

Štíhlá výroba: 

Zatím co metody KANBAN a JIT mají za cíl minimalizaci zásob a pravidelné dodávky, 

štíhlá výroba se týká výroby jako celku tzn. co nejvíce zjednodušit plýtvání ve všech 

činnostech firmy, ať už v nevyhovujících technických postupech, tak i v někdy zbytečné  

a nepřehledné administrativě. 

I tato metoda je popsána v konkrétní firmě. 

 

Důležité pro dobrou aplikaci těchto metod je dobře proškolený personál a propojení 

firemních počítačů do počítačové sítě, kde budou veškeré informace na jednom místě  

a budou pravidelně aktualizované, což celkově zjednoduší a zpřehlední administrativu. 
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5 ZÁVĚR 

 
V současné době se firmy musejí vypořádat nejen s vysokou mírou konkurence  

na globálním trhu, ale také s problémy, které vznikly díky hospodářské krizi. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit výrobu jako celek, nalezení efektivnosti pro 

podniky a uplatnění některých softwarových systému ve výrobě. 

 

Současná ekonomická krize vybízí podniky ke změnám. Tlak na neustále snižování zásob 

a s tím spojené snižování výrobních nákladů se dostává stále více do popředí, kde 

skladování a nutnost držení alespoň určitého množství zásob ovlivňuje 

konkurenceschopnost firmy. Proto jsou firmy nuceny investovat do inovací a případně do 

zavádění metod KANBAN, JIT, nebo do softwarových programů. 

Neexistuje průmyslový podnik, kde by se například štíhlá výroba nedala zavést. 

V současné době tvoří trend dodavatelé automobilového průmyslu, kteří jsou tlačeni do JIT 

dodávek, ale v pozadí se objevuje i potravinářský, strojní a stavební průmysl, kde je 

zaváděna nejenom štíhlá výroba. 

Zavádění těchto metod podnikům přináší jak návratnost investic a zkrácení výrobních časů, 

tak zvýšení efektivnosti výroby jako celku. Samozřejmě, že i bez těchto metod lze také 

podnikat, ale jen na úrovni malých podniků nebo rodinných firem. Pokud se ovšem jedná  

o firmy střední nebo velké, troufám si říct, že bez těchto moderních metod řízení výroby, 

bychom v této době dosahovali  podprůměrných výdělků a daná firma by jen přežívala. 

Z dlouhodobého pohledu by její pozice na trhu byla neudržitelná. Pro firmy je důležité 

sledovat nové trendy, postupy a začleňovat je do výroby. Jen tím podnik může dosáhnout 

nižších výrobních časů, vyšších zisků i vyšší produkce, ale také vyšší kvality, která je 

v dnešní době stejně důležitá, ne-li důležitější než samotná „cena“. 

Zatím co v dřívějších dobách šlo jen o to vyrábět, v dnešní době bychom s tímto postojem 

už nebyli schopni obstát na trhu. Vývoj ve všech oblastech lidské činnosti jde nezadržitelně 

kupředu a sním i nové technologie, které hrají v dnešních firmách hlavní roli. Firmy by se 

měly nejen zaměřit na samotnou výrobu, ale i na proškolování personálu a jejich 

jazykovou vybavenost, která je čím dál tím potřebnější při obchodování na globálním trhu. 
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