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ABSTRAKT 

Aplikace vybraných nástrojů managementu kvality pro časové plánování výroby 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu procesu výroby filtru ve společnosti 

Weppler – Filter s.r.o. Pozornost je věnována především na časové rozpracování výroby a na 

možnost co nejvíce zefektivnit výrobu, popřípadě ušetřit náklady s tím spojené. Pomocí 

vybraných nástrojů managementu kvality pro časové plánování byl proces zanalyzován. Poté 

byly vyhodnoceny možnosti zlepšení. V první části práce jsou zpracovány teoretická 

východiska dané problematiky. V následující části je představena společnost Weppler – Filter 

s.r.o. Třetí část je věnována podrobnému popisu výroby filtru. V praktické části jsou 

aplikovány nástroje plánování. 

Klíčová slova: Časové plánování, management kvality, síťový graf, vývojový diagram, 

Ganttův diagram, časové rezervy. 

 

 

ABSTRACT 

Aplication of Selected Quality Management Tools for Scheduling Production 

 This bachelor thesis is aimed at analyzing the production process at Weppler - Filter 

Ltd. Attention is focused on the scheduling production and opportunity as possible to 

streamline production or save costs associated with it. With selected quality management 

tools for the scheduling process was analyzed. Were then evaluated options for improving. In 

the first part are the theoretical background of the issue. Weppler Filter, Ltd. is presented in 

the following part. The third part is devoted to a detailed description of the filter production. 

Planning tools are applied in the practical part. 

Keywords: Sheduling Process, Quality Management, Arrow Diagram, Flow Chart, Gantt 

Diagram, Time Reservs.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CPM  (Critical Path Method) – Metoda kritické cesty 

MPM  (Metra Potential Method) – Metoda měření potenciálu 

PERT  (Program Evaluation and Review Technique) 

EMS  (Environment Management Systém) – Management systému životního  

  prostředí 

CNC  Řídící systémy pro obráběcí a tvářecí stroje 

DIN  (Deutsche Industrie-norm) – německá národní norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 

EUR  Jednotná evropská měna 

ID  Identifikační štítek  
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Úvod 

 Po celosvětové hospodářské krizi, která nastala v minulých letech, je momentálně 

období recese. Podniky na celém světě se snaží ušetřit ve všech stupních výroby. Jednou 

z možností, jak ušetřit, je aplikovat nástroje managementu kvality. 

 Nástroje managementu kvality jsou mnohá léta používána k efektivnímu řízení 

kvality, ale bohužel v oblasti českých podniků stále nenašli takové docenění jako ve světě. 

Nejdůležitější vlastností těchto nástrojů je možnost grafického zpracování, které je přínosem, 

jak v hledání příčin problémů, tak v nacházení nových námětů, které by nebylo možno 

vyslovit při běžné diskuzi. Pomocí nástrojů managementu kvality je možné plánovat procesy 

ve všech odvětvích průmyslu. Ve většině případů, které se týkající těchto nástrojů, je 

zapotřebí týmové práce. 

 Síťový graf je jedním z nástrojů managementu kvality, které se využívají pro časové 

plánování. Pomocí síťového grafu je možné graficky popsat návaznost činností, které 

v procesu probíhají.  Dalším nástrojem managementu kvality, který je možno využít, je 

postupový diagram, který se obecně využívá ke grafickému znázornění různých procesů. 

 Ganttův diagram, který je využit v této práci, je používán jako časový harmonogram a 

je označován jako výstup pro síťový graf. 

 Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci vybraných nástrojů managementu kvality 

pro časové plánování výroby. Pomocí časového plánování je možno zefektivnit proces výroby 

a tím ho i zlevnit. Jak se říká „Čas jsou peníze“. Nástrojem, který je využit k analýze se 

nazývá síťový graf. 

 Primární část práce se zabývá teoretickými východisky dané problematiky, 

představením společnosti a podrobným popisem výroby filtru. 

 V sekundární, praktické, části jsou využity nástroje managementu kvality k analýze 

procesu výroby. 

 Cílem práce je zanalyzovat proces výroby filtru ve společnosti Weppler – Filter s.r.o. a 

popřípadě navrhnout změny v procesu výroby. Změny například v časovém rozvržení procesu 

výroby, nebo v posloupnosti jednotlivých činností, jež se v procesu vyskytují.  
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 
 Při práci na dané problematice jsou využity 3 vybrané nástroje managementu kvality. 

Prvním je vývojový (postupový) diagram, nástroj zařazen do skupiny sedmi základních 

nástrojů managementu jakosti. Dále síťový graf, který patří do skupiny sedmi nových nástrojů 

managementu jakosti a je využit také jeho grafický výstup nazývaný Ganttův diagram. 

 V této kapitole bude pozornost věnována teoretickým východiskům právě těchto tří 

nástrojů, využitých k časovému plánování výroby. 

1.1 Vývojový (postupový) diagram 

 V dnešní době je spousta procesů velmi složitých. Jednotlivé činnosti mohou probíhat 

paralelně či následně, také je možné různé větvení, zpětné vazby, různé požadavky na vstupy 

a výstupy. Vývojový diagram slouží jako univerzální popis právě těchto složitých procesů. 

Jde o konečný orientovaný graf s jedním začátkem a jedním koncem [2]. 

 Vývojové diagramy jsou velmi užitečné při [1]: 

• Vysvětlování procesu zákazníkům nebo uživatelům při prokazování jakosti, 

• objasňování vazeb mezi činnostmi procesu novým pracovníkům, 

• srovnávání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

 Symbolika používaná při tvorbě vývojových diagramů a jejich význam je uveden na 

Obr. 1. 

Symbol Význam 

 Rozhodovací proces, vždy jeden vstup a jen dva 

výstupy 

 Subproces popsaný v jiném diagramu 

 Začátek nebo konec procesu 

 Výkon operace, činnost 

 Dokument 

 Spojka, přechod na jinou část nebo pokračování 

vývojového diagramu 

 

Obr. 1 Symboly používané při tvorbě vývojových diagramů a jejich význam 

Ano Ne 
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1.1.1 Typy vývojových diagramů 

Vývojové diagramy je možno rozdělit na 3 základní typy [1]: 

• Lineární vývojový diagram – viz obrázek 2a, 

• vývojový diagram vstup/výstup – viz obrázek 2b, 

• integrovaný vývojový diagram – jenž je ze všech tří typů nejkomplexnější, viz Obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Příklad a) lineárního vývojového diagramu, b) vývojového diagramu vstup/výstup 

 

Tým konstruktérů Vedoucí konstruktér Sekretářka 

   

 

Obr. 3 Příklad integrovaného vývojového diagramu 
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1.2 Síťový graf 

 Při vypracování následující části jsou využity informace z literárních odkazů [1] a [2]. 

 Síťový graf nachází uplatnění v řadě oblastí managementu jakosti. Je cenným 

nástrojem například při zpracování projektů vývoje nových produktů, projektů zlepšování 

jakosti, projektů zavádění systémů managementu, při synchronizaci těchto plánů s ostatními 

aktivitami managementu jakosti apod. 

 Síťový graf znázorňuje průběh procesu složeného z řady činností v různých časových 

návaznostech. Umožní tyto činnosti uspořádat do logického sledu, znázornit jejich vzájemné 

souvislosti, odhalit nepotřebné činnosti, najít místa časových prostojů a stanovit optimální 

harmonogram procesu. Při zpracování síťového grafu se získávají důležité podklady pro 

stanovení vhodných opatření pro zkrácení celkové doby trvání procesu, pro rychlé posouzení 

vlivu zpoždění jednotlivých činností na časový harmonogram a v případě jakýchkoliv změn 

dob trvání činností pro operativní úpravy harmonogramu. Užitečnost tohoto nástroje roste 

úměrně s počtem dílčích činností, které je třeba pro dosažení konečného cíle provést. 

 

 Každý síťový graf je složen z jednotlivých prvků, kterými jsou [3]: 

• činnosti – představují procesy s popisem začátku a konce, 

• vazby – zobrazují závislost mezi činnostmi, 

• časová kvantifikace – udává dobu trvání dílčích činností a nejdříve a nejpozději možné 

začátky a konce činností, 

• rezervy – zobrazují časové rezervy mezi navazujícími činnostmi. 

 Síťové grafy se konstruují na základě uzlů a šipek (hran) a sled činností směrem k cíli 

je uspořádán ve větvích. 

 

 Podle tohoto principu jsou členěny síťové grafy do dvou základních skupin [3]: 

• Síťové grafy uzlově orientované – uspořádání činností na základě uzlů – metoda 

MPM (Metra Potential Method2) 

• Síťové grafy hranově orientované – uspořádání činností na základě šipek – metoda 

CPM (Critical Path Method), metoda PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) 
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1.2.1 Hranově orientovaný síťový graf 

 Hranově orientovanému síťovému grafu je věnována pozornost, protože bude dále 

zpracováván v praktické části práce. 

 Hranově orientované síťové grafy patří mezi nejčastěji využívané. V tomto typu 

síťového grafu je činnost projektu vyjádřena hranou grafu, popsanou například (i,j), kde i je 

výchozí uzel a j koncový uzel hrany. Uzel představuje okamžik zahájení či ukončení jedné či 

více činností. Činnost je tedy popsána orientovanou hranou grafu, která vede z uzlu i do uzlu 

j. Na Obr. 4 je zobrazeno typické grafické vyjádření segmentu síťového grafu [3]. 

 Pro uzly platí [3]: 

• Každý síťový graf obsahuje konečný počet uzlů, z nichž jeden je uzlem výchozím a 

jeden uzlem koncovým. 

• Do každého uzlu některé činnosti vstupují a jiné z něho vystupují (s výjimkou 

výchozího a koncového uzlu). 

• Činnost, která z libovolného uzlu vystupuje, může být zahájena v okamžiku, kdy jsou 

ukončeny činnosti, které do uzlu vstupují. Tím je vyjádřena a zabezpečena logická 

návaznost činností síťového grafu.   

 

Obr. 4 Příklad grafického vyjádření segmentu hranově orientovaného síťového grafu [3] 

 Uzel, do kterého žádná činnost nevstupuje, představuje počáteční uzel sítě a uzel, 

z něhož žádná činnost nevystupuje, je konečným uzlem sítě. V případě paralelních činností je 

někdy pro jednoznačnou identifikaci činností třeba do síťového grafu zařadit tzv. fiktivní 



 

13 
 

činnosti (v síťovém grafu označovány čárkovaně), které nespotřebovávají žádný čas. Je to 

z toho důvodu, že činnosti mohou mít společný začátek nebo konec, ale nikdy tomu nesmí být 

současně [9]. 

 Pro jednotlivé dílčí činnosti v síťovém grafu se stanoví doba jejich trvání (tij), to se 

nejčastěji provádí v týmech. Tyto doby mohou být normovány nebo se musí odhadnout na 

základě názorů členů týmu [1]. 

 Po stanovení doby trvání všech činností se v síťovém grafu provádějí výpočty, jejichž 

cílem je u každé činnosti stanovit [1]: 

a) Nejdříve možný začátek (ZMij) – čas, kdy nejdříve může být činnost (i,j) zahájena. 

b) Nejpozději přípustný začátek (ZPij) – čas, kdy nejpozději musí být činnost (i,j) 

zahájena, jestliže projekt má být dokončen podle plánu. 

c) Nejdříve možný konec (KMij) – čas, kdy nejdříve může být činnost (i,j) ukončena. 

d) Nejpozději přípustný konec (KPij) – čas, kdy nejpozději musí být činnost (i,j) 

ukončena, jestliže projekt má být dokončen podle plánu. 

 Uzly v síťovém grafu se rozdělí na tři části, tak, aby do nich bylo možné 

zaznamenávat číslo uzlu (i), nejdřívější čas uzlu (TMi) a nejpozdější čas uzlu (TPi). Struktura 

údajů uváděných v síťovém grafu je znázorněna na Obr. 5 [1]. 

Obr. 5 Záznamy údajů v síťovém grafu [1] 

  

Při výpočtech se vychází z počátečního uzlu sítě, u něhož se v relativním vyjádření 

času pokládá: 

 TM1 = ZM1j = 0 (1) 
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 Po jednotlivých činnostech (spojnicích) se postupuje k následujícím uzlům, přičemž se 

vždy vypočítá nejdříve možný konec každé činnosti dle vztahu: 

 

 KMij = TMi + tij, (2) 

kde tij – je doba trvání činnosti (i,j). 

  

Dále se stanoví čas, kdy mohou být nejdříve zahájeny činnosti, jež u konkrétního uzlu 

vycházejí. Tento čas se značí jako nejdřívější čas daného uzlu. Stanoví se jako maximální 

hodnota nejdříve možných konců všech činností končících v daném uzlu dle vztahu: 

 

 TMj =  (3) 

 Hodnoty nejdřívějšího času uzlu se využívá pro další výpočty, protože představuje 

nejdříve možné začátky všech činností, jež z daného uzlu vycházejí: 

 

 ZMjk = TMj (4) 

  

Stejným způsobem se pokračuje ve výpočtech ve všech dalších uzlech až do dosažení 

konečného uzlu sítě. 

 Nejpozději přípustné konce a nejpozději přípustné začátky činností se počítají 

v opačném směru. Začíná se u konečného uzlu a ve směru k počátečnímu uzlu se nejpozději 

přípustné začátky činností počítají dle vztahu: 

 

 ZPij = TPj - tij (5) 

  

Podle nejpozději přípustných začátků všech činností vycházejících z daného uzlu se 

pak počítá nejpozdější čas uzlu: 

 

 TPi =  (6) 

  

Hodnoty nejpozdějších časů uzlů odpovídají hodnotám nejpozději přípustného konce 

všech činností, které do uzlu vstupují: 
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 KPij = TPj (7) 

 Příklad hranově orientovaného síťového grafu je uveden na Obr. 6.   

 

Obr. 6 Příklad hranově orientovaného síťového grafu [3] 

 

1.2.1.1 Metoda CPM 

 Při zpracování této části, která je zaměřena na metodu kritické cesty, jsou využity 

literární odkazy [1] [5] [6]. 

 Metoda CPM (Critical Path Method) neboli metoda kritické cesty patří mezi nejstarší 

techniky síťového plánování. Šipky představují jednotlivé činnosti a uzly tyto činnosti spojují. 

Uzly vyjadřují čas zahájení či ukončení jedné nebo i několika činností. Každá činnost má 

pevně stanovený nutný čas trvání a sled. Metoda předpokládá, že je známa doba trvání 

činností a následující činnost tak může začít až po skončení předcházející. V síťovém grafu 

jsou konstruovány fiktivní činnosti s nulovou dobou trvání. Tyto činnosti spojují jednotlivé 

větve a tím umožňují plynulý sled činností. 

 Za kritickou cestu je považována časově nejdelší větev tzv. cesta bez časové rezervy, 

ostatní mohou vykazovat časové rezervy. Pro činnosti, které leží na kritické cestě, tedy 

kritické činnosti platí, že jejich nejdříve možný začátek je současně nejpozději přípustným 
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začátkem a nejdříve možný konec je zároveň i nejpozději přípustným koncem. Pokud dojde k 

opoždění kterékoliv činnosti, pak to znamená opoždění celého procesu. Z důvodu 

přehlednosti se údaje ze síťového grafu převádí do Ganttova časového harmonogramu. 

Časové rezervy činností 

Celková časová rezerva 

 Představuje časový interval, ve kterém je možné posunout celou dílčí akci, aniž by se 

tak ovlivnil výsledný plánovaný termín. 

 RCij = (TPj – TMi) – tij (8) 

Volná časová rezerva 

 Časový interval, o který je možné prodloužit nebo posunout činnost, aniž by byla 

ovlivněna činnost, která na ni navazuje. 

 RVij = (TMj – TMi) – tij (9) 

Nezávislá časová rezerva 

 Množství času, o který může být činnost prodloužena bez toho, aby byla ovlivněna 

jakákoliv jiná činnost síťového grafu. 

 RNij = max {TMj – TPi – tij; 0} (10) 

  

 Vyhodnocené nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny činností a jednotlivé 

časové rezervy těchto činností je vhodné pro další analýzu zaznamenat do přehledné tabulky. 

 Při analýze síťového grafu je nutné se soustředit zejména na možnosti zkrácení doby 

trvání projektu. Je třeba se zaměřit na možnosti zkrácení doby trvání u činností, jež leží na 

kritické cestě. Pokud se to podaří v dostatečné míře, může se kritická cesta změnit a pozornost 

se pak soustřeďuje na nové kritické činnosti. V případě, že činnosti ležící na kritické cestě 

nelze zkrátit, je vhodné posoudit možnosti změny návaznosti jednotlivých činností tak, aby 

více činností mohlo probíhat paralelně, popř. možnosti zajištění průběhu činností 

alternativním způsobem. 

 V průběhu plnění úkolů prací na projektu se může stát, že cesta, která byla původně 

kritická, kritickou přestává být, ale naopak jiná cesta původně nekritická se stane kritickou. 

Z tohoto důvodu je potřeba v průběhu projektu průběh činností přehodnocovat podle 

skutečného stavu. 
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 Metody CPM je prakticky využito v kapitole nazvané aplikace vybraných nových 

nástrojů managementu kvality při výrobě nových produktů. 

1.2.1.2 Metoda PERT 

 V následující části nazvané metoda PERT jsou využity literární odkazy [5] [10]. 

 V některých případech není možné deterministicky stanovit dobu trvání jednotlivých 

činností. Tyto činnosti se neopakují. V tomto případě metodu CPM rozšiřuje metoda PERT 

(Program Evaluation and Review Technique). Dobu trvání činnosti umožní odhadnout pouze 

s určitou pravděpodobností. Proto je uvažováno s třemi možnostmi: 

• Optimistický odhad a – čas při zvlášť příznivých podmínkách, je prokázáno, že 

činnost nemůže skončit v kratší době, 

• modální odhad b – čas, který je za běžných podmínek dosahován nejčastěji, 

• pesimistický odhad c – čas, který je očekáván při zvlášť nepříznivých podmínkách a 

jako pravidlo platí, že může být překročen pouze v případech katastrofy. 

 Tyto odhady nám umožní určit střední dobu trvání činnosti. Rozdělení je všeobecně 

nesymetrické a tak nejpravděpodobnější odhad není uprostřed. 

 Hodnota střední doby trvání T je určena vztahem: 

 =  ×
 (11) 

 Hodnota rozptylu je určena vztahem: 

 =   (12) 

 Součtem středních dob na kritické cestě lze získat hodnotu celkové střední doby trvání 

pro celý proces. Skutečná doba trvání procesu pak uvažuje s celkovým rozptylem, který je 

dán součtem rozptylů kritických činností. Tyto výpočty je možné provádět jen tehdy, je-li 

realizátor schopen stanovit odhady a, b, c a je-li schopen interpretovat dosaženou 

pravděpodobnost v časovém modelu. 
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1.2.2 Uzlově orientovaný síťový graf 

 V uzlově orientovaných síťových grafech jsou činnosti vyjádřeny jednotlivými uzly, 

které se obvykle značí pomocí čtyřúhelníků. Vazby mezi jednotlivými činnostmi jsou 

vyjádřeny hranami. Na Obr. 7 je uveden příklad popisu činnosti v uzlově orientovaném 

síťovém grafu [3].  

Obr. 7 Příklad uzlově orientovaného síťového grafu [8] 

 

1.3 Ganttův diagram 

 Při vypracování teoretické části o Ganttově diagramu jsou využity literární odkazy [1], 

[7], [8]. 

 Techniku diagramu poprvé představil v průběhu první světové války Henry L. Gantt, 

proto tedy název Ganttův diagram. Tento diagram slouží manažerům projektů jako 

přehlednější nástroj ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění činností. Diagram velmi 

jednoduše a názorně ukazuje sled úkolů, jejich začátky a konce. Činnosti jsou zpravidla 

organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová osa daných činností je rozvinuta 

horizontálně. Nejdříve možné začátky jednotlivých činností odpovídají počátkům sloupců, 

nejdříve možné konce těchto činností odpovídají koncům sloupců a velikost celkové časové 

rezervy je vyjádřena úsečkou navazující na nejdříve možný konec činností. Příklad Ganttova 

diagramu je uveden na Obr. 8.  



 

19 
 

 

 

Obr. 8 Ganttův časový diagram [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Představení spole
 Následující část práce je vě

s.r.o., díky jejíž spolupráci vznikla tato bakalá

2.1 Charakteristika společnosti

 Společnost Weppler Filter s.r.o. byla založena roku 1994 a sídlí v

Jan Šverma v Ostravě – Mariánských Horách. Jde

zpracování plastů. Weppler Filter s.r.o. je sou

v Oberurselu, po které převzala dlouhodobé odborné a praktické zkušenosti v

zpracování plastů. Společnost zam

organizační schéma společnosti. 

která pomáhá zajistit krátké dodací t

2.2 Výrobní program společnosti

 Výrobní program společnosti Weppler Filter s.r.o. je zam

pro automobilový průmysl, sanitární techniku a techn

uvedených produktů jsou vidět na 

Využití produktů[12]: 

• Převodovka, 

• Vstřikovací ventil, 

• Posilovač řízení, 

• Palivový filtr, 

• ABS systém, 

• Spojka kontaktu. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Produkty (zleva převodovka, vst
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nost zaměstnává cca 80 zaměstnanců. V příloze č. 1 je zobrazeno 

 V areálu také sídlí vlastní nástrojárna Weppler Tools s.r.o., 

která pomáhá zajistit krátké dodací termíny a výrobky vysoké kvality [11]. 

čnosti 

čnosti Weppler Filter s.r.o. je zaměřen na výrobu mikrofiltr

mysl, sanitární techniku a technické plastové díly.

ět na Obr. 10. 

evodovka, vstřikovací ventil, posilovač řízení, palivový filtr a spojka 

kontaktu) [12] 

nosti Weppler – Filter 
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také sídlí vlastní nástrojárna Weppler Tools s.r.o., 

en na výrobu mikrofiltrů 

. Některé z níže 

ízení, palivový filtr a spojka 
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2.3 Politika jakosti a EMS, cíle společnosti 

 Pro zabezpečení trvalého rozvoje společnosti, zlepšování její konkurenceschopnosti a 

maximálního uspokojování požadavků zákazníků prostřednictvím co nejkvalitnějších 

produktů, procesů, personálu a systému řízení, byla vedením společnosti Weppler Filter s.r.o. 

stanovena politika jakosti a EMS 2008-2011[13]. 

Firma – zákazníci 

• Buduje image solidního, respektovaného a silného partnera. 

• Vyvíjí a neustále zlepšuje produkty a služby vůči zákazníkům také zavedením doplňkové 

výroby. 

• Rozšiřuje spektrum zákazníků především se zaměřením na zákazníky z automobilového 

průmyslu. 

Zaměstnanci 

• Podporuje loajalitu a důvěru zaměstnanců vůči firmě. 

• Snaží se vytvářet a rozvíjet přátelskou atmosféru na pracovišti. 

• Zvyšuje odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních. 

• Zapojuje zaměstnance do procesu neustálého zlepšování své činnosti s ohledem na kvalitu 

i na životní prostředí. 

Vztah k životnímu prostředí 

• Spolupracuje s orgány státní správy a obchodními partnery. 

• Neustále zlepšuje svůj environmentální profil snižováním spotřeb energií postupnou 

modernizací strojového parku. 

• Postupuje tak, aby aktivity společnosti zatěžovaly co nejméně životní prostředí v souladu 

se závazkem prevence znečištění. 

• Dodržuje všechny právní a jiné požadavky z oblasti životního prostředí. 

Dodavatelé – partneři 

• Informuje vybrané dodavatele o svých významných environmentálních aspektech. 

• Podporuje omezování neproduktivních technologií a šetří materiálovou a energetickou 

náročnost a přesunuje tyto činnosti na své dodavatele. 
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Vztah k okolí 

• Při všech činnostech společnosti klade maximální důraz na bezpečnost pracovníků a 

ochranu životního prostředí. 

Cíle společnosti 

 Hlavním cílem společnosti je celkové zvýšení produktivity a to: 

• Nákupem nové technologie docílit plně automatizovaných procesů. 

• Optimalizace výrobních cyklů a procesů pomocí plně elektrických vstřikovacích lisů. 

• Zkrácení termínů dodání zboží zákazníkovi. 

• Další vývoj nástrojárny – využití CNC strojů. 

2.4 Certifikace 

• certifikace systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001 v roce 2011, 

• certifikace environmentálního managementu společnosti dle DIN EN ISO 14001 v roce 

2007, 

• certifikace systému řízení jakosti dle ISO/TS 16949 v roce 2008. 
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3 Podrobný popis procesu výroby filtru 
 V této kapitole je zpracován podrobný popis procesu výroby filtru do tankovacích 

systémů, který Weppler – Filter s.r.o. vyrábí. Popis od postupů před zahájením výrobního 

procesu, přes samotný výrobní proces až po navazující procesy, které následují po dokončení 

výroby. 

3.1 Specifikace filtru 

 Filtr se skládá ze dvou částí K1-horní část a K2-dolní část. Hmotnou součástí dílů jsou 

polyamid, vatová síť s plastovou mřížkou a kovový váleček. 

3.2 Postupy před samotným zahájením výroby filtru 

•••• Přijetí objednávky 

 Přijatá objednávka je zaevidována do programu Helios i na rok dopředu. 

Jednou měsíčně se zadává do Heliosu minimum skladu. 

 

•••• Zjištění stavu na skladě 

 Kontrola se provádí jak v programu Helios, tak fyzicky. 

 

•••• Existence materiálu 

 Jestliže materiál je, přechází se fyzicky do skladu a zahájí se výroba. 

 Pokud však není, postupuje se následujícím způsobem. V Heliosu se načte 

objednávka a následně se vygeneruje. Vypočte se spotřeba materiálu a srovnává se se 

stavem skladů materiálů. 

 

•••• Objednání materiálu 

 Při každé zásadní změně je objednávka odeslána do Německa, kde již určená 

vedoucí objednává přímo od dodavatelů. 

 

•••• Příjem materiálu 

 Ve skladu je přijat materiál. Dále se tisknou ID štítky, obsahující šarži 

materiálu, EAN kód a datum přijetí. Štítky se lepí na materiál, který je následně uložen 

do skladu. 
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•••• Sklady 

• Hmoty – Místo, kde se skladuje hmota a barviva. 

• Plastových sítí – Místo, kde se skladují plastové sítě. 

• Kovových sítí – Místo, kde se skladují kovové sítě. 

• Plechů – Místo, kde se skladují plechy. 

• Ostatní – Místo, kde se skladuje jinde nezařazený materiál (kroužky, atd..) 

 Materiál daných položek se eviduje ve skladu materiálu v Heliosu. Ve všech 

skladech je evidováno FIFO (výdej dle nejstaršího data). 

• Polotovarů – Místo, kde se skladují polotovary vzniklé z přebytků z výroby. 

• Uzavřený sklad – Místo, kde se skladují nevyhovující díly či materiály. 

3.3 Postup samotné výroby filtru 

Výroba interního válečku 

•••• Řezání  

 Dochází k nařezání kovové tyče na díly, které se budou dále zpracovávat a vytvoří se 

z nich kovové válečky. 

•••• Kontrola 

 Kontrolují se nařezané díly dle kontrolního plánu. 

•••• Výroba válečku 

 Nařezaná kovová tyč je dále zpracována na kovové válečky na CNC zařízení. 

•••• Kontrola 

 Následně je provedena kontrola dle kontrolního plánu a také dochází k výstupní 

kontrole interních válečků před uložením do skladu. 

•••• Úprava, čištění 

 Po kontrolách je kovový váleček očištěn a odmaštěn. Po odmaštění a očištění dochází 

k přesunu kovového válečku do skladu materiálu. 

•••• Vstřikování 
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 Materiál potřebný k výrobě filtru je přesunut do výroby a dochází k vstřikovacímu 

procesu. Provedení zástřiku dílu K1: do formy jsou zavedeny 2 pásy sítě, kde dojde k výseku 

a následně se nechá síť zastříknout hmotou. Při každém rozjetí stroje je nutné separovat 10 

svozů do červeného sáčku jako neshodné díly. Provedení zástřiku dílu K2: do formy jsou 

zavedeny 2 pásy sítě. Před zástřikem se provede kontrola kovových válečků kalibrem, poté se 

zkontrolované válečky nasadí na trny formy, dojde k výseku sítě a zástřiku hmotou. Při 

každém rozjetí stroje je nutné separovat 10 svozů do červeného sáčku jako neshodné díly. 

•••• Měření 

 Dochází ke komplexnímu přeměření horního a dolního dílu a následně jsou díly 

přesunuty k vážení. Díly se při vstřiku ukládají do plastových pytlů, což je považováno za 

balení. 

•••• Kontrola 

 Díly jsou přesunuty na 100% kontrolu, kde jsou kompletně zkontrolovány, separovány 

na shodné a neshodné díly a dále se předávají na výstupní kontrolu nesvařených dílů. 

Výstupní kontrola je prováděna, na rozdíl od 100% kontroly, namátkově.  

•••• Vážení 

 Opět dochází k vážení nesvařených shodných a neshodných dílů a přesunutí 

ke svařování. 

•••• Svařování 

 Před začátkem svařování dochází k odebrání kusů na přeměření a provedení nutných 

testů. Díly jsou svařovány ultrazvukem na svařovacím automatu v rámci kooperace s Weppler 

& Trefil. Poté jsou svařené díly 100% zkontrolovány a následně uloženy do plastových 

blistrů. Blistry jsou uloženy v sáčku, aby nedošlo k zašpinění. Všechny blistry jsou uloženy v 

expedičních bednách od zákazníka. 

•••• Kontrola 

 Díly jsou po svařování kontrolovány namátkovou (výstupní) vizuální kontrolou a 

vzorky jsou následně přesunuty na testování a přeměření. 

•••• Testování 
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 Po svařování dochází k testování hotových výrobků. Bubble test - tímto testem jsou 

kontrolovány sváry, test tlakem – test pevnosti v tlaku, test stability, test čistoty, test sváru – 

pomocí mikrořezů. 

•••• Přeměření 

 Vzorky jsou kompletně přeměřeny dle výkresové dokumentace.  

•••• Vážení 

 Poté jsou díly zváženy a dochází k přepočítání blistrů. Do blistrů jsou filtry 

kompletovány po svařování. Dalším krokem je přesun hotových dílů do skladu. 

Externí váleček 

 Externí válečky jsou nakupovány od dodavatele z ČR. Po přijetí je nutno udělat 

vstupní kontrolu (namátkovou cca 10% z dávky) pomocí kalibru. Pokud je nalezen 1 

neshodný díl, celá dávka se dodavateli reklamuje. 

 

3.4 Následující procesy 

•••• Vytvoření příjemky 

 Vedoucím skladu je vytvořena příjemka dodaného materiálu v Heliosu. 

Příjemka je vytvořena na základě dodané faktury, případně dodacího listu a je 

zadávána v měně EUR. Ceny za jednotku materiálu určuje faktura či dodací list. Po 

přijetí informuje vedoucí skladu účetní Weppler Filter o číslech příjemek. Účetní 

přejímky posléze převede a zaúčtuje. 

 

•••• Evidence výrobních operací a kooperací 

 Na základě rozpisu směn odvádí mistrová operace a jejich vyrobené množství 

z předchozí směny do Heliosu. 

 

•••• „Výrobka“ 

 V Heliosu je prováděna vždy jednou denně administrativní mistrovou. 

Administrativní mistrová nejprve provede kontrolu zaevidovaných operací, poté 

vygeneruje návazné doklady (příjemky, výdejky), které poté realizuje. 
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•••• Výdejka 

 Administrativní mistrová vytvoří v den vývozu výdejku filtrů v Heliosu, kterou 

účetní Weppler Filter převede do varia (účetní program). 

•••• Účetní Weppler Filter, na základě exportních tabulek, vytvoří ve variu fakturu a 

dodací list. 

•••• Zaslání exportních tabulek, šarží a faktur odběrateli. 

•••• Expedice 

 Vývoz vyrobených filtrů, odběrateli v České republice. Vytvoření expediční 

tabulky na základě načtení průvodek vedoucí Weppler & Trefil. Vytvoření záznamu 

šarží materiálu, na základě „Záznamu šarží“ vyvážených filtrů do souboru. 
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4 Aplikace vybraných nových nástrojů 
managementu kvality při procesu výroby filtru 

 Po konzultaci se společností byl změněn původní záměr aplikovat vybrané nástroje 

managementu kvality při výrobě nového produktu na aplikaci vybraných nových nástrojů 

managementu kvality při inovaci stávajícího produktu. 

4.1 Vývojový (postupový) diagram 

 Sestrojení vývojového diagramu bylo prvním krokem před samotnou konstrukcí 

síťového grafu. Na Obr. 11 je zobrazen vývojový diagram procesu výroby filtru. Takto 

vypracovaný diagram obsahuje výchozí údaje pro konstrukci síťového grafu, jako jsou 

předpokládaný čas dané činnosti v procesu a jeho posloupnost. Časy uvedené v diagramu jsou 

předepsané hodnoty jednotlivých činností, kterými se proces výroby řídí, a které byly 

převzaty z již existujících dat stávajícího procesu. V tomto případě se jedná o proces výroby 

dávky o velikosti 40 kusů filtrů. Postupový diagram je koncipován od přijetí kovové tyče do 

skladu, přes samotnou výrobu, až po skladování hotových dílů filtrů. Z důvodu rozlehlosti 

výrobního procesu, byl postupový diagram rozprostřen na dvě následující strany. Po 

zpracování postupového diagramu, bylo přistoupeno k aplikaci metody CPM a zpracování 

uzlově orientovaného síťového grafu. K metodě CPM bylo přistoupeno z toho důvodu, že 

časy jednotlivých činností jsou již zadány z již existujícího procesu výroby filtru, který je ve 

společnosti aplikován. 
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Obr. 10 Postupový diagram procesu výroby filtru 

 

Proces vstřikování (40 min.) Proces vstřikování (40 min.) 

Komplexní přeměření horního dílu (40 
hod.) 

Komplexní přeměření dolního dílu (40 
hod.) 

Přesun dílů k vážení/balení (5 min.) Přesun dílů k vážení/balení (5 min.) 

Vážení dílů (5 min.) Vážení dílů (5 min.) 

1 2 

Kontrola válečku dle Kontrolního plánu (40 min.) 

Výstupní kontrola interních válečků (30 min.) 

Čištění a odmaštění kovového válečku (40 min.) 

Přesun kovového válečku do skladu (15 min.) 

Příjem materiálu do skladu (vláknina, hmota, ext. váleček), (60 
min.) 

Skladování materiálu pro výrobu (20 min.) 

Přesun materiálu do výroby (5 min.) 

Řezání kovové tyče na díly (60 min.) 

Kontrola nařezané tyče na díly (10 min.) 

Výroba kovového válečku (40 min.) 

Příjem kovové tyče do skladu (30 min.) 

Skladování kovové tyče (10 min.) 

Začátek 
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Obr. 11 Postupový diagram procesu výroby filtru pokračování 

Svařování dílů ultrazvukem + 100% kontrola dílů + 
balení (60 min.) 

Výstupní kontrola svařených dílů (namátková 
kontrola), (3 min.) 

Přesun dílů k testování (3 min.) 

Testování dílů (140 min.) 

Komplexní přeměření (24 hod.) 

Vážení dílů/přepočítání blistrů (3 min.) 

Přesun dílů do skladu (3 min.) 

Skladování hotových dílů (3 min.) 

Konec 

Přesun dílů na 100% kontrolu (2 min.) 

100% kontrola nesvařených dílů (40 min.) 

Výstupní kontrola nesvařených dílů (namátková 
kontrola), (3 min.) 

Vážení dílů (2 min.) 

Přesun dílů na svařování (3 min.) 

1 

Přesun dílů na 100% kontrolu (2 min.) 

100% kontrola nesvařených dílů (40 min.) 

Výstupní kontrola nesvařených dílů (namátková 
kontrola), (3 min.) 

Vážení dílů (2 min.) 

Přesun dílů na svařování (3 min.) 

2 
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4.2 Síťový graf 

 K vypracování hranově orientovaného síťového grafu bylo využito postupu, který je 

uveden v kapitole 1.2.1. Informace o časech a posloupnosti jednotlivých činností jsou 

uvedeny v dříve vypracovaném postupovém diagramu na Obr. 11. Postupně jsou rozepsány a 

očíslovány uzly spojující činnosti, které na sebe navazují od začátku do konce a v případě 

paralelních činností z leva doprava. Vytvořený síťový graf je zobrazen v příloze č. 9. Síťový 

graf splňuje podmínky, které pro uzly platí. Je vidět konečný počet uzlů, také jeden uzel 

počáteční a jeden koncový. Do každého uzlu alespoň jedna činnost vstupuje a jedna činnost 

vystupuje, kromě počátečního uzlu, ze kterého činnost jen vystupuje a koncového uzlu, do 

kterého činnost jen vstupuje. Každá činnost začíná až v době, kdy předchozí činnost skončila, 

to znamená, že byla zajištěna logická posloupnost činností v síťovém grafu. Zobrazení části 

zpracovaného síťového grafu je vidět na Obr. 12. Po zpracování síťového grafu následoval 

výpočet časových rezerv činností. Výpočty jsou uvedeny níže v kapitole 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Zobrazení části zhotoveného síťového grafu 

 Ukázka výpočtů v sestavovaném síťovém grafu. Při sestavování síťového grafu se 
postupuje od počátečního uzlu, který je roven nule: 

 TM1 = ZM12 = 0 
 
Následuje nejdříve možný konec: 

 KM12 = TM1 + t12= 0 + 30 = 30 

Dále se počítá nejdivější čas uzlu: 

 TM2 =max = 30 

Číslo uzlu 

Doba trvání 
činnosti 

Nejdřívější 
čas uzlu 

Nejpozdější 
čas uzlu 
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 Těmito výpočty se postupuje až na samý konec síťového grafu do koncového uzlu. 
Nejpozději přípustné konce a nejpozději přípustné začátky činností se počítají v opačném 
směru od koncového uzlu. 

Nejpozději přípustný začátek činnosti: 

 ZP12 = TP2 – t12= 30 – 30 = 0 

Nejpozdější čas uzlu: 

 TP1 =min = 0 

 Těmito výpočty směrem od koncového se zase postupuje až do počátečního uzlu 
síťového grafu. Vzorce byly převzaty z kapitoly 1.2.1 a jsou postupně označeny (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). 

 

4.2.1 Výpočet časových rezerv činností 

 Pro každou činnost lze určit 3 časové rezervy. První je celková časová rezerva, druhou 

volná časová rezerva a tou třetí je nezávislá časová rezerva. Při výpočtech časových rezerv 

byly použity vzorce, jejichž teoretická východiska jsou popsána v kapitole 1.2.1.1. Na Obr. 13 

je zobrazen popis části vypracovaného síťového grafu. 

Celková časová rezerva  RCij = (TPj – TMi) – tij (8) 

Volná časová rezerva  RVij = (TMj – TMi) – tij (9) 

Nezávislá časová rezerva  RNij = max {TMj – TPi – tij; 0} (10) 

 Níže je uvedena ukázka z výpočtů časových rezerv činností. Zbylá část je uvedena 
v příloze 2. 

Činnost (1;2) 

RC12 = (TP2 - TM1) - t12= (30 - 0) - 30 = 0 

RV12 = (TM2 – TM1) – t12= (30 - 0) - 30 = 0 

RN12 = max {TM2 – TP1 – t12; 0}= (30 - 0) - 30 = 0 

Činnost (2;3) 

RC23 = (TP3 - TM2) – t23= (40 - 30) - 10 = 0 

RV23 = (TM3 – TM2) – t23= (40 - 30) - 10 = 0 

RN23 = max {TM3 – TP2 – t23; 0}= (40 - 30) - 10 = 0 
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 Vypočtené hodnoty všech tří časových rezerv jsou zapsány do přehledné tabulky pro 

lepší orientaci, viz Tab. 1. Z tabulky je patrné, že všechny činnosti, počínaje první a konče 

poslední, mají nulové hodnoty časových rezerv, což znamená, že dané činnosti leží na kritické 

cestě. Kritická cesta z toho důvodu, že zpoždění jen jediné činnosti v procesu by znamenalo, 

opoždění následných činností, které za danou činností probíhají. Činnost by mohla být 

opožděna z důvodu poruchy na stroji, či pochybením lidského faktoru. To by také znamenalo 

opoždění celého procesu výroby filtru. Opoždění by znamenalo ztrátu času spojenou 

s následným výdejem finančních prostředků navíc. Z důvodu přítomnosti kritické cesty je 

důležité dávat pozor na případné příčiny vzniku zpoždění. 
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Tab. 1 Tabulka časových rezerv činností 

 

 

Činnost tij Zmij Kmij Zpij Kpij Rcij Rvij Rnij

(1;2) 30 0 30 0 30 0 0 0

(2;3) 10 30 40 30 40 0 0 0

(3;4) 60 40 100 40 100 0 0 0

(4;5) 10 100 110 100 110 0 0 0

(5;6) 40 110 150 110 150 0 0 0

(6;7) 40 150 190 150 190 0 0 0

(7;8) 30 190 220 190 220 0 0 0

(8;9) 40 220 260 220 260 0 0 0

(9;10) 15 260 275 260 275 0 0 0

(10;11) 60 275 335 275 335 0 0 0

(11;12) 20 335 355 335 355 0 0 0

(12;13) 5 355 360 355 360 0 0 0

(13;14) 40 360 400 360 400 0 0 0

(13;15) 40 360 400 360 400 0 0 0

(14;16) 2400 400 2800 400 2800 0 0 0

(16;18) 5 2800 2805 2800 2805 0 0 0

(18;20) 5 2805 2810 2805 2810 0 0 0

(20;22) 2 2810 2812 2810 2812 0 0 0

(22;24) 40 2812 2852 2812 2852 0 0 0

(24;26) 3 2852 2855 2852 2855 0 0 0

(26;28) 2 2855 2857 2855 2857 0 0 0

(15;17) 2400 400 2800 400 2800 0 0 0

(17;19) 5 2800 2805 2800 2805 0 0 0

(19;21) 5 2805 2810 2805 2810 0 0 0

(21;23) 2 2810 2812 2810 2812 0 0 0

(23;25) 40 2812 2852 2812 2852 0 0 0

(25;27) 3 2852 2855 2852 2855 0 0 0

(27;29) 2 2855 2857 2855 2857 0 0 0

(28;30) 3 2857 2860 2857 2860 0 0 0

(29;30) 3 2857 2860 2857 2860 0 0 0

(30;31) 60 2860 2920 2860 2920 0 0 0

(31;32) 3 2920 2923 2920 2923 0 0 0

(32;33) 3 2923 2926 2923 2926 0 0 0

(33;34) 140 2926 3066 2926 3066 0 0 0

(34;35) 1440 3066 4506 3066 4506 0 0 0

(35;36) 3 4506 4509 4506 4509 0 0 0

(36;37) 3 4509 4512 4509 4512 0 0 0

(37;38) 3 4512 4515 4512 4515 0 0 0



 

35 
 

4.3 Ganttův diagram 

 Po vytvoření hranově orientovaného síťového grafu procesu výroby filtru bylo 

přistoupeno ke zpracování Ganttova diagramu, který je uveden na Obr. 12. Pro zpracování 

diagramu byly použity informace z vypracované tabulky, označené Tab. 1, v níž jsou určeny 

všechny hodnoty, které jsou dále využity při tvorbě Ganttova diagramu. V levé části diagramu 

je umístěna posloupnost činností vertikálně a jejich doba trvání v minutách. Horizontálně je 

umístěna orientační časová osa, na níž jsou uvedeny body s časovými hodnotami. V hlavním 

poli jsou vyobrazeny činnosti s odpovídající délkou trvání, v přesném pořadí jak na sebe 

navazují. Ganttův diagram procesu výroby filtru je zobrazen v příloze 10. Výsledkem je, že 

doba trvání výroby sady filtrů o 40 kusech od přijetí materiálu na skladě až po expedici 

hotových dílů je 75 hodin a 25 minut.  

 Analýzou daného procesu pomocí vybraných nástrojů managementu kvality pro 

časové plánování bylo zjištěno, že v procesu výroby filtru, který je doposud aplikován, 

existují dvě cesty. Obě tyto cesty byly shledány jako kritické, tudíž je možno doporučit 

posouzení možnosti změny v návaznosti jednotlivých činností tak, aby více činností mohlo 

probíhat paralelně. Popřípadě by zde byla možnost v zakoupení nových strojů, které by 

zajistily rychlejší výrobu. Toto má však dvě stránky pohledu a to, že v krátkodobém horizontu 

je investice značná, avšak do budoucna se jedná o ušetření času, který je možno soustředit na 

jiné činnosti ve společnosti.   
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Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá časovým plánováním procesu výroby filtru ve společnosti 

Weppler – Filter s.r.o. Tato firma se již od roku 1994 orientuje na zpracování plastů, výrobu 

mikrofiltrů pro automobilový průmysl a výrobu sanitární techniky a technických dílů. 

Společnost chtěla zjistit, jestli by bylo možné zefektivnit proces výroby, tzn. zkrátit dobu 

procesu výroby filtru a ušetřit tím i náklady s tímto spojené. 

 V první části práce byla pozornost věnována teoretickým východiskům řešené 

problematiky. Cílem této části bylo pochopit podstatu nástrojů, které byly 

použity k rozpracování dané problematiky. Použitými nástroji časového plánování jsou 

vývojový (postupový) diagram, síťový graf a Ganttův diagram. 

 V druhé části práce byla představena společnost Weppler – Filter s.r.o. Její stručná 

charakteristika, výrobní program, organizační schéma, politika jakosti a management 

životního prostředí. Dále cíle společnosti a zmínka byla i o certifikátech, které společnost za 

dobu svého působení získala. 

 Třetí část byla zaměřena na podrobný popis procesu výroby vybraného produktu, 

kterým je filtr do spalovacích motorů aut. Popis obsahuje postup před samotnou výrobou 

filtru, dále pak výrobu filtru a následné operace po dokončení výroby. 

 Ve čtvrté části práce bylo využito všech již zmíněných nástrojů časového plánování 

managementu kvality k analýze dané problematiky časového plánování procesu výroby filtru. 

 Zahájením analýzy spočívalo ve vypracování postupového diagramu, kterým byl 

podrobně popsán proces výroby filtru od příjmu kovové tyče do skladu, až po skladování 

hotových dílů filtrů. Dále byly firmou dodány informace o časových intervalech daných 

činností, které v procesu probíhají. Pomocí sestavení postupového diagramu bylo následně 

možno přistoupit na kompletaci síťového grafu. Byla využita metoda CPM a hranově 

orientovaný síťový graf. Síťový graf znázornil graficky posloupnost jednotlivých činností. 

Ukázal také, že v procesu existují dvě cesty činností. Dalším krokem po zkompletování 

síťového grafu bylo vypočítání časových rezerv jednotlivých činností. Časové rezervy byly 

zapsány do přehledné tabulky, z níž bylo vyčteno, že obě cesty, které jsou v procesu 

přítomny, můžeme označit za kritické. Kritické, protože hodnoty časových rezerv jsou rovny 

nule u všech činností, tudíž leží na kritické cestě.  

 Následným krokem bylo vypracování Ganttova diagramu, který je označován za 

časový harmonogram síťového grafu. 
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 Výsledky analýzy procesu výroby filtru byly předloženy úseku jakosti ve společnosti a 

následně zkonzultovány. 

 Díky společnosti Weppler – Filter s.r.o., hlavně úseku managementu kvality, jsem měl 

možnost se seznámit blíže s managementem kvality a procesem výroby filtru do spalovacích 

motorů.  
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Příloha 1 Organizační schéma společnosti  

Konstrukce 

Nákup Účtárna 

Správa 
budov 

Úsek 
elektroúdržby 

Úsek sklad Výrobní úsek Obchodní úsek Ekonomický 
úsek 

Správa sítě Směna 1 

Směna 1 Směna 2 

Údržba strojů 

Prodej 

Reklamace 
Směna 2 

Údržba 
nástrojů 

Směna 3 
Mistrové 

směn 

Zástup mistrové 
výroby 

Mezioperační 
kontrola výroby 

Administrativní 
příprava výroby 

Valná hromada společnosti 

Vedení společnosti 

Provozní ředitel 

Controlling Technik BOZP 
a PO 

Interní auditor 
EMS ČSN EN 

ISO 14001:2005 

Úsek řízení jakosti a 
environmentu 

Interní auditoři 
ISO/TS 16949 



 

 

Příloha 2 Výpočet časových rezerv činností 1/7 

Činnost (1;2) 

RC12 = (TP2 - TM1) - t12= (30 - 0) - 30 = 0 

RV12 = (TM2 – TM1) – t12= (30 - 0) - 30 = 0 

RN12 = max {TM2 – TP1 – t12; 0}= (30 - 0) - 30 = 0 

Činnost (2;3) 

RC23 = (TP3 - TM2) – t23= (40 - 30) - 10 = 0 

RV23 = (TM3 – TM2) – t23= (40 - 30) - 10 = 0 

RN23 = max {TM3 – TP2 – t23; 0}= (40 - 30) - 10 = 0 

Činnost (3;4) 

RC34 = (TP4 – TM3) – t34= (100 - 40) - 60 = 0 

RV34 = (TM4 – TM3) – t34= (100 - 40) - 60 = 0 

RN34 = max {TM4 – TP3 – t34; 0}= (100 - 40) - 60 = 0 

Činnost (4;5) 

RC45 = (TP5 – TM4) – t45= (110 - 100) - 10 = 0 

RV45 = (TM5 – TM4) – t45= (110 - 100) - 10 = 0 

RN45 = max {TM5 – TP4 – t45; 0}= (110 - 100) - 10 = 0 

Činnost (5;6) 

RC56 = (TP6 – TM5) – t56= (150 - 110) - 40 = 0 

RV56 = (TM6 – TM5) – t56= (150 - 110) - 40 = 0 

RN56 = max {TM6 – TP5 – t56; 0}= (150 - 110) - 40 = 0 

Činnost (6;7) 

RC67 = (TP7 – TM6) – t67= (190 - 150) - 40 = 0 

RV67 = (TM7 – TM6) – t67= (190 - 150) - 40 = 0 

RN67 = max {TM7 – TP6 – t67; 0}= (190 - 150) - 40 = 0 

 

 



 

 

Příloha 3 Výpočet časových rezerv činností 2/7 

Činnost (7;8) 

RC78 = (TP8 – TM7) – t78= (220 - 190) - 30 = 0 

RV78 = (TM8 – TM7) – t78= (220 - 190) - 30 = 0 

RN78 = max {TM8 – TP7 – t78; 0}= (220 - 190) - 30 = 0 

Činnost (8;9) 

RC89 = (TP9 – TM8) – t89= (260 - 220) - 40 = 0 

RV89 = (TM9 – TM8) – t89= (260 - 220) - 40 = 0 

RN89 = max {TM9 – TP8 – t89; 0}= (260 - 220) - 40 = 0 

Činnost (9;10) 

RC910 = (TP10 – TM9) – t910= (275 - 260) - 15 = 0 

RV910 = (TM10 – TM9) – t910= (275 - 260) - 15 = 0 

RN910 = max {TM10 – TP9 – t910; 0}= (275 - 260) - 15 = 0 

Činnost (10;11) 

RC1011 = (TP11 – TM10) – t1011= (335 - 275) - 60 = 0 

RV1011 = (TM11 – TM10) – t1011= (335 - 275) - 60 = 0 

RN1011 = max {TM11 – TP10 – t1011; 0}= (335 - 275) - 60 = 0 

Činnost (11;12) 

RC1112 = (TP12 – TM11) – t1112= (355 - 335) - 20 = 0 

RV1112 = (TM12 – TM11) – t1112= (355 - 335) - 20 = 0 

RN1112 = max {TM12 – TP11 – t1112; 0}= (355 - 335) - 20 = 0 

Činnost (12;13) 

RC1213 = (TP13 – TM12) – t1213= (360 - 355) - 5 = 0 

RV1213 = (TM13 – TM12) – t1213= (360 - 355) - 5 = 0 

RN1213 = max {TM13 – TP12 – t1213; 0}= (360 - 355) - 5 = 0 

 



 

 

Příloha 4 Výpočet časových rezerv činností 3/7 

Činnost (13;14) 

RC1314 = (TP14 – TM13) – t1314= (400 - 360) - 40 = 0 

RV1314 = (TM14 – TM13) – t1314= (400 - 360) - 40 = 0 

RN1314 = max {TM14 – TP13 – t1314; 0}= (400 - 360) - 40 = 0 

Činnost (13;15) 

RC1315 = (TP15 – TM13) – t1315= (400 - 360) - 40 = 0 

RV1315 = (TM15 – TM13) – t1315= (400 - 360) - 40 = 0 

RN1315 = max {TM15 – TP13 – t1315; 0}= (400 - 360) - 40 = 0 

Činnost (14;16) 

RC1416 = (TP16 – TM14) – t1416= (2800 - 400) - 2400 = 0 

RV1416 = (TM16 – TM14) – t1416= (2800 - 400) - 2400 = 0 

RN1416 = max {TM16 – TP14 – t1416; 0}= (2800 - 400) - 2400 = 0 

Činnost (16;18) 

RC1618 = (TP18 – TM16) – t1618= (2805 - 2800) - 5 = 0 

RV1618 = (TM18 – TM16) – t1618= (2805 - 2800) - 5 = 0 

RN1618 = max {TM18 – TP16 – t1618; 0}= (2805 - 2800) - 5 = 0 

Činnost (18;20) 

RC1820 = (TP20 – TM18) – t1820= (2810 - 2805) - 5 = 0 

RV1820 = (TM20 – TM18) – t1820= (2810 - 2805) - 5 = 0 

RN1820 = max {TM20 – TP18 – t1820; 0}= (2810 - 2805) - 5 = 0 

Činnost (20;22) 

RC2022 = (TP22 – TM20) – t2022= (2812 - 2810) - 2 = 0 

RV2022 = (TM22 – TM20) – t2022= (2812 - 2810) - 2 = 0 

RN2022 = max {TM22 – TP20 – t2022; 0}= (2812 - 2810) - 2 = 0 
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Činnost (22;24) 

RC2224 = (TP24 – TM22) – t2224= (2852 - 2812) - 40 = 0 

RV2224 = (TM24 – TM22) – t2224= (2852 - 2812) - 40 = 0 

RN2224 = max {TM24 – TP22 – t2224; 0}= (2852 - 2812) - 40 = 0 

Činnost (24;26) 

RC2426 = (TP26 – TM24) – t2426= (2855 - 2852) - 3 = 0 

RV2426 = (TM26 – TM24) – t2426= (2855 - 2852) - 3 = 0 

RN2426 = max {TM26 – TP24 – t2426; 0}= (2855 - 2852) - 3 = 0 

Činnost (26;28) 

RC2628 = (TP28 – TM26) – t2628= (2857 - 2855) - 2 = 0 

RV2628 = (TM28 – TM26) – t2628= (2857 - 2855) - 2 = 0 

RN2628 = max {TM28 – TP26 – t2628; 0}= (2857 - 2855) - 2 = 0 

Činnost (15;17) 

RC1517 = (TP17 – TM15) – t1517= (2800 - 400) - 2400 = 0 

RV1517 = (TM17 – TM15) – t1517= (2800 - 400) - 2400 = 0 

RN1517 = max {TM17 – TP15 – t1517; 0}= (2800 - 400) - 2400 = 0 

Činnost (17;19) 

RC1719 = (TP19 – TM17) – t1719= (2805 - 2800) - 5 = 0 

RV1719 = (TM19 – TM17) – t1719= (2805 - 2800) - 5 = 0 

RN1719 = max {TM19 – TP17 – t1719; 0}= (2805 - 2800) - 5 = 0 

Činnost (19;21) 

RC1921 = (TP21 – TM19) – t1921= (2810 - 2805) - 5 = 0 

RV1921 = (TM21 – TM19) – t1921= (2810 - 2805) - 5 = 0 

RN1921 = max {TM21 – TP19 – t1921; 0}= (2810 - 2805) - 5 = 0 
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Činnost (21;23) 

RC2123 = (TP23 – TM21) – t2123= (2812 - 2810) - 2 = 0 

RV2123 = (TM23 – TM21) – t2123= (2812 - 2810) - 2 = 0 

RN2123 = max {TM23 – TP21 – t2123; 0}= (2812 - 2810) - 2 = 0 

Činnost (23;25) 

RC2325 = (TP25 – TM23) – t2325= (2852 - 2812) - 40 = 0 

RV2325 = (TM25 – TM23) – t2325= (2852 - 2812) - 40 = 0 

RN2325 = max {TM25 – TP23 – t2325; 0}= (2852 - 2812) - 40 = 0 

Činnost (25;27) 

RC2527 = (TP27 – TM25) – t2527= (2855 - 2852) - 3 = 0 

RV2527 = (TM27 – TM25) – t2527= (2855 - 2852) - 3 = 0 

RN2527 = max {TM27 – TP25 – t2527; 0}= (2855 - 2852) - 3 = 0 

Činnost (27;29) 

RC2729 = (TP29 – TM27) – t2729= (2857 - 2855) - 2 = 0 

RV2729 = (TM29 – TM27) – t2729= (2857 - 2855) - 2 = 0 

RN2729 = max {TM29 – TP27 – t2729; 0}= (2857 - 2855) - 2 = 0 

Činnost (28;30) 

RC2830 = (TP30 – TM28) – t2830= (2860 - 2857) - 3 = 0 

RV2830 = (TM30 – TM28) – t2830= (2860 - 2857) - 3 = 0 

RN2830 = max {TM30 – TP28 – t2830; 0}= (2860 - 2857) - 3 = 0 

Činnost (29;30) 

RC2930 = (TP30 – TM29) – t2930= (2860 - 2857) - 3 = 0 

RV2930 = (TM30 – TM29) – t2930= (2860 - 2857) - 3 = 0 

RN2930 = max {TM30 – TP29 – t2930; 0}= (2860 - 2857) - 3 = 0 
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Činnost (30;31) 

RC3031 = (TP31 – TM30) – t3031= (2920 - 2860) - 60 = 0 

RV3031 = (TM31 – TM30) – t3031= (2920 - 2860) - 60 = 0 

RN3031 = max {TM31 – TP30 – t3031; 0}= (2920 - 2860) - 60 = 0 

Činnost (31;32) 

RC3132 = (TP32 – TM31) – t3132= (2923 - 2920) - 3 = 0 

RV3132 = (TM32 – TM31) – t3132= (2923 - 2920) - 3 = 0 

RN3132 = max {TM32 – TP31 – t3132; 0}= (2923 - 2920) - 3 = 0 

Činnost (32;33) 

RC3233= (TP33 – TM32) – t3233= (2926 - 2923) - 3 = 0 

RV3233 = (TM33 – TM32) – t3233= (2926 - 2923) - 3 = 0 

RN3233 = max {TM33 – TP32 – t3233; 0}= (2926 - 2923) - 3 = 0 

Činnost (33;34) 

RC3334= (TP34 – TM33) – t3334= (3066 - 2926) - 140 = 0 

RV3334 = (TM34 – TM33) – t3334= (3066 - 2926) - 140 = 0 

RN3334 = max {TM34 – TP33 – t3334; 0}= (3066 - 2926) - 140 = 0 

Činnost (34;35) 

RC3435= (TP35 – TM34) – t3435= (4506 - 3066) - 1440 = 0 

RV3435 = (TM35 – TM34) – t3435= (4506 - 3066) - 1440 = 0 

RN3435 = max {TM35 – TP34 – t3435; 0}= (4506 - 3066) - 1440 = 0 

Činnost (35;36) 

RC3536= (TP36 – TM35) – t3536= (4509 - 4506) - 3 = 0 

RV3536 = (TM36 – TM35) – t3536= (4509 - 4506) - 3 = 0 

RN3536 = max {TM36 – TP35 – t3536; 0}= (4509 - 4506) - 3 = 0 
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Činnost (36;37) 

RC3637= (TP37 – TM36) – t3637= (4512- 4509) - 3 = 0 

RV3637 = (TM37 – TM36) – t3637= (4512 - 4509) - 3 = 0 

RN3637 = max {TM37 – TP36 – t3637; 0}= (4512 - 4509) - 3 = 0 

Činnost (37;38) 

RC3738= (TP38 – TM37) – t3738= (4515- 4512) - 3 = 0 

RV3738 = (TM38 – TM37) – t3738= (4515 - 4512) - 3 = 0 

RN3738 = max {TM38 – TP37 – t3738; 0}= (4515 - 4512) - 3 = 0 

 

 


