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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
FRŇKOVÁ, H. Racionalizace výrobního systému v KOVORYS s.r.o.: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2011, 51 s. Vedoucí práce: Novák, J. 

 Bakalářská práce se zabývá racionalizací výrobního systému ve firmě KOVORYS 

s.r.o. Racionalizace je zaměřena na proces výroby železných profilů a příček. Cílem je 

odstranit hlavní problémy vedoucí ke vzniku ztrát a tím zvýšit produktivitu práce na 

konkrétních pracovištích a v celkovém pojetí. Na základě analýzy a posouzení současného 

stavu jsou provedeny snímky pracovních dnů jednotlivých pracovníků, pomocí kterých 

jsou nalezena problémová místa v čase směny. V další části práce je uveden návrh 

metodického přístupu řešení. Ten obsahuje vypracované snímky operace, které poukazují 

na způsob tvorby norem spotřeby práce.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

FRŇKOVÁ, H. Rationalization of production system in KOVORYS s.r.o.: bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology, 2011, 51 p. Thesis head: Novák, J. 

 This thesis deals with the rationalization of the production system in the company 

KOVORYS Ltd. Rationalization is focused on the process of iron bars and profiles 

production. The aim is to eliminate the major problems leading to the emergence of losses 

and thereby increase the productivity on specific sites and overall concept. The pictures of 

workers working days are carried on the basis of the analysis and assessment of the current 

state. The problematic point in the time shift has been found by these pictures. The next 

part contains a proposal addressing the methodological approach. It includes drawn 

pictures of operations that indicate how consumption standards development work. 
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Úvod 

 Dnešní doba nastoluje stále větší nároky v oblasti podnikání. Úspěch firmy je 

pozitivním jevem, ale bývá i velmi zrádný. Může vést k tomu, že se chce firma chovat 

pořád stejně jako doposud. Například, že chce využívat stejné technologie výroby, 

organizovat práci, hospodařit s výrobními prostředky a řídit veškeré procesy stejným 

způsobem. Bohužel to už zpravidla nemusí přinášet stejně dobré výsledky jako v minulosti. 

Dříve či později vedení firmy zjistí, že je potřeba se odhodlat k zavedení určité změny. Je 

to důležité proto, aby si podnik dokázal udržet svou pracně nabytou pozici na trhu.  V 

tvrdém konkurenčním boji totiž uspějí pouze ty firmy, které jsou schopny rozpoznat změny 

v okolí a uvnitř podniku a pružně a správně na ně reagovat. 

 

Zaručenou změnou, která zajistí pozitivní chod firmy je racionalizace výrobního 

systému. Tedy neustálé zdokonalování procesu výroby cestou zvyšování produktivity 

práce v zájmu zlepšování ekonomických výsledků, zlepšováním kvality produkce 

a zvolením vhodné organizace výroby. Další ukazatele, které mají vliv na výběr vhodného 

konceptu řízení výroby, jsou například struktura výroby, způsob sledování výroby a v 

neposlední řadě dynamičnost a pružnost plánovacích procesů ve výrobě zajišťujících 

objektivitu výrobních požadavků a jejich optimální rozvržení v čase i prostoru výrobní 

organizace. Vedle podstaty zaměření se na samotnou výrobu existuje důležitý výrobní 

faktor, lidská práce. Právě ta má velký význam při zavádění nových racionalizačních 

postupů. Efektivní využití lidské pracovní síly napomáhá plnit racionalizační cíle a je 

dalším krokem podniku, o který se před ostatními udržuje v konkurenční výhodě. 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit potencionální návod pro firmu Kovorys s.r.o., 

jakým způsobem může zlepšit a zdokonalit své dosavadní způsoby organizace a řízení. 

Práce by měla odhalit skryté rezervy, minimalizovat ztráty a tím dosáhnout 

hospodárnějšího efektu. 

 

Mým úkolem je analyzovat současný stav firmy a zhodnotit ho. Poté vytvořit návrh 

řešení, a toto řešení se pokusit zrealizovat. Nakonec posoudit, jestli je řešení vyhovující. 

Motivací je mi tento moudrý citát: 

 

„Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mně stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. 

Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ – Tomáš Baťa  
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1.  Analýza současného stavu 

 1.1 Představení podniku Kovorys s.r.o. 

 Vznik a historie podniku 

 Firma Kovorys působí na trhu již 14 let. Za tuto dobu se vyvíjela pozitivním 

způsobem, stačila se dostat do podvědomí ostatních firem tedy potenciálních zákazníků. 

Upevnila své místo na trhu díky píli, důslednosti a charakteru jejího majitele Miroslava 

Frňky.  

 Na počátku, ještě před tím než firma vznikla, musel Miroslav Frňka najít vhodné místo 

pro výstavbu hlavní budovy. Stalo se tak v roce 1994, kdy zakoupil nemovitost v Rožnově 

pod Radhoštěm v části města - Tylovice. Zanedlouho poté započala stavba firemního sídla, 

v roce 1997 byla dokončena hlavní budova, a tak mohla proběhnout její kolaudace. Ještě 

tentýž rok byla firma založena. Datum vzniku je 29. 8. 1997. 

 Je nutno zde zmínit, že Miroslav Frňka začal podnikat jako osoba samostatně 

výdělečně činná, tedy fyzická osoba, s předmětem podnikání spadajícího do živnosti 

řemeslné. Založil si tedy 2 živnostenské listy, nejdříve živnostenský list pro činnost 

zámečnictví, nástrojařství. Jako vyučený frézař měl jasno, že by to bylo nedostačující, a tak 

si založil i druhý živnostenský list pro činnost kovoobráběčství. Díky předchozímu 

podnikání mohl nakoupit první stroje, a najmout si první zaměstnance. V začátcích 

podnikání nebyl Miroslav Frňka jen ředitelem firmy, ale přibližně první dva roky se 

aktivně podílel na výrobě jako zámečník, soustružník a frézař. Mezi první významné 

zakázky lze počítat výrobu ručních manipulačních vozíků a nerezových objímek na motory 

pro německou firmu Maffel dodavatele D + L Banholzer. Následovalo navázání spolupráce 

s firmou Remak a.s., pro kterou se začaly vyrábět strojní díly na klimatizační jednotky. 

Další významné zakázky, jež měly pozitivní vliv na vývoj firmy Kovorys s.r.o., přicházely 

z podniků Kovomax, Epigon a Erich Jaeger. Firma začala prosperovat, a tak se mohla dále 

vyvíjet, nakupovat další stroje a najímat nové zaměstnance.  

 Postupem času se výrobní prostory staly nedostatečnými, kapacita dílny pro umístění 

strojů byla naplněna. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření výroby prostřednictvím 

přístavby zámečnické dílny. Přístavba byla dokončena v říjnu roku 2007 a nyní tento 

prostor slouží ke svařování a zámečnické práci. Rok na to se začalo s další přístavbou. 

Konkrétně s přístavbou skladu zámečnické dílny, která byla dokončena v říjnu roku 2008.  
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Tento prostor slouží jako sklad profilů a místo pro přípravu materiálu k dalšímu 

zpracování. 

 

 Současnost podniku 

 Dnes firma podniká jako společnost s ručením omezeným. Tuto právní formu 

podnikání změnila v prosinci roku 2009. 

Důvody a výhody přechodu z OSVČ na právnickou formu s.r.o. : 

- nižší daňová zátěž s.r.o. a možnosti daňové optimalizace 

- nižší sociální a zdravotní pojištění u s.r.o. 

- omezené ručení  

- lepší firemní image pro jednání s obchodními partnery i bankou atd. [6] 

Základní identifikační údaje:  

Obchodní jméno společnosti:  KOVORYS s.r.o. 

Den zápisu do OR:   11. Prosince 2009 

Sídlo firmy:  Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 2807 

Identifikační číslo:  286 08 241 

Základní jmění: 200 000,- Kč 

Předmět podnikání:  

- výroba, obchod a služby  

- obráběčství 

- zámečnictví, nástrojařství 

Jednatelem společnosti je Miroslav Frňka, tzn. řídí společnost a jedná pod jejím 

jménem v plném rozsahu samostatně. Společníky jsou Anna Frňková s obchodním podílem 

20% a Miroslav Frňka s obchodním podílem 80%. [7]  



Obráběč kovu

Obráběč kovu

1.2 Organizační struktura
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Obr. 1 – schéma organizační struktury 

11 
 

její zakladatel Miroslav Frňka. 

To znamená, že řídí celou 

firmu, rozhoduje o všech relevantních záležitostech a nese plnou zodpovědnost za své činy. 

od roku 2010 zaměstnán Miroslav Frňka 

koordinování výroby na dílně a následný 

dalšímu zpracování nebo transport hotových výrobků ke spotřebiteli. 

držování a rozvoj obchodní spolupráce 

Alena Fojtášková, která byla zaměstnána v roce 2004 na 

izování objednávek, fakturaci, obchodní 

Schéma organizační struktury 

pracují. V letních měsících 
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 1.3 Výrobní sortiment firmy 

Sortiment výrobků, které firma vyrábí, je velmi rozmanitý. Snahou je uspokojení 

zákazníků, jejich specifických požadavků na materiál, jakost obrobených ploch a celkově 

na funkci, kterou má daná součást vykonávat. Výrobky lze rozdělit do kategorií podle 

druhu materiálu, z kterého jsou vyráběny [7]: 

 kovové výrobky: příčky a profily, redukce, upínky, krycí pouzdra, atypické matice 

a šrouby, matice termostatu, čepy, vyústky, nátrubky, imbus šrouby, prodloužení, 

úhelníky, misky, ozubená kola, držáky, stojany, manipulační vozíky, konstrukční 

rámy, ochranné clony, přepážky, přepravky atd. 

 duralové výrobky: vyústkové kroužky, peanuty, vyústky, sloupky, vložky, pásoviny 

atd. 

 silonové výrobky: upínky, vyústky, kostky, kroužky, podložky, štítky atd. 

 měděné výrobky: hroty, náboje, trysky atd. 

1.4 Systém získávání zakázek 

 Zakázky firma získává na základě dlouhodobé spolupráce. Funguje zde zajetý systém 

zakázek regionálních firem. Důležitou roli hraje dobrá cenová politika. 

Jedním z nejvýznamnějších odběratelů je firma Remak a.s. Zabývá se výrobou 

vzduchotechniky a klimatizačních jednotek. S firmou Kovorys s.r.o. navázala spolupráci 

téměř od počátku jejího vzniku. Pro firmu Remak se vyrábí strojní díly na klimatizační 

jednotky, například nátrubky, redukce, duralové sloupky atd. Avšak ještě větší význam má 

výroba železných profilů a příček na konstrukci klimatizačních jednotek, která zaujímá 

přibližně 60 procent z obratu firmy. 

Další firmy, s kterými firma Kovorys s.r.o. v současné době spolupracuje je Epigon 

s.r.o., Ekobal s.r.o., Visteon-Autopal, Kovomax s.r.o., Erich Jaeger s.r.o. a MEAS CZ s.r.o. 

1.5 Tvorba kalkulací  

Kalkulace je prováděna různými způsoby: 

- odhadem 

- propočtem 

- odhadem dle praxe 

- podle jednotlivých operací výpočet hlavních a vedlejších časů 

- někdy podle požadavků dodavatele   
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Ukázka tvorby kalkulace propočtem: 

Cs …....cena jedné hodiny práce na klasickém soustruhu [Kč] 

P……...stanovený počet vyráběných kusů [ks] 

H…......čas výroby celkového počtu vyráběných kusů [hod] 

Ck........kalkulační cena jednoho vyrobeného kusu [Kč/ks] 

P

CsH
Ck

⋅
=                    

60

3308 ⋅
=Ck                  ksKčCk /44=  

1.6 Výrobní prostory, výrobní zařízení podniku: 

 Výrobní prostory podniku se dají rozdělit na tři části. Tou hlavní částí je dílna, která se 

rozprostírá na cirka 200 m2. Je původním místem výrobny. Jsou zde umístěny tyto stroje: 

• tři klasické hrotové soustruhy SV 18 RA výrobce TOS Trenčín,  

• nástrojařská frézka FNK 25 A TOS Kuřim, 

• 2 frézky výrobce OS Olomouc typu FNK2-R a F2V-R, 

• frézka VMC 50 B Strojtos Lipník, 

• frézka FN 20 TOS Čelákovice, 

• vrtačko – frézka HU 45 BF HUVEMA, 

• pásová pila MOD 270 značky Bianco, 

• vysokozdvižný vozík Linde L 10B,  

• paletovací vozík PHW 2501 a další potřebné strojní vybavení. 

 

Obr. 2 – hrotový soustruh SV 18 RA TOS Trenčín  
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Obr. 3 – frézka F2V-R OS Olomouc 

 Na hlavní dílnu navazuje další místnost, již dříve zmíněná, v roce 2007 přistavěná 

zámečnická dílna. Má rozlohu 25 m2 a dnes slouží hlavně jako svařovna, najdeme tu proto 

elektrickou svářečku DTD 190, svařovací stůl 2 x 1 m, dále pásovou a úhlovou brusku atd. 

Jako nejprašnější místnost je tato dílna vybavena odsáváním. 

 Mimo hlavní budovu se na pozemku firmy nachází další dílna s prostorem 42 m2, 

sloužící jako sklad profilů, a také se zde připravují tyto profily pro další zpracování. 

Přípravou je myšleno dělení materiálu na pásové pile MOD 370 značky Bianco, profily 

i jiný materiál se brousí na pásové brusce značky Elko. 

Nejnovějším strojem je frézka VMC 50 B od výrobce Strojtos Lipník a.s. Firma 

Kovorys s.r.o. ji zakoupila v roce 2008. Stroj byl pořízen pro jednodušší a přesnější výrobu 

složitějších součástí a jako důvod všeobecného rozvoje firmy.  

 

Obr. 4 – obráběcí centrum VMC 50 B  [8] 
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 1.7 Hospodaření firmy 

 Od počátku podnikání až do roku 2009 vedl majitel firmy jako fyzická osoba daňovou 

evidenci. Hlavní ukazatel, který se pomocí daňové evidence stanovuje, je dosažený základ 

daně. 

 Nyní je firma právnickou osobou, a tak je povinna vést účetnictví. Účetnictví účtuje 

o nákladech i výnosech bez ohledu na zaplacení nebo přijetí finanční částky. V následující 

tabulce je pro objektivní posouzení shrnuto hospodaření firmy za posledních pět let.  

 

     Tab. 1 – Přehled o hospodaření firmy 

Rok Příjmy Výdaje Základ daně 

2006 10 316 809 Kč 6 676 593 Kč 3 640 216 Kč 

2007 16 182 212 Kč 9 490 306 Kč 6 691 906 Kč 

2008 15 838 897 Kč 9 400 802 Kč 6 438 095 Kč 

2009 8 344 579 Kč 5 544 180 Kč 2 800 399 Kč 

    
Rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

2010 9 186 932 Kč 8 669 592 Kč 517 340 Kč 

 

 Z přehledu je patrný téměř dvojnásobný růst základu daně z roku 2006 na 2007. 

O následujícím roce lze říct, že si firma udržela pozici a základ daně stále přesahoval 

hranici 6 000 000 Kč. Volné finanční prostředky byly využity na nákup CNC frézky 

a přilehlých pozemků. Rok 2009 přinesl rapidní pokles v důsledku trvající finanční krize. 

V posledním roce již byla firma právnickou osobou, a tak nelze porovnávat hospodářský 

výsledek s předešlými roky, protože systém podnikání touto právní formou je odlišný. 



16 
 

2. Posouzení současného stavu 

 V letech 2007, 2008 firma zažívala své nejúspěšnější období za celou dobu své 

existence. Dostávala velké množství zakázek. Aby je stíhala plnit, najímala dostatek 

brigádníků a zaměstnanci měli možnost dělat přesčasy. Fungovala nadprůměrná výroba, to 

znamená, že byly vytvořeny finanční rezervy, které později firmě částečně napomohly 

vyrovnat se s hospodářskou krizí. Například v roce 2008 byla produkce železných profilů 

zhruba 88 tisíc kusů, v období začátku krize přibližně 35 tisíc kusů a nyní by se tato 

hodnota mohla pohybovat okolo 40 tisíc kusů za rok. Přestože práce od té doby ubylo, byl 

počet zaměstnanců ve firmě zachován. Není proto lehké zajišťovat po celý rok práci všem 

zaměstnancům. Současnost už nepřináší tolik jistot a samozřejmostí, proto by se firma 

měla zaměřit na zajištění efektivnějšího řízení a výroby. Snížením nákladů na výrobu 

jednotlivých výrobků, konkrétně třeba železných profilů, může jít firma s cenou dolů 

a obstát tak v boji s konkurencí.  

 Ve výrobě mají zaměstnanci možnost využití pružné pracovní doby s podmínkou 

odpracovat denně 8 hodin. U některých se příchody liší i o 2 hodiny. Na výrobu by měl 

dohlížet koordinátor výroby, ten však přijíždí do firmy později než pracovníci. Není tedy 

jisté, co tito pracovníci před tím dělali, když neměli poblíž nikoho, kdo by na ně dohlížel. 

To samé platí v průběhu celé směny, oba dva články vedení firmy mají na starosti 

vyřizování záležitostí i mimo firmu, tudíž nemají přehled o chodu výroby v době jejich 

nepřítomnosti. Ve firmě nejsou zavedeny ani žádné standardy, které by průběh důležitých 

činností mohly podchytit.  

2.1 Proces výroby železných profilů a příček 

 Na výrobě těchto profilů a příček se podílí v průměru pět zaměstnanců. Tento proces 

se řadí dle své charakteristiky spíše do jednoduchých procesů. Charakteristickým znakem 

jednoduchých výrobních procesů je výroba jednoduchých výrobků z jednoho druhu 

počátečního materiálu. Individuální činnosti se v procesu vykonávají bezprostředně za 

sebou. [5] 

 Jedná se o pravidelnou sériovou výrobu, která probíhá v dávkách (sériích). Existuje 

deset vyráběných druhů v různých délkách, které se ve výrobě nepravidelně střídají podle 

momentálních zakázek. Výrobní dávky procházejí procesem postupným časovým 

průběhem. Na celé výrobní dávce se nejprve provede první operace, poté dávka putuje na 
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další pracoviště, kde se znovu opracují všechny kusy dávky v druhé operaci, a tak se to 

opakuje podle počtu operací potřebných ke zhotovení výrobku. Podle výrobního postupu 

prochází celá výrobní dávka všemi výrobními pracovišti. [5] 

  Prvním pracovištěm je zámečnická dílna, kde je sklad materiálu a pásová pila, na 

které se tento materiál řeže dle zadaných délek. Dále se tam nachází pásová bruska, na 

které se nařezané kusy obrušují. Takto upravený materiál putuje do hlavní dílny, kde se 

jednotlivé dávky rozdělují mezi tři pracovníky. Ti podle výrobního výkresu opracovávají 

materiál, tedy vrtají, zahlubují, ojehlují díry nebo frézují hrany profilů. U hotových 

odvrtaných dávek se dále ručně pilují vnitřní hrany, poté se profily odmastí a očistí. 

Nakonec se hotové dávky skládají na paletu, křídou se popisují jednotlivé typy, a takto 

naložená paleta se balí do fólie a je připravena k odvozu. 

  

 Tab. 2 – Pracovní postup výroby profilů a příček 
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Obr. 5 – Průběh výrobních dávek výrobním procesem 

 Jednotlivé pracoviště, jsou uspořádány dle možností omezeného prostoru na dílnách. 

Zámečnická dílna je vhodným místem pro skladování materiálu, při dovozu nového 

materiálu se nákladní auto dostane do těsné blízkosti dílny. Uložení materiálu, na kterém 

se podílí několik pracovníků, probíhá na minimální možné vzdálenosti. Další výhodou je 

umístění pásové pily se skladem materiálu na jednom místě. Manipulace s materiálem 

taktéž probíhá na nejmenší možné vzdálenosti, což usnadňuje práci a šetří čas. 
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3. Specifikace problémů, návrhy řešení 

 Podle zadání racionalizovat výrobní systém jsem se rozhodla zaměřit se v této kapitole 

hlavně na výrobu železných profilů. A to z důvodu, že tyto výrobky stále tvoří velkou část 

produkce a na jejich výrobě se od řezání, broušení přes vrtání, frézování až po pilování 

a čištění podílí téměř polovina zaměstnanců. Celý proces výroby je závislý na průběhu 

práce na jednotlivých pracovištích. Nepřetržitost výrobního procesu podléhá závislosti na 

hospodaření s časem. Zdařilý průběh výrobního procesu zkracuje průběžnou dobu výroby, 

zajišťuje snižování nákladů a zároveň zvyšování objemu produkce. Úroveň nepřetržitosti 

výrobního procesu se snižuje s každým přerušením výroby. Kritériem nepřetržitosti 

výrobního procesu je plynulost materiálového toku. [1] 

 Hlavní činnosti, které na sebe bezprostředně navazují je dělení materiálu na pásové 

pile a opracování obroušených profilů na vrtačce nebo frézce. Pokud by nebylo dostatek 

nařezaného materiálu, mohlo by to vést k tomu, že některý z pracovníků nebude mít co 

dělat. Pracovník bude čekat, než pro něho bude připravena další dávka a vzniknou tak 

prostoje znamenající ztráty. Stejně důležitou činností je vrtání profilů. S měnícími se typy 

profilů se mění časová náročnost na výrobu dávky. Existují jednoduché typy s malým 

množstvím děr a složitější typy s větším počtem děr v různých rozměrech, jejichž výroba 

zabere více času. Obtížnost se mění i z hlediska vyráběných délek, neboť s delšími kusy se 

obtížněji manipuluje. Množství kusů složitých či jednoduchých variant zhotovených za 

den, tedy produktivitu práce za směnu ve značné míře ovlivňuje sám pracovník. Abychom 

zjistili, jak zaměstnanci nakládají s pracovním časem, provedeme měření skutečného času 

nepřetržitým pozorováním. 
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3.1 Třídění spotřeby času pracovníka v průběhu směny 

 

Obr. 6 - Třídění spotřeby času pracovníka v průběhu směny 

Čas práce t
1 

- je označením pro účelné využití času k vykonávání fyzických i duševních 

činností nutných ke splnění určitého pracovního úkolu nebo operace. [2] 

Č as práce pracovníka se dělí: 

 čas jednotkové práce t
A1

 - je čas strávený při vykonávání činností spojených 

s výrobou jednotlivých kusů v rámci času operace (upínání, měření, obrábění atd.),  

čas dávkové práce t
B1

 - je čas pracovních úkonů nutných pro přípravu a ukončení 

práce u výrobní dávky nebo jednotlivé operace (obstarání nářadí ve výdejně, upnutí 

přípravků, seřízení stroje, prostudování výkresů, postupů práce, aj.),  

 čas směnové práce t
C1

 - je čas, který zahrnuje většinou činnosti jako je příprava 

pracoviště na začátku směny, úklid pracoviště na konci směny, promazání stroje pokud je 

nutné, aj.) [4] 
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Čas obecně nutných přestávek t
2
  - znamená všechna nutná přerušení práce, vyplývající 

z přirozených potřeb člověka, ke kterým dochází u všech dělníků po určité odpracované 

době. [2] 

K obecně nutným přestávkám patří: 

• přestávky na zvláštní oddech – jsou určeny k načerpání nové energie u fyzicky 

namáhavých prací nebo ke snížení nežádoucího vlivu pracovního prostředí (velký hluk, 

vysoká teplota, chemické škodliviny), 

• přestávka na přirozené potřeby – je určena na osobní hygienu, pití a přirozené 

fyziologické potřeby, 

• přestávky na jídlo a oddech – většinou se vyskytují ve formě obědové pauzy, slouží 

i jako doba odpočinku a zotavení se z náročných pracovních podmínek. [2] [4] 

Čas obecně nutných přestávek se dělí:  

 jednotkový čas obecně nutných přestávek t
A2

 – jde většinou o povinný oddech 

dělníka vykonávajícího jednotkovou práci,  

dávkový čas obecně nutných přestávek t
B2

 – je nutný odpočinek dělníka v průběhu 

dávkové práce,  

 směnový čas obecně nutných přestávek t
C2

 – přestávky na přirozené potřeby, na 

oddech a jídlo jsou stanoveny zákoníkem práce, v současnosti přestávka na jídlo nepatří do 

času směny a tedy ani do obecně nutných přestávek. To je potřeba vědět a zohlednit při 

provádění časových studií. [4] 

Čas podmínečně nutných přestávek t
3
 - je čas pracovní nečinnosti pracovníka, který je 

často způsoben čekáním na doběh automatického chodu stroje, čekáním na dokončení 

práce na předešlém pracovišti atd. [4] 

Osobní ztráty t
D
 - jsou ztráty, které způsobil pracovník v průběhu pracovního dne. 

Příklady zaviněných ztrát:  

- pozdní příchod na pracoviště, 

- odchod od z pracoviště v průběhu směny a předčasný odchod na konci směny 

- osobní rozhovory s kolegy 

- vyřizování osobních věcí, oprava zmetků. [2] [4] 
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Technicko-organizační ztráty t
E
 – jsou ztráty způsobené špatnou organizací práce 

a různými technickými problémy jako je například čekání na opravu poruchy stroje nebo 

ztráta času víceprací na výrobku nezaviněné pracovníkem. [4] 

Ztráty času vyšší mocí t
F
 – je to nepředvídané přerušení chodu výroby způsobené např. 

výpadkem elektrické energie při bouřce nebo záplavami výrobních pracovišť při 

nadměrných deštích, případně vlivem jiných živlů. [2] 

3.2 Snímek pracovního dne  

Snímek pracovního dne je jednou z metod časových studií. Lze ho charakterizovat jako 

metodu nepřetržitého pozorování a studia spotřeby času. Pomocí snímků zjišťujeme stupeň 

využití pracovníka nebo výrobního zařízení.  

Výsledky snímků se využívají: 

- k rozborům velikostí spotřeby času jednotlivých činností, 

- ke zjišťování důvodů a příčin nízkých výkonů, 

- k rozborům neproduktivního ztrátového času, 

- pro analýzu a navrhování opatření ke zdokonalení organizace výroby, 

- jako podklad pro tvorbu normativů času, 

- k tvorbě výkonnostních křivek hlavně v případě, kdy současně sledujeme množství 

vyrobené produkce. [2] [4] 

Metodika provádění pracovního snímku dne jednotlivce: 

Hlavní fáze vypracování snímku:  

1. příprava k pozorování,  

2. vlastní pozorování a měření všech dějů ve směně a jejich zaznamenávání, 

3. rozbor a vyhodnocení snímku pracovního dne.  

1. Příprava k pozorování  

 Přípravou k pozorování rozumíme vytvoření dobrých podmínek pro nepřetržité a ničím 

nenarušené pozorování a získání objektivních hodnot o skutečné spotřebě času ve směně.  
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V této fázi se řeší tyto záležitosti:  

- vymezení cíle snímku,  

- výběr pracoviště a pracovníka,  

- určení období pro pozorování,  

- volba pozorovatele, který se musí seznámit s pozorovaným pracovníkem, 

průběhem a způsobem vykonávání práce, používanou technologií a dalšími údaji 

potřebnými k provedení celkové přípravy před pozorováním. [4] 

2. Vlastní pozorování, měření a zaznamenávání  

V druhé fázi pozorovatel sleduje činnost pracovníka na pracovišti od začátku do konce 

směny, dělá popisky činnosti, zaznamenává začátek a konec stejnorodých činností 

i nečinností do předem připraveného pozorovacího listu. [4]   

3. Vyhodnocení snímku pracovního dne  

V této fázi vypočteme z postupného času jednotlivý čas, každý jednotlivý čas 

posoudíme z hlediska obsahu činnosti nebo nečinnosti. V dalším kroku se sečtou 

stejnorodé činnosti do skutečné bilance spotřeby času směny. Skutečná bilance znázorňuje, 

kolik času v minutách a procentech z času směny přísluší jednotlivým kategoriím 

zkoumaného času pracovní směny. [4]   

3.3 Provedené snímky pracovních dnů  

 Ve své práci jsem použila metodu časové studie měření spotřeby času – snímek 

pracovního dne. Provedení snímku zamýšlím za účelem zjištění velikosti časových ztrát 

a celkové struktury času spotřebovaného za směnu. Kromě časových údajů lze snímkem 

zjistit celkovou organizaci práce na dílně. 

 V náhodně vybraných dnech byly provedeny snímky pracovního dne u tří zaměstnanců 

zajištujících obrábění profilů. Měření proběhlo za standardních podmínek jednotlivých 

pracovních směn. Všichni pracovníci byli obeznámeni s pozorováním. Pomůckami mi byly 

hodinky, pozorovací list a výrobní výkresy. Všechna měření jsou zachycena 

v pozorovacích listech, početně a graficky vyhodnocena.  



24 
 

Tab. 3 – Snímek pracovního dne č. 1 

 

Datum: 22.3.2011  
Začátek 

pozorování: 

6:30:00 Pozorovatel: Frňková Hana 
Druh práce: obrábění 

profilů (příček) 

Číslo 

snímku: 

1  Konec 

pozorování: 

14:30:00 Pracovník: Ladislav Plucnar   

Poř. číslo Čas 

postupový 

Čas 

jednotkový 

Symbol 

času 

Název spotřeby času 

1 6:30      Začátek směny  

2 6:32 2 TD Příchod na pracoviště 

3 6:35 3 TD Odchod od stroje – příprava kávy 

4 6:59 24 TA1 Vrtání Ø 7 – pokrač. z min.dne - 2A XP10 -

5 7:25 26 TA1 Ojehlení děr  Ø 5, Ø 7 

6 7:31 6 TB1 Přísun dávky  1A XP10 - 50ks  

7 7:38 7 TB1 Seřízení stroje 

8  7:45 7 TB1  Kontrola výkresů  

9  8:25 40 TA1 Vrtání děr Ø 5 - 1A XP10 

10  8:35 10 TD Svačina  

11  9:20 45 T A1 Vrtání děr Ø 7 - 1A XP10    

12  9:53 33 TA1 Ojehlení děr 

13 9:56 3 T202 Přirozená potřeba 

14 10:00  4 TB1 Přísun dávky profilů 1A XP13/17 50ks 

15 10:08 8 TB1 Přebroušení vrtáků  Ø 5, Ø 7   

16 10:11 3 TB1 Seřízení stroje 

17 10:16 5 TD Soukromý telefonát  

18 10:30  14 TA1 Vrtání děr  Ø 5 - 1A XP13/17  

19 11:00  30 T203 Přestávka na oběd  

20 12:18  78 TC1 Skládání profilů a příček do skladu  

21 12:26 8 TD Rozhovor s kolegou 

22 12:45 19 TA1 Vrtání děr  Ø 5- 1A XP13/17  - pokračování    

23 13:25 40 TA1   Vrtání děr Ø7 - 1A XP13/17  

24 13:50 25 TA1 Ojehlení děr 

25 14:00 10 TA1 Dobroušení příček 2B XP06 

26 14:03 3 TB1 Přísun dávek příček 2B XP06, 2B XP22/28 po 

27 14:06 3 TB1 Seřízení stroje 

28 14:08          2 TB1 Obstarání výrobního výkresu 

29 14:25 17 TA1   Vrtání  děr Ø 7 -2B XP06, 2B XP22/28 

30 14:30         5 TC1 Očištění stroje, úklid pracoviště 

31 14:30 Konec směny  

               



 

   Tab. 4 – Bilance skute

Čas jednotkové práce

Čas dávkové práce

Čas směnové práce

Čas práce 
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Tab. 5 – Snímek pracovního dne č. 2 

Datum: 20.4.2011  Začátek 

pozorování: 

5:45:00 Pozorovatel: Frňková Hana Druh práce:  obrábění 

profilů (příček) 

Číslo 

snímku: 

2 Konec 

pozorování: 

13:45:00 Pracovník: Petr Pernica   

Poř. číslo Čas 

postupový 

Čas 

jednotkový 

Symbol 

času 

Název spotřeby času 

1 5:45      Začátek směny  

2 5:49 4 TD Příchod na pracoviště 

3 6:06 17 TD Svačina 

4 6:26 20 TA1 Vrtání Ø 5 – 2B XP06 - pokrač. z min dne- 

5 6:55 29 TA1 Vrtání Ø 5 – 2B XP17 – 30ks 

6 7:01 6 TD Rozhovor s kolegou 

7 7:32 31 TA1 Vrtání Ø 5 – 2B XP28 – 30ks 

8 7:38 6 TC1 Balení palety, nakládka do auta 

9 7:45 7 TB1 Seřízení stroje, orýsování profilu pro 2 rozměry 

10 8:13 28 TA1 Vrtání Ø 9,1 – 2B XP17 – 30ks 

11 8:18 5 T B1 Seřízení stroje, orýsování profilu pro 2 rozměry 

12 8:41 23 TA1 Vrtání Ø 9,1 – 2B XP06 – 30ks 

13 9:05 24 TD Soukromý telefonát, příprava čaje 

14 9:32 27 TA1 Ojehlení děr - 2B XP17 + 2B XP06 

15 9:43 11 TB1 Seřízení stroje, orýsování profilu pro 3 rozměry 

16 9:48 5 TD Rozhovor s kolegou 

17 9:52 4 T202 Přirozená potřeba 

18 10:30  38 TA1 Vrtání Ø 9,1 – 2B XP28 – rozprac.30ks 

19 11:00  30 T203 Přestávka na oběd  

20 11:04  4 TD Pozdní příchod na pracoviště  

21 11:15 11 TA1 Vrtání Ø 9,1 – 2B XP28 – dokonč.30ks 

22 11:28 13 TA1 Ojehlení děr - 2B XP28 

23 11:33 5 TB1 Přísun dávky profilů 2A XP10 - 30ks (Ø5 již 

24 11:44 11 TB1 Seřízení stroje, orýsování 

25 12:11 27 TA1 Vrtání Ø 7 – 2A XP10 – rozprac.30ks 

26 12:20 9 TD Vyřizování soukromých věcí 

27 12:43 23 TA1 Vrtání Ø 7 – 2A XP10 – dokonč.30ks 

28 13:03         20 TA1 Ojehlení, zahloubení děr 

29 13:08 5 TB1   Přísun nové dávky 

30 13:18          10 TD Soukromý rozhovor 

31 13:22  4 TB1 Seřízení stroje 

32 13:36 14 TC1 Očištění stroje, úklid pracoviště 

33 13:45 9 TD Předčasný odchod z pracoviště  

34 13:45 Konec směny 
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Tab. 7 – Snímek pracovního dne č. 3 

Datum: 20.4.2011 Začátek 

pozorování: 

5:00:00 Pozorovatel: Frňková Hana Druh práce: obrábění 

profilů (příček) 

 Číslo 

snímku: 

3 Konec 

pozorování: 

13:00:00 Pracovník: František Děcký 

 

Poř. číslo Čas 

postupový 

Čas 

jednotkový 

Symbol 

času 

Název spotřeby času 

1 4:59      Začátek směny  

2 5:03 4 TD Příchod na pracoviště 

3 5:07 4 TD Příprava kávy 

4 5:11 4 TC1 Příprava pracoviště 

5 5:28 17 TA1 Vrtání Ø 7 – 2A XP17 – 37/40ks 

6 5:32 4 TB1 Seřízení stroje 

7 6:22 50 TA1 Ojehlení,zahloub. děr – (2A XP17,2A XP06) – 

8 6:42 20 TD Svačina 

9 6:56 14 TA1 Ojehlení děr – pokrač. 

10 7:00 4 TD Rozhovor s kolegou 

11 7:10 10 T B1 Přísun nových dávek+obstarání výkresů 

12 7:14 4 TB1 Přeskládání profilů z vozíku na pracoviště 

13 7:19 5 TD Odchod z pracoviště 

14 7:23 4 TB1 Přebroušení vrtáku 

15 7:30 7 TB1 Seřízení stroje 

16 7:42 12 TD Odchod z pracoviště 

17 8:22 40 TA1 Vrtání Ø 9,1 – 1A XP06(60ks),1F XP04(8ks) 

18 8:40  18 TA1 Ojehlení děr - 1A XP06, 1F XP04 

19 8:42  2 T202 Přirozená potřeba 

20 8:46  4 TB1 Seřízení stroje  

21 9:17 31 TA1 Frézování hran příček 1A XP06 – 60ks 

22 9:27 10 TD Odchod z pracoviště 

23 10:09 42 TA1 Frézování – pokrač.  

24 10:14 5 TB1 Přeskládání profilů z vozíku na pracoviště 

25 10:17 3 TE Rozhovor s kolegou – ohledně práce 

26 10:30 13 TB1 Seřízení stroje, obstarání výkresu 

27 11:00 30 T203 Přestávka na oběd 

28 11:05 5 TD Pozdní příchod na pracoviště 

29 11:55 50 TA1   Vrtání  Ø 5 -2A XP06, 2AXP22/28 – po 50ks 

30 12:03 8 T B1 Seřízení stroje, přebroušení vrtáku (4+4) 

31 12:59 56 TA1   Vrtání  Ø 7 -2A XP06, 2A XP22/28 – po 50ks 

32 13:04 5 TC1 Očištění stroje 

33 13:04 Konec směny 
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3.4 Celkové vyhodnocení snímk

Tab. 9 – Bilance skutečné spot

Symbol 
času 

Minuty

L.Plucnar P.Pernica

TA1 293 290

TB1 43 48

TC1 83 20

T1 419 358

T2 33(30) 34(30)

T3 0 0

TD 28 88

TE 0 0

T 480 480
 

Obr. 13 - Graf
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by jeho směnová práce byla minimálně o hodinu menší a naopak jednotková a dávková 

práce o to větší. Druhou největší hodnotou v grafu jsou časy osobní ztráty. Snímky 

odhalily, že každý ze zaměstnanců se znatelnou měrou podílí na vzniku ztrátových časů. 

 Obědová přestávka je v současnosti započítávána do času směny. Musela jsem ji tedy 

zahrnout do času obecně nutných přestávek. Ve skutečnosti je to ale ztrátový čas, který 

zaměstnavatel vědomě platí všem zaměstnancům. V tabulce jsem provedla časovou 

úpravu, přeřadila jsem pro představu čas obědové přestávky do ztrátového času. Vyplynula 

z toho ztráta 90 minut, z původních 12,4% se hodnota vyšplhala na 18,7%. Za měsíc 

zaměstnavatel zaplatí 3 zaměstnancům 30 hodin, když započítám všechny zaměstnance je 

to 110 hodin placeného času obědové přestávky. Jen pro představu, kdyby byli všichni 

zaměstnanci placení sto korunou na hodinu, zaměstnavatel by zaplatil 11 000 Kč za měsíc 

za tento neproduktivní čas, ročně by to již byla částka závažných rozměrů. Navrhuji 

vyloučit obědovou přestávku z času směny z úsporných důvodů. 

 Protože ztrátové časy pracovníků zabírají podstatné procento z celkového času směny, 

rozhodla jsem se provést chronometráž a nastínit tak, jakým způsobem se dají stanovit 

normy spotřeby práce. Zavedením norem docílíme snížení ztrátových časů na minimum 

a získáme lepší časový přehled o chodu výroby. Metodu chronometráže jsem použila na 

dvě zásadní činnosti při výrobě železných profilů a příček, dělení materiálu na pásové pile 

a opracování profilů na stolní vrtačce nebo frézce. 

3.5 Snímek operace 

 Snímek operace je metoda časové studie, při které se přímo měří skutečná spotřeba 

času opakujících se operací nebo jejich částí na jednom nebo více stejných pracovištích. 

Z naměřených údajů se nejdříve zjišťuje doba trvání jednotlivých prvků operace a poté celé 

operace. [2] 

 Pomocí snímků operace se získávají podklady pro organizaci práce, pracovišť, 

logistiku, stanovení prvotních časových normativů i standardních časů zkoumané 

technologické operace. [3] 

Používané druhy snímků operace: 

a) Plynulá chronometráž, 

b) Výběrová chronometráž, 
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c) Snímek průběhu práce. 

 

Metodika provádění snímku operace – plynulá chronometráž: 

a) Příprava k pozorování 

Příprava k pozorování zahrnuje: 

• stanovení cíle pozorování, 

• výběr objektu pozorování, tedy dělníka nebo skupiny dělníků, 

• seznámení se s procesem výroby, s pracovištěm včetně jeho vybavení, s výrobním, 

zařízením a jeho technickými parametry, s organizací práce, používaným 

materiálem a s kvalifikací pracovníka, 

• rozčlenění operace na úkony, pohyby a stanovení mezních bodů, 

• určení délky snímku a počtu náměrů,  

• zapsání údajů přípravné fáze do krycího listu snímku operace, 

• určení způsobu zápisu (průběžně, řádkově, kombinovaně). [1] 

 

b) Vlastní pozorování a zaznamenávání 

Při měření zapisujeme do pozorovacího listu průběžný čas v každém mezním bodě. Pro 

pozorovatele je to náročná činnost, při které musí rychle a přesně zaznamenávat čas. 

c) Vyhodnocení naměřených hodnot a jejich úprava pro další použití 

Třetí fáze probíhá v těchto bodech : 

1) Výpočet jednotlivých časů, které zjišťujeme z rozdílu dvou po sobě následujících 

průběžných časů. 

2) Určení střední hodnoty časové řady můžeme provést: 

- Metodou aritmetického průměru, 

- Metodou modusovou, 

- Metodou mediánovou.  

3)   Variabilitu (kolísavost) hodnot můžeme stanovit pomocí: 

- Koeficientu rozpětí, 

- Směrodatné odchylky, 

- Variačního koeficientu. [1] 
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4. Návrh metodického přístupu řešení dané problematiky 

4.1 Chronometráž dělení materiálu na pásové pile 

 Abychom se vyhnuli narušení výrobního procesu nedostatečným přísunem nařezaného 

materiálu k dalšímu zpracování, použijeme chronometráž celé výrobní operace s cílem 

zjištění množství vyrobeného za potřebnou časovou jednotku.  

 Měření bylo provedeno na jednom pracovníkovi během dvou náhodně vybraných dnů. 

První chronometráž je zaměřena na materiál typu 50 x 25, druhá na materiál typu 25 x 25. 

Operace začíná tak, že pracovník nejdříve postupně nakládá šestimetrový materiál do 

rozevřeného svěráku vždy po pěti kusech. Nakládku si zarovná pomocí úhelníku, lehce 

dotáhne svěrák a jednotlivé kusy na konci k sobě svaří. Následně si nastaví dorazy na 

potřebné délky a pak už probíhá samotné dělení materiálu. Operace končí odložením pěti 

kusů z poslední řezu na paletu. Během doby automatického chodu stroje pracovník brousí 

hrany nařezaných profilů. Celý proces probíhá na jednom pracovišti, takže má pracovník 

všechno na jednom místě včetně naskládaného materiálu.  
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Obr. 14 – Pásová pila Bianco 

 

Obr. 15 – Sklad materiálu 

  

Obr. 16 – Materiál zobrazený v řezu – 2 typy  
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Chronometráž -  materiál v řezu 50 x 25:  

Tab. 10 – Chronometráž dělení materiálu na pásové pile - typ 50 x 25 

Položka 
Počet 
řezů 

Řezané délky [mm] 

Operace 

Průměrný 
čas řezu 

Zbytek Nakládka 
a 

úhlování 

Svaření a 
nastavení 
velikostí 

Řezy - 
6m 

materiál 

1 5 1492-2x,1392,963,639 94 118 512 102,4 22 

2 6 1392,1392,799-4x 92 80 574 95,7 20 

3 5 799-3x,1772-2x 82 89 564 112,8 59 

4 8 904-3x,799-2x,548-3x 93 78 749 93,6 46 

5 8 904-3x,799-2x,548-3x 83 74 761 95,1 46 

6 5 1452-2x,904-2x,1268 75 84 730 146 20 

7 5 1268-3x,1209,963 107 129 669 133,8 24 

8 7 904-4x,963,698-2x 80 83 1035 147,9 25 

9 6 1209-3x,963,698-2x 93 92 729 121,5 14 

10 6 1209-2x,963-3x,639 87 75 722 120,3 54 

11 8 698-2x,963-2x,639-4x 83 72 949 118,6 122 

12 5 799-3x,1772,1772 88 91 581 116,2 59 

13 6 1392,1392,799-4x 94 83 579 96,5 20 

Aritmetický průměr 88,5 88,3   115,4 Ʃ=531 

Symbol času TA1 TA1 TA1     

* časové hodnoty v tabulce a výpočtech jsou uvedeny v sekundách 

 

Obr. 17 – Ukázka pěti řezů v operaci 

 

V jednotlivých operacích se řežou různé velikosti podle zadaných objednávek. Pracovník, 

který tuto práci vykonává, se snaží kombinovat délky tak, aby mu z řezání vyšel co 

nejmenší zbytek. Od toho se odvíjí provedený počet řezů v operaci. Z chronometráže 

dělení materiálu 50 x 25 jsem zjistila, že počet řezů se pohyboval od pěti do osmi. Hodnoty 

pět a osm použiji pro stanovení normy času na operaci a podle toho zjistím počet kusů 

vyrobených za hodinu. 
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Výpočet normy času na operaci – počet řezů je 5: 

( ) ( ) min6,127534,11553,885,881 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

NčN….…norma času na operaci [min] 

Nu…......doba nakládky a úhlování [s] 

Sv...........doba svaření a nastavení velikostí [s] 

PŘN.........počet řezů na operaci [-] 

t1Ř……...průměrný čas 1 řezu [s] 

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 5: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /119
6,12

60)55(
=

⋅⋅
=

⋅
=  

Ph….…...počet kusů nařezaných za hodinu [ks/hod] 

pn…........počet kusů nařezaných v operaci [ks/op] 

h..............hodina [min] 

Výpočet normy času na operaci – počet řezů je 8: 

( ) ( ) min3,1811004,11583,885,881 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 8: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /1311,131
3,18

60)58(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=

 

Podle provedených výpočtů jsem zjistila, že při 5 řezech v operaci lze vyrobit 119 ks/hod 

a při 8 řezech lze vyrobit 131 ks/hod. Pracovník musí za hodinu vyrobit počet kusů 

pohybující se mezi těmito hodnotami.  

Výpočet normy času na operaci pro nejmenší řezanou délku příček 50 x 25: 

Nejmenší řezaná délka je 295,5 mm, do jedné operace se vleze 20 řezů. 

( ) ( ) min4,418,24844,115203,885,881 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 20: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /1459,144
4,41

60)520(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=  
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Výpočet normy času na operaci pro největší řezanou délku příček 50 x 25: 

Nejmenší řezaná délka je 2592 mm, do jedné operace se vlezou 2 řezy. 

( ) ( ) min8,66,4074,11523,885,881 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 2: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /882,88
8,6

60)52(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=

 

Provedla jsem také výpočty pro nejmenší a největší řezanou délku, ze kterých vyplývá 

minimální a maximální počet kusů nařezaných za hodinu. Hodnoty 88 ks/hod a 145 ks/hod 

jsou spíše informativního charakteru, mohou se použít v případě nestandardní objednávky. 

 

Chronometráž -  materiál v řezu 25 x 25:  

Tab. 11 – Chronometráž dělení materiálu na pásové pile - typ 25 x 25 

Položka 
Počet 
řezů 

Řezané délky [mm] 

Operace 

Průměrný 
čas řezu 

Zbytek Nakládka 
a 

úhlování 

Svaření a 
nastavení 
velikostí 

Řezy - 6m 
materiál 

1 7 963-4x,698-3x 72 93 461 65,9 54 

2 4 1571-3x,1268 90 85 320 80 19 

3 4 1571-3x,1268 95 73 332 83 19 

4 5 1268-4x,858 90 88 305 61 70 

5 6 858-4x,1266-2x 97 72 402 67 36 

6 6 858-4x,1266-2x 64 94 382 63,7 36 

7 6 1266-2x,856-2x,858-2x 105 90 390 65 40 

8 5 1266-4x,856 85 92 336 67,2 80 

9 8 856-5x,548-3x 99 69 487 60,9 76 

10 9 548-2x,696-7x 101 84 548 60,9 32 

11 9 548-2x,696-7x 104 77 561 62,3 32 

12 7 963-4x,698-3x 66 90 449 64,1 54 

13 7 963-4x,698-3x 75 102 452 64,6 54 

Aritmetický průměr 87,9 85,3   66,6 Ʃ=602 

Symbol času TA1 TA1 TA1     
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Obr. 18 – Ukázka čtyř řezů v operaci 

Z chronometráže dělení materiálu 25 x 25 jsem zjistila, že počet řezů se pohyboval od čtyř 

do devíti. Hodnoty čtyři a devět použiji pro stanovení normy času na operaci a podle toho 

zjistím počet kusů vyrobených za hodinu. 

Výpočet normy času na operaci – počet řezů je 4: 

( ) ( ) min3,76,4396,6643,859,871 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

NčN….…norma času na operaci [min] 

Nu…......doba nakládky a úhlování [s] 

Sv...........doba svaření a nastavení velikostí [s] 

PŘN.........počet řezů na operaci [-] 

t1Ř……...průměrný čas 1 řezu [s] 

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 4: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /1644,164
3,7

60)54(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=  

Ph….…...počet kusů nařezaných za hodinu [ks/hod] 

pn…........počet kusů nařezaných v operaci [ks/op] 

h..............hodina [min] 

Výpočet normy času na operaci – počet řezů je 9: 

( ) ( ) min9,126,7726,6693,859,871 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 9: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /2093,209
9,12

60)59(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=
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Podle provedených výpočtů jsem zjistila, že při 4 řezech v operaci lze vyrobit 164 ks/hod 

a při 9 řezech lze vyrobit 209 ks/hod. Pracovník musí za hodinu vyrobit počet kusů 

pohybující se mezi těmito hodnotami.  

Výpočet normy času na operaci pro nejmenší řezanou délku příček 25 x 25: 

Nejmenší řezaná délka je 546 mm, do jedné operace se vleze 10 řezů. 

( ) ( ) min142,8396,66103,859,871 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 10: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /2143,214
14

60)510(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=  

Výpočet normy času na operaci pro největší řezanou délku příček 25 x 25: 

Nejmenší řezaná délka je 2590 mm, do jedné operace se vlezou 2 řezy. 

( ) ( ) min1,54,3066,6623,859,871 ==⋅++=⋅++= stPSvNuNč
ŘŘNN  

Výpočet počtu kusů nařezaných za hodinu – počet řezů je 2: 

hodks
Nč

hp
P

N

n

h /1186,117
1,5

60)52(
≈=

⋅⋅
=

⋅
=

 

Provedla jsem výpočty pro nejmenší a největší řezanou délku, ze kterých vyplývá 

minimální a maximální počet kusů nařezaných za hodinu. Hodnoty 118 ks/hod a 214 

ks/hod jsou spíše informativního charakteru, mohou se použít v případě nestandardní 

objednávky. 

Zhodnocení chronometráží: 

Pomocí chronometráží jsem zjistila jednotlivé normy času na operaci a z toho vyplývající 

počet kusů, který lze za hodinu vyrobit. Pro zvýšení objektivity norem je potřeba těchto 

měření provést více. Se vzrůstajícím počtem měření se zvyšuje také přesnost hodnoty 

normy, doporučuji proto pokračovat v měření. 
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Výpočet využití materiálu: 

Celková délka řezaného materiálu:
 

mmlPl matnámcelk 144000600026 =⋅=⋅=  

lcelk……celková délka materiálu 

Pnám…..celkový počet operací 

lmat……délka řezaného materiálu na operaci 

Výpočet využití použitého materiálu: 

%21,99100
144000

)1133144000(
=⋅

−
=

−
=

celk

zbytkůcelk

využ
l

sl
M  

szbytků….součet zbytků materiálu 

 Využití použitého materiálu je 99,21%, což je znamení, že pracovník si poctivě počítá 

řezanou délku a nedochází tak ke zbytečnému plýtvání. 
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4.2 Snímek operace obrábění profilu 

 Snímkem operace zjistíme dobu trvání výroby jedné dávky s různým počtem kusů. 

Každá operace se skládá z dávkové a jednotkové práce. Dávkovou prací je myšleno 

seřizování stroje, výměna a naostření vrtáků a orýsování děr. Jednotková práce zahrnuje 

vrtání děr, jejich zahloubení, ojehlení a v menší míře se u některých druhů vyskytuje také 

ofrézování hran na koncích profilů. Při vrtání s přípravkem se profil jen pokládá na 

pracovní plochu, na díry bez přípravku se nastavuje doraz a profily se upínají do svěráku. 

 Měření bylo provedeno na jednom pracovníkovi, který obráběl dávku profilů 

2B XP04, přičemž poslední čtyři znaky vyjadřují délku profilu 548 mm.  

 

 

Obr. č. 19 – Vyráběný profil 2B XP04 

 

 Tab. 12 – Snímek operace obrábění profilů 
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Pro určení míry kolísavosti časové řady se používá výpočet koeficientu rozpětí: 

min

max

t

t
k r =  

tmax….největší položka časové řady 

tmin….nejmenší položka časové řady 

 

Vyhodnocení snímku operace: 

Součet průměrných hodnot jednotkového času: 

stttt A 7,466,103,148,21321 =++=++=
 

Z toho vyplývá, že odvrtání jednoho kusu trvá průměrně 47 sekund. Dávkové časy jsou 

135 a 65, výroba jednoho profilu s přípravnými časy trvá 247 sekund. 

Doba trvání výrobní dávky 30 kusů: 

min7,261601)65135(307,46 ≈=++⋅=+⋅= stptt ksAD B
 

tD…...čas výroby dávky stanoveného počtu kusů 

tA…...čas výroby 1 kusu profilu 

pks…..počet kusů výrobní dávky 

tB........přípravný čas 

Pomocí snímku operace jsem zjistila nutnou spotřebu času pro výrobní dávku profilů 

2B XP 04. Výroba třiceti kusů trvá 26,7 minut. Pro tvorbu kalkulací bude rozhodující čas 

výroby jednoho kusu, což je v tomto případě hodnota 46,7 sekund.  
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5. Celkové zhodnocení navrženého řešení 

5.1 Zhodnocení snímků pracovního dne  

 Snímky pracovního dne vybraných pracovníků uvedených v kapitole 3 odhalily 

strukturu skutečného času spotřebovaného ve směně. Nejdůležitější částí provedených 

snímků je zjištění ztrátových časů způsobených zaměstnanci. Vyjdeme-li z předpokladu, že 

ve firmě nejsou zavedeny normy na žádné pracovní činnosti, lze bez okolků říci, že 

zjištěné ztráty se vyskytují u všech pracovníků firmy.  

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času 

způsobené jednotlivými pracovníky průměrně: 

%3,14100
)1601010(480

601010
100

)22́(

22́
5 =⋅

++−−

+−
=⋅

++−−

+−
=

TETDTTT

TDTT
U

 

 

Obr. č. 20 – Grafické vyjádření možného zvýšení produktivity jednoho pracovníka 

 

denks
pz

p
P celkks

p /1093,109
3

328
≈===

−  

Pp……....produktivita práce  

pks-celk….celkový počet kusů vyrobených za den 

pz………počet zaměstnanců 

Zvýšení produktivity o 14,3%  denks /166,15109143,0 ≈=⋅⇒  

Na základě snímků pracovního dne by se produktivita práce odstraněním časových ztrát 

zvedla u každého pracovníka v průměru o 16 kusů za den. 
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 Jako návrh jsem v kapitole 3 uvedla vyloučení obědové přestávky z času směny. 

Zjistila jsem, že za měsíc zaměstnavatel zaplatí 3 zaměstnancům 30 hodin přestávek, za 

všechny zaměstnance je to 110 hodin placeného neproduktivního času. Odstraněním 

obědové přestávky dojde k úspoře o velikosti 110 hodin vynásobených hodinovou sazbou, 

jakou jsou jednotliví zaměstnanci placeni. 

5.2 Zhodnocení chronometráže dělení materiálu na pásové pile 

Pomocí chronometráží dělení materiálu typů 50 x 25 a 25 x 25 jsem zjistila jednotlivé 

normy času na operaci a z toho vyplývající počet kusů, který lze za hodinu vyrobit.  

Tab. 13 – Shrnutí navržených norem 

 

 Navržené normy nelze označit jako zcela objektivní, zvýšením počtu měření se 

hodnoty zpřesní. Za vhodný je možno považovat způsob řešení tvorby norem času. 

Výpočty nejsou zaměřeny na konkrétní řezané délky, ale na počet řezů v operaci. Tato 

alternativa je dle mého názoru nejvhodnější, protože pracovník vždy stanovuje různé 

varianty délek do operací kvůli co nejmenšímu zbytku. Počet řezů je sice různý, ale po 

provedení většího počtu měření se zjistí hranice pohyblivosti řezů. Takto stanovené normy 

zajistí plynulost chodu materiálového toku k dalšímu zpracování.  

5.3 Zhodnocení snímku operace obrábění profilů 

 Snímek operace byl proveden na jednom druhu profilu konkrétně  2B XP 04. Pomocí 

výpočtů jsem zjistila, že výrobní dávka 30 kusů bude trvat 26,7 min. Takto lze zjistit čas 

trvání výroby dávek všech druhů profilů. Díky tomu získáme přesný časový přehled 

o chodu výroby a pracovníci tak nebudou moci vytvářet ztrátové časy.  
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6. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce byla racionalizace výrobního systému ve firmě 

KOVORYS s.r.o. Racionalizaci jsem pojala podle svého uvážení a stanovila jsem za cíl 

odstranění hlavních problémů vedoucích ke vzniku ztrát na konkrétních pracovištích 

a v celé firmě jako takové. 

V návrhu řešení jsem použila snímky pracovního dne, které jasně ukázaly skutečnou 

spotřebu času, kdy osobní ztráty u jednoho pracovníka dosáhly hodnoty 88 minut, což je 

téměř hodina a půl. Provedené snímky jsem celkově zhodnotila tak, že jsem zjistila 

průměrné hodnoty spotřeby času pozorovaných pracovníků. Protože ztrátové časy 

pracovníků tvořily podstatné procento z celkového času směny, rozhodla jsem se provést 

chronometráž a ukázat, jakým způsobem se dají stanovit normy spotřeby práce. 

 Pomocí chronometráže na pásové pile jsem určila normy času na operaci a následně 

počet kusů nařezaných za hodinu pro dva řezané typy, jak je to konkrétněji popsáno výše. 

Snímkem operace obrábění profilů se zase zjistilo, jak dlouho bude trvat potřebná dávka. 

Zavedením norem docílíme ve firmě snížení ztrátových časů na minimum a získáme 

přesný časový přehled o chodu výroby.  
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