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ANOTACE DISERTACE 

DRESLER, A. Výzkum a vývoj totálně produktivní údržby a aplikace v praxi. Ostrava: Katedra 

mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická universita Ostrava, 2011,142s, 

Disertace, školitel: Novák, J. 
Disertace se zabývá výzkumem a vývojem metodiky „totálně produktivní údržby“ a jejím 

zavedením do praxe. V úvodu práce je představena metodika „totálně produktivní údržby“ a její 

předpokládaný vývoj. Pro ověření potřebnosti disertace a jejich výsledků bylo provedeno 

dotazníkové šetření. Praktická část práce směřuje k naplnění hlavního cíle disertace, to je 

snižovaní prostojů a ztrát v celoživotním cyklu investičního výrobního majetku. V praktické 

části je řešena problematika údržby z hlediska časové náročnosti zásahů, standardizovaných 

úkonů a standardizované dokumentace. Pro realizaci hlavního cíle byl vyvinut software pro 

standardizaci údržbářských postupů „NORMATIVY 2011“, který využívá data z pohybových 

normativů a grafické dokumentace vytvořené v software SOLID EDGE. Software 

„NORMATIVY 2011“ je aplikován na příkladě automatizované výrobní buňky 

v automobilovém průmyslu.  

ABSTRACT DISSERTATION 

DRESLER, A. Research and Development Total Productive Maintenance and practical 

application. Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 

142 p. PhD thesis, Supervisor: Novák, J. 

The dissertation deals with research and development of the "totally productive 

maintenance", and its introduction into practice. At the beginning of the work is presented 

methodology "totally productive maintenance" and its expected development. To verify the 

necessity of the thesis and the results of their survey was carried out. The practical part of the 

work aspires to achieve the main goal of the thesis, it is reducing both downtime and losses in 

the asset lifecycle. In the practical part of the problem is solved in terms of maintenance, time-

consuming interventions, standardized operations and standardized documentation. To realize 

the main objective of the software was developed to standardize maintenance practices 

„NORMATIVY 2011“,which uses data from motion graphics and normative documents created 

in software SOLID EDGE. Software „NORMATIVY 2011“ is applied to the example of 

automated manufacturing cells in the automotive industry. 
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Seznam použitých zkratek 

5S Systém efektivního hospodaření na pracovišti 

AC Střídavé napětí [V] 

CAS Datová základna 

CEZ Celková efektivita zařízení 

CTQ Kritické parametry kvality 

DC Stejnosměrné napětí [V] 

DFT Diskrétní fourierova transformace 

DFZ Označení pneumatického válce 

FT Fourierova transformace 

FFT Fast Fourier Transform 

FMEA Analýza rizik 

FO Akustický senzor 

IFS Industrial and Financial Systems 

MOST Pohybové normativy dle MOST 

MTM Pohybové normativy dle MTM 

OEE Celková efektivita zařízení 

PLC Programmable Logic Controler 

RCM Údržba orientovaná na spolehlivost 

SIX – SIGMA Metoda zlepšování 

SNPP Pohybové normativy dle SNPP 

TPM Totálně produktivní údržba 

VSM Mapování toku hodnoty 
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Úvod 

Strojírenství je zahrnuto do významných odvětví průmyslu České republiky a celosvětového 

hospodářství. Rozvoj průmyslové výroby a požadavky trhu kladou velký důraz na kvalitu a 

rychlost zavádění výrobků na trh. Za těchto předpokladů je nutné vytvářet a implementovat nové 

technologie a metodiky do výroby. Pro zabezpečení stability celého výrobního procesu je nutné 

nové a stávající technologie udržovat v bezporuchovém stavu. 

Disertace se zabývá implementací japonské metodiky „totálně produktivní údržby“, 

nazývána anglicky „total productive maintenance“ dále jen TPM. Přístup TPM zahrnuje jednak 

samotnou údržbu zařízení a také využívá kapacity všech pracovníků podniku s jednoznačným 

cílem, výrazně snížit prostoje a ztráty v celém životním cyklu zařízení [1]. 

Disertace bude prezentovat metodiku pro zavedení TPM s využitím pokrokových metod, 

které nedílně souvisí s implementací. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti: 

a) První oblast zahrnuje poznatky z přístupu TPM. V úvodu do TPM je naznačen 

historický vývoj a další směry. Dále jsou analyzovány jednotlivé bloky TPM. 

b) Druhou oblastí jsou pokrokové metody, které svým synergickým efektem umožní 

efektivní implementaci TPM. 

Praktická část práce se bude zabývat výzkumem a vývojem metodik, které přispějí 

k efektivnímu zavádění TPM. Pro ověření potřebnosti řešení bude v praktické části provedeno 

dotazníkové šetření.  

Hlavním cílem disertace je vypracování komplexního podpůrného systému umožňujícího 

snížení prostojů a ztrát v celoživotním cyklu investičního majetku užívaného ve výrobním 

procesu. 

Pro dosažení hlavního cíle jsou stanoveny následující dílčí cíle: 

a) vytvoření softwaru „NORMATIVY 2011“, 

b) volba nejefektivnější metody pro stanovení spotřeby času na operce, 

c) vytvoření výchozího 3D grafického standardu. 
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1  Přehled současného přístupu k realizaci údržby 

Předpokladem pro každou výrobu je bezproblémový chod výrobního zařízení. Nejrůznější 

prostoje výroby se negativně podepisují na ceně výrobku a na ekonomickém výsledku firmy. 

Prostoje sebou nesou velká rizika v množství neshodných výrobků po novém rozjezdu. 

Neuspokojivá péče o výrobní zařízení může ovlivnit účinnost zařízení. V současné době firmy 

v konkurenčním boji usilují o zvyšování produktivity, a to jak u firem výrobních, tak i u 

nevýrobních. Jedním z prostředků pro zvyšování produktivity je přijetí přístupu TPM. 

Samotný přístup TPM si v poslední době získává velkou pozornost především z toho důvodu, 

že se nezaměřuje pouze na předcházení poruch, ale také na redukci prostojů, defektů, zkracování 

doby změn sortimentu. I když je každá výroba stále více automatizována, potřeba lidské práce, a 

to především v údržbě, bude stále potřeba. Vyšší automatizace a složitější výrobní stroje a 

zařízení potřebují propracovanější údržbu. Jde často o velmi speciální znalosti a dovednosti, 

diagnostické nástroje, softwarovou a hardwarovou podporu [7]. 

Údržba strojů a zařízení, stejně jako jiné oblasti, prošla v historii vývojem. První fází byla 

údržba po poruše, kdy se pouze opravovaly vzniklé závady a poruchy. Dalším stupněm vývoje je 

údržba preventivní, tedy údržba plánovaná pro předcházení vzniku problémů. Dalším stupněm 

údržby je údržba produktivní, která má za cíl především hledat a odstraňovat příčiny vzniku 

chronických závad a poruch. TPM má navíc za úkol vypracovat a zlepšovat celý systém údržby 

strojů a zařízení, to znamená nejen samotnou práci prováděnou údržbáři, ale také jejich přípravu, 

školení operátorů pro převzetí některých údržbářských funkcí, zdokonalovat celou organizaci pro 

činnost výrobních zařízení. Následující tabulka ukazuje propojení jednotlivých stupňů údržby. 

Tab. 1.1   Stupně údržby [14] 

 

Součástí totálně plánované údržby je 6 základních bloků: 

a) samostatná údržba (autonomní údržba) – orientuje se zejména na práci operátorů 

a výrobních týmů při údržbě svého zařízení, 

 TPM Produktivní údržba Preventivní údržba Údržba po poruše 

Opravy po poruše    •••• •••• •••• •••• 

Periodická prevence    •••• •••• ••••  

Technická diagnostika    •••• •••• ••••  

Optimalizace nákladů    •••• ••••   

Využití operátorů    ••••    
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b) plánovaná údržba – orientuje se na údržbáře a techniky, překrývá se samostatnou 

údržbou, pokrývá celý životní cyklus strojů a zařízení. Také sem patří určování 

spolehlivosti strojů, určování spotřeby času, nové metody – diagnostika, management 

náhradních dílů, 

c) trénink pracovníků – prorůstá ostatní metody, 

d) metodika hladkých přejímek – snaží se o co nejmenší ztráty při zavádění nového stroje, 

e) zlepšování stavů strojů – snaží se o rychlé zlepšení výkonu strojů, využívá standardní 

prvky procesu zlepšování (analýzy problémů, týmovou práci, workshopy, prezentace) a  

prolíná se s jinými metodami (quick – changes, jidoka, zlepšování kvality apod.), 

f) analýza využití strojů – obsahuje analýzy činnosti strojů a zařízení (například ukazatel 

celkové efektivnosti zařízení – CEZ), hledání úzkých míst, zjišťování kvality, výpočty 

ztrát apod. [14]. 

TPM je vodítkem k dosahování následujících cílů: 

 nulové neplánované prostoje – musíme být schopni zcela eliminovat možné příčiny 

vzniku poruch strojů, ale také zcela vyloučit možnost prostoje z důvodu čekání 

na materiál, 

 nulové vady způsobené stavem strojů – stroje musíme udržovat v takovém stavu, aby 

v žádném případě a za žádných okolností neměl jejich stav vliv na zhoršení kvality 

produktu, 

 nulové ztráty rychlosti strojů – musíme být schopni zajistit podmínky pro neustálý 

maximální výkon při provozu strojů [14]. 

V současné době je již implementace totálně produktivní údržby vnímána komplexně a je 

propojována řada nástrojů: 

a) údržba orientovaná na spolehlivost, 

b) metoda SIX SIGMA zlepšovací projekty v údržbě, 

c) metoda minimalizace časů při odstranění poruch, 

d) analýza možnosti vzniku vad a jejich následků, 

e) ishikawův diagram příčin a následků, 

f) systém efektivního hospodaření na pracovišti, 

g) mapování toku hodnoty, 

h) vizuální management, 

i) systém neustálého zlepšování (KAIZEN) [2]. 
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2  Cíl disertace 

Hlavním cílem disertace je vypracování komplexního podpůrného systému umožňujícího 

snížení prostojů a ztrát v celoživotním cyklu investičního majetku užívaného ve výrobním 

procesu. 

Pro dosažení hlavního cíle jsou stanoveny následující dílčí cíle: 

a) vytvoření softwaru NORMATIVY 2011, 

b) volba nejefektivnější metody pro stanovení spotřeby času na operce, 

c) vytvoření výchozího 3D grafického standardu. 

V úvodní části byla popsána současná teoretická východiska metodiky TPM. Dále byly 

popsány další vhodné metodiky a filozofie, které významným způsobem napomohou spolu 

s metodikou TPM k celkové efektivitě výrobního procesu.  

Při implementaci metodiky TPM je v současné době ve většině případů významným 

způsobem opomíjena standardizace činností. Praxe ukazuje, že časové náročnosti jednotlivých 

údržbářských činností nejsou popsány dle skutečně prováděných operací a jejich časová 

náročnost je stanovena na základě odhadů, které jsou ve většině případů nepřesné. 

Nepřesné stanovení spotřeby času má pak tedy velký vliv na první dva bloky TPM 

„SAMOSTATNÉ A PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY“, které jsou následně realizovány s nepřesnými 

daty, což se výrazným způsobem může projevit na celkové efektivitě výrobního procesu. 

Tento přístup k samotné údržbě je samozřejmě odlišný v jednotlivých výrobních podnicích 

v ČR. Snahou všech výrobních podniků je znát časovou spotřebu pro výrobu dané součásti. 

V současné době lze říct, že výrobní zařízení jsou vytěžovány různě v rozsahu od 40% do 98% 

svého efektivního časového fondu, tedy tomu odpovídá i celková efektivita zařízení. Dle 

nejnovějších trendů mají podniky snahu využívat informační systémy, které jim umožní plánovat 

do plných kapacit.  

Pro tyto systémy, aby byly schopny pracovat, tak jak požaduje zákazník, je potřeba 

především zadat aktuální a přesná data. Dle příkladu uvedeného (viz 3.6) je například zařízení 

vytěžováno od 38% do 80% v průběhu 10 měsíců. Takto nízké vytěžování zařízení je zejména 

zapříčiněno nedostatečně prováděnými činnostmi dle bloků totálně produktivní údržby. Většina 

výrobních podniků zaplánovává výrobu s časovými rezervami pro případné odstávky zařízení, 

poruchy atd. Toto plánování je bohužel nesprávné.  
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3  Popis vlastního řešení 

Vlastní řešení je rozděleno do následujících etap: 

a) vytvoření softwaru NORMATIVY 2011, 

b) volba nejefektivnější metody pro stanovení spotřeby času na operce, 

c) vytvoření výchozího 3D grafického standardu. 

Pro ověření potřebnosti cíle disertace bude proveden průzkum potřebnosti výsledků 

disertace. 

3.1  Průzkum potřebnosti výsledků disertace 

Pro zjištění potřebnosti řešení disertace jsem provedl průzkum trhu pomocí interaktivních 

dotazníků. 

3.1.1  Cíl průzkumu 

Cílem průzkumu bylo zjistit: 

a) Jaké stupně údržby jsou aktivně využívány ve výrobních podnicích, 

b) Kdo zajišťuje údržbu investičního majetku podniku (interně/externě), 

c) Jaké bloky totálně produktivní údržby jsou využity ve výrobních podnicích, 

d) Jaké metody pro normování spotřeby práce jsou využity v údržbářských činnostech, 

e) Jaký stupeň softwarové podpory je využíván pro zajištění údržbářských zásahů, 

f) Druhy softwarů, které jsou využívány pro řízení údržbářských zásahů, 

g) Jaký je zájem o demoverzi software, který již obsahuje znormované údržbářské 

postupy a umožňuje tyto postupy upravovat a skládat, 

h) Jaký je zájem o výsledky disertace. 

3.2  Vytvoření softwaru NORMATIVY 2011 

Na trhu se vyskytují nejrůznější druhy podpůrných systémů ve všech oblastech nejen 

strojírenské výroby. V současné době neexistuje komplexní software, který by dokázal pokrýt 

celou předvýrobní a výrobní fázi výroby, např. od kreslení výkresů, generování drah pro CNC 

obráběcí stroje až po komplexní systém řízení. Proto každý software pro strojírenskou výrobu 
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dokáže zpracovávat data od několika typově jiných software, které se specializují na určitou 

výrobní činnost a oblast [17]. 

Systémy pro nasazení totálně produktivní údržby jsou již standardně integrovány 

v odborných modulech informačních systémů. Následující schéma naznačuje informační toky a 

strukturu pro dosažení efektivního zavádění TPM. 

 

Obr. 3.20   Platforma TPM 

Předmětem tohoto bloku disertace je návrh databázového systému CAS, který je vyobrazen 

ve schématu v pravém horním rohu.  



 
 

- 11 - 

Autoreferát disertace 

 

Ing. Aleš Dresler 

3.3  Volba nejefektivnější metody pro stanovení spotřeby času na operace 

V disertaci byly analyzovány tři metody pro stanovení spotřeby času. Podstatou pohybových 

normativů je rozčlenění určitého postupu na jednotlivé pracovní činnost operátora, které můžeme 

členit na: 

• úsek – část operace se stejnými technickými podmínkami, 

• úkon – jednoduchá, technologicky stejnorodá, organizačně nedělitelná činnost, 

• pohyb – nejmenší měřitelná část výrobního postupu. 

• operace – si představíme časově souvislou část výrobního postupu, která je 

charakterizována stejným výrobním cílem, prováděná nejčastěji jedním operátorem:  

a) stejný předmět práce, 

b) stejné pracoviště, 

c) stejný pracovník. 

3.3.1  Pohybové normativy dle analýzy pohybů 

Zkratka MTM (Methods Time Measurement) lze přeložit jako metoda analýzy pohybů. 

Metodika MTM se začala vyvíjet v roce 1934, kdy společnost Methods Engineering Council 

(Pittsburg, USA) začala podrobně studovat výrobní procesy a pracovní operace. 

3.3.2  Pohybové normativy dle pohybových modelů 

Zkratka MOST (Maynard Operation Sequence Technigue) – znamená v překladu metoda 

analýzy pohybových modelů. Metodika MOST byla poprvé průmyslově aplikována v roce 1972 

ve Švédsku. Dnes distribuuje systém MOST H. B. Maynard and Company, Pittsburgh, 

Pensinsylvania, USA.  

3.3.3  Pohybové normativy dle soustav normativů 

Metodika SNPP – soustava normativů projektování práce vychází z metody MTM. 

Jednotkou času je JNP – jednotka normativu práce. Jedna JNP má délku 0,06 sekundy, 0,001 

minuty [18]. 

SNPP je metodickým nástrojem analýzy, projektování a racionalizace pracovišť, včetně 

určování pracností operací. Podobně jako MTM a MOST se také SNPP dělní na tři úrovně 

pracnosti analýzy NPP 1 – 3, přičemž analýza NPP1 je nejpřesnější. 
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3.3.4  Volba metodiky pro pohybové normativy 

V této kapitole byly popsány tři nejpoužívanější metody pro pohybové normativy MTM, 

MOST, SNPP. Databázový systém „Normativy 2011“ je uzpůsoben tak, aby bylo možno použít 

všechny uvedené metody jako zdrojová data pracnosti. Metoda MTM se v současné době užívá 

méně častěji. Metoda MOST vychází z MTM a je hojně využívána. Z hlediska analýzy jsem se 

proto detailněji zabýval přesnosti jednotlivých metodik MOST a SNPP.  

 

Obr. 3.32   Porovnání metod stanovení spotřeby času pro střední úroveň 

V „Normativech 2011“ jsou již připravené inspekční a údržbářské postupy přímo 

na strojních celcích, elektromotorech, převodovkách a dalších zařízeních. Na následujícím grafu 

můžeme porovnat produktivitu sestavování postupů, která je v tomto případě 4x vyšší než u 

metody MOST. V ostatních předpřipravených postupech tato produktivita analytické práce je 

ještě samozřejmě větší. 
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Obr. 3.34   Spotřeba času při využití software NORMATIVY 2011 

 

Obr. 3.35   Celkové srovnání metod pohybových normativů 

V uvedeném srovnání vidíme porovnání jednotlivých metod stanovení spotřeby času. Ve 

spodní části se nachází metoda Most, která vychází z již předpřipravených pohybových sekvencí, 

čili má nejvyšší míru standardizace.  
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3.4  Vytvoření výchozího 3D grafického standardu 

Software NORMATIVY 2011 umožňuje vkládat výkresovou dokumentaci k normativům a 

postupům. V současné době je na trhu řada grafických technických 3D programů ve zkratce 

řečeno CAD – tedy návrh výrobku, které běžně simulují různé soustavy prvků včetně jejich 

časové animace. Pro účely disertace byl využit grafický systém SoldigeV20 ve kterém byla 

názorně zanimována převodovka.  

 

Obr. 3.36   Převodovka rozbor TPM 

 

Obr. 3.39   Efektivita tvorby výkresové dokumentace  
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3.5  Implementace údržby v buňkové výrobě. 

Pro vlastní implementaci TPM bylo vybráno typizované pracoviště buňkové výroby, které se 

svým charakterem vyskytuje ve většině montážních a výrobních podniků. (Autopal s.r.o. – Nový 

Jičín, Rychvald, Dura Automotive Systém CZ s.r.o. , Brose CZ spol. s.r.o., Bang & Olufsen, 

Pegatron Czech s.r.o., atd…). 

Součástí samostatné údržby prvního bloku TPM jsou čistící a inspekční předpisy. Karty 

těchto předpisů jsou zavěšeny na každé buňce. Každý inspekční předpis je rozdělen do dvou 

části. První grafická část naznačuje zařízení s názornými body předmětu postupu. Grafické 

znázornění může obsahovat fotografie, nebo v případě předpokládaného údržbářského zásahu 3D 

grafickou dokumentaci. Druhá postupová část jednoznačně identifikuje jednotlivé činnosti.  

Tab. 3.6   Příklad čistícího a mazacího plánu 
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V následujícím grafu je naznačen příklad porovnání nákladů před o po zavedení TPM. Graf 

řeší pouze jednu výrobní buňku v podniku. Dělící čára znázorňuje předěl mezi minulým a 

budoucím stavem. Z grafu vyplývá snížení nákladů vlivem prostojů. Na místo těchto nákladů 

vyvolaných prostoji po zavedení TPM jde vidět minimální nárůst nákladů, který je způsoben 

diagnostickými měřeními a prováděním inspekčních prohlídek. Tento trend měření a inspekčních 

prohlídek je klesající, protože postupem doby dochází k jejich ustálení na optimální minimální 

hodnotě. 

 

Obr. 3.55   Náklady před a po zavedení totálně produktivní údržby 
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4  Diskuse výsledků 

V úvodní části disertace byly představeny dvě koncepce metodiky „totálně produktivní 

údržby“ (dále jen TPM). První koncepce je aplikovaná v České Republice a vychází z výchozích 

bloků TPM. Druhá koncepce udává aktuální trend TPM, který je doplněn ještě o dva bloky a to, 

„ergonomie pracoviště“ a „implementace TPM v administrativě“. K aktuálním trendům 

samozřejmě patří zeštíhlování výroby. 

Tento směr také vstupuje do samotné metodiky TPM, která používá nástroje „štíhlé výroby“ 

při implementaci do praxe. V práci je těchto významných nástrojů „štíhlé výroby“ zmíněno 

celkem osm (viz 1.3). V praktické části je představen návrh software „NORMATIVY 2011“, 

který umožňuje efektivně zpracovávat data pro plánování údržbářských činností. Software 

„NORMATIVY 2011“ svým obsahem tvoří oporu k upevnění základních 6 bloků TPM a 

směřuje k naplnění nových dvou bloků metodiky TPM.  

Na závěr praktické části je uveden řešený příklad aplikace TPM, který byl realizován 

z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu a dále je rozpracován příklad aplikace metodiky 

TPM v buňkové výrobě. 

Socioekonomické přínosy disertace jsou v uvedení nové metodiky a filozofie, která 

prokazatelně urychlí tvorbu časových a grafických standardů. Pro podporu těchto tvrzení jsou 

v disertační práci provedeny analýzy, které dokazují, že tvorbou standardů dle stavebnicového 

postupu dosáhneme nejen rychlejší čas při implementaci totálně produktivní údržby, ale také 

vyšší přesnosti. Skladba normalizovaných součástí do vyšších celků umožní také menší 

chybovost při tvorbě výkresové dokumentace. Pro podporu této standardizace byl vytvořen 

software Normativy 2011, který dokáže integrovat uvedené metodiky a filozofie. 

Disertace navázala na dosažené výsledky v projektech Ministerstva průmyslu a obchodu: 

 výzkum a vývoj komplexního diagnostického servisu a jeho integrace do řízení FI – 

IM/168 (financováno MPO), 

Další rozvíjení výsledků disertace by mělo zejména probíhat v následujících oblastech: 

 doplňování nových postupů stavebnicovým systémem do předpřipravené stromové 

struktury, 

 dodávání a připravování nových standardů, které ve svých postupech využívají 

moderní rychlé technologie diagnostiky, nové rychlejší nástroje údržby (zařízení pro 

utahování a jejich přípravky, nové typy těsnících technologií, nové technologie pro 

udržení čistoty atd.), 
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5  Zhodnocení dosažených výsledků 

Z výsledků disertace „Výzkum a vývoj totálně produktivní údržby a aplikace v praxi“ 

vyplývají tyto závěry: 

a) Byla představena metodika „totálně produktivní údržby“ (viz 1.1) a (viz 1.2), 

doplněna o dva nové bloky, ergonomii a administrativu (viz obr. 1.2). Byly 

představeny nástroje „štíhlé výroby“ (viz 1.3). Byly představeny základní důvody pro 

implementaci metodiky „totálně produktivní údržby“ (viz tab. 2.1). 

b) První vědecký přínos disertace je ve zpracování dotazníkového šetření. Bylo 

provedeno dotazníkové šetření potřebnosti implementace metodiky „totálně 

produktivní údržby“ (viz 3.1). Z celkového závěru plyne, že podniky implementují 

totálně produktivní údržbu, ale bohužel její úroveň je značně rozdílná (viz obr. 3.11). 

Z průzkumu dále vyplývá, že standardizace je v údržbářské činnosti prováděna, 

ale bohužel bez určení objektivní časové náročnosti (viz obr. 3.12). 

c) Byl vytvořen dílčí praktický cíl disertace software „NORMATIVY 2011“ (viz 

3.2), který umožňuje tvorbu standardů pro údržbářské činnosti (viz obr. 3.21) a 

(viz obr. 3.22). Software umožňuje také tvorbu stavebnicových postupů z již 

vytvořených normativů a umožňuje k nim přiřadit výkresovou dokumentaci 

a soubory (viz obr. 3.26).  

d) V rámci dílčího cíle byly uvedeny metodiky pro stanovení spotřeby času na operace 

(viz 3.2). Druhý vědecký přínos disertace je v porovnání a určení nejefektivnější 

metodiky pro stanovení spotřeby práce v údržbářských činnostech. Nejefektivnější 

metodou se stala metoda dle pohybových modelů (viz obr. 3.33). Při využití 

software „NORMATIVY 2011“ se při standardizaci dosahuje vysoké efektivity 

analytického času srovnatelného s operačním (viz obr. 3.34). Předpoklady a výsledky 

byly dále graficky znázorněny (viz obr. 3.35). 

e) Byl vytvořen 3D výchozí grafický standard za podpory software Solid Edge (viz 

3.4). Při tvorbě grafických standardů lze využívat generátorů strojních součástí (viz 

obr. 3.37) a databází strojních dílů (viz obr. 3.38). Za pomocí generátorů a databází 

byl vytvořen základní standard převodovky (viz obr. 3.36). Efektivita tvorby 

výkresové dokumentace pro účely údržbářských operací je za pomocí těchto databází 

a generátorů vysoká (viz obr. 3.39). Podrobnější výkresová dokumentace, náhledy 

a vizualizace převodovky jsou součástí přílohy (viz příloha III.). 
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f) Hlavní cíl disertace vypracovat komplexní podpůrný systém umožňující snížení 

prostojů a ztrát v celoživotním cyklu investičního majetku užívaného ve výrobním 

procesu byl realizován prostřednictvím software „NORMATIVY 2011“. Na příkladě 

(viz 3.6) byla provedena implementace za použití software „NORMATIVY 2011“ 

s pohybovými normativy a s využitím grafického vizuálního standardu. Bylo 

provedeno celkové vyhodnocení efektivity zařízení (viz obr. 3.40), které 

se pohybovalo před implementací okolo 60%. Byl sestaven čistící a mazací plán 

(viz tab. 3.6), za podpory software „NORMATIVY 2011“ (viz obr. 3.41). Časová 

náročnost operací byla vygenerována (viz obr. 3.44) za využití pohybového 

normativu (viz obr. 3.42) a (viz obr. 3.45). Třetí vědecký přínos disertace je 

v uvedení příkladů prediktivní diagnostiky. Byly představeny příklady diagnostiky 

vyskytující se v široké oblasti automobilového průmyslu využitelné pro řízení údržby 

a výroby (viz příloha I.). V bloku plánované údržby byl představen systém 

prediktivní diagnostiky za využití moderních mířících přístrojů SIMATIC (viz obr. 

3.47) a DATALOGER (viz obr. 3.48). Dataloger se osvědčil pro tvorbu vizualizace 

měřené veličiny (viz obr. 3.49). Pro vyhodnocení naměřených dat byl využit nástroj 

štíhlé výroby SIX-SIGMA software MINITAB (viz obr. 3.53) a (viz obr. 3.54). Další 

příklady měřených aplikací s využitím DATALOGERU jsou součástí přílohy (viz 

příloha I.). Pro řízení údržby na základě prediktivní diagnostiky byl představen ERP 

systém IFS, který dokáže na základě výstupních hodnot delegovat pravidla (viz obr. 

3.50). Bylo provedeno ekonomické zhodnocení implementace metodiky „totálně 

produktivní údržby“ před a po zavedení metodiky „totálně produktivní údržby“ (viz 

obr. 3.55), z kterého vyplývá snížení prostojů a ztrát a s tím plynoucí zlepšení 

ekonomických výsledků. Implementací metodiky „totálně produktivní údržby“ za 

pomocí software „NORMATIVY 2011“ lze předpokládat synergické efekty, které se 

projeví nejen ve snížení prostojů a ztrát, ale také v objektivnějším plánování výroby 

vzhledem k přesnějším údajům. 
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8   Summary 
The results of the thesis "Research and development totally productive maintenance and 

practical application" provide the following conclusions: 

a) Methodology was introduced to "totally productive maintenance" (see 1.1) and (see 

1.2), supplemented by two new blocks, ergonomics and administration (see fig. 1.2). 

Tools were introduced "lean production" (see 1.3). They were introduced to the basic 

reasons for the implementation of the "totally productive maintenance" (see Tab. 

2.1). 

b) The first scientific contribution of the thesis is in the process survey. Survey was 

carried out the necessity of implementation of the "totally productive maintenance" 

(see 3.1). The overall conclusion suggests that companies implement a totally 

productive maintenance, but unfortunately, its level is considerably different (see fig. 

3.11). The survey also shows that standardization is carried out maintenance work, 

but unfortunately without an objective time-consuming (see fig. 3.12). 

c) It was created sub practical goal dissertation software „NORMATIVY 2011“ (see 

3.2), which allows the creation of standards for maintenance activities (see fig. 3.21) 

and (see fig. 3.22). The software also allows the creation of modular processes of 

already existing normative and allows them to assign drawings and files (see fig. 

3.26). 

d) In the sub-goals were set methodology for determining the time consumption of 

operations (see 3.2). The second scientific contribution of the thesis is a comparison 

and determines the most effective methodology for the determination of work 

consumption in maintenance activities. The methodologies were compared to each 

other in terms of workload. The most effective method has become the method 

according to physical models (see fig. 3.33). Using the software „NORMATIVY 

2011“ to standardize analytical achieves high efficiency comparable with the 

operating time (see fig. 3.34). Assumptions and results were then graphically 

displayed (see fig. 3.35). 

e) It was created by default 3D graphics standard supported software Solid Edge (see 

3.4). When creating graphic standards can be used generators, machine parts (see fig. 

3.37) and databases, machine parts (see fig. 3.38). With the help of generators and a 

database was created basic standard gearbox (see fig. 3.36). Effectiveness of 



 
 

- 24 - 

Autoreferát disertace 

 

Ing. Aleš Dresler 

drawings for maintenance operations is using these databases and generator high (see 

fig. 3.39). Detailed drawings, previews and visualization transmissions are part of the 

Annex (see annex III.). 

f) The main objective of the thesis to develop a comprehensive support system 

for reducing downtime and losses in the lifecycle of fixed assets used 

in the manufacturing process was carried out through software, „NORMATIVY 

2011“. The example (see 3.6) was performed using a software implementation, 

„NORMATIVY 2011“ with normative and motion using 3D graphic visual standard. 

It was an overall evaluation of the effectiveness of the device (see fig. 3.40), which 

ranged from about 60% implementation. It was compiled cleaning and lubrication 

schedule (see Table 3.6.) Supported software „NORMATIVY 2011“ (see fig. 3.41). 

Time-consuming operations was generated (see fig. 3.44) using motion formula (see 

fig. 3.42) and (see fig. 3.45). The third scientific contribution of the thesis is citing 

examples of predictive diagnostics. Were presented examples of diagnosis occurring 

in a wide field of automotive industry utilized for maintenance management and 

production (see annex I).The block was introduced planned maintenance system for 

predictive diagnostics using modern equipment headed SIMATIC (see fig. 3.47) and 

Data logging (see fig. 3.48). Datalogger has proven to create visualization 

of measured value (see fig. 3.49). To evaluate the measured data was used tool of 

lean Six Sigma, MINITAB software (see fig. 3.53) and (see fig. 3.54). Other 

examples of measurement applications using Data logging is included in Annex (see 

annex I). For maintenance management based on predictive diagnostics was 

introduced IFS ERP system that can output values based on the delegate rules (see 

fig. 3.50). Was carried out economic assessment of the implementation of the "totally 

productive maintenance" before and after the introduction of the "totally productive 

maintenance" (see fig. 3.55), indicating a reduction of downtime and loss and the 

resulting improvement in financial performance. Implementation of the "totally 

productive maintenance" using software Normative 2011 can be expected synergies, 

which not only results in reduced downtime and loss, but also in a more objective 

production planning due to more accurate data. 
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