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Anotace 

 

Tématem diplomové práce je zavádění měření procesních nákladů s následnou 

analýzou ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

První část je věnovaná definici a významu procesních nákladů. Dále se zaměřuje 

na obecné seznámení se základními metodami a nástroji měření procesních 

nákladů. 

Druhá část je věnována samotnému zavedení měření procesních nákladů s jeho 

následnou analýzou. 

Cílem je definovat  prvky podílející se na celkové výši nákladů na neshodu a 

pomocí Paretovy analýzy identifikovat ţivotně důleţitou menšinu těchto prvků.  

Následně u jednotlivých prvků tvořící ţivotně důleţitou menšinu provést analýzu 

jejich vlivu na výši nákladů na neshodu a navrhnout nápravná opatření s cílem 

tyto náklady minimalizovat. 

 

Annotation 

 

The subject of my dissertation is implementation of process costs and resulting 

analysis in ELVAC IPC Itd. 

The firts part describes the definition and process costs meaning. It´s a general 

description of basic methods and tools for process cost´s measurement. 

The second part is dedicated for given implementation of process costs 

measurement and resulting analysis. The goal of this part is definition of elements 

which partakes in overall additional costs and identification of vital minority of 

these elements using Pareto analysis. 

Afterwards by identified vital minority elements to make the analysis of impact of 

these aditional costs and to propose the corrective actions with the goal to 

minimize these costs. 
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1. Úvod 

 

Dnešní doba nad kterou se stále vznáší hrozba ekonomické krize nutí vrcholové 

manaţery hledat nové cesty jak se prosadit v nelítostném konkurenčním boji. 

Jednou z moţností je zaměřit se na cenu nebo kvalitu produktu. A to například 

cestou sníţení procesních nákladů při zachování stávající kvality. Ušetřené 

peníze mohou být následně vyuţity na zvýšení kvality produktu nebo jeho přidané 

hodnoty pro zákazníka při zachování stávající ceny a zisku. 

Další z moţností je investovat do inovací, výzkumu a vývoje. Tato cesta nám 

můţe zajistit úspěch, ale převáţně z pohledu delšího časového horizontu. 

 

Základním předpokladem pro zlepšování kvality v podniku je pochopení procesů a 

jejich regulace vzhledem k cílům, které mají být dosaţeny. Těchto cílů musí 

procesy dosahovat efektivně, tzn. s co nejmenšími vnitřními náklady a nejvyšší 

přidanou hodnotou, na pozadí procesního přístupu. [1] 

 

Cílem této diplomové práce je zavést měření procesních nákladů ve spole4nosti 

ELVAC IPC s.r.o. s následnou analýzou.  Samotná diplomová práce je rozdělena 

do dvou částí. 

 

V první části tzv. teoretické Vám představím společnost ELVAC IPC s.r.o., její 

hlavní produkty a přiblíţím problematiku procesních nákladů v podniku. Dále se 

zde zabývám základními přístupy měření procesních nákladů a přiblíţím Vám 

základní principy jejich aplikace. V poslední části tohoto bloku jsou popsány 

principy nástrojů jakosti a přístupy, které byly v rámci diplomové práce pouţity. 

 

Druhá část diplomové práce je zaměřen na praktickou aplikaci zvoleného 

přístupu. Je rozdělena do tří FÁZÍ. 

 

Fáze I. se věnuje zavedení měření procesních nákladů za vyuţití „Modelu 

procesních nákladů.“  Cílem této fáze je pochopit všechny souvislosti  klíčového 

procesu, identifikovat jeho vstupy, výstupy, dodavatelé, zákazníky a další prvky 
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působící na tento proces.    Následně se věnuje definováním poloţek nákladů na 

shodu včetně jejich hodnoty. 

 

Fáze II. se věnuje samotnému zavedení měření nákladů na neshodu a následné 

analýze výsledků tohoto měření. Cílem této fáze je poskytnout vedení společnosti 

informace o celkové výši nákladů na neshodu za období prvních šesti měsíců od 

zavedení měření.  Na základě  výsledků této analýzy jsem identifikoval jednotlivé 

prvky podílející se na výši nákladů na neshodu včetně jejich ekonomického podílu. 

Následně jsem pomocí Paretovy analýzy identifikoval za pouţití kritéria 80/20 

ţivotně důleţitou menšinu prvků tvořící 80% veškerých nákladů na neshodu. 

 

Fáze III. se poté věnuje podrobnější analýze jednotlivých prvků určených na 

základě paretovy analýzy. 
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2. Charakteristika společnosti a produktů ELVAC IPC s.r.o. 

 

2.1. ELVAC IPC s.r.o. 

 

ELVAC IPC s.r.o. je dynamickou společností s bohatou tradicí v oblasti speciální 

výpočetní techniky, průmyslové automatizace a energetiky. Její činnost je 

zaměřena na poskytování řešení a malosériovou výrobu zaloţenou na vlastním 

vývoji i na špičkových produktech dodavatelů. Díky stále se zlepšujícímu systému 

řízení tak dokáţe být kvalifikovanou oporou svým partnerům, zejména 

systémovým integrátorům. 

 

Filozofie společnosti je zaloţena na principu nejvyšší kvality dodávaných výrobků, 

poskytovaných sluţeb jakoţ i zaměstnanců, jejichţ profesionalita a zkušenosti 

jsou jejím největším bohatstvím. Díky silnému zázemí skupiny firem, které je 

součástí, můţe svým zákazníkům poskytovat oprávněný pocit jistoty a stability 

spolu s vědomím, ţe právě oni jsou jediným měřítkem úspěšnosti firmy. 

 

Společnost ELVAC IPC, s.r.o. je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Jejími 

obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, software 

poskytují koncovému uţivateli specializovaná komplexní řešení s vysokým 

podílem přidané hodnoty. 

 

Základním nástrojem společnosti k dosaţení stanovených cílů je schopnost 

naslouchat potřebám všech zainteresovaných stran a spolehlivě a pruţně řešit 

jejich poţadavky od nápadu aţ po rutinní nasazení a servis. 

 

Hlavní strategií je rychlé přizpůsobení novým perspektivním trendům a 

soustředění na vybrané řešení a segmenty trhu. Samozřejmostí je také snaha 

neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců jako 

základní prostředek trvalého úspěchu. 
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2.2. Produkty společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

 

Společnost ELVAC IPC, s.r.o. profiluje své působení do následujících trţních 

segmentů: 

 Průmysl a strojírenská výroba 

 Energetika 

 Doprava 

 Telekomunikace 

 

Hlavním produkt společnosti tvoří průmyslové počítače a speciální PC systémy. 

Tyto produkty se vyznačují vysokou spolehlivostí a schopnosti 

pracovat čtyřiadvacet hodin denně v náročných podmínkách výrobních provozů a 

jiných zařízení, kde není moţno vyuţít běţných počítačů. Mimo tyto systémy 

společnost nabízí také řadu systémových řešení včetně návrhu a vývoje dle 

poţadavku zákazníka. [13] ELVAC IPC s.r.o. rozděluje průmyslové počítače do 

čtyř hlavních řad. 

 IEC Excelent 

 IEC Stabil 

 IEC Integra 

 IEC Clasic 

 

2.2.1. IEC Excelent 

 

Jedná se o počítače, které jsou svým rozměrem a typem šasi určeny pro vestavbu 

do 19“ zástavby.  Protoţe cílem společnosti je snaha uspokojit poţadavky všech 

zainteresovaných stran, mohou se některé sestavy svou strukturou odlišovat. Tyto 

odchylky jsou dány poţadavky zákazníku, kterým se firma snaţí na základě těchto 

poţadavků navrhnou sestavu   vyhovující  jejímu uţití. Jednotlivé rozdíly spočívají 

zejména v pouţitých komponentech a výkonech jednotlivých systému. I přes tyto 

rozdíly zůstává charakter procesu výroby průmyslových počítačů stejný. 

Jako příklad pro představu uvádím typovou sestavu, která charakterizuje tuto 

typovou řadu. 

 



 - 13 - 

Vzorová sestava IEC Excelent PRO 

 

Řešení pro náročné aplikace: 

 šasi ER-4410 do 19" zástavby, výška 4U 

 Zdroj 230V/400W, volitelně redundantní zdroj 

 Monitoring poruchových stavů, indikace LED diodami 

 Pasivní sběrnice 8x ISA, 4x PCI, 2x CPU slot 

 CPU karta WSB-Q354-R10 pro LGA775,VGA, dual Gb LAN, Watchdog 

 7x USB 2.0, 2x RS-232, 1x LPT, 6x SATA, 6x SATA II 

 CPU INTEL Core 2 Duo 7500 

 Paměť 2GB DDRII-800, rozšiřitelná aţ na 8GB 

 HDD 320GB SATA (volitelně Hotswap a RAID) 

 FDD 3.5˝ 1.44MB, DVDRW/RAM 

 OS MS Windows 7 Professional 32-bit, volitelně jiný OS 

 

2.2.2. IEC Stabil 

 

Tuto výrobní řadu charakterizují šasi malých rozměrů určené pro vestavné 
aplikace. Například jako řídící jednotka v bezobsluţných čerpacích stanicích, 
informačních tabulích a dalších aplikacích kde rozměr počítače hraje jednu 
z důleţitých rolí. Jednotlivé systémy této výrobní řady mají natolik odlišný 
charakter, ţe při definování nákladů na shodu a neshodu  v procesu jsem je musel 
rozdělit do dvou výrobních řad. 
IEC Stabil I – představující takzvané Embedet systémy. Jedná se o počítače 

vyznačující se převáţně pasivním chlazení s pevně danou konfigurací výrobcem.  

Tato skutečnost ovlivňuje jak délku samotného procesu tak i způsob instalace a 

typy pouţitých testů. 

IEC Stabil II -  jedná se o počítač podobající se svou konfigurací řadě IEC 

Excelent. Hlavní rozdíl je v typu pouţitého šasi, které je svými rozměry 

předurčeno k vestavbě. Tato řada na rozdíl od IEC Stabil I má širší moţnosti 

vlastní konfigurace v závislosti na pouţitých typech komponent. 
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Vzorová sestava IEC Stabil I 

 

 Pasivně chlazený vestavný počítač ECN-381B  bezventilátorové rešení s 

vysokým výkonem rozměry 252 × 186 × 64 mm 

 napájení 12V DC pres dodávaný 60 W adaptér 

 procesor Intel Core2 Duo 2.26 GHz P8400 nebo Celeron M575 2.00 GHz 

 paměť 1 GB DDR2 200-pin SO-DIMM 

 2× LAN Gbps, 4x USB 2.0, 3× RS-232, IEEE1394a, WiFi 

 1× VGA a 1× HDMI+ podpora Full HD videa 7.1 ch. audio, digital audio 

 HDD/SSD 2,5“ nebo CompactFlash 

 mini PCIe slot (pro Wi-Fi) 

 pracovní teploty aţ -10 °C po 45 °C 

 OS MS Windows 7 Professional nebo volitelně jiný OS 

 

Vzorová sestava IEC Stabil II 

 

 šasi PAC - 120 

 Zdroj 230V/400W 

 Pasivní sběrnice 2x ISA, 4x PCI, 2x CPU slot 

 CPU karta WSB-Q354-R10 pro LGA775,VGA, dual Gb LAN, Watchdog 

 7x USB 2.0, 2x RS-232, 1x LPT, 6x SATA, 6x SATA II 

 CPU INTEL Core 2 Duo 7500 

 Paměť 2GB DDRII-800, rozšiřitelná aţ na 8GB 

 HDD 320GB SATA (volitelně Hotswap a RAID) 

 FDD 3.5˝ 1.44MB, DVDRW/RAM 

 OS MS Windows 7 Professional 32-bit, volitelně jiný OS 

 

 

2.2.3. IEC Integra 

 

Do této výrobní řady spadají panelové počítače a pracovní stanice. Hlavní 

charakteristický znak těchto počítačů je integrovaný displej a moţnost ovládání 

většiny těchto systému prostřednictvím integrované klávesnice, toche nebo touch 
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pedu. Jednou z moţností vyuţití těchto systému je jejich aplikace například 

v průmyslu jako součást CNC strojů. 

 

Vzorová sestava IEC Integra 

 

Panelový počítač s malou zástavbovou hloubkou 

 panelový počítač PPC-5150GS, kovové provedení, krytí IP65 z čelní strany, 

15" LCD TFT displej, rozlišení 1024 x 768, odporový touchscreen 

 moţnost rozšíření o PCI kartu poloviční délky, zástavbová hloubka 110 mm 

 dual Gb LAN, Audio, CF type II socket 

 int. VGA, 4x USB 2.0, 4x RS-232, 1x RS-232/422/485, LPT , 4x DI, 4x DO, 

Watch Dog Timer 

 Procesor Pentium 4, 2,8GHz, FSB 533MHz, 512kBnebo Pentium Dual Core 

E2160 1,8GHz, aţ 4GB RAM, 

 2,5" HDD 40GB volitelně větší HDD nebo SSD 

 volitelně Slim FDD 3.5˝ 1.44MB a slim optická mechanika 

 OS MS Windows XP Professional, volitelně jiný OS 

 

2.2.4.  IEC Clasic 

 

V podstatě se jedná o běţný kancelářský počítač. Na základě vyrobených 

počítačů za rok 2010 bylo zjištěno, ţe počet vyrobených kusů IEC Clasic  se 

pohybuje v průměru 2 ks.za měsíc. Produkce této výrobní řady je tedy tak malá, 

ţe její vliv na celkové procesní náklady je zanedbatelný.  Vzorovou sestavu 

v tomto případě nebudu uvádět, protoţe kaţdý si dovede představit jak vypadá 

běţný kancelářský počítač. A ani společnost ELVAC IPC s.r.o. nemá na svých 

webových stránkách ţádnou takovou sestavu v nabídce. 

Systém řízení a kontroly kvality výroby průmyslových PC je certifikován podle 

mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2008. Veškeré technologické 

postupy při výrobě a montáţi jsou procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly 

moţnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. [13] 



 - 16 - 

Stejně jako výrobní procesy, také na vývoj a servisní sluţby jsou kladena ta 

nejpřísnější měřítka a tyto činnosti jsou rovněţ certifikovány v souladu s pravidly 

normy ISO 9001:2008.[12] 

3. Základní přístupy měření procesních nákladů 

 

Sledování jednotlivých druhů nákladů na jakost je důleţitým nástrojem podniku.    

„Jde prakticky o jediný finanční nástroj, který k plánování, zlepšování i 

prokazování jakosti můţeme v praxi pouţít a jenţ navíc dokáţe řeči peněz všem 

skupinám zaměstnanců zdůvodnit veškerá technická i organizační opatření, která 

se v oblasti jakosti přijímají.“[4] 

„Náklady na jakost“ je v dnešní době často pouţívaný termín, ale pod tímto 

pojmem se skrývá celá řada kategorií výdajů vztahujících se k jakosti. Jedná se o 

„souhrn nákladů, které musí ve vztahu k jakosti produktu vynaloţit jejich výrobce, 

uţivatel a společnost. Pro praktickou práci je v návaznosti na uvedenou definici 

vhodné veškeré náklady vztahující se k jakosti dekomponovat na tři základní 

oblasti nákladů.“: [4] 

a) náklady na jakost u výrobce 

b) náklady na jakost u uţivatele 

c) společenské náklady na jakost 

 

 

3.1. Náklady na jakost u výrobce 

 

Jedná se o celkové náklady organizace vynaloţené za účelem dosaţení 

poţadavků jakosti produktu, které se vztahují k veškerým aktivitám managementu 

jakosti. A to v průběhu jeho celého ţivotního cyklu. Sledování a vyhodnocování 

nákladů na jakost představuje velni účinný nástroj managementu jakosti, protoţe 

má netušené moţnosti odkrývání všech příleţitostí ke zlepšování. V současné 

době si podniky mohou vybírat z několika přístupu např.: 

 

 Model PAF 

 Rozšířený model PAF 

 Model COPQ 
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 Model výdajů na ţivotní cyklus 

 Model procesních nákladů 

 

3.2. Model PAF 

 

(zkratka anglických výrazů prevention, appraisal a failure) 

Jeho podstatou je zcela pragmatické členění všech nákladů vztahujících se ke 

kvalitě do čtyř vzájemně se ovlivňujících skupin: 

 

a) náklady na interní vady 

b) náklady na externí vady 

c) náklady na hodnocení 

d) náklady na prevenci 

 

 Náklady na interní vady 

Jsou povaţovány za nejméně nebezpečné, protoţe většina podniků o nich určité 

informace má. Jedná se o náklady vznikající uvnitř organizace v důsledku vad při 

plnění poţadavků na jakost a poţadavků stanovených legislativou. 

Můţe se jednat o: 

         náklady na vady vzniklé při výrobě a poskytování sluţby 

         náklady vztahující se ke kvalitě dodávek 

         náklady vztahující se k vadám návrhu a vývoje 

              další náklady na interní vady 

 

 Náklady na externí vady 

Představují mimořádně nebezpečnou skupinu nákladů. Zde se jednoznačně jedná 

o náklady a někdy doslova o nenahraditelné ztráty vyplývající ze ztráty důvěry 

odběratelů a finálních spotřebitelů, kdy vady jsou zjištěny aţ u zákazníka. Do této 

skupiny spadají tyto náklady.: 

 náklady vztahující se k jakosti u zákazníka 

 náklady na servis v případě záručního zásahu 

 náklady z titulu ztracených příleţitostí 
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 náklady na odstraňování škod způsobené provozem vadného 

výrobku 

 náklady na skladování a expedici náhradních dílů 

 penále a dodatečné náklady za nedodrţení dodacích termín 

 

 Náklady na hodnocení 

Jsou všechny náklady spojené s procesy posuzování shody. Zatímco první dvě 

skupiny nákladů představují ztráty, tato skupina charakterizuje skutečné náklady 

vynaloţené za účelem dosaţení poţadované kvality a shody s poţadavky 

zákazníka. Mezi tyto náklady například spadají: 

 

    náklady na interní procesy posuzování shody 

       náklady na externí procesy posuzování shody 

    náklady na nákup a údrţbu měřících zařízení 

    náklady na přezkoumání záznamů o hodnocení 

    další náklady na hodnocení 

 

 

 Náklady na prevenci 

 

Jsou náklady související se všemi aktivitami společnosti vynaloţenými za účelem 

sníţení rizika výskytu neshod. A to jak formou preventivních opatření tak také i 

náklady vynaloţenými do inovací a zlepšování procesu.  Pod tímto pojmem si 

můţeme představit např.: 

    náklady na rozvoj vztahů se zákazníky 

    náklady na management jakosti návrhu a vývoje 

      náklady na management jakosti dodávek 

    náklady na management jakosti při realizaci výrobků a sluţeb 

    náklady na organizaci a správu systému managementu jakosti 

    náklady na procesy zlepšování 

    další náklady preventivní povahy 
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Tento model má jiţ také svou rozšířenou formu  „Rozšířený model PAF“. Který 

reprezentuje posun v chápání kvality jako schopnosti uspokojovat zájmy všech 

zainteresovaných stran. Kromě čtyř skupin vyuţívaných v klasickém modelu je 

tento model rozšířen o další dvě skupiny výdajů: 

e) výdaje na promrhané investice a příleţitosti 

f) výdaje spojené s ţivotním prostředím. 

 

3.3.  Model COPQ 

 

Podstatou tohoto modelu je odhalovat příleţitosti k sniţování celkových 

nákladů organizací na základě sledování všech významných ztrát, vyvolaných 

neschopností organizace plnit poţadavky zainteresovaných stran. Tento 

model identifikuje čtyři skupiny výdajů: 

 Výdaje na interní vady 

 Výdaje na externí vady 

 Výdaje na promrhané investice a příleţitosti 

 Škody na prostředí 

 

 

3.4. Model nákladů na životní cyklus 

 

Tento model se v praxi dá vyuţít pouze u vymezené skupiny výrobků, u kterých: 

    je předpokládaná doba pouţití delší neţ jeden rok; 

    náklady na provoz a údrţbu nejsou zanedbatelné v porovnání  

      s pořizovací cenou. 

Podstatou tohoto modelu je sledovat všechny náklady na jakost vynaloţené  

v průběhu ţivotního cyklu výrobku.  To znamená např.: 

 Výdaje na servisní prohlídky. 

 Výdaje na údrţbu. 

 Výdaje na opravy. 

Podrobněji se těmito náklady zabývá norma ČSN EN 60300-3-3 Management 

spolehlivosti, část 3.3: Pokyny k pouţití – Analýza nákladů na ţivotní cyklus.[11] 
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4. Použité nástroje a metody řízení jakosti 

 

V rámci této diplomové práce se budu věnovat zavádění měření procesních 

nákladů. K tomuto účelu jsem se rozhodl vyuţít „Modelu procesních nákladů“. 

Jednotlivé nástroje a metody, které budu vyuţívat při zpracování tohoto modelu 

jsou popsány v následujících kapitolách. 

 

4.1. Model procesních nákladů 

 

Model procesních nákladů představuje moderní a velice perspektivní přístup, 

protoţe vychází z potřeby poznání toho, kolik nás stojí ne produkty, ale procesy 

samé. S ohledem na fakt, ţe systém managementu je soubor na sebe 

navazujících procesů, měl by právě tento model mít svou nezastupitelnou roli při 

zlepšování výkonnosti jednotlivých procesu. Tento model rozděluje procesní 

náklady podle britského standardu BS 6143 [5] na: 

 

 Výdaje na shodu, tj. celkové výdaje na přeměnu vstupů na výstupy 

v určitém procesu, které je realizován tím nejefektivnějším způsobem.  

 Výdaje na neshodu, coţ jsou ztráty způsobené mrháním času, materiálu a 

dalších kapacit spojených se vznikem neshod v rámci daného procesu. [4] 

 

Postup modelu procesních nákladů 

 

1. Definování procesů 

2. Identifikace výstupů a zákazníků. 

3. Identifikace vstupů a dodavatelů. 

4. Identifikace zdrojů a regulátorů procesů 

5. Popis činností v procesu prostřednictvím vývojového diagramu. 

6. Identifikace poloţek nákladů na shodu a nákladů na neshodu v procesu. 

7. Výpočet poloţek nákladů na shodu a neshodu v procesu. 

8. Analýza příčin vzniku nákladů na neshodu v procesu. 

9. Analýza moţností optimalizace nákladů na shodu v procesu. 

10. Realizace projektu zlepšení výkonnosti procesu. 
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4.2. Vývojový diagram 

 

Slouţí k názornému grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné návaznosti 

všech kroků určitého procesu. Představuje názorné zobrazení procesu, které 

přispívá k jeho lepšímu pochopení. Pracovníkům zapojeným do daného procesu 

přesně vymezí jejich postavení a jejich vnitřní zákazníky. 

Zpracování vývojového diagramu procesu by mělo být týmovou prací a měli by se 

ho účastnit zejména ti, kdo proces pouţívají. 

Při zpracování vývojového diagramu je nutné vymezit počátek a konec daného 

procesu. 

V dalším kroku by mělo následovat identifikace jednotlivých dílčích kroků procesu 

a jejich zaznamenání. Poté následuje zpracování prvního návrhu vývojového 

diagramu. 

Při konstrukci vývojového diagramu se pouţívá zavedená symbolika. Po 

sestrojení návrhu vývojového diagramu by mělo následovat jeho přezkoumání za 

účasti pracovníků, kteří jsou zapojeni přímo do jednotlivých činností popisovaného 

procesu. 

Je vhodné takto zpracovaný vývojový diagram doplnit o matici odpovědností, která 

přehledně zobrazuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků za konkrétní činnost v 

popisovaném procesu. [1] 

 

4.3. Paretův diagram 

 

Je to důleţitý nástroj manaţerského rozhodování, neboť umoţňuje stanovit 

priority při řešení problémů s jakostí. 

Paretův princip v oblasti jakosti je formulován takto: „Většina problémů s jakostí 

(80-95%) je způsobena pouze malým podílem (asi 5-20%) činitelů, jeţ se na nich 

podílí.“[1] Podle procentuálního podílu se toto pravidlo vyjadřuje 80/20. Jednotlivé 

činitele zde představují dílčí nositele nedostatků, například jednotlivé výrobky, 

jednotlivé neshody, komponenty apod. Tyto malé skupinky činitelů, které se 

rozhodující měrou podílejí na analyzovaném problému se označují ,,ţivotně 

důleţitá menšina“[4] a pro jejich zbylou část se uţívá označení ,,uţitečná většina“. 

Paretova analýza nám umoţňuje identifikovat ţivotně důleţitou menšinu, coţ 
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umoţňuje soustředit pozornost přednostně na ty činitele, které se nejvíce podílejí 

na analyzovaném problému. 

Správné vymezení ţivotně důleţité menšiny činitelů je závislé na věrohodnosti 

zpracovávaných údajů a vhodné volbě kvantitativního hodnocení jednotlivých 

činitelů. 

Vstupními údaji pro zpracování Paretova diagramu jsou nejčastěji informace o 

výskytu neshod nebo jejich příčin za určité časové období. Základním 

hodnocením jednotlivých činitelů je tedy obvykle četnost výskytu. Toto 

kvantitativní hodnocení, ale nemusí vţdy být tím nejvhodnějším kritériem, neboť 

různé neshody či jejich příčiny nejsou stejně závaţné. V takovém případě se 

doporučuje jednotlivým činitelům přiřadit koeficient závaţnosti a jednotlivé četnosti 

daného činitele tímto koeficientem násobit. Dalším způsobem, kterým by se daly 

jednotlivé činitele vyjádřit je jejich vyjádření v nákladových poloţkách, například 

náklady na reklamace, náklady na servis apod. 

 

4.4. Afinitní diagram 

 

Afinitní diagram, někdy také označovaný jako diagram příbuznosti či shlukový 

diagram je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání velkého mnoţství 

informací týkající se určitého problému. Afinitní diagram pomáhá tyto informace 

uspořádat do přirozených skupin , a tak objasnit strukturu řešených problémů. 

Ukazuje se jako velice účinný zejména tam, kde tradiční postupy nevedou k 

poţadovanému cíli. [14] 
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Použitá terminologie v následných analýzách 

 

HDD    pevný disk 

IMB   průmyslová základní deska 

MOXA jedná se o sortiment značky  MOXA, který je převáţně tvořen  

nejrůznějšími typy komunikačních a multiportových karet. 

CPU procesor 

RAM operační paměť  

LCD display průmyslové stanice  

ICPDAS produkty společnosti ICPDAS jsou tvořeny nejrůznějšími typy 

komunikačních kontrolérů a adaptéry pro speciální rozhraní. 

CD, DVD-ROM-RW optické CD, DVD mechaniky. 

VGA grafická karta 

VV   vedoucí výroby 

PPC   Průmaslový počítač 
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5..FÁZE.I.                                                                                                     

5.1.Definování..procesů                                                                             

Pro pochopení funkce systému managementu kvality procesu výroby 

průmyslových PC je podstatná pečlivá identifikace procesů. Je důleţité 

identifikovat a klasifikovat všechny procesy, které by mohly případně ovlivnit 

kvalitu produktu, nebo sluţby. Vzhledem k velkému počtu procesů v organizaci, je 

zapotřebí uplatnit vhodnou metodu seskupování nebo klasifikování procesů. 

K bliţšímu pochopení struktury procesu  je na obr.1.znázorněna struktura procesů 

společnosti ELVAC IPC s.r.o. Vzhledem k hlavnímu produktu společnosti, kterým 

je výroba a prodej průmyslových a speciálních PC systémů jsem se zaměřil na 

zavedení měření procesních nákladů procesu výroby. Proces výroby je jedním 

z realizačních procesů na které jsou kladeny vysoké nároky neboť výsledné 

produkty z těchto procesů mají největší vliv na uspokojení potřeb a očekávání 

všech zainteresovaných stran. 
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Obr.1. Organizační struktura  ELVAC IPC s.r.o. 
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Klíčový proces ELVAC IPC s.r.o. 

 

Klíčovým procesem ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. je proces „výroby 

průmyslových počítačů a systémů. 

 

 
  Dodavatelé:         Omezení: ČSN normy, ISO normy ,interní směrnice           Zákazníci: 

  Počítačových                        a postupy. Specifikace a požadavky                   Společnosti 

  Komponent,                         zákazníkú.           zabývající se 

  Polotovary               strojírenskou 

  z dílenské           VSTUPY                                                     VÝSTUP          výrobou, 

  výroby,                                     automatizací, 

  dodavatelé          Komponenty,         Výroba               Průmyslový  energetikou. 

  energií,               výrobní příkaz    Průmyslových     počítač, 

  počítačů                   

  a      

  průmyslových          

  systému 

 

 

 

Zdroje: 

Informace, infrastruktura            Lidské zdroje, 

Pracovni postupy    

Materiální zdrje 

Finanční zdroje 

 

 

Obr.2. Mapa procesu výroby průmyslových počítačú a systémů. 

 

 

Požadavky na vstupy:  a) lidské: kvalifikování zaměstnanci, 

b) fyzické: nakupování odpovídajících komponent    

                 v poţadovaném čase a kvalitě. 

 

Požadavky na výstupy:  Dodání výrobku zákazníkovi dle jeho poţadavků    

                                          v poţadovaném termínu a kvalitě. 
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5.2. Identifikace výstupů a zákazníků. 

 

Výstupem v tomto procesu jsou myšleny výsledné produkty a sluţby jejímţ cílem 

je maximální moţnou mírou naplnit očekávání a potřeby všech zainteresovaných 

stran. 

 

Výstupy: PC pro vestavnou aplikaci   IEC Stabil 

PC do 19“ zástavby    IEC Excelent 

Panelové PC a pracovní stanice.  IEC Integra 

Speciální PC vestavné systémy 

Osazené průmyslové karty 

 

Zákazníci: 

Zákazníky tohoto procesu jsem rozdělil do dvou základních skupin dle jejich 

působnosti a vztahu k firmě na EXTERNÍ A INTERNÍ. 

 

Externími zákazníky je myšlena nezbytně široká veřejnost, která je tvořena 

jednotlivci, firmami a dalšími zainteresovanými stranami působícími mimo 

organizaci. A to zejména v průmyslu a energetice [4]. Tito zákazníci vyuţívají 

naše produkty zéjména v průmyslové automatizaci jako řídící jednotky výrobních 

linek. V energetice k řízení  elektro rozvoden a dalších typech aplikací. 

 

Interními zákazníky jsou myšleny osoby, týmy, podpůrné a jiné procesy působící 

v rámci organizace. Dále zde spadají také jiná oddělení či větve organizace. 
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 5.3.  Identifikace vstupů  a dodavatelů 

 

Vstupem do tohoto procesu jsou myšleny poţadavky zákazníků včetně 

upřesňujících informací a komponenty pro výrobu daných PC. 

 

Vstupy: 

Poţadavky zákazníků (objednávka) 

Komponenty 

Software dle poţadavku zákazníka. 

 Poţadavky zákazníka - jsou charakterizovány oficiální 

objednávkou, která je v rámci subprocesu „nákupu” 

transformována do formy výrobního příkazu, který má chrakter 

karty „kanban”   

 Komponenty - jedná se o jednotlivé počítačové komponenty 

navrţené a vyrobené tak aby byly schopny pracovat 365 dní 

v nepřetrţitém provoze. A odolávaly vnějším extrémním 

podmínkám jako jsou vysoké provozní teploty, prašnost, rádiové 

rušivé signály a další. Převáţná část těchto komponent je 

dodávána významnými zahraničními partnery jejíchţ bliţší 

specifikace bude uvedena v následující kapitole. 

 Software dle poţadavků zákazníka - je to software ,který si 

zákazník vyspecifikuje ve své objednávce. Jedná se o dodání 

licence, instalačních médií k danému operačnímu systému dále 

jen (OS)  včetně instalace tohoto OS na daný počítač.  

 

Dodavatelé: 

Dodavatelem je myšlena firma, právnická nebo fyzická osoba, která dodává 

počítačové komponenty a software potřebný k uspokojení potřeb a očekávání 

zákazníka. [4] 

 

Zahraniční dodavatelé:  Moxa 

IEI Technologi 

ICP DAS 
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Interní dodavatelé:  Dílenská výroba 

Technická podpora a servis. 

 

Tuzemští prodejci počítačových komponent. 

 

 

5.4. Identifikace zdrojů a regulátorů procesů 

 

Zdroje: 

Fyzické zdroje jsou v tomto procesu myšleny veškeré hmotné i nehmotné prvky, 

které jsou v procesu spotřebovávány a vyuţívány. 

 

Energie – potřebná k testování a instalacím průmyslových PC a CPU karet. 

Spotřební materiál – je myšlen veškerý hmotný materiál, který se spotřebovává 

v procesu a není uveden na výrobním příkaze ani veden skladově. 

Vyvazovací pásky, silikonové tmely, papíry do tiskárny, typové štítky, 

testovací CD a DVD. 

Lidské zdroje jsou všichni zaměstnanci působící svou činností na proces výroby 

průmyslových PC. Do této skupiny zdrojů patří: 

Vedoucí výroby, 

Technici instalací, 

Technici servisu a podpory, 

Technici výstupní kontroly, 

Technici montáţe, 

 

Regulátory v procesu výroby průmyslových počítačů ve společnosti ELVAC IPC 

s.r.o. jsou  povaţovány veškeré normy, pracovní postupy a záznamy,  které 

působí na činnosti v procesu a jejíchţ prostřednictvím  je proces výroby regulován 

a ovlivňován. 
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Normy používaní v procesu: 

 ČSN EN ISO 9000  Systémy managementu kvality - Základní principy a 

slovník 

 ČSN EN ISO 9001  Systémy managementu kvality – Poţadavky 

 ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu 

jakosti a/nebo systému environmentálního managementu 

 ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - 

Poţadavky s návodem pro pouţití 

 ČSN ISO 14004  Systémy environmentálního managementu - Všeobecná 

směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Zásady BOZP 
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5.5.  Popis činností v procesu prostřednictvím vývojového diagramu. 

 

     Začátek 

 

 

        

        Kontrola komponent 

                               s výrobním příkazem. 

 

 

 

       Komponenty                                        Zajistit  shodu s 

       jsou ve shodě s výrobním             NE             výrobním příkazem. 

            Příkaz. 

 

                                        

                                          ANO 

 

Montáž a změření 

přechodového odporu 

zdroje. 

 

 

                                                                                        NE 

      Přechodový                            

                               odpor je v požadovaném Výměna zdroje 

          rozmezí. 

                                                                       

                                        ANO 

 

           Montáž 

 

 

 

Předání počítače 

  na pracoviště instalací 

 

 

  Kontrola montáže 

 

 

 

                                                                                  NE 

        Montáž OK                                           Snadná oprava 

 

                         

                                        ANO 

                                       nastavení biosu oprava 
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      test operačních pamětí 

 

 

                                          NE 

       test OK                                        Výměna paměti 

 

                                   ANO 

 

 

Testy  HDD 

 

 

                                                                               NE 

       Tes OK                                         Výměna HDD 

 

                                    ANO 

 

          Instalace operačního 

      systému 

 

 

 

           Testy jednotlivých 

   subsystému 

 

 

 

Všechny testy                  NE         Identifikace příčiny a 

                                             OK                                        její oprava 

 

                                    ANO 

 

                          Výkonnostní testy systému 

                          testy optických mechanik 

                          a identifikační testy 

 

 

 

                                     Všechny testy 

                                             OK                                                          NE 

    ANO 

                                       NE 

      Oprava si         ANO 

Identifikace             Oprava                          vyžádala zásah nebo 

                                       příčiny                                                         výměnu harware 
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          Zahoření 

 

 

 

           48. hodinový                      NE                                                  NE                      ANO 

         cyklus zahoření PC                         Identifikace 

         proběhl bez chyb a   příčiny 

                výpadků 

 

                   Oprava si vyžádala 

            ANO                                               Oprava       výměnu komponenty nebo 

               jiný zásah do HW 

 

 

 

 

 

 

 

        Předání počítače 

     (daného systému) na 

      pracoviště konečné 

             kompletace 

 

 

         Obr.3. Vývojový diagram procesu výroby průmyslových počítačů 
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5.6. Identifikace položek nákladů na shodu a nákladů na    

       neshodu v procesu. 

 

Náklady na shodu jsou celkové náklady, které jsou vynaloţeny na proměnu 

vstupů na výstupy v procesu výroby průmyslových a speciálních PC systémů. 

 

Náklady na neshodu jsou myšleny veškeré náklady vynaloţené na proměnu 

vstupů na výstupy nad rámec nákladů vypočtených pro proces, který proběhl ve 

shodě s daným pracovním postupem. 

 

Postup: 

K snadnější identifikaci jednotlivých poloţek a činností působících v procesu, které 

se významně projevují v celkových nákladech vynaloţených na shodu, jsem vyuţil 

afinitní diagram. 

Tyto prvky mohou více či méně ovlivňovat náklady skutečné. To jsou náklady, 

ve kterých se odráţí veškeré prvky a činnosti působící v procesu, dále energie, 

zdroje a také čas. Všechny tyto atributy se více či méně podílejí na těchto 

zbytečných nákladech vyplývajících ve většině případů s vlastních chyb. 

Cílem je definovat okruh prvků a činnosti, které by měly být sledovány za účelem 

zjištění celkových nákladů vynaloţených na samotný proces. 

 

 V prvním kroku jsem dle vývojového diagramu procesu výroby, uvedeném 

v kap. 5.5 a pracovního postupu (PP 02) rozdělil samotný výrobní proces na 

5 dílčích procesů. 

 Montáţ 

 Instalace a testy 

 Zahoření 

 Příprava na výstupní kontrolu 

 Výstupní kontrola 
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 Sestavil jsem tým sloţený se zaměstnanců působících přímo v daném 

procesu. 

Tab. 1. Členové týmu. 

Vedoucí týmu  Bc. Ivo Vašica  

    

Členové týmu  Jméno a příjmení Funkce 

 1. Tomáš Luzar vedoucí výroby 

 2. Bc. Petr Němec 

technik 

(instalace) 

 3 Jirka Giecek 

technik 

(instalace) 

 4 René Glac 

technik 

(MCS,VK) 

 5 Michal Průdek technik (VK) 

 6  Montáţník 

 7  Montáţník 

 

 

Seznámil jsem tým s cílem mé diplomové práce a se základními principy pouţití 

afinitního diagramu. Úkolem týmu bylo pro jednotlivé dílčí procesy definovat 

maximální mnoţství činností, zdrojů a prvků spotřebovávaných v tomto procesu. 

Rozdělení na jednotlivé dílčí části se provádí za účelem soustředění pozornosti na 

jednotlivé části procesu s cílem získat co nejvíce informací. 

 

5.7. Zpracování afinitního diagramu činností a prvků ovlivňující 

náklady na proces 

 

Po seznámení týmu s danou problematikou jsem přešel k praktické části. 

Nejprve jsem na základě pracovního postupu definoval maximální počet činností, 

zdrojů a prvků, které jsou v daném procesu spotřebovávány a odráţí se na jeho 

celkových nákladech. Výsledky jsou uvedeny v následujících diagramech. 
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Montáž 

 

 Vybalení šasi, komponent a jejich kontrola 

 Montáž zdroje a měření jeho přechodového odporu 

 Zkoušení jednotlivých výstupních kabelů ze zdroje 

 Tisk typových štítků (3ks stříbrné a 2ks velkých na krabice) 

 Spotřební materiál spotřebovaný při montáži 

 Vyvazovací pásky 

 Upevňovací lepící čtverečky 

 Polepy jednotlivých rozhraní 

 

 

 

 

Instalace 

 

 Kontrola montáže 

 Nastavení biosu 

 Test operační paměti 

 Test HDD 

 Instalace operačního systému 

 Testy jednotlivých subsystému 

 USB porty 

 Seriové porty 

 Zvuková karta 

 Testy mechanik popřípadě test vypalování 

 Testy LAN 

 Testy přídavných periferíí (MOXA, ICPDAS a dalších. 

 Testy touche 

 Test tesetu 

 Výkonnostní testy a uložení jejich výsledků na server 

 Detekční test systému a uložení výsledků na server 
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Zahoření 

 

 Spotřeba energie na provoz PC 

 

 

 

 

 

 

Příprava na výstupní kontrolu 

 

 Zatmelení konektoru a vizuální kontrola systému 

 Tisk jednotlivých testů 

 Výroba příručky uživatele 

 Očištění šasi 

 Připevnění fixační lišty karet 

 Spotřebovaný materiál 

 Neutrální silikon 

 Líh 

 Teplotní čidlo 

 Předtištěné příručky uživatele. 

 

             

 

 

 

Výstupní kontrola 

 

 Vizuální kontrola montáže a zatmelení konektoru 

 Kontrola komponent a SN. podle přiložené příručky uživatele 

 Kontrola nastavení biosu 

 Kontrola nastavení WINDOWS a jeho licence 

 Kontrola jednotlivých periférií 

 USB porty 

 Seriové porty 

 Zvuková karta 

 Testy mechanik popřípadě test vypalování 

 Testy LAN 

 Testy přídavných periferíí (MOXA, ICPDAS a dalších). 

 Testy touche 

 Test resetu 

 Zakrytování počítače a jeho čištění 

 Zabalení počítače a předání k expedici 
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5.8. Zpracování afinitního diagramu možných neshod ovlivňující 

náklady na proces 

 

Cílem této analýzy je definovat maximální počet moţných neshod, které v daném 

procesu mohou vzniknout a výrazně ovlivňují celkové náklady na proces. Při 

samotné aplikaci jsem vycházel z jiţ zpracovaných afinitních diagramů v kap 5.7. 

Ty nám poskytují určitou strukturu po sobě jdoucích činností, ve kterých se mohou 

vyskytovat neshody. Jednodušeji řečeno, pro kaţdou odráţku v jednotlivých 

diagramech jsme definovali maximální počet moţných neshod, které mohou 

nastat.  Výsledky jsou uvedeny v následujících diagramech. 

 

 

Montáž 

 

 Jiná komponenta dle VP, odlišné SN v seznamu sériových čísel než na  

       dané komponentě 

 Viditelně poškozené šasi nebo jiná komponenta 

 Chybí komponenta dle VP 

 Špatný přechodový odpor zdroje 

 Některý z výstupních kabelů zdroje je nefunkční 

 Nekompatibilní hardware ( špatně navrženo obchodníkem) 

 Špatně vytištěné typové štítky 

 

 

 

 

 

 

            Instalace 

 

 Špatně zapojené konektory 

 Nedotlačené karty, paměti a jiné zásuvné moduly 

 Nepřišroubované šroubky 

 Špatně vyvázané kabely (příliž zalomené, zasahují do ventilátoru atd.). 

 Špatně nasazený chladič CPU 

 Chybí typový štítek a polepy 

 Chyby paměti při testech 

 Chyby HDD při testech (vadný HDD, vadný kabel, vadný řadič) 

 Instalace padá (vadnou komponentou, přehříváním, nekompatibilita 

nějakého zařízení atd.). 

 Některý z testovaných subsystému nefunguje 

 Chyby při výkonnostních a detekčních testech 
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Zahoření 

 

 Zahořovací proces nebyl řádně dokončen (systém zamrznul, spadl 

popřípadě zátěžový test se samovolně vypl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na výstupní kontrolu 

 

 Uvolněné konektory 

 Poškozené (poškrábané) šasi 

 Špatně svázaná knížka 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní kontrola 

 

 Špatně zapojené konektory 

 Nedotlačené karty, paměti a jiné zásuvné moduly 

 Nepřišroubované šroubky 

 Špatně vyvázané kabely (příliž zalomené, zasahují do ventilátoru atd.). 

 Špatně nasazený chladič CPU 

 Chybí typový štítek,  polepy 

 Nefungují některé s testovaných subsystému dle protokolu VK. 

 Chyby v testech přikládaných v příručce uživatele 

 Jiná komponenta dle VP, odlišné SN v seznamu sériových čísel než na 

dané komponentě 

 Viditelně poškozené šasi nebo jiná komponenta 

 Chybí komponenta dle VP 

 Chyby v příručce uživatele 

 Špatně nastavený bios, operační systém a jiný software specifikovaný pro 

dané PC 

 Chybí nějaká část příbalu (př. instalační CD, manuál, redukce atd.). 
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5.9. Výpočet položek nákladů na shodu a neshodu v procesu. 

 

Při výpočtu výše nákladů vycházím z časové analýzy procesu, průměrné spotřeby 

elektrické energie a z průměrné mzdy zaměstnanců. Princip samotného výpočtu 

spočívá v několika krocích. 

 

Nejprve je nutné určit průměrné doby jednotlivých činnosti u daných počítačových 

řad. Na základě těchto získaných údajů vypočtu průměrnou výši nákladů 

v závislosti na průměrné hodinové mzdě techniků působících v konkrétních fázích 

procesu. Další poloţkou ovlivňující výši těchto nákladů je spotřeba elektrické 

energie potřebná k testování a instalaci jednotlivých systému. Způsob měření 

spotřeby elektrické energie je uveden v kap 5.9.1. Na základě naměřených hodnot 

se poté vypočte výše nákladů vyjadřující ekonomickou hodnotu v Kč. Třetí 

poloţkou ovlivňující tyto náklady tvoří spotřební materiál vyuţívaný při montáţi. 

 

Výše nákladů = průměrná doba jednotlivých činností vyjádřená v Kč + 

spotřebovaná energie (Kč) + spotřební materiál (Kč)   

 

Podrobné výpočty s principy aplikace jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

5.9.1. Časová analýza procesu 

 

Časová analýza je vzhledem k jeho struktuře jednou s klíčových veličin, které 

ovlivňují celkové náklady na proces. Její důleţitost je daná typem výroby, ve 

kterém nebereme v potaz ceny jednotlivých komponent, ale pouze čas, energii a 

materiál spotřebovaný v jednotlivých fázích procesu. Vzhledem k různorodosti 

jednotlivých počítačových sestav není moţné přesně definovat čas potřebný 

k dokončení konkrétní fáze procesu. 

ELVAC IPC s.r.o. dělí jednotlivé PC sestavy do výrobních řad, které jsou dány 

typem šasi a způsobem jejich vestavby viz kap. 2.2.  Proto jednotlivé časy činností 

budou dány průměrnou dobou zjištěnou u pěti nejběţnějších konfigurací v kaţdé 

typové řadě. V řadě IEC Stabil jsou zařazeny natolik odlišné specifikace daných 

sestav, ţe časové rozpětí jednotlivých činností by bylo velké a průměrná doba se 
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velice odlišovala od skutečné. Z tohoto důvodu jsem tuto řadu rozdělil na dvě, 

které se svou konfigurací a charakterem jednotlivých činností podobají. 

 

 IEC Stabil I   - Do této řady jsem zařadil PC sestavy vyuţívající tzv. 

embedet systému. Jedná se z velké části o vzduchem chlazené PC, které 

mají jiţ pevně danou specifikaci výrobcem.  Tato skutečnost ovlivňuje, jak 

čas jednotlivých činností, tak i způsob samotné instalace a pouţití 

jednotlivých testů. 

 IEC Stabil II  – do této řady jsem zařadil PC sestavy jejíchţ specifikace je 

dána šasi určeném pro vestavné aplikace a standartními průmyslovými 

komponenty. 

 

 

5.9.2. Měření průměrné doby a spotřeby elektrické energie 

jednotlivých činností v procesu 

 

Jak jsem jiţ zmíňil doba jednotlivých kroků v daném procesu je společně se 

spotřebou elektrické energie jedním s nejdůleţitějších faktorů ovlivňující celkové 

náklady na proces. 

Aby získané hodnoty měly největší vypovídající schopnost, stanovil jsem si 

následnou metodiku sběru dat. 

 

 V kaţdé typové řadě jsem na základě vyrobených počítačů v roce 2009 

vytipoval 5 nejčastějších sestav. 

 Následně jsem v časovém horizontu šesti měsíců sledoval průměrné časy a 

spotřebu elektrické energie na pěti různých počítačích u kaţdé sestavy. 

 K měření spotřeby elektrické energie jsem vyuţil přístroj „Voltcraft Energy 

Monitor 3000.“  Bliţší specifikaci přístroje naleznete: 

http://shop.fkt.cz/meric-spotreby-el-energie-voltcraft-energy-monitor-

3000+dp122282/ 

 Získané hodnoty jsem zaznamenával do připraveného formuláře. 

 Vypočetl jsem průměrné doby činností a spotřebu elektrické energie u 

kaţdé z pěti vytipovaných sestav v dané řadě. 
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 Z takto jiţ získaných hodnot jsem vypočetl průměrnou dobu a spotřebu 

elektrické energie pro konkrétní typovou řadu. Průměrné časové podíly 

jednotlivých činností jsou uvedeny v tab.2. Průměrná spotřeba je uvedena 

v tab.3. 

 

Tab.2. Průměrné podíly časů jednotlivých činností v procesu výroby průmyslových 

počítačů. 

 Montáţ Instalace 
Příprava 
VK VK Celkem 

Výrobní řada [min.] [min.] [min.] [min.] [min.] 

IEC Excelent 306,8 368,4 23,8 151,8 850,8 

IEC Stabil I 50 130 21,6 111 312,6 

IEC Stabil II 267 356,6 20 138 781,6 

IEC Integra 107 495 23,2 140,6 765,8 

 

Tab.3. Průměrné hodnoty spotřeby el. energie jednotlivých činností. 

Typ Instalace testy ve windows Zahoţení 
výstupní 
kontrola Celkem 

 
čas 
min. 

spotřeb
a [kWh] 

čas 
min. 

spotřeba 
[kWh] 

čas 
min. 

spotřeb
a [kWh] 

čas 
[min.
] 

spotřeb
a [kWh] čas 

spotřeb
a [kWh] 

Excelent 102 0,1734 195 0,2972 2880 4,3957 123 0,1719 55h 5,0382 

Stabil I 46 0,0364 121 0,0960 2880 1,9850 107 0,0424 
52h 
34min 2,1598 

Stabil II 98 0,0879 183 0,2064 2880 3,3620 112 0,1290 
54h 
23min 3,7853 

Integra 92 0,0790 185 0,1371 2880 1,9840 83 0,0469 54h 2,2470 

 

 

5.10. Vyjádření výše nákladů na jednotlivé výrobní řady. 

 

Z výše uváděných měření jsem zjistil pouze průměrné doby činností v min. 

a spotřebu energie v kWh.  Tyto údaje sice mají určitou vypovídající schopnost o 

procesu, ale jsou definovány v odlišných jednotkách. Jak jiţ vyplývá z názvů 

„procesní náklady“ potřebujeme zjištěné časové úseky jednotlivých činností 

převést na jednotky vyjadřující ekonomickou hodnotu procesu.  Vzhledem 

k zamýšlenému vyuţití těchto hodnot při budoucích analýzách procesních nákladů 

jsem se rozhodl vyjádřit průměrnou mzdovou sazbu jednotlivých činností 

v jednotkách [Kč/hod a Kč/min.]. 
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Při samotném výpočtu ekonomické hodnoty procesu vycházíme s průměrné roční 

hrubé mzdy zaměstnanců plus veškerých peněţních odvodů, které musí 

zaměstnavatel odvádět států za zaměstnance. Hrubá mzda se liší v závislosti na 

poţadavcích na odbornou způsobilost zaměstnance působícím v dané fázi 

procesu. 

Ve fázi montáţe vyuţívá firma z 80% brigádníky(budeme je označovat technik 

montáţe) a z 20% techniky výroby. 20% působnost techniků instalací a výstupní 

kontroly ve fázi montáţe je dána objemem zakázek, od kterých se odvíjí také 

vyuţívání brigádníku. Tento podíl lze odhadnout na základě poměru počtu 

vyrobených průmyslových počítačů, techniky instalací a výstupní kontroly za rok 

2010 oproti počtu vyrobených počítačů techniky montáţe.  Samozřejmě do 

výpočtu musí být zařazen také vedoucí výroby, který svou průměrnou mzdou 

ovlivňuje všechny fáze procesu. 

 

 

Metodika výpočtu: 

 

Hrubá roční mzda = platový výměr + prémie + odvody zaměstnavatele státu za 

zaměstnance. 

Hodinová sazba = hrubá roční mzda / (počet pracovních dnů v r. 2010 x 8) 

Minutová sazba = Hodinová sazba / 60 min. 

V tab.4. jsou uvedeny vypočtené hodnoty hodinové a minutové sazby dle zařazení 

pracovníkú. 

 

Tab.4. Průměrné hodinové a minutové sazby 

vycházející s hrubé roční mzdy. 

 Průměrná mzda v Kč/x 

Platové zařazení Rok hodina Minuta 

Montáţ 243 840 120,000 2,000 

Instalace 325 120 160,000 2,667 

Výstupní kontrola 325 120 160,000 2,667 

Vedoucí výroby 345 440 170,000 2,833 

Technické oddělení 447 040 220,000 3,667 
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Jak jsem jiţ zmínil, vedoucí výroby působí na všechny procesy ve výrobě. 

Vzhledem k tomu, ţe výroba průmyslových počítačů není jediný proces spadající 

do kompetencí vedoucího výroby a zároveň jednotlivé fáze těchto procesů mohou 

probíhat paralelně nelze vycházet z průměrné hodinové ani minutové sazby. 

K určení vlivu vedoucího výroby na procesní náklady jsem vyšel z celkového 

mnoţství vyrobených produktů za rok 2010 v oddělení výroby. V podstatě jsem 

stanovil průměrnou přidanou hodnotu vycházející z roční hrubé mzdy vedoucího 

výroby na jeden výrobek. 

 

Tab.5. Ekonomický podíl VV na jeden cyklus procesu. 

Počet výrobků v r. 2010 4123 ks 

Roční hrubá mzda VV 345 440 Kč 

Přidaná hodnota VV na jeden produkt 83,78 Kč 

 

Nyní mám jiţ potřebné hodnoty a můţu přejít k výpočtu výše nákladů jednotlivých 

fází procesu a následně k výpočtu jeho celkové výše. Vzhledem k podílu činností 

techniků instalací a výstupní kontroly ve fázi montáţe, jsem nejprve určil jejich 

20%  podíl na této fázi. Tato hodnota charakterizuje průměrnou dobu působnosti 

techniků instalací a výstupní kontroly ve fázi montáţe u jednoho výrobního cyklu.  

Toto procento nepředstavuje, ţe 20% montáţe kaţdého PC provádí technik 

instalací popřípadě technik výstupní kontroly, ale vychází z průměrného podílu 

vyrobených počítačů za rok 2010 těmito techniky.  Vypočtené hodnoty jsou 

uvedeny v tab.6. 
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Tab.6. Průměrné podíly časů jednotlivých činností v procesu výroby průmyslových 

počítačů. 

 Montáţ [min.] Instalace 

Příprava 

VK VK Celkem 

Výrobní 

řada Celkový čas 20% 80% [min.] [min.] [min.] [min.] 

IEC 

Excelent 306,8 61,36 245,44 368,4 23,8 151,8 850,80 

IEC Stabil I 50 10,00 40,00 130 21,6 111 312,60 

IEC Stabil II 267 53,40 213,60 356,6 20 138 781,60 

IEC Integra 107 21,40 85,60 495 23,2 140,6 765,80 

 

 

 Výpočet výše procesních nákladů v závislosti na čase 

jednotlivých techniků působících v konkrétní fázi procesu. 

 

Při výpočtu vycházím z minutových sazeb konkrétních fází procesu uvedených 

v tab.4. a doby představující činnost vykonávanou technikem spadající do daného 

cenového koeficientu. Vypočtené výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab.7. 

 

Tab.7. Ceny činností odráţející závislost času na platových podmínkách techniků. 

 Montáţ [Kč.] Instalace 

Příprava 

VK VK Celkem 

Výrobní 

řada Celkový cena 20% 80% [Kč.] [Kč.] [Kč.] [Kč.] 

IEC 

Excelent 654,51 163,63 490,88 982,40 63,47 404,80 2105,17 

IEC Stabil I 106,67 26,67 80,00 346,67 57,60 296,00 806,93 

IEC Stabil II 569,60 142,40 427,20 950,93 53,33 368,00 1941,87 

IEC Integra 228,27 57,07 171,20 1320,00 61,87 374,93 1985,07 

 

 

 



 - 46 - 

Zhodnocení: 

 

Výše nákladů jednotlivých cyklů výrobního procesu u daných výrobních řad 

v závislosti na délce a průměrné ceně činností odvíjející se od průměrné hodinové 

sazby zaměstnanců působících v jednotlivých fázích výrobního cyklu činí: 

 IEC Excelent   2105,17 Kč 

 IEC STABIL I   806,93 Kč 

 IEC STABIL II 1941,87 Kč 

 IEC INTEGRA 1985,07 Kč 

 

Cenový podíl vedoucího výroby na jednom produktu vyrobeném v průběhu 

jednoho výrobního cyklu činí: 

 83,78 Kč. 

 

 

 Ekonomické vyjádření spotřeby elektrické energie 

 

V kap. 5.9.1. jsem provedl měření a sběr dat spotřeby elektrické energie u 

vytipovaných sestav tvořící jednotlivé počítačové řady.  Získané hodnoty nám 

vyjadřují hodnotu spotřeby energie v kWh. Nyní musím převést tyto hodnoty na Kč 

odráţející cenu s pohledu spotřebované energie, cenu v jednotlivých fázích 

procesu. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tab.8. 

 

Tab.8. Průměrné hodnoty spotřeby elektrické energie jednotlivých činností. 

typ instalace 
testy ve 
windows Zahoţení 

výstupní 
kontrola celkem 

   
spotřeba 
[kWh]  

spotřeba 
[kWh]  

spotřeba 
[kWh]  

spotřeba 
[kWh]  

spotřeba 
[kWh] 

EXCELE
NT  0,1734  0,2972  4,3957  0,1719  5,0382 

Stabil I  0,0364  0,0960  1,9850  0,0424  2,1598 

Stabil II  0,0879  0,2064  3,3620  0,1290  3,7853 

Integra  0,0790  0,1371  1,9840  0,0469  2,2470 
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V následující tab.č.9. jsou uvedeny průměrné ceny spotřeby elektrické energie 

v jednotlivých fázích výroby pro danou výrobní řadu. Při výpočtu vycházíme 

z vypočtených průměrných hodnot spotřeby u jednotlivých typových řad 

uvedených v tab.8. a z ceny za 1. kWh, která činí 3,5 Kč. 

 

 Výpočet ceny spotřeby energie jednoho výrobního cyklu: 

 

Celková spotřeban = (spotřeba instalacen +  testyn + zahořenín + výstupní 

kontrolan) x 3,5 Kč 

 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab.9 . 

Tab.9. Vyjádření výše nákladů na spotřebu el. energie. 

typ instalace testy  zahoţení 
výstupní 
kontrola celkem 

   
spotřeba 
[Kč]  

spotřeba 
[Kč]  

spotřeba 
[Kč]  

spotřeba 
[Kč] čas 

spotřeba 
[Kč] 

EXCELENT  0,6069  1,0402  15,3850  0,6017 55h 17,6503 

Stabil I  0,1273  0,3360  6,9475  0,1484 
52h 
34min 7,5672 

Stabil II  0,3077  0,7224  11,7670  0,4515 
54h 
23min 13,2229 

Integra  0,2765  0,4799  6,9440  0,1642 54h   7,8504 

 

 

Na základě hodnot v tab.9. jsem vypočetl hodnoty představující výši nákladů na  

spotřebovanou energie za jednu minutu v konkrétních fázích procesu. Vyjádření 

hodnoty spotřebované energie za jednu minutu je důleţité pro budoucí analýzy 

hodnot získaných ze zavedeného měření nákladů na neshodu v procesu výroby. 

Podstata tohoto měření bude spočívat ve sledování nákladů na neshodu. Ty jsou 

dány časem techniků vynaloţeným na odstranění neshody a spotřebovanou 

elektrické energie při opakování testů, které bylo nutno z důvodu vzniku neshody 

opakovat. 
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Tab.10. Průměrná cena spotřebované energie za 1.min. 

Průměrná cena spotřebované energie za 
1.min.[Kč] 

typ Instalace testy zahoření 
výstupní 
kontrola 

Excelent 0,0060 0,0053 0,0053 0,0049 

Stabil I 0,0028 0,0028 0,0024 0,0014 

Stabil II 0,0031 0,0039 0,0041 0,0040 

Integra 0,0030 0,0026 0,0024 0,0020 

 

 

Zhodnocení 

 

Hodnota celkových nákladů na shodu vynaloţených prostřednictvím spotřebované 

elektrické energie při jednom výrobním cyklu pro dané výrobní řady činí: 

 IEC Excelent  17,65  Kč 

 IEC Stabil I  7,57 Kč 

 IEC Stabil II  13,22 Kč 

 IEC Integra  7,85 Kč 

  

 Náklady spojené se spotřebovaným materiálem v procesu. 

 

Ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. se tyto náklady označují jako náklady na 

spotřební materiál. Vedení společnosti sice tyto náklady eviduje, ale nezohledňuje 

jejich vyuţití v jednotlivých procesech, ve kterých jsou spotřebovávány.  Firma má 

sice přehled o financích vynaloţených do výrobního sektoru, ale není schopna 

určit, v jakém rozsahu tyto náklady ovlivňují jednotlivé procesy a zda nedochází 

k plýtvání. 

V tab.11. jsou uvedeny nejčastější poloţky spotřebního materiálu 

vyuţívaného v procesu výroby průmyslových počítačů. Mimo tyto poloţky spadají 

do nákladů spojenými s materiálem další prvky, které jsou vyuţívány v jiných 

procesech a s tím je spojena i skutečnost, ţe některý spotřební materiál má tak 

univerzální vyuţití, ţe z něj čerpají také jiná oddělení a tedy v současných 

podmínkách je nemoţné přesně určit jejich ekonomický vliv na proces. Při výpočtu 

nesmíme opomenout náklady na servisní kníţku a typové štítky, jejíchţ ceny jsou 

uvedeny v tab.12. 
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Tab.11. Spotřební materiál vyuţívaný v procesu výroby průmyslových počítačů. 

Vyvazovací pásky Plastový šnek na kabely 

Fixační lepící čtverečky Fixační neutrální sylikon 

Plastové záslepky Těsnící pásky 

Vypínače Lepící pásky 

 

 

Tab.12. Ceny některých spotřebovávaných prvků v procesu. 

Poloţky cena Ks celkem na 1počítač 

3x typový štítek stříbrný 5 Kč 15,5 Kč 

2x typový štítek bílý 4 Kč 8 Kč 

Servisní kníţka 15 Kč 15 Kč 

Celkem  38,5 Kč 

 

Zhodnocení 

 

Další náklady ovlivňující celkové procesní náklady činí 38,5 Kč. V této hodnotě 

jsou započteny pouze poloţky uvedené v tab.12.  U poloţek uvedených v tab.11. 

by mohlo vedení společnosti zvaţovat, zda by nebylo vhodné vytvořit metodiku, 

která by umoţnila tyto prvky sledovat.  Jednou z moţností by mohlo být zavedení 

centrální evidence nákladů, spojených se spotřebním materiálem, u poloţek 

vytipovaných v tab.11.  Následně zavést systém evidence výdeje tohoto materiálu. 

Z čehoţ by se daly poté určit roční náklady spotřebního materiálu na jednotlivé 

oddělení a následně vypočíst průměrnou hodnotu těchto nákladů na jeden 

výrobek. 

 

 Výpočet celkových nákladu na shodu v procesu 

 

Celkové náklady na shodu jsou náklady, charakterizují ekonomickou hodnotu 

procesu, který proběhl v souladu s výrobním postupem. Dále v jeho průběhu 

nevznikla ţádná neshoda, která by výši těchto nákladů ovlivnila. 

Z předchozí analýzy výrobního procesu vyplynulo, ţe tyto náklady jsou tvořeny: 
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 Náklady – A - dané délkou jednotlivých fází procesu výroby. 

 Náklady – B - spojené se spotřebovanou elektrickou energií v jednotlivých 

fázích výroby. 

 Náklady – C – vázané na spotřební materiál. 

 

Celkovou výši nákladů na proces výroby pro jednotlivé typové řady vypočteme dle 

vzorce.: Celkové náklady = A + B + C 

 

Tab.13. Hodnota nákladů jednotlivých činností v Kč. 

Náklady A B C Celkem 

Excelent 2105,17 17,6503 38,5 2161,32 

Stabil I 806,93 7,5672 38,5 852,9972 

Stabil II 1941,87 13,2229 38,5 1993,593 

Integra 1985,07 7,8504 38,5 2031,42 

 

 Výpočet položek nákladů na neshodu 

 

Identifikace poloţek nákladů na neshodu se odvíjí od typu vzniklé neshody. 

Vzhledem k charakteru procesu, kde tyto náklady tvoří převáţně vynaloţený čas a 

spotřebovaná elektrická energie, je definování těchto poloţek bez zavedení 

měření dosti obtíţné, neboť neshodou v tomto procesu můţe být vadná 

komponenta a celá řada dalších neshod způsobených chybou techniky či lidského 

faktoru, které vyvolají jakékoliv časové prodlouţení procesu. V případě vzniku 

takové neshody, která má za následek opakování některých testů, popřípadě 

přeinstalaci systému. Musíme zde započíst také spotřebu elektrické energie. 

Mimo tyto dva základní faktory musíme brát v potaz skutečnost, ţe do procesu 

mohou zasahovat osoby nespadající přímo do výroby. Jedná se o pracovníky 

technické podpory, kteří se podílejí na nákladech na neshodu v případě řešení 

sloţitějších problémů vzniklých v průběhu procesu. 

Na základě těchto skutečností a vzhledem k tématu diplomové práce „Zavedení 

měření procesních nákladů s následnou analýzou“ jsem provedl výpočet těchto 

poloţek ze zavedeného měření nákladů na neshodu. 
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6. FÁZE II. 

 

6.1. Zavedení měření procesních nákladů 

 

Z předchozích kapitol je patrné, ţe v procesu výroby průmyslových počítačů jsou 

náklady na proces dány dobou jednotlivých činností, spotřebou elektrické energie 

a vyuţívaným spotřebním materiálem. V kapitole 5.9. jsem vypočetl náklady na 

shodu v procesu pro dané typové řady PPC, čímţ jsem určil výši nákladu na 

shodu v procesu. Tato hodnota se můţe změnit v závislosti na změně sazby za 

jednu. kWh, popřípadě při změně platových podmínek některé z osob působících 

v procesu. V takovém případě musí dojít k přepočtu a novému definování nákladů 

na shodu. 

Cílem měření tedy bude sledovat náklady na neshody vzniklé v procesu. 

V kapitolách 5.7. a 5.8. jsem se zabýval identifikací jednotlivých poloţek na shodu 

a následně na neshodu. Při bliţším pohledu si můţeme povšimnout, ţe se jedná 

převáţně o činnosti představující průběh jednotlivých fází procesu, dále pak 

moţné typy neshod, které v konkrétní fázi mohou nastat. Z toho vyplývá, ţe 

náklady na neshodu jsou přímou úměrou vázány na vznik a následné odstranění 

neshod. 

 

Postup: 

Na základě předchozích analýz procesu výroby PPC jsem představil vedení 

společnosti návrh na způsob sběru dat, který by odráţel všechny faktory působící 

na náklady na neshodu v procesu. Součástí návrhu bylo také představení 

formuláře pro sběr dat a návrh směrnice „Měření procesních nákladů.“Po 

vzájemné dohodě s vedením jsme se rozhodli, ţe na místo formuláře rozšíříme 

stávající výrobní příkaz o bod, který bude tyto faktory sledovat. Výrobní příkaz 

kromě toho, ţe udává přesnou specifikaci poţadavků zákazníka, slouţí jako 

formulář, z něhoţ jsme schopni vyčíst kdo a jak dlouho prováděl konkrétní fázi 

procesu. Dále se do něj zaznamenávají změny provedené v průběhu procesu, při 

níţ došlo ke změně komponenty vlivem neshody. 

Při samotném návrhu metodiky sběru údajů vypovídajících o nákladech na 

neshodu, jsem vycházel ze současných informací, které se dají vyčíst z daného 
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výrobního příkazu. Moji snahou bylo navrhnout takový způsob sledování nákladů 

na neshodu, který by nám s vyuţitím dalších doposud sledovaných operací 

v procesu poskytl moţnost určit nejenom celkové náklady na neshodu v procesu, 

ale zároveň přesně identifikovat důvody vzniku těchto neshod a jejich jednotlivý 

podíl odráţející vynaloţené náklady na neshodu spojené právě s danou příčinou. 

Ze současných údajů z výrobního příkazu jsme schopni vyčíst tyto informace. 

 

 Kdo danou činnost prováděl a jak dlouho. 

 Zda vznikla v průběhu procesu neshoda, která si vyţádala výměnu 

komponenty. 

 O jaký typ komponenty šlo. 

 V které fázi procesu ke vzniku neshody došlo. 

 

Současný stav opomíjí moţnost sledovat neshody vyvolané chybou lidského 

faktoru. Proto jedním z poţadavků, které jsem si určil při návrhu sběru dat, bylo 

sledovat mimo výše zmiňované prvky i tento. Dostaneme tak informace o všech 

vzniklých neshodách v procesu. 

Dalším krokem je co nejsnadnějším způsobem identifikovat dobu strávenou 

řešením vzniklé neshody a prostojů s ní spojenou a zároveň přesně určit kdo a jak 

dlouho se na této činnosti podílel. To je důleţité pro určení přesné hodnoty 

nákladů.  V kap. 5.9. v níţ jsem se zabýval měřením nákladů spojených se 

spotřebou elektrické energie, kde jsem určil náklady jednotlivých výrobních řad 

průmyslových počítačů představující ekonomickou hodnotu spotřebované 

elektrické energie ve fázích instalací, zahoření a výstupní kontroly. Z hodnot 

uvedených v tab. č.9. a 10. můţeme vypozorovat, ţe cena jednotlivých fází výroby 

z pohledu spotřebované energie je poměrně malá. Musíme tedy zváţit, jakým 

způsobem budeme tyto údaje zaznamenávat. Ze zkušeností zaměstnanců 

vyplývá, ţe jednotlivé testy systému odhalí neshodu v řadě případů jiţ v prvních 

sekundách svého spuštění a zbylé testy v řádu několika minut.  Dále si musíme 

uvědomit, ţe z praktického hlediska by bylo velice obtíţné přesvědčit jiţ tak 

vytíţené pracovníky, aby sledovali a zaznamenávali dobu kaţdého testu, který 

vykáţe chybu systému a je jej nutné po jejím odstranění opakovat. Proto v dalším 

kroku jsem vytvořil pravidla pro zaznamenávání těchto nákladů. 
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 Co a jakým způsobem chceme sledovat? 

 

CO: 

1) Veškerý neshody vzniklé v průběhu procesu, které mají významný vliv na 

jeho náklady. Včetně neshod vyvolaných chybou lidského faktoru. 

2) Prostoje pracovníků způsobené vznikem neshody včetně času, stráveném 

nad řešením této neshody. 

3) Do které platové skupiny patří pracovník podílející se na odstranění 

neshody. 

4) V které fázi procesu byla neshoda odhalena. 

5) Náklady na spotřebovanou energii při testech, které odhalily neshodu a po 

jejím odstranění se musely opakovat. 

 

JAK: 

1) Za účelem sledovaní a identifikace jednotlivých neshod ovlivňující náklady 

na proces jsem vytvořil ve výrobním příkaze bod označený „Popis 

neshody“. V případě výskytu neshody, která má za následek jakékoli 

prodlouţení doby procesu, odpovědný pracovník zaznamená stručný 

popis neshody. 

  Například: 

 Špatně zapojený konektor 

 Vadný HDD, DIMM, IMB a další typy komponent, jejichţ vinou byla 

tato neshoda způsobena. 

      Z tohoto údaje je jiţ snadné identifikovat příčiny vzniklé neshody a                      

      následně zjistit četnosti jednotlivých příčin za určité období. 

 

2) Jednotlivé prostoje pracovníků a jejich čas strávený nad odstraněním    

      neshody jsem se rozhodl sledovat jako jednu hodnotu.  A to tak, ţe    

      pracovník podílející se na odstranění neshody nebo v rámci jejího    

      odstraňování nemůţe vykonávat svou činnost, zaznamená do příslušné     

      kolonky čas, po který se věnoval vzniklému problému, nebo se nemohl                 

      věnovat jiné činnosti. 
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3) Důleţité pro výpočet hodnoty nákladů na neshodu je vhodným způsobem 

rozlišovat, který pracovní se na odstranění neshody podílel.  Na základě 

údajů o platovém zařazení jednotlivých techniků jsem vytvořil pět bodů 

označených písmeny: 

 M  -  Montáţník 

 T  -  Technik výroby 

 VK-  Technik výstupní kontroly 

 VV – Vedoucí výroby 

 TO  - Technické oddělení 

 

Vzhledem k tomu, ţe na odstranění vzniklé neshody se můţe podílet více 

pracovníku, je metodika sběru těchto údajů následující. Kaţdý 

zaměstnanec podílející se nějakým způsobem na řešení neshody 

zaznamená na výrobní příkaz do příslušné kolonky představující jeho 

zařazení dobu, kterou strávil řešením této neshody a nemohl se věnovat 

své klasické činnosti. 

 

4) Cílem tohoto kroku je snaha identifikovat,  která fáze procesu má největší 

vliv na celkové náklady, způsobené vznikem neshody. K zaznamenávání 

této informace jsem zvolil následující metodiku. Ve výrobním příkaze jsem 

vytvoří další bod označený, jako fáze výroby do jeho kolonky zaznamená 

pracovník, který neshodu objevil, písmeno představující právě danou fázi 

procesu. Jednotlivé fáze jsem označil těmito písmeny: 

 

 M – montáţ 

 I – instalace 

 Z – zahoření 

 VK – výstupní kontrola 

 

5) Vzhledem k vypočtené průměrné výši nákladů jednotlivých činností v 

procesu vázané na spotřebu elektrické energie vyjádřené v jednotkách 

Kč/min bylo nutné zvolit vhodný způsob sběru dat, který by byl 

akceptovatelný zaměstnanci s ohledem na skutečnost, ţe většina 
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zaměstnanců vidí ve vyplňování všech moţných záznamů jen ztrátu času. 

Po zváţení všech těchto skutečností a vzájemné dohodě s vedením 

společnosti jsme se rozhodli, ţe budeme sledovat pouze případy, kde si 

vznik neshody vynutil celý nový test. Způsob zaznamenávání této 

skutečnosti byl poté navrţen právě s ohledem na neoblíbenost 

zaměstnanců vyplňovat jakékoliv záznamy. Opět byly vytvořeny další dva 

body ve výrobním příkaze a označeny písmeny: 

 T  - označuje kolonku představující opakování testu. 

 Z  - označuje kolonku představující opakování zahoření. 

Princip samotného záznamu spočívá, ţe zaměstnanec odstraňující 

vzniklou neshodu zaznamená do této kolonky číslici představující počet 

testů, které bylo nutné kompletně opakovat. Z průměrné doby jednotlivých 

testů jsme určili jeho cenu, která se následně vyuţívá při určení výše 

celkových nákladů na neshodu. 

 

V případě, ţe vzniklá neshoda by měla za následek opakování celé fáze 

výrobního cyklu, vytvořil jsem ještě jeden bod označen názvem 

reinstalace. Při výskytu této skutečnosti zapíše odpovědný pracovník do 

této kolonky X. V takovém případě se při následném výpočtu pouţije jiţ 

stanovená hodnota nákladů vynaloţených na jeden výrobní cyklus pro 

konkrétní výrobní řadu bez vlivu montáţe. Jaká koli změna komponenty a 

čas s tím spojený se, zaznamenává jiţ do předešlých bodů. Dalším 

krokem byl návrh a zavedení směrnice měření nákladů na neshodu. Při 

jejím návrhu jsem vycházel ze směrnice SM-401 Řízení dokumentů a 

záznamů.  
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6.2. Identifikace jednotlivých položek nákladů na neshodu a 

jejich následná analýza. 

 

V kap.6. jsem se zabýval metodikou sběru dat a návrhem formuláře pro sběr 

údajů. Následně bylo zavedeno měření. Jeho cílem bylo v první fázi identifikovat 

jednotlivé poloţky tvořící náklady na neshodu a následně na základě výsledků 

měření vypočíst celkovou hodnotu těchto nákladů.  Poté pro jednotlivé poloţky 

určit jejich hodnotu podílu na nákladech na neshodu.  Výsledky tohoto měření jsou 

uvedeny v následující tabulce. Uspořádání tab.14. odpovídá navrţenému způsobu 

záznamu těchto údajů ve výrobním příkaze. 

Jednotlivé zjištěné údaje v tab.14. představují jiţ zesumarizované hodnoty doby 

činností vykonané jednotlivými techniky spadajícími do dané platové skupiny při 

odstraňování neshody. Dále pak počet opakovaných testů a zahoření vyvolaných 

konkrétní příčinou. A v neposlední řadě počet neshod u jednotlivých poloţek, 

tvořící podíly nákladů na neshodu. 

 

Tab. 14. Hodnoty představující náklady na neshodu za šest měsíců. 

Počet 

neshod TYP neshody 

montáţník technik VK TO VV Test zahoření 

Celý 

systém 

[min.] [min.] [min.] [min.] [min.] [počet] [počet] [počet] 

19 HDD  405 0 115  7 0 2 

12 IMB 55 310 60 60   4  

11 CPU  360 50 70  0 2  

23 DIMM 0 440 10 10  1 1 0 

3 

Špatný bios na 

VK 0 70 80 0  0 0 0 

1 Špatný OS   10     1 

4 

Jiná 

komponenta  95 0 0   0 0 

36 Chyba výroby  130 20 0  0 0 0 

3 

Chybí 

komponenta 45 0 0 0  0 0 0 
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6.3. Výpočet celkových nákladů na neshodu. 

 

Základní údaje potřebné k výpočtu: 

Časové podíly techniků při odstraňování neshody dle jejich platového zařazení 

včetně jednotlivých koeficientů potřebných k výpočtu jejich ekonomické hodnoty.  

 

A =  280  min.       montáţ            a = 2 Kč 

B =   1860  min.   instalace            b = 2,667 Kč 

C =  230 min.   výstupní kontrola     c = 2,667 Kč 

D =  525 min.   technické oddělení d = 3,667 Kč 

E =  0 min   Vedoucí výroby        e = 2,833 Kč 

 

Počet testů, které vlivem neshody musely být opakovány: 

F =  8 testů   jeden test             f  = 0,110 Kč. 

 

Vzhledem k průměrné výši nákladů vynaloţených za spotřebovanou energii při 

testech jednotlivých výrobních řad uvedených v tab.č.15., jsem se pro 

zjednodušení výpočtu rozhodl určit na základě průměru těchto hodnot jednotný 

koeficient pro všechny výrobní řady. 

Vypočtená hodnota daného koeficientu je uvedena v tab.15. pod označením 

průměrná cena testu. 

 

Počty jednotlivých zahoření podílející se na nákladech na neshodu jsou rozděleny 

dle typu výrobní řady včetně koeficientu potřebných k výpočtu jejich ekonomické 

hodnoty. Jednotlivé koeficienty potřebné k výpočtu jsou uvedeny v tab.16. 

 

G = 5 zahoření  Excelent g  = 15,385 Kč. 

3 Nekompatibilita 65 0 0 270  0 0 0 

7 Zdroj 115 50 0 0   0  

          

122 Celkem 280 1860 230 525 0 8 7 3 
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H =  2 zahoření  Integra h = 7,6862 Kč. 

Počty kompletních reinstalací sýstému dle jednotlivých typových řad. 

I = 2     Excelent        i =16,6503 + 1450,67  = 1467,32 Kč. 

J = 1   Integra  j =7,6862 + 1756,80    = 1756,49 Kč. 

 

Tab.15. Průměrná cena za spotřebovanou energii v jednotlivých fázích. 

Průměrná cena spotřebované energie jednotlivých činnosti. [Kč] 

 Instalace 

Jeden 

test Zahoření Celkem 

Excelent 0,6069 0,159 15,385 16,6503 

Stabil I 0,1273 0,084 6,9475 7,1588 

Stabil II 0,3077 0,117 11,767 12,1917 

Integra 0,2765 0,078 6,944 7,6862 

Průměrná cena  

testu  0,110   

 

Tab.16. Průměrné hodnoty jednotlivých činností techniků 

 Instalace 

Příprava 

VK VK Celkem 

Výrobní 

řada [Kč.] [Kč.] [Kč.] [Kč.] 

IEC 

Excelent 982,4 63,47 404,8 1450,67 

IEC Stabil I 346,67 57,6 296 700,27 

IEC Stabil II 950,93 53,33 368 1372,26 

IEC Integra 1320 61,87 374,93 1756,80 

 

Výpočet: 

 

Při samotném výpočtu celkové výše nákladů na neshodu i při výpočtu hodnot 

podílu jednotlivých prvků tvořící tyto náklady, jsem musel vzít v potaz skutečnost, 

ţe u činností montáţe, instalací, výstupní kontroly a reinstalace systému vznikají 

z důsledku řešení neshody tzv. „fiktivní náklady“. Co si pod tímto označením 
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můţeme představit? Jedná se v podstatě o čas rovnající se času vynaloţeném na 

odstranění neshody. A proč fiktivní? Nejedná se o přímé náklady odráţející se 

v konkrétním výrobním cyklu představující rozdíl mezi celkovými náklady 

vynaloţenými na daný proces a náklady na shodu v tomto procesu, ale o náklady 

spojené s prostoji zaměstnanců. Proč právě s prostoji zaměstnanců? Protoţe čas, 

který vynaloţili odpovědní zaměstnanci na odstranění neshody, mohli věnovat jiné 

činnosti v rámci dalšího výrobního cyklu. Tuto skutečnost jsem při výpočtu 

hodnoty nákladů na neshodu zohlednil. A to tak, ţe koeficienty představující 

hodnotu nákladů na jednu minutu výše zmiňovaných činností včetně koeficientu 

představující hodnotu nákladů na reinstalaci systému uvedených v kap. 6.2. 

v části označené „Základní údaje potřebné k výpočtu“ vynásobil číslem 2. 

 

Náklady na neshodu =  A*a + B*b + C*c + D*d + E*e + F*f + G*g + H*h + I*i + 

J*j 

Vypočtené hodnoty nákladů na neshodu pro definované poloţky podílející se na 

těchto nákladech jsou uvedeny v tab. 17. Jednotlivé poloţky tvořící celkové 

náklady jsou jiţ uspořádány dle hodnoty jejich podílu na celkových nákladech. 

 

Tab.17. Hodnota jednotlivých nákladů 
             za období šesti měsíců. 

TYP Celkem 

 [Kč] 

HDD 9728 

Špatný OS 3567 

DIMM 2616 

IMB 2543 

CPU 2538 

nekompatibilita 1259 

Špatný bios na VK 800 

Chyba výroby 800 

Zdroj 748 

Jiná komponenta 519 

Chybí komponenta 189 

Celkové náklady 25307 
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6.4. Identifikace životně důležité menšiny prvků tvořící náklady na 

neshodu. 

 

K identifikaci ţivotně důleţité menšiny jsem pouţil Paretovu analýzu. Zvolil jsem 

kritérium 80/20. Takto zvolené kritérium nám umoţní identifikovat ty prvky, které 

mají 80% podíl na celkových nákladech na neshodu. 
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Obr. 4. Paretův diagram prvků tvořící náklady na neshodu z pohledu jejich 

ekonomického podílu. 

 

Z grafu na obr. 4. můţeme vyčíst, ţe při pouţití testového kritéria 80/20 tvoří 80% 

nákladů spojených se vznikem neshody tyto hlavní prvky: 
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Tab.18. Ţivotně důleţitá menšina tvořící náklady na neshodu. 

TYP Celkem Kumul.  

 [Kč] [Kč] % podíl 

HDD 9728 9728 38,44% 

Špatný OS 3567 13295 14,09% 

DIMM 2616 15911 10,34% 

IMB 2543 18454 10,05% 

CPU 2538 20992 10,03% 

 

Zhodnocení: 

 

Na základě Paretovy analýzy jsem identifikoval, za pouţití kritéria 80/20, hlavní 

prvky podílející se z 80% na celkových nákladech na neshodu za období 6 

měsíců. 

 

Hlavní prvky: 

 HDD – neshody, které byly zapříčiněny vadou HDD, činily za období 

prvních šest měsíců od zavedení měření 9728 Kč a tvořily 38,44% podíl na 

celkových nákladech spojených se vznikem neshody. 

 Špatný OS – neshoda způsobená chybou lidského faktoru, která má za 

následek kompletní reinstalaci systému. Náklady spojené se špatným OS 

činí za období šesti měsíců 3567 Kč. Z pohledu procentuálního podílu to 

činí 14,09 % z celkových nákladů spojených se vznikem neshody. 

 DIMM – náklady vzniklé vinou vadné operační paměti činí 2616 Kč a na 

celkových nákladech na neshodu za období šesti měsíců se podílejí 

10,34%. 

 IMB – představuje hodnotu nákladů spojených se vznikem neshody na 

průmyslové základní desce. Hodnota těchto nákladů je 2543 Kč., na 

celkových nákladech na neshodu se podílí 10,05 %. 

 Posledním prvkem tvořícím 80% veškerých nákladů na neshodu je CPU. 

Tento prvek se za dané období podílel na celkových nákladech na neshodu 

hodnotou 2538 Kč s podílem 10,03 %. 
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 Celková hodnota nákladů tvořených prvky ţivotně důleţité menšiny 

identifikované na základě Paretovy analýzy, za pouţití kritéria 80/20, je 20 

992 Kč. 

 

 

7. Fáze  III. 

 

7.1. Analýza jednotlivých prvků tvořící životně důležitou menšinu 

nákladů na neshodu. 

 

V prvním kroku samotné analýzy jsem vypočetl hodnotu jednotlivých fázi procesu 

kaţdého prvku tvořícího ţivotně důleţitou menšinu identifikovanou na základě 

Paretovy analýzy v kap. 6.3. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 17. a 

jednotlivé sloupce jsou uspořádány v závislosti na hodnotě jejich celkových 

nákladů a to od největší hodnoty po nejmenší. 

Cílem této analýzy je definovat ty fáze procesu, které mají největší podíl na 

celkových nákladech. Následně u těchto fází a jednotlivých prvků, tvořících 

hodnotu těchto nákladů, provést analýzu vad s cílem, jak vzniku těchto nákladů 

předcházet, případně sníţit hodnotu jejich podílu. 

V analýze se nebudu zabývat konkrétními příčinami těchto neshod, protoţe jak si 

můţete všimnout, čtyři z pěti prvků tvořící 80% podíl z celkový nákladů na 

neshodu vynaloţených za dobu šesti měsíců jsou počítačové komponenty. 

Většina nákladů na neshodu vznikla právě poruchou těchto komponent, které jsou 

jiţ zahrnuty v analýze reklamací spadající do kompetencí technického oddělení. 

 

Tab.18.  Ekonomické hodnoty činností tvořící náklady na neshodu u jednotlivých 

příčin. 

Poče
t 

TYP 
neshody 

celý 
systé
m technik TO VK 

montáţní
k 

zahořen
í Test 

Celke
m 

  
[počet
] [Kč.] [Kč.] [Kč.] [Kč.] [počet] 

[počet
] [Kč.] 

19. HDD 5926 

2160,2

7 866,41 314,03 460 0 0,77 9728 

12. IMB  1653,5 452,04 320,04 220 92 0 3567 
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4 

11. CPU  

1920,2

4 527,38 266,70 0 61 0 2616 

23. DIMM  

2346,9

6 75,34 53,34 0 15 0,11 2543 

1. 

Špatný 

OS 3513 0 0 53,34 0  0 2538 

          

66 Celkem 9439 

8081,0

1 

1921,1

7 

1007,4

7 680 168 0,88 

20 

992 

 

Z tab.18. je patrné, ţe největší podíl nákladů na neshodu vznikl v důsledku 

reinstalace systému a to v celkové hodnotě 9439 Kč. Druhým nejvýznamnějším 

faktorem jsou náklady spojené s odstraněním neshody prováděné techniky 

výroby. Tato hodnota činí 8081 Kč. Protoţe rozdíl mezi hodnotou celkových 

nákladů na neshodu ve výši 20 992 Kč a náklady vynaloţenými těmito dvěma 

faktory jsou 3472 Kč, nebudu se zbylými fázemi tvořící celkové náklady zabývat. 

 

7.2. Analýza příčin nákladů na neshodu jednotlivých prvků. 

 

Na základě záznamů z výrobního příkazu jsem v prvním bodě analýzy pro kaţdý 

prvek identifikoval počty neshod odhalených v daných fázích výrobního procesu. 

Jednotlivé údaje jsou uvedeny v tab. 19. 

 

Tab. 19. počty neshod odhalených v jednotlivých fázích procesu 

Fáze procesu HDD IMB CPU DIMM OS Celkem 

Montáţ 0 0 0 0 0 0 

Testy 11 8 3 22 0 44 

Instalace 3 0 0 0 0 3 

Zahoření 3 2 6 1 1 13 

Výstupní 

kontrola 2 2 2 1 1 8 
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Podíváme-li se na tab. 19., můţeme vypozorovat, ţe největší podíl neshod tvořící 

tyto náklady bylo odhaleno jiţ ve fázi testů. Zaměříme-li se na jednotlivé tyto fáze 

z pohledu údajů v tab. 19. a vezmeme v potaz metodiku jednotlivých fází, která je 

snadno pochopitelná z vývojového diagramu na obr. 3., můţeme tvrdit, ţe proces 

výroby, jehoţ cílem je v maximální moţné míře odhalit vznik neshody ještě 

v průběhu procesu a předejít tak vzniku této neshody u zákazníka, je nastaven 

správně, protoţe z 64,7% případů byla neshoda odhalena jiţ ve fázi prvotních 

testů. 19,1% případů bylo odhaleno ve fázi zahoření, 11,8% případů ve fázi 

výstupní kontroly a 4,4% ve fázi instalací. 

Na základě této skutečnosti se zaměříme na sníţení nákladů u jednotlivých prvků, 

vznikajících právě ve fázi testů. 

 

7.2.1. HDD 

 

Největší podíly na celkových nákladech na neshodu vyvolaných touto 

komponentou byly z pohledu jednotlivých fází procesu odhaleny ve fázi VK 

v celkové hodnotě 5926 Kč. Jednalo se o dva případy, které měly za následek 

reinstalaci systému. V obou případech se neshoda projevila v průběhu výstupní 

kontroly.  Tyto neshody jsou pravděpodobně vyvolány procesem zahoření, jehoţ 

součásti je zátěţový test, který v pravidelných intervalech restartuje počítač a 

v jeho průběhu můţe dojít k odhalení skrytých vad, která se ve většině případ 

projeví při zahoření, ale v některých případech se projeví aţ v průběhu VK.  

Jednou z moţností, jak předejít odhalení této neshody ve fázi VK, by mohlo být 

zařazení opakování testu HDD po ukončení procesu zahoření. Pokud se neshoda 

projeví v této fázi, hodnota nákladů by byla téměř totoţná a následkem by byla 

opět reinstalace systému. 

V 11. případech neshod vzniklých HDD a odhalených ve fázi testů byla jejich 

hodnota 2160 Kč. Jednou z moţností, jak sníţit tuto hodnotu je převedení testů 

HDD do fáze montáţe. Proč do fáze montáţe? Montáţ průmyslových počítačů má 

zpravidla stejný postup, ve kterém se HDD montuje aţ v závěru samotné 

montáţe. V případě odhalení neshody způsobené vadou HDD jiţ ve fázi testů jsou 

náklady na neshodu tvořeny převáţně dobou demontáţe a následné montáţe 

HDD. Tato činnost zahrnuje nejenom výměnu HDD, ale často je spojena 
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s demontáţí i jiných komponent. A to je důvod, proč bych zařadil tento test do fáze 

montáţe. Následuje další otázka. Jakým způsobem docílíme touto změnou 

sníţení těchto nákladů?  Na pracovišti výroby se nachází tzv. testovací stůl. Tento 

stůl je vybaven dvěma fiktivními počítači. Fiktivními jsem je označil z důvodu, ţe 

se nejedná a klasickou představu počítače, ale pouze o sběrnici osazenou 

průmyslovou základní deskou, CPU, pamětí a zdrojem. Toto pracoviště se 

vyuţívá zejména k testování nových komponent. Vyuţitím tohoto pracoviště a 

vhodným zařazením testu HDD ve fázi montáţe můţeme sníţit náklady, vznikající 

právě z důsledku demontáţe a montáţe tohoto prvku. 

 

Jak? Technik, který provádí montáţ, by mohl po kontrole komponent a montáţi 

zdroje před začátkem montáţe spustil test HDD. Vzhledem k faktu, ţe test běţí 

v průměru 30 min. a v jeho průběhu není zapotřebí přítomnost technika, zabere 

tato činnost cca 5 min. V této době je započtena cesta k testovacímu stolu, 

zapojení HDD, detekce HDD v biosu, spuštění testu, ukončení testu a odpojení 

HDD. V případě, ţe se projeví neshoda, odpadnou nám náklady spojené 

s demontáţí a montáţi komponenty a jediný faktor, který bude působit na výši 

nákladů, bude doba spojená s výdejem nové komponenty, která byla určena na 

základě konzultací s jednotlivými techniky na dobu 5. min. 

 

Kvantifikace: 

Doba práce montáţníka potřebná ke spuštění a ukončení testu = 5 min. Její 

hodnota z pohledu průměrné minutové mzdy technika montáţe = 10 Kč. 

Doba práce technika instalací, která by mu v důsledku přesunutí tohoto testu 

odpadla = 5 min. Její hodnota z pohledu průměrné minutové mzdy technika 

instalací = 13,335 Kč. 

Vypočteme-li hodnotu těchto nákladů na výše zmiňovaných 11. případů neshod, 

odhalených při testech za dobu šesti měsíců, dostaneme tyto hodnoty: 

V případě zařazení testů ve fázi montáţe by náklady činily 110 Kč. 

V případě zařazení testu HDD ve fázi testu by náklady činily 146,68 Kč 

Hodnota nákladů na neshodu v jedenácti případech odhalených v průběhu testu, 

byla určena na základě jejich průměrné hodnoty. 
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Celkové náklady vynaloţené technikem instalací na odstranění neshody jsou 

2160 Kč. 

Počet neshod odstraněných techniky instalací 19. 

Průměrná hodnota nákladů na neshodu způsobenou vadou HDD je cca 114 Kč. 

Současné náklady na neshodu vynaloţené v průběhu testů činily:  

11 * 114 = 1254 Kč 

Po přesunutí testu do fáze montáţe by činily: 

11 * 10 = 110 Kč 

Hodnota uspořených nákladů v případě přesunutí testu do fáze montáţe by činila: 

1254 – 110 = 1144 Kč. 

 

7.2.2. IMB (Průmyslová základní deska) 

 

V případě této komponenty jsem při analýze jednotlivých příčin a způsobu jejich 

odhalení zjistil, ţe celkové náklady na neshodu způsobené právě vadou IMB jsou 

tvořeny těmito příčinami: 

 

Tab.20. Počty příčin vzniku neshody IMB. 

Četnost Příčina Fáze 

3 Vadný COM port. Testy 

2 Vadná LAN VK 

2 Vadné USB Testy 

2 Špatný řadič HDD Testy 

1 TMA Testy 

2 Tma při zahoření. zahoření 

 

Z celkového počtu všech neshod odhalených v průběhu měření bylo v 66,67%  

případů odhalena neshoda ve fázi testů. S podíly 16,67%  se o pomyslnou druhou 

příčku podělily fáze zahoření a VK (výstupní kontrola). Podíváme-li se na 

jednotlivé příčiny uvedené v tab. 19. z pohledu, ve které fázi byly odhaleny,  

můţeme vyvodit závěr. 

Protoţe 66,67% neshod vyvolávající náklady na neshodu bylo odhaleno ve fázi 

testů, které mají za cíl tyto neshody odhalit a porovnáme-li toto číslo s celkovým 
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objemem vyrobených počítačů nebyly by ţádná opatření vedoucí ke sníţení 

těchto nákladů ekonomicky výhodná. 

 

7.2.3 CPU 

 

Při bliţší analýze konkrétních příčin a fází procesu, ve kterých byly tyto příčiny 

odhaleny zjistíme, ţe nejvíce neshod vyvolávající náklady na neshodu spojené 

s vadným CPU bylo odhaleno ve fázi zahoření a to v celkovém podílu 54,55%  a 

hodnotě 1384 Kč. Následuje fáze testů s  podílem 27,27%  a hodnotě 692 Kč a 

dvě neshody s podílem 18,18%  v celkové hodnotě 461 Kč. 

 

Tab. 21. Počty příčin vzniku neshody CPU 

Četnost Příčina Fáze 

2 TMA(nenajede) Testy 

1 Špatná frekvence Testy 

6 vysoká teplota zahoření 

2 vysoká teplota VK 

 

Podíváme-li se na tab. 21. můţeme si všimnout, ţe nejčastější příčinou vzniku 

nákladů na neshodu je přehřívání CPU v rámci zahořovací fáze a výstupní 

kontroly. U všech osmi případů se jedná o CPU stejného typu. Hodnota nákladů 

na neshodu způsobené touto příčinou je 1846 Kč. Tato nemilá skutečnost týkající 

se přehřívání CPU sice nedosahuje v přepočtu na ekonomickou hodnotu velké 

částky, ale pozastavím se nad ní z důvodu, ţe tento nešvar se v procesu výroby 

vyskytuje jiţ několik let. Tato skutečnost byla potvrzena na základě analýzy 

reklamací, kde se první případy této neshody objevovaly jiţ v roce 2008. V této 

době jsem působil na pozici technika výroby a setkával jsem se s touto 

skutečností poměrně často. Kaţdého napadne, jedná-li se o stejný typ CPU, proč 

jej nenahradit jiným? Problém spočívá ve vývoji techniky, která je neúprosná a jde 

mílovými kroky kupředu a to z pohledu průmyslových PC není příliš 

akceptovatelné. Firmy kupující tyto počítače nemají zájem kaţdý rok testovat nové 

sestavy, zda jsou plně kompatibilní s jejich výrobními linkami. Jakmile mají 

odzkoušenou sestavu, která plně vyhovuje jejich aplikaci je pro ně ekonomicky 

výhodnější z pohledu vývoje ponechat své aplikace na tomto systému. A tady 
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máme pravý důvod, proč jsou tyto CPU stále pouţívané.  Při návrhu sestavy 

průmyslového PC se bere v potaz řada faktorů a jedním z nich je zajistit stálost 

komponent a to nejen z pohledu servisu, ale také v závislosti na poţadavcích 

zákazníka. Tento typ CPU je rázným příkladem. 

V případě, ţe by se toto měření provádělo v letech 2008 a 2009 byla by čísla 

úplně jiná, ale jak jsem řekl, techniku nelze zastavit, a proto i tento typ CPU jiţ 

není tak běţný ve výrobě, jak tomu bylo v předešlých letech. 

Proč se nad tímto problémem pozastavuji? V době, kdy jsem působil na pozici 

technika výroby, jak jsem zmiňoval výše, vyskytovala se tato neshoda v průměru 

na kaţdém třetím CPU.  Na základě analýzy se zjistilo, ţe tato neshoda vzniká 

pouze na jednom typu IMB karty. Po tomto zjištění se provedlo opatření v podobě 

kontroly celé dávky CPU s cílem vytipovat ty CPU, které běţí v daném teplotním 

rozsahu s konkrétním typem karty.  Protoţe se tyto procesory nakupují ve větším 

mnoţství, které pokryje delší časové období, přestala tato neshoda na nějakou 

dobu v procesech figurovat a od kontroly se upustilo. A tady chci poukázat na 

skutečnost, ţe i přes poměrně malou hodnotu těchto nákladů, by bylo vhodné se 

tomuto problému stále věnovat. 

 

Náklady vyvolané touto neshodnou činily 1846 Kč. 

Poslední příjem těchto procesorů na sklad činil 100 ks. 

Provedli bychom kontrolu všech těchto CPU s cílem vytřídit ty, které vykazují 

odchylku od teplotního rozsahu a vyuţili k této činnosti technika montáţe, dospěli 

bychom k hodnotě 1000 Kč na tuto činnost. Tato hodnota vychází z průměrné 

délky jedné kontroly cca 5 min. Tento čas jsem určil na základě vlastní zkušenosti 

s působnosti v procesu výroby. 

 

Náklady na kontrolu 100 CPU = 100 * 5 * 2  = 1000 Kč 

Náklady na neshodu Přehřívání CPU = 1846 

Ušetřeno 1846 – 1000 = 846 Kč. 

 

Částka 846 Kč je v porovnání s celkovým obratem zanedbatelná, ale podíváme-li 

se na to z celkového počtu těchto CPU pouţitých v PC sestavách za dobu měření, 

která byla 43 ks a z toho 8 ks CPU se přehřívalo, podíl neshod byl přes 18 %. 

Vezmeme-li, ţe při průměrné hodnotě 230,5 Kč na neshodu a 18% podílu neshod 



 - 69 - 

v celé dávce 100 ks CPU by byla výše těchto nákladů 4149 Kč a úspora by byla 

3149 Kč. Tato hodnota je v porovnání s vynaloţenými náklady na kontrolu docela 

zajímavá. 

 

7.2.4. DIMM 

 

Podíváme-li se na tab. 18. můţeme vypozorovat, ţe z celkového počtu 24. 

neshod způsobených vadou operační paměti, bylo 22 případů odhaleno ve fázi 

testů a v jednom případě ve fázi zahoření a výstupní kontroly.  Výše nákladů na 

neshodu způsobenou tímto typem komponenty ve fázi testů je 2347 Kč.  

Z důvodů, ţe demontáţ a montáţ paměti se pohybuje řádově v pár minutách a 

celkové mnoţství pamětí, které projdou výrobou je řádově kolem 8000 ks za rok, 

bylo by hledání cesty, jak tyto náklady sníţit ekonomicky a časově, nevýhodné. 

 

7.2.5. Špatný OS 

 

Hodnota nákladů na neshodu vynaloţená na nápravu dané neshody činila 2538 

Kč. Na této hodnotě se podílela jedna neshoda, které spočívala v záměně 

jazykové verze OS. Při analýze bylo zjištěno, ţe z pohledu procesu bylo vše 

v pořádku a k záměně došlo při samotné instalaci. To znamená, ţe se jedná o 

chybu lidského faktoru, která měla za následek kompletní reinstalaci systému, 

provedení nových testů pod správnou verzí OS a zahoření. Vzhledem k četnosti a 

druhu této neshody budeme ji povaţovat za náhodnou a nebudeme se touto 

neshodou více zabývat. Závěrem pouze podotknu, ţe skutečnost odhalení této 

neshody, ve fázi VK, opět potvrdilo správné nastavení výrobního procesu. VK je  

poslední záchytný bod v procesu, který má odhalit nedostatky způsobené 

převáţně chybou lidského faktoru. Jedná se o kontrolu všech činností 

prováděných v předešlých fázích procesu. 

 

Souhrn: 

 

V této fázi diplomové práce jsem se zaměřil na analýzu hlavních prvků tvořící 80% 

podíl z celkových nákladů na neshodu, zjištěných při měření po dobu šesti 

měsíců. Cílem této analýzy bylo definovat ty fáze procesu, které mají největší 
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podíl na celkových nákladech. Následně u těchto fází a jednotlivých prvků, 

tvořících hodnotu těchto nákladů, provést analýzu vad s cílem navrhnout vhodný 

způsob, jak vzniku těchto nákladů předcházet, případně jak sníţit hodnotu jejich 

podílu. Při analýze bylo zjištěno: 

 

Největší podíl na nákladech na neshodu z pohledu četnosti jejich odhalení tvoří 

s 64,7% fáze testů. Následují je fáze zahoření s 19,1%, výstupní kontroly s 11,8% 

a fáze instalací s podílem 4,4%. 

Na základě analýzy jednotlivých prvků a typů neshod tvořící náklady na neshodu 

jsem zjistil, ţe přes poměrně nízké hodnoty nákladů na neshodu, můţe mít toto 

měření pro firmu přínos. Podíváme-li se na výsledky analýz jednotlivých prvků 

můţeme namítnout, ţe hodnota uspořených nákladů 1144 Kč, které bylo 

dosaţeno v důsledku provedené změny v podobě přesunu testu HDD s fáze testů 

do fáze montáţe, není adekvátní v porovnání s náklady vynaloţenými na 

zavedení měření, následné analýzy a nákladů spojených se  zavedením 

navrţených opatření. Představte si skutečnost, ţe provedením tohoto přesunu 

testu HDD docílíme při kaţdém testu HDD úspory v procesu 4 Kč. Tato hodnota 

vychází z průměrné mzdy jednotlivých techniků a přesunem testu HDD do fáze 

montáţe se náklady na tento test sníţí o tuto částku. Ročně projde procesem 

výroby cca 3000 ks HDD. Poté roční úspora nákladů na proces by vlivem této 

změny činila 12 000Kč. 

 

U komponenty CPU bylo na základě analýzy doporučeno vedení společnosti 

zavedení kontroly celé dávky u vytipovaného typu CPU. Zavedením tohoto 

opatření bychom dosáhli úspor 846 Kč. Částka je sice malá, ale poodkryla 

skutečnost, ţe v porovnání s celkovým mnoţstvím těchto procesoru 43 ks, které 

za dobu měření prošly výrobou, byla tato hodnota tvořena více jak 18% 

poruchovostí. Pokud by tento trend byl u všech 100 ks CPU, které byly přijaty na 

sklad, dostali bychom se na hodnotu úspor 3149 Kč. V porovnání s vynaloţenými 

náklady na kontrolu 100 ks procesoru je tato částka poměrně zajímavá. 

 

Závěrem si dovolím tvrdit, ţe toto měření má ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. 

uplatnění. Jeho efektivnost se můţe projevit v delším časovém horizontu. 

Vzhledem k osmileté působnosti na pozici technika vím, ţe v období přechodu na 
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nové komponenty je podíl neshod mnohem vyšší a je s nimi spojena řada 

technických problému, které si vyţadují účast technického oddělení. Ta se 

v období šesti měsíců měření neprojevila. 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo „Zavedení měření procesních nákladů 

s následnou analýzou“ ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. K tomuto účelu jsem se 

rozhodl vyuţít „Model procesních nákladů“. Hlavním důvodem volby tohoto 

modelu byla skutečnost, ţe model rozlišuje náklady na shodu a náklady na 

neshodu v procesu.  

 

V praktické části této diplomové práce jsem provedl výběr a analýzu klíčového 

procesu, který budeme sledovat. Jednalo se o proces „Výroby průmyslových 

počítačů“. Na základě analýzy jsem definoval jednotlivé poloţky tvořící náklady na 

shodu v procesu a vypočetl jejich výši u jednotlivých typových řad průmyslových 

počítačů. Následně jsem vyuţil těchto výsledků k vypočtu jednotlivých koeficientů 

potřebných k výpočtu výše nákladů na neshodu sledovaných v průběhu 

šestiměsíčního měření zavedeného v rámci této diplomové práce. Na základě 

těchto výsledků jsem určil prvky a činnosti, které se odráţí v nákladech na 

neshodu. Poté jsem pomocí Paretovy analýzy za pouţití kritéri 80/20 identifikoval 

ţivotně důleţitou menšinu prvků tvořící 80% podíl na výši těchto nákladů. U těchto 

prvků jsem provedl analýzu za účelem sníţení jejich podílů na celkové výši 

nákladů na neshodu. 

 

 Výsledkem bylo zjištění, ţe největší podíl na nákladech na neshodu z pohledu 

četnosti jejich odhalení tvoří s 64,7% fáze testů. Následují je fáze zahoření 

s 19,1%, výstupní kontroly s 11,8% a fáze instalací s podílem 4,4%. Při 

podrobnější analýze bylo zjištěno, ţe tyto náklady jsou spojeny s poruchou 

komponent a jejích následnou demontáţí. Přestoţe zjištěná výše nákladů na 

neshodu za dobu šestiměsíčního měření byla poměrně malá a celkové sníţení 

těchto nákladu v rámci navrţených nápravných opatření v porovnání s náklady 

vanaloţenými na zevedení tohoto měření je neadekvátní. Dovolím si tvrdit, ţe 

sledování procesních nákladů v rámci společnosti ELVAC IPC s.r.o. má své 

opodstatnění. Na základě svých zkušenosti nabytých za svou letitou praxi na 

pozici technika výroby vím, ţe výše nákladů na neshodu jde ruku v ruce 

s příchodem nových technologií, které v této analýze zatím nefigurují. V době, kdy 
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jsem si vybíral téma této diplomové práce, se v procesu výroby objevovaly nové 

typy komponent, které provázela řada problému. Tyto problémy měly mnohem 

větší dopad na výši nákladů na neshodu a to hlavně v podobě působnosti 

technické podpory, která tyto problémy řešila v průběhu výroby i několik dní.  

Tudíţ v rámci daného procesu můţe mít toto měření opdstatnění hlavně 

z dlouhodobého hlediska. A to nejenom v závíslosti na výši nákladů ušetřených 

v důsledku navrţených nápravných opatření v rámci této diplomové práce, ale 

také při zlepšování procesu v důsledku odhalených neshod, které se v období 

měření neprojevily.  
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