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1 ÚVOD 

 „Strategickým cílem organizace musí být neustálé zlepšování procesů, tak aby to 

jejich zákazníkům přineslo prospěch. Toto v konečném důsledku povede nejen ke zvyšování 

výkonnosti konkrétních procesů, ale i ke zvyšování výkonnosti celé organizace.“ (Grasseová, 

2008, s. 93). 

Každý výrobní podnik řeší v dnešní době problémy týkající se výrobního cyklu 

produktu, s návazností výrobních operací a s celkovou efektivitou výroby. Čím je výroba 

náročnější a nákladnější, tím více se musí dbát na kvalitu řízení. Proto roste potřeba použití 

vhodných nástrojů pro podporu manažerské práce poskytující aktuální a přesný pohled na 

sledované procesy. Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. (dále jen AMTP 

Karviná a. s.) si je vědoma, že je nutné neustále zlepšovat výkonnost výrobních procesů, a 

proto mi poskytla příležitost zpracovat diplomovou práci na toto téma. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu výkonnosti vybraného výrobního procesu a 

podat návrh na zlepšení pro výrobu trubek tažených za studena pro automobilový průmysl ve 

společnosti AMTP Karviná a. s. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části bude 

charakterizována společnost AMTP Karviná a. s. Ve druhé části budou popsána teoretická a 

metodologická východiska analýzy a zlepšování procesů. V úvodu této části budou 

definovány základní pojmy z oblasti zlepšování procesů pro lepší orientaci v této 

problematice. Dále bude rozvedena analýza procesu, jeho popis a metody pozorování a 

měření. Také budou popsány metody a principy používané při zlepšování procesů a závěr této 

části bude věnován monitorování a měření výkonnosti procesů. Ve třetí části diplomové práce 

budou metody monitorování, měření, a postupy zlepšování výkonnosti procesů aplikovány na 

vybrané výrobní procesy – proces dělení trubek a proces bonderizace (povrchová úprava 

trubek), a bude provedena jejich analýza. Analýza procesu dělení trubek bude zaměřena na 

využití výrobní kapacity stroje. Budou identifikovány příčiny prostojů pomocí snímkování a 

Paretovy analýzy. Následně bude proveden výpočet sledovaného ukazatele celkové efektivity 

výrobního zařízení. Analýza procesu bonderizace bude zaměřena na propočet sledovaného 

ukazatele výtěžnosti, identifikaci příčin nízké výtěžnosti a produktivity procesu. Budou 

uplatněny metody pozorování pracoviště. V závěrečné části diplomové práce budou 

předloženy návrhy na zlepšení výkonnosti analyzovaných procesů. 
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2 CHARAKTERISTIKA AMTP KARVINÁ A. S. 

 

V této kapitole diplomové práce je představena společnost ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a. s. Použité principy a postupy v teoretické části budou aplikovány na 

provedení analýzy výkonnosti výrobních procesů této společnosti v části praktické. 

2.1 Historický vývoj společnosti 

Vznik dnešní společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti 

vyrostly objekty na výrobu vagónů, začátek produkce náprav a podkov. Název Jäkl  se váže 

ke jménu rýmařovského kováře, jehož patentu a zkušeností bylo využito při zavádění výroby 

podkov. Od roku 1922 je v podnikovém rejstříku zaznamenán a závodu přiznán český název 

Jäklův železářský průmysl. Významnými mezníky byla léta 1925 – zahájena výstavba 

zařízení na výrobu závitových trubek svařovaných natupo; 1929 - začátek výroby závitových 

trubek; 1931 – v sortimentu se objevily otevřené i uzavřené profily, sortiment, který je 

nosným programem společnosti. Válcované a tažené tenkostěnné profily se záhy staly 

vyhledávaným artiklem pod názvem Jäklovy profily. Název Železárny Karviná n. p. získal 

závod v roce 1951 a na krátkou dobu se osamostatnil. V roce 1958 byl podnik začleněn jako 

závod 19 – Karviná do Nové huti Klementa Gottwalda, n. p., protože v následujících letech 

došlo k zásadní změně v technologii. Významným datem je 1. dubna 1993, kdy po dohodě 

s Novou hutí, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku jako samostatná obchodní společnost 

Jäkl Karviná, a.s., umístěna v Karviné-Hranicích, která úspěšně navazuje na dlouholetou 

tradici společnosti. 

Významným mezníkem nového vývoje historie společnosti byl rok 2003. V tomto 

roce získala významný vliv ve společnosti Nová huť firma ISPAT, která patří indickému 

vlastníkovi Lakshmi Mittalovi. V roce 2005 byly všechny společnosti patřící Lakshmi 

Mittalovi sjednoceny pod holdingovou strukturu MITTAL STEEL HOLDINGS N. V. 

V následujícím roce Mittal Steel výrazně zvýšil svůj podíl ve společnosti z 5,27 % na 91,34 % 

a tím tento podíl vytěsnil zbývající akcionáře. K dalšímu zvýšení došlo na 93,94 % 

v důsledku povinného odkupu. Poté však akcionáři rozhodli, že akcie společnosti ve 

vlastnictví drobných akcionářů přejdou na hlavního akcionáře Mittal Steel, který se stal 100 

% vlastníkem největšího výrobce svařovaných trubek a profilů v České republice. V roce 

2009 byla společnost Jäkl Karviná přejmenována na ArcelorMittal Tubular Products Karviná 

a.s. 
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2.2 Základní údaje o společnosti 

Společnost má současnou právní formu od roku 1993. Sídlo společnosti se nachází na 

severní Moravě v Karviné.  

Počet zaměstnanců společnosti se pohybuje kolem 465 zaměstnanců, z toho 62 

technickohospodářských pracovníků a 402 dělníků, 101 žen a 364 mužů. Orgány společnosti 

jsou představenstvo a dozorčí rada. Generálním ředitelem je Ing. Stanislav Konkolski, 

vlastníkem společnosti je Lakshmi Mittal. Grafické znázornění organizační struktury je 

uvedeno v Příloze č. 1. 

 

Profil společnosti  

Předmět podnikání je výroba a prodej hutních polotovarů v sortimentu (VZ 2010, 2011): 

 závitové trubky ocelové svařované v provedení černém pozinkovaném a lakovaném 

pro vedení médií (voda, plyn), 

 svařované konstrukční trubky určené pro běžné konstrukční účely, 

 svařované ocelové trubky přesné za studena tažené nebo kalibrované, které se užívají 

ve strojírenství, topenářských systémech, nábytkářství, automobilovém průmyslu 

apod., 

 ocelové tenkostěnné profily otevřené, které se používají jako prvky v lehkých 

konstrukcích, 

 závitové trubky s úpravou konců pro mechanické spojky svařované kalibrované trubky 

pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. 

Výroba je realizována ve dvou hlavních výrobních provozech rourovna a profilovna.  

Vize společnosti  

 „Budeme dosahovat v průběhu strategického období takové ekonomické výstupy, 

které povedou k růstu tržní hodnoty firmy, zabezpečí její likviditu a výši zisku, umožňují 

výplatu přiměřených dividend i potřebný technický rozvoj. 
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Základem úspěchu firmy bude neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace, motivace a 

spokojenosti zaměstnanců, budeme využívat práce dílčích odborných týmů v projektových 

řešeních a postupně zavádět moderní metody řízení. 

 

Budeme nadále zajišťovat výrobu trubek a profilů z ocelí běžných obchodních jakostí a 

provedení jak dle základních norem, tak se zpřístupněnými požadavky dle přání zákazníků. 

Zároveň budeme klást důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší užitnou hodnotou se 

zaměřením na dodávky do automobilového průmyslu a dalších segmentů uživatelského trhu, 

budeme tak připravovat podmínky a prostředky pro postupnou převládající produkci těchto 

výrobků ve strategickém období. 

 

Středem všech aktivit firmy jsou potřeby a požadavky zákazníků. Pro vybrané skupiny 

zákazníků budeme vytvářet komfortní podmínky obchodní spolupráce, budeme vycházet z 

poskytování vzájemně výhodných projektů ve vybraných tržních segmentech s cílem zvýšení 

podílu prodejů velkým finálním uživatelům.“ (ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., 

2012) 

 

Strategie společnosti  

Dlouhodobá strategie AMTP Karviná a. s. vychází ze strategie skupiny ArcelorMittal 

Tubular Products, kterou AMTP Karviná dodržuje a předpokládá v sortimentu výroby trubek 

a profilů postupný přechod k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou používaných 

v automobilovém průmyslu, strojírenství a nábytkářském průmyslu. 

K programu Centrum excelence se vedení společnosti jednoznačně hlásí jako k příští vizi 

vývoje společnosti do dalších let. Základem této strategie jsou postupné kroky v investicích, 

které směřují ke zvýšení jakosti povrchu, dalších úprav výrobků, zpřísnění tolerancí výrobků 

a 100% testování produktů. Realizace záměrů byla započata v roce 2005 investicemi do 

testovacího zařízení cirkograf a dělící linky Rattunde. 

V dalších letech jde o investice do rozvoje automobilového průmyslu – rekonstrukce 

svařovacích linek, pořízení testovacích zařízení. Druhým významným pilířem výroby je 

výroba za tepla redukovaných trubek a investiční prostředky by se měly soustředit na 

optimalizaci výrobního toku a oblasti balení hotových výrobků (VZ 2010, 2011). 
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2.3 Popis výroby a produktů  

Společnost AMTP Karviná a. s. rozděluje své aktivity podnikání do tří hlavních pilířů 

produkce, kterými jsou: 

 Válcovna trub, která vyrábí HSR trubky (za tepla redukované trubky) - 17,2 mm – 

114,3 mm (tloušťka 2 – 6 mm), což tvoří 60% produkce společnosti. 

 Válcovací trať, kde se vyrábějí svařované konstrukční trubky a profily 10/10 - 100/100 

a 120/85, trubky válcované za studena 18 - 150 mm, (tloušťka 1 - 4 mm) a otevřené 

profily (max. 6 mm tloušťky), což tvoří 35% produkce společnosti. 

 Tažírna produkuje kalibrované trubky 8 - 70 mm, (tloušťka 0,5 - 3 mm), trubky tažené 

za studena 12 - 115 mm, (tloušťka 1 - 5 mm), což tvoří 5% z produkce společnosti. 

 

V grafu 2.1 je znázorněna analýza prodejů produkce společnosti. Nejvíce se prodávají 

konstrukční trubky a profily a za tepla redukované trubky. Pozinkované trubky a za studena 

válcované trubky představují menší objem prodeje a nejméně se prodávají barevně lakované 

trubky, trubky tažené za studena a kalibrované trubky. 

 

 
Graf 2.1: Analýza prodejů produkce 

Zdroj: Podnikové materiály AMTP Karviná a. s.           

Tuzemský prodej představuje 46 % a 54 % produkce jde na vývoz do ostatních 

zemí. Nejvíce tradičních obchodních partnerů je v Polsku, na Slovensku, v Pobaltí, 

v Německu, ve Francii a ve Skandinávii. Největším odběratelem v rámci České republiky 

je Ferona a. s. Raven a Ferostav jsou partnery společnosti na Slovensku. 
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Jakost a ekologie 

Společnost získala tyto certifikáty v oblasti kvality: OHSAS 18001:2007 Systémy 

managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ISO 9001:2008 Systémy 

managementu kvality, ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu, ISO/TS 

16949:2009 Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky používání ISO 9001 

v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu. 
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3 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

ANALÝZY A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 

3.1 Základní pojmy zlepšování procesu 

Procesy jsou základním stavebním kamenem všech organizací. Všechno, co děláme, je 

proces, ať už je to dokumentováno nebo není. Každý den provádíme spoustu procesů a 

nejsme si toho vůbec vědomi. Procesy nejen provádíme, ale také se na procesech podílíme, 

jsme odběrateli produktů, které jsou výsledkem jiného procesu, nebo to můžeme být my, kdo 

za proces zodpovídá. Žijeme v systému jednotlivých procesů nebo jejich skupin, které jsou ve 

vzájemné interakci, navazují na sebe, doplňují se nebo si odporují. Každý proces je součástí 

většího procesu a my jsme jejich nedílnou součástí. Žijeme ve světě systémových a 

nesystémových procesů. Aby byly procesy systémové, musíme je řídit tak, aby přinášely 

maximální užitek a byly dostatečně výkonné. Zlepšování procesů je v dnešní době nezbytnost. 

Proces je ohraničená skupina vzájemně provázaných činností s předem definovanými 

vstupy a výstupy, má přesně a jasně definován začátek a konec (Nenadál, 2004). 

 

Obrázek 3.1: Průběh procesu 

Zdroj: GRASSEOVÁ (2008, s. 7.) 

 

Grasseová (2008) uvádí, že proces lze chápat jako strukturovaný sled navazujících 

činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty - postupující od jednoho 

pracovníka ke druhému, poskytující měřitelnou službu či výrobek internímu nebo externímu 

zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.  

Podle Šmídy (2007, s. 29) je proces „organizovaná skupina vzájemně souvisejících 

činností a/nebo subprocesů, které procházejí jedním nebo více organizačními útvary či jednou 

(podnikový proces) nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které 
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spotřebovávají materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem je produkt, 

který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“ 

 

Výrobní proces je jakýkoliv proces přeměny hmotných vstupů na hmotné výstupy ve 

výrobních dílnách (Nenadál, 2004). 

3.1.1 Charakteristiky procesu  

Mezi základní charakteristiky procesu patří cíl procesu, měřitelné ukazatele, vlastník 

procesu, zákazník, vstupy, zdroje, výstupy, riziko procesu, regulátory řízení, činnosti, 

vymezený začátek, konec a rozhraní procesu. Vymezení jednotlivých charakteristik dle 

Grasseové (2008) je uvedeno níže: 

Cíl procesu a měřitelné ukazatele 

Důležité je definovat cíl a jeho měřitelné ukazatele, vědět, k čemu má proces směřovat 

– znát cíl a jak se procesu daří plnit cíl, tedy ukazatel. Definice cílů musí začít na úrovni 

nejvyššího managementu společnosti. Vedení společnosti má určitou vizi, strategické cíle a 

z těchto cílů určí strategii, cestu k dosažení cíle. Strategii musí rozpravovat do nižších stupňů 

řízení a takto se cíl organizace konkretizuje do jednotlivých cílů procesu. Proces se nehodnotí 

sám o sobě. Proces je hodnocen podle toho, jak umožňuje naplňovat cíle organizace. 

Vlastník procesu 

Vlastníkem procesu je osoba, která má odpovědnost za dosahování cílů procesu a jeho 

efektivní fungování, monitorování výkonnosti procesu (plnění definovaných ukazatelů a 

sledovaných cílů), správu, systematické zlepšování a řešení problémů procesu. Vlastník 

disponuje nejen odpovědností, ale i pravomocí. Jedná se zejména o pravomoc reagovat na 

požadavky zákazníků, pravomoc definovat své vlastní požadavky na dodavatele a také 

pravomoc monitorovat, měřit a řídit průběh procesů. Vlastníkem může být například 

dílovedoucí nebo manažer projektu. 

Zákazník procesu 

Subjekt, kterému jsou výsledky procesu určeny, je zákazníkem procesu. Subjektem 

může být osoba, organizace anebo proces následující. Zákazník je odběratel výstupu procesu.  

Zákazník může být interní nebo externí. Interní zákazník je organizační prvek či složka 

v rámci dané organizace. Externí zákazník je zákazník vně organizace. 
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Vstupy 

Vstupy jsou využívány při spuštění procesu a jsou získávány z výstupů předešlých 

procesů nebo od dodavatelů.  

Výstup 

Výstup je výsledkem procesu a je předán zákazníkovi. Výstup může být ve formě 

výrobku nebo služby. 

Riziko procesu 

Možnost, že při realizaci procesu nastane nějaká událost, jednání nebo stav 

s nežádoucími dopady na zabezpečení výsledku procesu a dosažení cíle procesu. 

Regulátory řízení 

Regulátory řízení jsou dokumentované znalosti, trvale platná a závazná pravidla, která 

je nutné při provádění procesu dodržovat. Jedná se především o zákony, vyhlášky a normy. 

Činnost 

Ucelený sled pracovních úkolů, které jsou vykonávány zpravidla v rámci jedné 

organizační jednotky a mají na výstupu jeden měřitelný výrobek či službu., kterému lze 

procesů jednoznačně přiřadit spotřebu jednoho zdroje.  

Zdroje 

Zdroje jsou využívány pro přeměnu vstupů do procesu na výstupy. Můžeme zde 

zařadit materiál, použité technologie, finanční prostředky, lidské zdroje, informace a čas. 

Proces má vždy jasně vymezen začátek, probíhající činnosti, konec a rozhraní. 

Rozhraním je myšlena návaznost na ostatní procesy. Výstup z předešlého procesu musí být 

shodný se vstupem do procesu následujícího. 

3.1.2 Členění procesů  

Podle Grasseové (2008) existuje celá škála různých procesů, které se liší svým 

obsahem, strukturou, dobou existence, frekvencí opakování, důležitostí, významem a účelem. 

Procesy se mohou členit tedy podle různých hledisek. Členění z hlediska důležitosti a účelu je 

nejvíce používáno a odborníky doporučováno. Umožňuje získat základní přehled o procesu 
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z hlediska přidávání hodnoty pro externího zákazníka ve vztahu k poslání organizace. Takto 

provedené členění se podle Grasseové (2008) skládá ze tří základních kategorií: 

 Hlavní (klíčové) procesy – přispívají k naplnění poslání dané organizace. Tvoří 

hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího zákazníka a jsou tvořeny 

řetězcem přidané hodnoty, který představuje klíčovou oblast existence organizace. 

Mezi hlavní procesy patří marketing, obchod, vývoj, výroba a servis. 

 Řídící procesy -  navazují na procesy hlavní. Do této oblasti patří manažerské procesy, 

které zabezpečují, že poslání je naplňováno kvalitním způsobem a v souladu 

s regulátory řízení. Zabezpečují a určují rozvoj a řízení výkonu dané organizace a 

vytvářejí podmínky pro fungování ostatních procesů. Do řídících procesů můžeme 

zařadit stanovení cílů, stanovení zásad a postupů, řízení zdrojů a sledování výkonů. 

 Podpůrné procesy – do této skupiny procesů patří vše, co zabezpečuje chod 

organizace. Zajišťují fungování ostatních procesů dodáváním hmotných i nehmotných 

produktů, ale nejsou přitom součástí hlavních procesů. K podpůrným procesům patří 

správa majetku, doprava, vzdělávání zaměstnanců, účetnictví, údržba a oprava. 

Základem zlepšování jakosti v podniku je pochopení procesů a jejich regulace 

vzhledem k cílům, kterých má být dosaženo. Těchto cílů musí být dosahováno efektivně na 

pozadí procesního přístupu. 

3.1.3 Procesní přístup 

Proces je základní stavební prvek procesního přístupu. Procesní přístup k řízení slouží 

k řízení procesů. Odpovídá na otázku, jak k procesům přistupovat a jak je řídit, aby přinesly 

maximální efekt a užitek. Filosofie procesního přístupu vychází z předpokladu, že základním 

objektem řízení je definovaný, popsaný, strukturovaný, zdrojově a vstupy zabezpečený 

proces, mající svého vlastníka a uskutečňovaný pro konkrétního zákazníka. Úkolem procesu 

je poskytnout výrobek či službu určitému zákazníkovi. Výrobky a služby jsou vytvářeny 

v rámci procesu s ohledem na požadavky zákazníka, na stanovená pravidla a omezení.  

Procesní řízení se týká podle Grasseové (2008) tří základních oblastí: 

1) Znalost procesů – organizace si uvědomuje své procesy a všeho co s nimi souvisí (vstupy, 

výstupy, způsob přeměny vstupů na výstupy a jejich spotřeba). 
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2) Verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy – činnosti procesu jsou popsány a 

obsahují výkonnostní charakteristiky. 

3) Monitorování měření a neustálé zlepšování – vlastníci procesů mají k dispozici 

výkonnostní ukazatele, které vypovídají o účinnosti a efektivnosti procesů. Na základě těchto 

ukazatelů jsou v procesech navrhovány a prováděny změny a tím jsou procesy 

optimalizovány. 

 3.2 Analýza procesů 

Analýza je jedním z kroků na cestě k dosažení stanovených cílů. V rámci analýzy 

procesu jsou zjišťovány jeho nedostatky. Výchozím předpokladem pro analýzu je provedení 

identifikace a charakteristiky procesů. Procesní analýza slouží k vytvoření reálného obrazu 

skutečnosti podloženého relevantními informacemi a vytvoření předpokladů pro přijetí 

opatření pro odstranění zjištěných nedostatků (Grasseová, 2008). 

 

Macurová (2011) uvádí následující zásady analýzy a zlepšování procesů: 

 orientace na výsledek, 

 procesní přístup, 

 rozpoznání a pochopení ztrát, 

 orientace na organizační i lidskou dimenzi procesů a jejich změny, 

 nepřetržitost analýzy a zlepšování. 

3.2.1 Popis procesu 

Popis současného stavu procesu slouží ke zmapování procesu, zjištění jeho základních 

informací, jeho průběhu a vzájemné návaznosti procesů. Procesy lze popisovat textově, 

maticí, tabulkou, vývojovým grafem, modelem nebo jejich kombinací. (Grasseová, 2008). Pro 

popis procesu a jeho vazeb se používají tyto typy modelů (Modely ARIS, 2005): 

Model tvorby přidané hodnoty 

Tento model se používá při zřetězení procesů. Výstup předchozího procesu je vstupem 

do procesu následujícího. 

Kontext procesu 

Model popisuje okolí procesu, jeho vstupy, výstupy, zákony, normy, cíle ukazatele a 

parametry ukazatelů procesu a organizační jednotky podílející se na běhu procesu. 
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eEPC
1
 – rozšířený řízený procesní řetězec událostí 

Tento model je určen pro popis procesu až do úrovně prováděných činností, jedná se o 

nejpodrobnější popis procesu. Proces je popisován událostmi a jimi spuštěnými činnostmi, 

které vyvolávají další události. Činnosti ke svému vykonání potřebují vstupy, produkují 

výstupy a jsou vykonávány lidmi v modelu zastoupenými formou procesní role. 

Vývojový diagram  

Slouží pro nejjednodušší mapování a modelování procesů. Vyjadřuje logickou 

strukturu procesu či operace, člení proces na jednotlivé činnosti. Vývojový diagram je vhodný 

pro vizualizaci popisu procesu a zachycení časového sledu činností, pro identifikaci míst 

rozhodování a pro znázornění odpovědností za jednotlivé části procesu (Komárková, 2006). 

Před řešením problému procesu je nutné podle Košturiaka (2010) odpovědět na 

následující typy otázek:  

1. Co je problém, jak se projevuje a jaké má následky? Co získáme, když problém odstraníme 

a co ztratíme, když jej nebudeme řešit? Má souvislosti s jinými problémy, může způsobovat 

následné problémy? 

2. Jak se problematický proces chová, jaké závislosti v procesu existují, jaké metriky proces 

vykazuje, jaké principy v procesu platí? 

3. Co jsou skutečné příčiny problému, jaký je vztah mezi příčinami a následky a které jsou 

klíčové příčiny problému? 

3.2.2 Metody pozorování a analýzy procesu 

Volba vhodných metod pozorování a analýzy závisí na složitosti procesu či toku 

procesu, a cílu procesu. Metody a nástroje pro analýzu a měření práce patří mezi základní 

metody při zvyšování produktivity na pracovišti, a tím pádem i ke zvýšení výkonnosti celého 

procesu. Jedná se o systematický postup průzkumu současného způsobu práce. Pokud chceme 

vědět, zda je práce efektivní, musíme nejprve analyzovat současný postup práce. Je 

nevyhnutelné měřit a analyzovat vykonávané činnosti, abychom zjistili objektivní údaje a 

definovali potenciály zlepšení (Analýza a meranie práce, 2010). 

 

                                                           
1
 eEPC – extendet Event Driven Process Chain 
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Košturiak (2010) uvádí následující metody: 

1) Fotografování – je vhodné pro dokumentaci skutečného stavu na pracovišti. Zachycují se 

tak abnormality, nekvalita, znečištění a nepořádek na pracovišti. 

2) Videozáznamy – patří k metodám časového průběhu procesu a jsou nevyhnutelné při 

analýze a měření práce, stanovení výkonových norem. Jedná se o zachycení práce ve video 

sekvencích. Výhodou je návrat k reálnému snímku a možnost kdykoliv rozebrat činnosti a 

jejich časy. 

3) Snímkování pracoviště, multimomentkové pozorování, analýza abnormalit na pracovišti, 

špagetový diagram pracoviště apod. – užití při grafickém znázornění produktivních a 

neproduktivních činností na pracovišti a odhalení potenciálu zvýšení výkonu. 

4) Analýza toku procesů – zde patří mapování toku hodnot a procesní diagramy zachycující 

tok informací či materiálu v procesech a mezi nimi. 

5) Formulář na zaznamenávání faktů o činnostech v procesech – jsou vyplňovány na základě 

pozorování a rozhovorů s pracovníky. 

6) Dotazníky pro pracovníky 

7) Audity podnikových procesů 

Níže jsou více rozebrány časové studie. 

      Časové studie patří mezi techniky měření práce. Pro provedení časové studie jsou 

potřebné stopky, formulář na měření času a samotný rozbor zkoumané činnosti. Přímé měření 

práce je metoda, kterou sledujeme průběh prováděné činnosti na konkrétním pracovišti 

v reálném čase.  

Snímek pracovního dne 

Jedná se o nepřetržité pozorování veškeré spotřeby pracovního času v průběhu 

pracovní směny.  Výhodou tohoto měření je získání podrobných informací o průběhu práce, 

nevýhodou je pak pracnost, časová náročnost a psychická zátěž pozorovatele a pozorovaných 

pracovníků.  

Snímek pracovního dne umožňuje zjistit druhy a velikost spotřeby času směny. 

Smyslem je zjištění velikosti a druhů časových ztrát, odhalení příčin jejich vzniku a 
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vypracování návrhu opatření. Zjištěné časy umožňují využívat řady ukazatelů, které 

charakterizují využití pracovní doby. K vytvoření snímku pracovního dne se používá 

pozorovací list, kde se zapisují začátky a konce činností, z nichž se pak vypočítávají 

jednotlivé časy. Záznamy snímku slouží ke zdokonalení procesu (Macurová, 2011). 

Chronometráž (snímek operace) 

Chronometráž je velmi náročná na provádění. Jsou vyžadováni zkušení odborní 

pracovníci, kteří znají podstatu určité operace a normální technické a organizační předpoklady 

jejího provádění.  

3.3 Zlepšování procesu 

„It’s cheaper to do things right the first time, that it always costs more to have to go 

back and fix something. And Process improvement is all about getting it right the first time.“ 

(„Je levnější dělat věci správně hned napoprvé, protože vrátit se a napravit to, je vždy 

finančně náročnější. A zlepšování procesu je o dělání věcí správně hned napoprvé.“) 

konstatuje James R. Persse (2006) v úvodu své knihy Process Improvement Essentials.  

Řepa (2007) uvádí, že zlepšování podnikových procesů je v dnešní době nezbytné pro 

udržení firmy na trhu. Pokud zákazník nedostane, co si žádá, má možnost se obrátit na 

konkurenci. Mnoho firem tak začíná pracovat se svými podnikovými procesy formou 

průběžného zlepšování.  

Zlepšování je každodenní činnost lidí v procesu, která přispívá ke zvyšování jeho 

výkonnosti. Zlepšování vyžaduje koordinovanou akci, jejímž výsledkem je změna současného 

stavu. Výsledkem zlepšování výrobních procesů je vytváření hodnoty. Zlepšování by mělo 

utvářet hodnotu nejen pro zákazníka a pro firmu, ale také pro zaměstnance (lepší pracovní 

podmínky, seberealizace, jistota) a prostředí, ve kterém podnik působí (životní prostředí, 

pracovní síla, kultura). Mezi těmito hodnotami a stupněm uspokojení by měla být rovnováha. 

(Košturiak, 2010). 

3.3.1 Metody zlepšování procesu 

V této podkapitole jsou popsány metody zlepšování Kaizen, cyklus PDCA a metodika 

zlepšování. 

Kaizen  

Slovo kaizen znamená změna k lepšímu. Je to neustálé zlepšování procesů, činností, 

lidí a jejich spolupráce v podniku, do kterého je zapojen každý člen organizace od manažerů 

po dělníky.  Základem systému je kultura zlepšování, nespokojenost se současným stavem, 
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neustálé hledání a odstraňování plýtvání. Kaizen je založen na tom, že lidé v podniku musí 

používat rozum tak dobře jako svaly a ruce (Košturiak, 2010). 

Košturiak (2010) uvádí, že výraz kaizen je složen ze dvou slov. Kai znamená změna, 

zen znamená dobrý, lepší. Je to systém kontinuálního zlepšování v osobním, sociální a také 

pracovním životě. Je to také způsob života a životní filozofie. Tento přístup vyjadřuje úsilí o 

neustálá zlepšování v podniku, která se nerealizují jednorázově velkými inovačními skoky. 

Kaizen je postaven na těchto dvou slovech: 

 Zlepšování – vše se dá zlepšovat jako kvalita, náklady, produktivita, plnění termínů. 

 Neustálé – nic není pevně stanoveno, vše se neustále mění a vyvíjí jako trhy, výrobky, 

zákazníci a jejich požadavky. 

Kaizen je dokonale propracovaný a organizovaný systém práce, který se používá ve všech 

vyspělých světových organizacích. 

Neustálé zlepšování 

Prvním základním přístupem neustálého zlepšování je průběžné zlepšování po malých 

krocích, které zaměstnanci organizace provádějí v rámci podnikových procesů. Druhou 

možností je provádění skokových změn. To vede k revizi a radikálnímu zlepšení existujících 

procesů nebo k zavedení nového procesu (Grasseová, 2008). 

Průběžné zlepšování 

Průběžné zlepšování je manažerská filozofie, která přistupuje ke zlepšování procesu 

jako k nekonečnému procesu dosažení malých výher. Hlavním principem tohoto přístupu je, 

že nezáleží na tom, jak dobré něco je, neboť to může být vždy lepší. Takové zlepšování, které 

může organizace provést s minimálním dopadem na externí dodavatele, zákazníky a 

zainteresované strany. Největším zájmem je důraz na snižování režijních nákladů.  

Skokové změny projektu  

Nový návrh procesu je prováděn v případě zásadní změny. Za zásadní změnu lze 

považovat změny v regulátorech řízení a ve strategických dokumentech. Může se jednat o 

vznik strategické změny, které mají dopad na cíle procesu, provedení reorganizace společnosti 

vyžadující jiný průběh procesu, akvizice, nedostatečná konkurenceschopnost, vysoká 

neefektivnost procesu. Existuje předpoklad, že stávající proces je zcela nevyhovující a proto 
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je potřeba jej změnit, radikálně zlepšit nebo vytvořit nový inovovaný proces (Grasseová, 

2008). 

PDCA cyklus 

PDCA cyklus, někdy také nazýván Demingův cyklus (podle svého tvůrce) je 

základním zobrazením procesu neustálého zlepšování. Jde o jednoduchou metodu zlepšování 

s univerzálním použitím pro všechny druhy organizací. Pomocí tohoto cyklu je možno řídit 

jakoukoliv změnu, jakýkoliv plán. Soubor činností ve smyslu cyklu PDCA lze považovat za 

proces. Soubor činností transformuje vstupy na výstupy v řízených podmínkách a podle míry 

transformace se liší i složitost procesů. Cyklus PDCA lze chápat jako nedílnou součást 

každého procesu, který je plánován, realizován a kontrolován. Tento cyklus v praxi používá 

mnoho organizací (někdy aniž by to věděla) k zavedení různých změn (Grasseová, 2008). 

Fáze Cyklu PDCA  

1. fáze – PLAN (naplánuj) – sestavení plánu, co a jak chceme zlepšovat. 

2. fáze – DO (proveď) – realizace plánu. 

3. fáze – CHECK (ověř) – kontrola, zda bylo dosaženo cílů a požadovaných výsledků. 

4. fáze – ACT (jednej) – provedení opatření ke zlepšení či opakovanému dosažení výsledků. 

Metodika neustálého zlepšování procesu 

Metodika neustálého zlepšování musí podle Grasseové (2008) obsahovat následující činnosti: 

1) Zjištění důvodu pro zlepšování - Identifikace problému v procesu a oblasti pro zvolené 

zlepšování s uvedením cíle pro práci na daném zlepšování. Problém v procesu lze 

zjistit monitorováním a měřením, pokud plánované hodnoty ukazatelů výkonnosti 

nejsou dosahovány. 

2) Provedení popisu současné situace - Vyhodnocení efektivnosti a účinnosti daného 

procesu. Provedeme analýzu informací o výkonnosti procesu. Vybereme konkrétní 

problém a stanovíme cíl zlepšování. 

3) Provedení analýzy – Identifikace a ověření základních příčin problému. 
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4) Identifikace možných řešení - Definice a hodnocení alternativních variant řešení. 

Výběr a uplatnění toho nejlepšího řešení, aby se zabránilo jeho opakovatelnému 

výskytu. 

5) Vyhodnocení vlivů problémů - Zjištění, zda je problém odstraněn nebo zda se vlivy 

problému snížily. 

6) Uplatnění a standardizace nových řešení - Realizace nového řešení, starý proces je 

nahrazen zlepšeným procesem. 

7) Vyhodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s ukončeným opatřením pro zlepšování 

- Vyhodnocení efektivnosti a účinnosti projektu zlepšování a zvážení možnosti využití 

tohoto řešení jinde v organizaci. 

Zlepšování procesů je obvykle orientováno podle Košturiaka (2010) na následující oblasti 

 úzká místa – zvýšení průtoku, 

 redukce variability nestabilních procesů, 

 redukce plýtvání v procesech, zeštíhlování, 

 výrobky či procesy, se kterými je zákazník spokojen, 

 změna procesů s ohledem na nové výrobky, 

 pracoviště neúměrně zatěžující člověka fyzickou námahou, duševní koncentrací, 

možností vzniku chyb, 

 neproduktivní procesy a procesy nedosahující plánovaných cílů. 

3.3.2 Principy štíhlých procesních konceptů 

Košturiak (2006) uvádí, že štíhlé pracoviště je základ štíhlé výroby. Pro pracoviště, 

které není štíhlé, je charakteristické, že pracovník vykonává mnoho zbytečných pohybů a 

činností, které snižují jeho produktivitu. 

Hlavními cíli štíhlého pracoviště jsou  

 zvýšení výkonnosti,  

 snížení úrazovosti a zatížení organismu,  

 zvýšení autonomnosti a možnosti více obsluhy,  
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 zlepšení kvality a stability procesu. 

 

Základním pilířem je systém kaizen. Usilují o redukci plýtvání, činnosti, které 

nepřidávají hodnotu. Proces je zlepšován tak, že snižujeme podíl plýtvání, a tím je zvyšován 

podíl přidané hodnoty. Chceme-li provést identifikaci plýtvání v podnikových procesech, 

musíme je umět identifikovat a měřit. 

 Košturiak (2006) uvádí, že prvky štíhlé výroby vedou k eliminaci následujících forem 

plýtvání vyskytujících se v určité míře v každém výrobním procesu: 

 Nadvýroba – vyrábí se nadměrné množství anebo příliš brzo. 

 Nadbytečná práce – činnosti prováděné nad rámec specifikace. 

 Zbytečný pohyb – pohyb nepřidávající hodnotu. 

 Zásoby – takové zásoby, které přesahují minimum potřebné na splnění úkolů. 

 Čekání – na materiál, na součástky, na informace nebo na skončení strojového cyklu. 

 Opravování – odstraňování nekvality. 

 Doprava – nadbytečná doprava a manipulace 

 Nevyužité schopnosti pracovníků – je největším plýtváním ve firmě. 

Zkušenosti z průmyslu ukazují plýtvání například v oblasti produktivního využití 

zařízení. Příčinou plýtvání jsou poruchy, čekání na materiál, přestavování zařízení, práce při 

snížené rychlosti nebo nekvalita.  

TPM – Management produktivity výrobních zařízení  

Košturiak (2006) uvádí, že TPM (Total Productive Maintenance) je orientováno na 

zapojení všech pracovníků v dílně do aktivit, které směřují k minimalizaci prostojů zařízení, 

nehod a zmetků. Při TPM jde o překonání tradičního dělení lidí na pracovníky, kteří pracují se 

strojem a pracovníky, kteří stroj opravují. Pracovník, který obsluhuje daný stroj, má šanci 

zachytit abnormality v jeho práci. Maximum diagnostických a údržbářských činností se tedy 

přenáší z klasických oddělení údržby na výrobní pracovníky a výrobní úseky. Jednou 
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z hlavních oblastí, kde je možno zvýšit produktivitu výrobního zařízení, je eliminace 

přerušování jejich práce.   

TPM používá pět základních činností pro eliminaci přerušení v práci výrobního zařízení 

(Košturiak, 2006): 

1) používání optimálních podmínek pro chod zařízení (čištění, mazání, utahování šroubů) 

2) dodržovaní předepsaných provozních podmínek 

3) včasná diagnostika a obnovení poškozených prvků 

4) odstranění konstrukčních nedostatků 

5) zdokonalování schopností pracovníků v oblasti obsluhy, diagnostiky a údržby zařízení. 

Měřítkem managementu produktivity výrobních zařízení je ukazatele OEE – celková 

efektivita výrobního zařízení. Tento ukazatel vyjadřuje dostupnost stroje, jeho výkonnost a 

kvalitu vyrobeného produktu. 

Program zvyšování OEE 

Košturiak (2006) konstatuje, že hlavním cílem je maximalizace produktivního využití 

zařízení, sledování a redukce všech druhů ztrát z kapacity zařízení. 

Hlavní kroky tohoto programu jsou: 

 Identifikace hlavních ztrát kapacity zařízení 

 Výběr zařízení pro sledování OEE 

 Metodika výpočtu OEE 

 Sledování a vyhodnocení OEE 

 Systematické zvyšování OEE 
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TPM je více o lidech a jejich schopnostech či postojích, než o strojích. První kroky 

TPM, které jsou zaměřeny na postupné zvyšování OEE, by měly u obsluhy strojů rozvinout 

následující schopnosti (Košturiak, 2006): 

Schopnost objevit a odstranit abnormality na zařízení a zamezit jejich vzniku  

 správné mazání, způsob a kontrola mazání, 

 čištění a způsob čištění, 

 zlepšování zařízení, 

 zlepšování postupu údržby. 

Schopnost porozumět funkcím zařízení a hledat příčiny abnormalit 

 vědět, co hledat při průběžné kontrole, 

 použít správná kritéria pro rozhodování o abnormalitách, 

 vědět, kdy je potřeba stroj odstavit, 

 umět diagnostikovat příčin poruch. 

Schopnost porozumět vztahu mezi zařízením a kvalitou, schopnost předvídat problémy a jejich 

možné příčiny 

 umět vykonávat fyzikální analýzu problému, 

 znát závislost mezi stavem zařízení a kvalitou produktu, 

 porozumět příčinám chyb kvality. 

Schopnost opravovat 

 výměna náhradních dílů, 

 znát předpokládanou životnost jednotlivých částí zařízení, 

 schopnost dedukovat příčiny poruch. 

3.4 Monitorování a měření výkonnosti procesu 

„Měření a zvyšování výkonnosti procesů je moderní prvek využívaný při řízení a 

optimalizaci výroby v nejvýznamnějších výrobních společnostech současnosti.“ (Oškrdal, 

2006, s. 25). 

Výkonnost  

Výkonnost je míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizací a 

procesy (Nenadál, 2001). 
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Košturiak (2010) uvádí, že výkonnost se v dnešní době měří rychlou schopností reakce ve 

dvou oblastech: 

1) Čím rychleji je reagováno na abnormalitu procesu, tím méně to stojí a čím rychlejší je 

reakce na požadavek zákazníka, tím rychleji jsou peníze obdrženy. 

2) Čím dříve, rychleji a inovačně je reagováno na klíčové změny na trzích, tím větší 

konkurenceschopnost je vytvářena. 

Výkonnost procesů 

„Výkonnost procesů je podmíněna výkonností lidí. Optimalizovaný proces je pouze 

popis postupu, jak „správně dělat správné věci“. Rozhodujícím faktorem je však nakonec 

člověk.“ (Učeň, 2008, str. 125) 

3.4.1 Měření výkonnosti procesů  

Pokud se chceme dozvědět, zda dosahujeme zlepšení v procesu, jedním z možných 

řešení je měření výkonnosti procesů. „Procesy měříme proto, abychom poznali jejich 

chování“ (Proč měřit výkonnost procesů, 2007) a pak můžeme zlepšit jejich výkonnost 

v požadované dimenzi. Procesy měříme i proto, abychom se ujistili, že jejich výkonnost je na 

správné úrovni. Při zavedení a řízení procesů, musíme brát v úvahu, že každý proces prochází 

určitým vývojem, musíme se zajímat o jeho výkonnost a zlepšování. 

Při měření výkonnosti musíme výkonnost porovnat s cílovou hodnotou výsledku. 

Cílová hodnota výsledku je charakterizována jako parametr výkonnosti, který udává, jakých 

hodnot u zvolených ukazatelů chceme dosáhnout. Ukazatel výkonnosti stanovuje, na základě 

čeho bude výkonnost hodnocena. Každý vybraný ukazatel musí být stanoven jako měřítko pro 

sledování a hodnocení definovaného cíle (Grasseová, 2008). 

Organizace musí využívat vhodné metody monitorování a měření výkonnosti procesů. 

Tyto metody musí prokazovat schopnost procesu dosáhnout vytyčených výsledků. Pokud není 

výsledků dosaženo, musí se provést náprava. Monitorování a měření výkonnosti procesu 

kvantifikuje a umožňuje hodnotit schopnost dodávat výrobky, služby a informace, které 

odpovídají požadavkům zákazníků, ve vztahu ke kvalitě, času a nákladům.  

Grasseová (2008) konstatuje, že měření výkonnosti procesů jsou aktivity, které mají 

poskytovat objektivní a přesné informace o průběhu jednotlivých procesů tak, aby tyto 

procesy mohly být jejich vlastníky průběžně, tzn. operativně, řízeny za účelem plnění všech 

požadavků, které jsou na proces kladeny. Zákazníkem pro měření těchto procesů jsou 
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vlastníci procesů. Vlastníci nemusí přímo výkonnost měřit, ale musí výsledky z měření 

výkonnosti poznat a využívat je k rozhodování. Objektivní řízení procesů není možné bez 

zpracovaných dat o výsledcích měření výkonnosti procesů. 

 Je zřejmé, že samotné monitorování a měření výkonnosti nestačí. Všechny aktivity by 

byly zbytečné, kdyby data získaná z měření nebyla soustavně analyzována za účelem dalšího 

zlepšování. Důkazem účinnosti monitorování a měření výkonnosti bude až realizace procesů 

neustálého zlepšování. 

3.4.2 Východiska měření výkonnosti procesů 

Postupy měření výkonnosti procesů budou závislé na charakteru procesů, přesto lze 

nalézt určitá společná východiska. Podle Nenadála (2004) se zejména jedná o tato 

východiska: 

1) Pochopení nutnosti změnit výkonnost procesu, pokud chceme změnit jeho výstupy 

Všechny kvantitativní i kvalitativní změny výstupů jsou podmíněny realizací změn 

jakosti množství vstupů nebo změnami uvnitř procesu. Pokud chceme řídit změny výstupů, 

musíme řídit i změny vstupů a samotný proces. Řízení procesu vyžaduje naplnění základní 

podmínky řízení - měření jeho výkonnosti. 

2) Nutnost vázat měření výkonnosti procesu na vytyčení cílů 

Všechny postupy měření výkonnosti procesů se musí opírat o vhodnou základnu. 

Základnou by měly být stanovené cílové hodnoty výkonnosti - v systémech managementu 

kvality uváděny jako cíle jakosti
2
. Cíle jakosti musí korespondovat s politikou jakosti

3
. 

Jestliže chce organizace měřit výkonnost procesů, musí provést 

 deklaraci politiky jakosti, 

 definici cílů jakosti celé organizace, 

 přerozdělování cílů na organizační jednotky, 

 stanovení ukazatelů výkonnosti organizační jednotky, 

 odvození vhodných ukazatelů výkonnosti procesů dané organizační jednotky. 

                                                           
2
 Cíle jakosti – něco oč se usiluje nebo se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě. 

3
 Politika jakosti – strategické vyhlášení, formulace celkových strategických záměrů organizace s ohledem na 

jakost. 
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3) Měření výkonnosti procesu musí splňovat určité požadavky 

Mezi základní požadavky na efektivnost měření patří validita měření, úplnost měření, 

dostatečná podrobnost měření, dostatečná frekvence měření, požadovaná přesnost měření, 

možnost odhalení mezer výkonnosti, správné načasování měření, stálost získaných dat v čase, 

snadná srozumitelnost informací a odpovědnost za výsledky měření. 

3.4.3 Metodika měření výkonnosti procesů 

Následující postup je sestaven podle metodiky autorů Nenadála (2004) a Grasseové 

(2008) do těchto kroků: 

1) Identifikace a mapování procesu 

2) Popis procesu – modelování procesu 

Popis procesu spočívá v jednoznačné identifikaci interních a externích zákazníků 

procesu a jejich požadavků na výstup procesu. Popis procesu je zpravidla ve formě modelu 

procesu nebo vývojového diagramu. Je nutné určit vstupy do procesu, výstupy, zdroje a 

regulátory procesu. 

3) Ověření vazby procesu na konkrétní cíl organizace 

Musíme zjistit, zda stanovený cíl procesu naplňuje nějaký konkrétní cíl organizace 

(jak je uvedeno v předchozí kapitole – Nutnost vázat měření výkonnosti proces na vytyčení 

cílů). 

4) Volba ukazatelů výkonnosti procesu 

Postup volby ukazatelů pro měření výkonnosti procesu je uveden v kapitole Výběr 

ukazatelů. Počet ukazatelů by měl být odvozen od potřeb vlastníka procesu. Nerozhoduje 

počet ukazatelů, ale kvalita a jejich vypovídací schopnost. 

5) Zjištění výchozích hodnot ukazatelů 

Ke stanovení cílových ukazatelů je potřeba zjistit současnou hodnotu ukazatelů. 

6) Definování cílových hodnot ukazatelů 

Cílové hodnoty ukazatelů jsou odvozeny od cílů výkonnosti organizačních jednotek. 

7) Analýza dosavadního způsobu měření výkonnosti procesu 
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Rozbor dosavadního měření výkonnosti procesu. Tato analýza může ukázat, že 

vlastník procesu má všechny potřebné údaje pro měření výkonnosti procesu, anebo je zde 

absence měřítek, které umožňují poznat reálné chování procesu. Při provádění této analýzy 

hledáme odpovědi na otázky: 

Jaká data požadujeme pro hodnocení daných ukazatelů? Která data jsou zjišťována už dnes? 

Jak jsou data získávána a z jakých zdrojů? Jak jsou data ukládána a reportována? 

8) Integrace ukazatelů s měřeným procesem 

Jakým způsobem budeme sbírat data z míst měření. Základním předpokladem je sběr 

dat na výstupu z procesu. V některých případech tento sběr nemusí stačit. Je vhodné 

přistupovat k jednotlivým činnostem procesu jako k procesům samotným a sbírat data na 

výstupu z činností. Počet míst sběru dat, způsob sběru a zpracování dat je ovlivňováno 

technickými a finančními možnostmi organizace. Výstupem integrace ukazatelů s měřeným 

procesem je plán měření. Plán měření by měl obsahovat informační vstupy pro zjištění či 

výpočet výkonnostních ukazatelů, zdroje dat, metody využívané pro sběr dat, podpůrné 

softwarové nástroje, časový plán a frekvenci měření ukazatelů, uživatele zjištěných dat a 

způsob analýzy dat. 

9) Provedení měření výkonnosti procesů 

Zde lze zahrnout sběr a ukládání dat, analýzu dat, vyhodnocení výkonnosti procesu a 

realizace opatření na základě výsledků. 

To vše vede ke zlepšování systému měření výkonnosti procesu. 

3.4.4 Ukazatele pro měření výkonnosti procesů 

Výstup jednotlivého měření nazýváme ukazatel (metrika, indikátor či parametr). 

Všechny ukazatele mají společné to, že jsou definovány jejich plánované hodnoty a naměřené 

hodnoty. 

Výběr ukazatelů 

Jednou z nejdůležitějších oblastí tvorby podnikových metodik pro měření výkonnosti 

procesů je volba vhodných ukazatelů, které výkonnost objektivně charakterizují. Nenadál 

(2004) doporučuje dodržet níže zmíněný postup pro zvolení ukazatelů výkonnosti procesů: 
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1) Definice procesu, u kterého budeme měřit výkonnost (vedením organizace nebo vedením 

příslušné organizační jednotky). 

2) Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro volbu ukazatelů (vlastníkem daného 

procesu). 

3) Aplikace brainstormingu při volbě ukazatelů (moderování a vedení vlastníkem procesu). 

4) Výběr nejvhodnějších ukazatelů navržené brainstormingem tak, aby byla zachována 

maximální vypovídací schopnost o skutečné výkonnosti procesu (celou skupinou pracovníků, 

ve které je nutno dosáhnout konsenzu). 

5) Návrh matematických vztahů pro výpočet vybraných ukazatelů výkonnosti procesů 

(skupinou pracovníků). 

6) Stanovení informačních vstupů potřebných pro výpočet ukazatelů vlastníkem procesu. 

V celém procesu má nejspecifičtější roli vlastník procesu, protože nese odpovědnost za 

výsledky procesu a jeho efektivní průběh. Vlastník procesu je nejdůležitějším zákazníkem při 

měření výkonnosti daného procesu. 

Druhy ukazatelů 

Ukazatele výkonnosti procesů se dělí podle Grasseové (2008) na ukazatele univerzální 

a ukazatele speciální. Univerzální ukazatele jsou takové ukazatele, které je možno využít při 

měření všech nebo většiny procesů organizace. Často jsou spojovány s  kategoriemi času, 

kvality, pružnosti, nákladů, vlivu na prostředí či přidané hodnoty.  

Speciální ukazatele jsou takové ukazatele, které lze využít pouze pro konkrétní proces, 

nebo několik podobných procesů. Tyto ukazatele mohou být odvozeny od ukazatelů 

produktivity, efektivnosti nákladů, shodnosti s požadavky nebo výtěžnosti zdrojů apod. Mezi 

speciální ukazatele řadíme například výrobní ukazatele, které jsou předmětem měření 

výkonnosti daných procesů diplomové práce. 

Výrobní ukazatele 

Výrobní ukazatele jsou využívány pro účely operativního řízení výroby. Ze široké 

škály ukazatelů, které uvádí Nenadál (2004) jsou to například tyto: 
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Produktivita na pracovníka, produktivita stroje, produktivita kapitálu, výtěžnost vstupů, 

poměr materiálových nákladů k hodnotě shodných vstupů, celková efektivnost zařízení, 

plnění norem výkonů u strojů a pracovníků, indexy způsobilosti strojů a procesu, podíl 

prostojů na disponibilní kapacitě strojů, podíl neshodných výrobků k výstupům, počet námětů 

na zlepšení výroby na pracovníka. 

Pro potřeby diplomové práce jsou vysvětleny následující ukazatele: 

Celková efektivita zařízení  - OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

Někteří autoři uvádějí také české označení CEZ (celková efektivita zařízení).  Tento 

ukazatel slouží ke sledování a vyhodnocování efektivního využití strojů a zařízení a je 

světově uznávaným klíčovým indikátorem výkonnosti. Faktory ovlivňující využití strojů a 

zařízení jsou tyto: míra využití (dostupnost), míra výkonnosti (rychlost) a míra kvality. 

Ukazatel OEE a jeho jednotlivé parametry vypočteme podle Macurové (2011) následujícím 

způsobem:  

                                               

Maximální hodnota ukazatele činí 100 %, u optimálního využití zařízení však dosahuje tento 

ukazatel nižších hodnot. 

Košturiak (2006) uvádí pro výpočet dostupnosti následující vzorec: 

            
           

                     
           

Parametr dostupnosti uvádí, kolik procent doby stroj skutečně běží v případě potřeby pro 

plánovanou výrobu. Čas provozu je skutečná doba, po kterou stroj běží a plánovaný čas 

provozu je doba, po kterou by měl stroj běžet.  

Košturiak (2006) uvádí pro výpočet výkonnosti následující vzorec: 

                 
                                  

                 
           

Míra výkonnosti je ovlivněna ztrátami rychlosti. Jedná se zejména o rozdíl mezi skutečnou 

rychlostí stroje a plánovanou rychlostí. Další ztrátou jsou odchylky a přerušení, které způsobí, 

že stroj neběží celou dobu konstantní rychlostí (Ukazatel OEE, 2005). 
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Macurová (2011) uvádí pro výpočet míry kvality následující vzorec: 

              
                                               

                     
           

Míra kvality udává, jak kvalitní výrobky jsou produkovány při výskytu neshodných výrobků. 

Definování kategorií šesti velkých ztrát 

Monitorování a měření celkové efektivnosti zařízení se stále více v podnicích používá 

k vyhodnocení klíčových parametrů výrobních procesů. Jedním z hlavních cílů celkové 

efektivnosti zařízení je eliminace příčin, které vedou ke ztrátám výkonnosti ve výrobě. Tyto 

příčiny ztrát jsou známé pod názvem „šest velkých ztrát“. Následující tabulka ukazuje, jak se 

tyto ztráty vztahují ke ztrátovým kategoriím OEE. 

Tabulka 3.1: Šest velkých ztrát 

Kategorie šesti 

velkých ztrát 

Ztrátové kategorie 

OEE 

Příčiny 

Poruchy Ztráty z prostojů Poruchy nástrojů 

Neplánovaná údržba 

Výpadky 

Poruchy vybavení 

Výměna nástrojů, 

seřizování  

Ztráty z prostojů Seřízení 

Nedostatek materiálu 

Nedostatek operátorů 

Hlavní úpravy 

Záběh stroje 

Menší výpadky 

(přestávky ve výkonu 

strojů) 

Rychlostní ztráty Neplynulý materiálový tok 

Zaseknutí komponentů 

Uváznutí 

Zablokování senzorů 

Zablokování zásobování 

Čištění/kontrola 

Snížená rychlost Rychlostní ztráty Plánovaný běh stroje 

Opotřebení zařízení 

Nevýkonnost operátora 

Rozběhová 

zmetkovitost 

Ztráty kvality Vadné výrobky 

Opravy 

Chyby v procesu 

Špatná montáž 

Produkční 

zmetkovitost 

Ztráty kvality Vadné výrobky 

Opravy 

Chyby v procesu 

Špatná montáž 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Six Big Losses OEE, (2002) 
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V praxi obecně akceptovaných cílů podniků světové třídy se každý faktor liší svou 

procentuální hodnotou, jak je uvedeno v tabulce níže: 

Tabulka 3.2: Světová třída celkové efektivnosti zařízení 

OEE faktor Světová třída 

Dostupnost 90.0% 

Výkonnost 95.0% 

Kvalita 99.9% 

celkové OEE 85.0% 

Zdroj: World Class OEE. OEE Overall Equipment Effectiveness, (2002) 

Na webových stránkách OEE Overall Equipment Effectiveness (2002) uvádějí, že podle 

celosvětových studií je průměrná efektivita výrobního zařízení je 60 %.  

Ukazatel OEE by měl do svých ukazatelů zlepšování výkonnosti zahrnout každý 

podnik, jenž chce uspět na poli globálního prostředí.  Ukazuje nám, jak je zařízení v podniku 

využíváno z hlediska provozních a ztrátových časů a jak lze dosáhnout potřebného 

kapacitního výkonu. Tímto způsobem lze hledat cesty pro zvýšení efektivnosti využití strojů a 

zařízení.  

Košturiak (2006) tvrdí, že metodika výpočtu tohoto ukazatele by se neměla přebírat 

z knih nebo od jiných firem. Měla by sloužit cíli, který firma sleduje. Platí, že jednoduchost, 

přehlednost a rychlost jsou důležitější než příliš přesný, složitý a pracný systém. 

 

Ukazatele výtěžnosti  

Nenadál (2004) definuje výtěžnost jako poměr shodných jednotek (čistá spotřeba) 

k počtu jednotek, které do procesu vstoupily (hrubá spotřeba): 

           
                       

                       
           

Hlavní výhodou tohoto ukazatele výtěžnosti je jeho jednoduchost. Údaje o vstupech a 

výstupech z procesů jsou většinou lehce zjistitelné a proces měření není příliš komplikovaný. 

Hrubá výtěžnost je vázána na celkový počet vyprodukovaných jednotek, je tedy citlivá na 

jednotky výstupů. 
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4 ANALÝZA VÝKONNOSTI VYBRANÉHO PROCESU 

V analytické části diplomové práce jsou aplikovány metody monitorování, měření, a 

postupy zlepšování výkonnosti procesů na vybrané výrobní procesy společnosti AMTP 

Karviná a. s. Údaje a informace o výrobě byly poskytnuty technickým a výrobním oddělením 

společnosti. 

Podle Deminga „osmdesát pět procent důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, 

je dáno chybami procesů, a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné 

procesy a ne nutit jednotlivce k ještě vyšším výkonům.“ (Košturiak, 2006, s. 36) 

Cílem této kapitoly je provést analýzu výkonnosti vybraného výrobního procesu. 

Podnikem byl vybrán výrobní proces tažení trubek za studena, který probíhá na výrobním 

provozu tažírna. Vývojový diagram celého procesu je uveden v příloze č. 2 (podnikem 

poskytnutý diagram z dřívějších let byl aktualizován dle současného stavu procesu). Podnik 

sleduje pouze výstup z celého procesu a to jeho výtěžnost. Součástí tohoto procesu jsou dva 

subprocesy – proces dělení trubek a proces bonderizace. Na základě podnikem provedených 

pozorování se tyto dva subprocesy jeví jako úzká místa celého procesu, u kterých bude v této 

části diplomové práce provedena jejich analýza.  

 

4.1 Analýza výkonnosti procesu dělení trubek 

Úkolem analýzy dělení trubek je zjistit, jaký je průběh tohoto procesu, jak se 

problematický proces chová, jaké závislosti v procesu existují a jakých hodnot výkonnosti 

dosahuje. Proto je nutné provést rozhovory s pracovníky firmy, kteří jsou přímo i nepřímo 

zapojeni do procesu, prostudovat a dokumenty upravující běh procesů a účastnit se 

pozorování procesu během doby dělení. 

Předběžná pozorování pracoviště provedená podnikem ukázala, že současná 

organizace práce neumožňuje plné využití výrobní kapacity stroje. Cílem je provést analýzu 

současného stavu využití stroje, identifikovat prostoje, které vedou k nízké výkonnosti 

procesu a změřit celkovou efektivitu výrobního zařízení. 

4.1.1 Mapování a identifikace procesu 

Subproces dělení trubek je úzkým místem výrobního procesu za studena tažených 

trubek. Tento druh trubek se vyrábí na výrobním provozu tažírna a je určen pro automobilový 
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průmysl. Výroba přesné délky trubek je prováděna dle požadavků konkrétního zákazníka 

automobilového průmyslu. Proces dělení probíhá na dělícím centru Rattunde a je 

předposledním procesem výroby za studena tažených trubek. Předchozím procesem je proces 

rovnání trubek a konečným výrobním procesem je proces bonderizace, jak je zřejmé 

z vývojového diagramu uvedeného v příloze č. 2. 

 

4.1.2 Popis a modelování procesu dělení trubek 

Následující popis procesu je proveden podle detailních technologických předpisů. 

Dělící centrum Rattunde provádí automatické řezání materiálu s následným sražením hran a 

měřením délky, fotografie dělícího centra je uvedena v příloze č. 3. Svazek trubek je vkládán 

jeřábem do zásobníku svazku, následně jsou trubky rozdružovány na polohovacím stole. 

Posun trubky do polohy pro řez pily je prováděn kleštinovým podavačem a trubka je 

centricky upnuta a pila provede řez. Uříznutá trubka je odvedena podle volby obsluhy 

dělícího centra tří-osým CNC manipulačním zařízením. Zařízení na měření délky provede 

měření s vyhodnocením. Trubky, které jsou rozřezány dle požadovaného rozměru zákazníka 

(dále jen nadělené trubky), jsou krokovým dopravníkem dopraveny na balící stůl, odkud jsou 

ukládány do palet. Palety trubek jsou převáženy k bonderizační lince, kde operátor znovu 

přesunuje nadělené trubky do mořícího (bonderizačního) koše. Ukázku nadělených trubek 

obsahuje příloha č. 4. Stroj obsluhuje seřizovač, který odpovídá za vstupní kontrolu trubek 

před dělením, za vytřídění trubek, které nelze zpracovat, za dodržení předepsaných parametrů 

podělené trubky, za seřízení a přestavbu dělícího centra, vede evidenci trubek, věnuje se 

údržbě dělícího centra a dbá o čistotu pracoviště a dodržování bezpečnostních předpisů. 

Model procesu dělení trubek je znázorněn v příloze č. 5. 
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V tabulce 4.1 jsou uvedeny konkrétní charakteristiky procesu dělení trubek. 

Tabulka 4.1: Charakteristiky procesu 

Popisný atribut procesu Charakteristika 

Cíl procesu Dělené trubky 

Vstupy Tažené nedělené trubky 

Zdroje Dělící centrum, manipulační technika, obsluha stroje 

(seřizovač) 

Výstupy Přesně dělené trubky 

Činnosti Dělení na přesné délky, sražení hran 

Vlastník procesu Vedoucí tažírny 

Zákazník procesu Zákazník z automobilového průmyslu Kuji Koyo Czech 

Měřitelné ukazatele Ukazatel celkové efektivnosti zařízení 

Riziko procesu Porucha stroje, vadné trubky 

Regulátory řízení Detailní technologické předpisy DTP HP 3.6.21.0 

Rozhraní Proces rovnání, proces bonderizace 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikové dokumentace 

4.1.3 Ověření vazby procesu na konkrétní cíl organizace 

Cílem technického útvaru je zefektivnit výrobu (zvýšit produktivitu výroby) dělených 

trubek a zvýšit tak výrobní kapacitu výrobního zařízení o 20 %. 

4.1.4 Volba ukazatelů výkonnosti 

Po setkání zkušených pracovníků technického a výrobního oddělení a provedení 

brainstormingu na téma nevyužití plné kapacity stroje navrhli pracovníci podniku změřit 

celkovou efektivitu dělící linky. 

4.1.5 Provedení monitorování a měření výkonnosti procesů 

Úkolem sběru dat bylo pozorování libovolné směny a zejména se zaměřit na dobu 

během směny, kdy stroj není v provozu a zaznamenat všechny skutečnosti, které k tomu 

vedly. Na základě přímého měření, pozorováním chodu stroje v průběhu směny a rozhovory 

s obsluhou stroje byly zjištěny a zaznamenány všechny děje v procesu a velikost spotřeby 

času po celou směnu. Na základě těchto skutečností byla vytvořena časová studie  - snímek 
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pracovního dne. Údaje byly zaznamenány do pozorovacího listu, který je součástí přílohy č. 

6. 

Účastnila jsem se pozorování výroby dělení trubek 22x2 (průměr a tloušťka stěny) na 

dělící lince Rattunde pro automobilový průmysl. Výkon stroje se v průběhu směny měnil a 

také záleželo na typu použité pily, která prováděla dělení trubek. Průměrný výkon stroje 

během směny byl 1415 kusů za hodinu. V pozorovacím listu jsou uvedeny postupné časy, 

začátky a konce jednotlivých činností, celkové časy jednotlivých operací, pomocné symboly a 

popis jednotlivých činností. Jednotlivé činnosti (druhy prostojů) jsou barevně rozlišeny pro 

větší přehlednost. 

Operátor si na začátku směny připravil pracoviště a uvedl do provozu dělící linku. 

V průběhu směny obsluhoval stroj, průběžně kontroloval kvalitu trubek, vyměňoval pilu 

stroje, prováděl čištění dotykového měření stroje. Čištění dotykového měření prováděl 

pracovník při výměně pily nebo při čekání na nový svazek trubek a také jako samostatnou 

operaci. Dále operátor ukládal trubky do palet a odvážel je převážecí technikou ke skladu, 

připravoval další palety a staral se o chod pracoviště.  Z uvedeného vyplývá, že se pracovník 

nevěnoval jen obsluze stroje, ale zajišťoval i jiné činnosti související obsluhou pracoviště 

dělící linky. Během směny měl operátor přestávku na oběd a dvě hlukové pauzy, jak je 

uvedeno v pozorovacím listu, který obsahuje příloha č. 6. 

 

1) Analýza druhů a velikosti spotřeby času směny 

 Do celkového času směny jsem nezapočítávala přestávku na oběd, protože ta je 

zákonem daná a není to tedy prostoj. V tomto případě činí celkový čas směny 450 minut.  

V tabulce 4.2 jsou uvedeny druh času směny a velikost spotřeby času směny 

v minutách a v procentním vyjádření. Hlavními druhy času směny byly prostoje (časové 

ztráty) stroje a čas stroje v provozu - dělení. Prostoje neboli časové ztráty, kdy stroj není 

v provozu, činí 109 minut, tedy 24,2 % z celkového času směny. Čas, po který je stroj 

v provozu a probíhá dělení trubek, činí 341 minut. Stroj běží pouze 75, 8 % času směny. 

Tabulka 4.2: Druhy a velikost spotřeby času směny 

Druh času směny Spotřeba času v minutách 

Spotřeba času v % 

z celkového času směny 

Prostoje 109 24,2 

Dělení trubek 341 75,8 

Čas směny CELKEM 450 100 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Druhy časů směny a jejich procentní vyjádření jsou znázorněny pro lepší přehlednost v grafu 

4.1. 

 

Graf 4.1:  Druh a velikost času směny v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dále jsou podrobněji rozebrány jednotlivé příčiny prostojů a jejich trvání v minutách. 

Tabulka 4.3 Velikost spotřeby času prostojů 

Příčina prostoje Trvání prostoje  

v minutách 

Výměna pily 22 

Vzpříčení trubek 6 

Hluková pauza 20 

Čištění dotykového měření 7 

Čekání na materiál 18 

Vstup za bezpečnostní senzory 5 

Příprava, úklid pracoviště, manipulace 

s trubkami 

31 

PROSTOJE CELKEM 109 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.3 můžeme vyčíst jednotlivé příčiny prostojů, které nastaly během pracovní 

směny. Pila se vyměňovala z důvodu jejího otupení, celkový čas trvání tohoto prostoje byl 22 

minut. Ke vzpříčení trubek v dělícím centru došlo z důvodu ztupení pily, tato příčina nepatří 

mezi velmi významné prostoje a podílela se celkem 6 minut na celkové době prostojů. 

Hluková pauza se koná dvakrát během směny. Vždy v osm hodin ráno a ve dvanáct hodin 

24,2 % 
 

75,8  
% 

Prostoje 

Dělení trubek 
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odpoledne, její celkový čas během jedné směny je 20 minut. Čištění dotykového měření musí 

operátor provádět, aby přístroj správně odměřoval jednotlivé trubky a aby bylo dělení přesné 

a bezproblémové, tento čas prostoje zabírá 7 minut z celkového času prostojů. Příčina 

prostoje čekání na materiál patří mezi významnější příčiny prostojů a činí 18 minut 

z celkového času prostojů. Na materiál – další dodávku trubek musí operátor čekat z důvodu 

špatné organizace práce. Vstup za bezpečnostní senzory je nejmenším prostojem, přesto je 

nutné, aby byla tato příčina odstraněna. Příprava pracoviště, manipulace s trubkami na 

výstupu a úklid pracoviště patří mezi operace, kdy se operátor nevěnuje pouze stroji, ale 

zajišťuje i obslužné činnosti související s chodem stroje. Tento druh prostoje je 

nejvýznamnějším prostojem a činí 31 minut z celkového času prostojů.  

  

V grafu 4.2 jsou znázorněny a barevně odlišeny jednotlivé druhy prostojů a jejich 

velikost je uvedena v minutách.  

  

Graf 4.2: Velikost spotřeby času jednotlivých prostojů v minutách 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stanovení hlavních příčin prostojů dle Paretova diagramu 

Paretova analýza umožňuje odlišit jevy podstatné od méně podstatných, určit hlavní 

nositele problémů a určit priority při hledání nápravných opatření (Macurová, 2008). Hranice 

mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou je stanovena podle Paretova principu -  

80 % výsledků je ovlivněno 20 % činiteli.  
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Paretova analýza byla provedena v následujících krocích: 

1) sestavení tabulky velikosti spotřeby času příčin prostojů,  

2) výpočet kumulované velikosti spotřeby času příčin prostojů, 

3) výpočet kumulované velikosti spotřeby času v %, 

4) vytvoření Paretova diagramu, 

5) stanovení hranice mezi životně důležitou menšinou a užitečnou většinou. 

 

V tabulce 4.4 jsou v prvním sloupci uvedeny jednotlivé příčiny prostojů, které jsou 

uspořádány sestupně podle doby trvání v minutách. Ve třetím sloupci jsou provedeny 

kumulované součty doby trvání v minutách a v posledním sloupci jsou kumulované součty 

doby trvání vyjádřeny v procentech celkové doby trvání prostojů.  

Tabulka 4.4: Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 

Příčina prostoje Prostoje v min. 

Kum. doba 

prostojů v min. 

Kum. doba 

prostojů v  % 

Příprava, úklid, 

manipulace 31 31,0 28,4% 

Výměna pily, 

čištění 22 53,0 48,6% 

Hluková pauza 

 20 73,0 67,0% 

Čekání na nový 

svazek trubek 18 91,0 83,5% 

Čištění 

 7 98,0 89,9% 

Vzpříčení trubky 

 6 104,0 95,4% 

Vstup  

za bezpečnostní 

senzory 5 109,0 100,0% 

Čas prostojů 

CELKEM 109 x 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě údajů z tabulky 4.4 lze znázornit Paretův diagram, který je tvořen 

uspořádaným sloupcovým grafem 4.3. Tento diagram porovnává doby trvání jednotlivých 

příčin prostojů a Lorenzovu čáru (lomenou křivku), která zobrazuje hodnoty kumulativních 

součtů (relativní kumulativní součty).  
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Graf 4.3: Paretův diagram příčin prostojů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše znázorněného diagramu vyplývá, že do životně důležité menšiny patří:  

 příprava pracoviště, úklid pracoviště a manipulace s trubkami na výstupu, 

 výměna pily,  

 hluková pauza, 

 čekání na nový svazek trubek.  

Všechny čtyři životně důležité příčiny prostojů se dohromady podílejí 83,5 % na celkové 

době prostojů. Samotná první příčina příprava pracoviště, jeho úklid a manipulace s trubkami 

na výstupu tvoří téměř 30 % doby prostojů. 

 

2) Analýza úrovně kvality 

V tabulce 4.5 je uvedeno, kolik trubek za směnu bylo naděleno. 

Tabulka 4.5: Počet nadělených trubek 

Nadělené trubky ks % 

Dobré trubky 8009 99,6 

Vadné trubky 30 0,4 

Celkový počet trubek 8039 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky je patrné, že během směny dělící centrum Rattunde nadělilo 8039 kusů 

trubek celkem. Z toho 8009 kusů bylo dobré kvality tj. 99,6 % z celkového počtu nadělených 

trubek a zbývajících 30 kusů trubek (0,4 %) bylo vadných. 

 

3) Výpočet celkové efektivity zařízení OEE a jeho vyhodnocení 

Z provedené analýzy nám zjištěné údaje poslouží k výpočtu ukazatele celkové 

efektivnosti zařízení (OEE). Jak bylo zmíněno, každý podnik má svůj vlastní způsob pro 

výpočet OEE. Měření celkové efektivity dělící linky bylo zaměřeno hlavně na zjištění 

každodenních prostojů během směny. Z důvodu časově omezeného pozorování dělící linky (1 

směna) nebyly zaznamenány prostoje z titulu poruch zařízení a plánované údržby. Následující 

výsledky pro výpočet OEE nejsou tudíž dostatečně vypovídající. Podnik AMTP Karviná 

dosud neprováděl výpočet ukazatele celkové efektivity zařízení, proto byly k následujícím 

výpočtům použity vzorce od Košturiaka (2006) a Macurové (2011).  

V tabulce 4.6 jsou přiřazeny příčiny prostojů dle metodiky OEE k jednotlivým kategoriím 

šesti velkých ztrát podle teorie. 

Tabulka 4.6: Přiřazení příčin prostojů dle šesti velkých ztrát 

Příčina prostoje Ztrátové 

kategorie OEE 

Přiřazení do kategorií 

šesti velkých ztrát 

Výměna pily 

 

Ztráty z prostojů Výměna nástrojů, seřizování a zahřívání 

Čekání na nový 

svazek trubek 

Ztráty z prostojů Výměna nástrojů, Seřizování a zahřívání 

Čištění 

 

Rychlostní ztráty Menší výpadky 

Vstup za 

bezpečnostní 

senzory 

Rychlostní ztráty Menší výpadky 

Příprava, úklid, 

manipulace s 

trubkami 

Rychlostní ztráty Snížená rychlost 

Vzpříčení trubky 

 

Ztráty kvality Produkční zmetkovitost 

Hluková pauza 

 

Rychlostní ztráty Menší výpadky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V prvním sloupci jsou uvedeny příčiny prostojů, které způsobily, že stroj nebyl 

v provozu. V druhém sloupci jsou zařazeny příčin prostojů do ztrátových kategorií OEE a ve 
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třetím sloupci jsou jednotlivé prostoje přiřazeny do konkrétní kategorie dle šesti velkých ztrát. 

Z tabulky je patrné, že výměna pily a čekání na nový svazek trubek patří do kategorie výměna 

nástrojů, seřizování a zahřívání. Dalšími významnými příčinami jsou čištění, vstup za 

bezpečnostní senzory a hluková pauza. Tyto příčiny patří do skupiny menších výpadků.  

Příprava pracoviště, jeho úklid a manipulace s trubkami na výstupu lze zařadit mezi rychlostní 

ztráty z důvodu nevýkonnosti operátora a plánovaného běhu stroje. Dle šesti velkých ztrát je 

tato příčina zařazena do snížené rychlosti. Vzpříčení trubek patří mezi produkční zmetkovitost 

z důvodu vyhazování vadných trubek. 

 

Celková efektivita dělící linky Rattunde se vypočte podle vzorce: 

                                               

Dostupnost 

Dostupností dělící linky se rozumí čistý čas provozu této linky a vypočítá se podle 

vzorce:  

            
           

                     
           

Čas provozu = plánovaný čas provozu – doba prostojů = 450 – 109 = 341 minut. 

Plánovaný čas provozu = čas směny – přestávka na oběd = 480 – 30 = 450 minut. 

Po dosazení dostaneme následující výpočet:    

            
   

   
              

Z uvedeného výsledku dostupnosti stroje vyplývá, že dělící linka Rattunde je dostupná pouze 

75,7 % času směny. Doporučená dostupnost u podniků světové třídy je přitom 90 %. 

Míra výkonnosti 

Míra výkonnosti je skutečný výkon stroje. Pro potřeby výpočtu míry výkonnosti je 

nutné znát čas operace, který však není pevně stanoven z důvodu rozdílného výkonu stroje. 

Čas operace během pozorované směny byl vypočítán následujícím způsobem. Nejprve byl 

zjištěn počet výrobků za 1 minuty směny a čas operace dělení 1 trubky: 
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výkon stroje = 1415 ks/h, 

počet vyrobených výrobků za 1 minutu = 1415 / 60 = 24 výrobků, 

čas operace dělení 1 výrobku (trubky) = 1 / 24 = 0,04 minuty. 

Po dosazení do následujícího vzorce dostaneme míru výkonnosti dělící linky: 

                 
                                  

           
           

Čas operace = 0,04 minuty 

Počet vyrobených kusů = 8039 

Čas provozu = plánovaný čas provozu – doba prostojů = 450 – 109 = 341 min. 

                 
          

   
              

Míra výkonnosti stroje je v průměru 94,3 %. Současná výkonnost především závisí na počtu 

vyrobených výrobků a výkonnosti stroje. Tento ukazatel je srovnatelný s požadovanou mírou 

výkonnosti dle světové třídy (95 %). 

Míra kvality 

Mírou kvality se rozumí skutečná kvalita dělící linky Rattunde a vypočítá dle 

uvedeného vzorce: 

              
                                               

                     
           

Celkový počet výrobků = 8039 

Počet neshodných výrobků = 30 

              
        

    
              

Míra kvality dělící linky je 99, 6 %, což je téměř shodné s požadovanou mírou kvality světové 

třídy (99,9 %). V našem případě má na tento parametr vliv kvalita použité pily. Tento údaj 

nemá dostatečnou vypovídající hodnotu, protože pozorování bylo časově omezené (jedna 

směna). 
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Celková efektivita dělící linky se vypočítá vynásobením zjištěných ukazatelů: 

                                     

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že v tomto případě je ukazatel nejvíce ovlivněn 

dostupností dělící linky. Výsledek 71 % značí, že ukazatel efektivnosti dělícího centra se 

pohybuje nad světovým průměrem (60 %). Tento průměr je však rámcový, protože každá 

společnost má svoje vlastní metody, jak efektivně měřit ukazatel celkové efektivity zařízení. 

Dle akceptovatelných standardů světové třídy by měla být míra dostupnosti 85 %, které 

ovšem dosahují jen velmi významné světové společnosti. Vizí AMTP Karviná do budoucna je 

dosáhnout 80 % ukazatele OEE. 

Účelem měření bylo poskytnout návod na výpočet ukazatele efektivity výrobního 

zařízení a poskytnout orientační výsledek ukazatele. Pozorování bylo zaměřeno na zjištění 

hlavních příčin prostojů, které se běžně během směny vyskytují. Jako reprezentativní vzorek 

byla zvolena jedna směna, což lze považovat pro sledování struktury prostojů dostačující, 

jelikož se podmínky během výroby příliš nemění. 

4.2 Analýza výkonnosti procesu bonderizace  

Úkolem analýzy procesu bonderizace je zjistit, jaké problémy se v procesu vyskytují, 

jaké závislosti v procesu existují a jaké metriky proces vykazuje. V této souvislosti je nutné 

provést rozhovory s  odbornými pracovníky, kteří jsou přímo i nepřímo zapojeni do procesu, 

prostudovat dokumenty upravující běh procesů a účastnit se pozorování procesu na pracovišti. 

Důvodem pro provedení analýzy výkonnosti procesu bonderizace je nízká výtěžnost 

materiálu, která je zřejmá z dříve provedených analýz. Z rozhovorů s pracovníky podniku 

vyplývá, že problém nízké výtěžnosti spočívá v kontrole povrchu trubek a v nízké efektivitě 

výroby. Cílem zlepšení procesu bonderizace je zvýšení výtěžnosti materiálu a zvýšení 

produktivity procesu. 

1) Mapování a identifikace procesu 

Proces bonderizace je dalším úzkým místem výroby za studena tažených trubek, což 

vyplývá z dříve podnikem provedených analýz. Tento druh trubek se vyrábí na výrobním 

provozu tažírna a je určen pro automobilový průmysl a stěžejního zákazníka Kuji Koyo 

Czech. Bonderizace pak probíhá na mořírně tažírny. Tento proces je konečným výrobním 

procesem za studena tažených trubek, jak je možno vypozorovat z vývojového diagramu, 

který je znázorněn v příloze č. 2. 
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2) Popis procesu bonderizace  

Popis procesu byl sestaven podle detailního technologického předpisu mořírna tažírny 

a vlastního pozorování. 

Bonderizace je dočasná povrchová úprava trubek proti korozi, ukázka 

nabonderizovaných trubek je uvedena v příloze č. 7. Chemickou úpravnu povrchu ocelových 

výrobků tvoří jedna operační linka, která sestává z příčně situovaných pracovních van 

s příslušnými roztoky. Do otevřených van se vkládají pomocí jeřábu svazky ocelových 

výrobků postupně, jak jsou seřazeny, dle technologického postupu jednotlivých chemických 

operací.  

Činnosti v rámci procesu bonderizace jsou tyto: Defosfatizace – tato operace 

odmaštění spočívá v odstranění zbytku vrstvy Bonderlube, která byla vytvořena při procesu 

tažení. Poté se provede oplach. Další operací je operace moření. Moření je rozpouštění 

okujové vrstvy na povrchu oceli, je to operace máčení a čištění ocelových výrobků v kyselině 

sírové. Po odmoření materiálu se provede oplach ve dvoustupňovém systému. Po prvním a 

druhém oplachu se svazek převeze do studeného neutralizačního oplachu, což je operace 

aktivace. Následuje operace fosfatizace, která zajišťuje vytvoření potřebné vrstvy 

nerozpustného fosforečnanu zinečnatého na povrchu výrobku, která vytváří v roztoku 

Bondrlube vrstvičku příslušného kovového mýdla. Pak dochází k oplachu a neutralizaci a 

dalšímu oplachu. Předposlední operací je máčení do horké lázně Bonderlube a poté dochází 

k sušení. Po sušení prochází nabonderizovaná trubka kontrolou, kde vizuálně a hmatem 

posoudí, jaké má trubka vady a zda je vhodná pro zákazníka při dalším zpracování. 
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V tabulce 4.7 jsou uvedeny charakteristiky procesu bonderizace. 

Tabulka 4.7: Charakteristiky procesu bonderizace 

Popisný atribut procesu Charakteristika 

 

Cíl procesu Bonderizované trubky 

 

Vstupy Krátké přesně dělené trubky 

 

Zdroje Chemikálie, manipulační technika, mořič (operátor 

daného zařízení) 

Výstupy Trubka s přesnou délkou a nabonderizovaným 

povrchem (6 různých výrobků, rozdílná tloušťka stěny, 

průměr a délka) 

Rozhraní Dělení trubek, sklad 

 

Vlastník procesu Vedoucí tažírny 

 

Zákazník procesu Zákazník automobilového průmyslu Kuji Koyo Czech 

Činnosti Defosfatizace, moření, oplach, aktivace, fosfatizace, 

neutralizace, Bonderlube, sušení, povrchová kontrola 

Měřitelné ukazatele Ukazatel výtěžnosti 

 

Regulátory řízení Detailní technologické předpisy DTP HP 3.1.6.18 

Riziko procesu Nedosažení požadované teploty lázní, nedodržení 

pracovního postupu  

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Grafický model procesu bonderizace je uveden v příloze č. 8. 

3) Ověření vazby procesu na konkrétní cíl organizace 

Cílem technického úseku je zvýšení výtěžnosti trubek, což naplňuje body vize 

společnosti a dokument Politika integrovaného systému řízení v AMTP Karviná. Tyto body 

uvádějí, že budou respektovány požadavky na kvalitu dle přání zákazníků a bude kladen 

důraz na zvyšování podílu výrobků se zaměřením na dodávky do automobilového průmyslu.  

4) Volba ukazatelů výkonnosti 

Z důvodu zvýšení výkonnosti procesu bonderizace pracovníci výrobního a 

technického oddělení se po provedení brainstormingu dohodli, že zkoumaným ukazatelem 

bude výtěžnost materiálu na výstupu z procesu. 
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5) Zjištění výchozích hodnot ukazatele výtěžnosti materiálu 

Aby bylo možno u zvoleného ukazatele stanovit cílovou hodnotu, je potřeba zjistit 

současnou hodnotu ukazatele výtěžnosti. Výtěžnost materiálu závisí na kvalitě výrobků 

(počtu shodných jednotek) i na produktivitě (objemu) výroby. K výpočtu zkoumaného 

ukazatele výtěžnost materiálu bude použit vzorec výtěžnosti od Nenadála (2004), kde je 

potřeba znát počet shodných jednotek vyprodukovaných v procesu a celkový počet jednotek i 

se zmetky vyprodukovaných v procesu bonderizace. Ke zjištění výtěžnosti materiálu je 

potřeba vycházet z následujícího vzorce: 

           
                       

                       
           

Informace nutné ke zjištění výtěžnosti materiálu bylo nutné získat z podnikových 

výkazů. V tabulce 4.8 je uvedena hrubá produkce včetně zmetků – celkový počet jednotek, 

čistá produkce – počet shodných jednotek a zmetky v kilogramech za měsíce září 2011 až 

únor 2012.  Celkové součty hrubé produkce, čisté produkce a zmetků jsou zvýrazněny a 

uvedeny v posledním řádku tabulky. 

Tabulka 4.8: Výtěžnost produkce 

Měsíc Hrubá produkce  

v kg 

Čistá 

produkce 

v kg 

Zmetky v kg 

Září  55991,2  45184,4  10806,8  

Říjen  57376,4  46710,8  10665,6  

Listopad 53977,2  46427,2  7550  

Prosinec 53108  41225,6  11882,4  

Leden 31152,8  26926  4226,8  

Únor 64328,4  57728  6600,4  

CELKEM 315934 264202 51732 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových výkazů 
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Po dosazení potřebných údajů o produkci z tabulky 4.8 do uvedeného vzorce dostaneme 

následující výpočet: 

           
       

      
               

Výtěžnost materiálu za měsíce září 2011 až únor 2012 je 83,62 %. 

6) Definování cílových hodnot ukazatelů 

Vzhledem k nízké výtěžnosti materiálu si technické oddělení AMTP Karviná a. s. 

stanovilo parametr výkonnosti ukazatele výtěžnosti na 95 %. 

7) Identifikace příčin nízké výtěžnosti materiálu 

Nízkou výtěžnost lze ovlivnit dvěma způsoby. Zaprvé zvýšením produktivity 

(efektivity) výroby a zadruhé snížením neshodné výroby.  

A) Analýza příčin prostojů  

Cílem analýzy je identifikovat příčiny prostojů, které vedou k nízké produktivitě 

procesu. Na základě pozorování pracoviště, rozhovorů s obsluhou bonderizační linky a 

konzultacemi s odborným pracovníkem podniku jsem vytvořila procesní mapu, která je 

znázorněna v příloze č. 9. Z této mapy lze vypozorovat schéma umístění van, jednotlivé časy 

trvání operací máčení ve vanách a manipulační časy překládání svazků trubek mezi 

vybranými vanami, které jsou znázorněny jako kroky. Vzhledem k trvání oplachových 

operací cca 1 minutu, jsou uvedeny v procesní mapě manipulační časy překládání trubek 

pouze mezi hlavními technologickými operacemi -  defosfatizace, moření, fosfatizace a 

sušení, které jsou stanoveny v délce 10 až 20 minut. Jednotlivé časy ponoru svazků trubek ve 

vanách jsou závazné a manipulační časy jsou odvozeny od manipulační rychlosti jeřábu. Tyto 

operace jsou zajišťovány operátorem (mořičem) bonderizační linky, který zároveň zajišťuje 

obsluhu jeřábu pomocí dálkového ovládání. 

Překládání dělených trubek z manipulační palety do bonderizačního koše není vlastní 

technologickou operací povrchové úpravy trubek, ale pouze přípravnou operací pro 

technologický proces. Mořič, který zajišťuje manipulaci s jednotlivými svazky mezi vanami 

(krok 1 až 5), musí rovněž provádět překlad trubek z palety do bonderizačního koše (0. krok), 

který přímo nesouvisí s technologií povrchové úpravy. Při zakládání výroby postupuje jeřáb 

od kroku 1 do kroku 5. Vzhledem ke skutečnosti, že technologické časy máčení 
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v jednotlivých vanách jsou pevně stanoveny a převozy mezi vanami odvozeny od 

manipulační rychlosti jeřábu, zaměřila jsem se na 0. krok, který omezuje mořiče při realizaci 

vlastního technologického procesu. 

Tabulka 4.9 popisuje manipulační kroky uvedené v procesní mapě během operace 

bonderizování a jejich spotřebu času v minutách. 

Tabulka 4.9: Spotřeba času manipulace  

Krok Spotřeba času 

v min. 

Popis jednotlivých kroků 

0 10 Přeložení z transportní palety do bonderizačního koše. 

1 1,35 Založení koše do vany č. 1 nebo do vany č. 2. 

2 3,41 Vytažení koše z defosfatizační vany a založení do vany č. 4 

s oplachem ve vaně č. 3. 

3 5,39 Převoz z vany č. 4 do vany č. 8 či č. 9 s mezioplachovými 

kroky ve vanách č. 5, č. 6 a č. 7. 

4 6,05 Vytažení z vany č. 8 či č 9 a založení do vany č. 14 

s mezioplachy ve vanách č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13. 

5 1 Vytažení z vany č. 14 

CELKEM 27,2  

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Manipulační čas 10 minut nesouvisí s technologií a je tím největším prostojem, který lze 

organizačně ovlivnit. 

Výpočet doby prostoje na vstupu do procesu 

Při stávající technologii se povrchově upraví v průběhu pracovní směny14 sad trubek, 

přičemž pracovník obsluhující bonderizační linku musí provést čtrnáctkrát 0. krok v trvání 10 

minut. 

 

Výpočet celkové doby prostoje na vstupu do procesu se určí podle následujícího vzorce: 
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Doba překládání 1 sady nadělených trubek z palety do bonderizačního koše činí 10 

minut. Za směnu je realizováno celkem 14 sad (košů). Z toho plyne, že na tuto operaci je 

třeba 10 x 14 = 140 minut. Doba, po kterou linka jede, je 430 minut, z čehož vyplývá, že 140 

minut činí 30 % směny doby prostojů. 

 

Analýzou současného stavu, rozhovory s jednotlivými pracovníky a pozorováním 

pracoviště bonderizační linky bylo zjištěno, že nízká efektivita výroby vyplývá ze špatné 

organizace práce při vstupu nadělených trubek do procesu, která je způsobena prostojem 

překládání trubek z manipulační palety do bonderizačního koše. 

B) Analýza procesu bonderizace na výstupu 

Pozorováním pracoviště procesu bonderizace na výstupu a rozhovory s pracovníky 

bonderizační linky a technickými pracovníky vyplynulo, že nízká výtěžnost materiálu souvisí 

s kontrolou kvality nabonderizovaných trubek. Mnoho zpracovaných trubek se neoprávněně 

vyhazuje, protože posouzení výsledné kvality trubek je subjektivní a závisí na operátorovi. 

Podnik nemá definovány přípustné vady jednotlivých trubek, které by byly akceptovatelné 

zákazníkem. 

4.3 Shrnutí analýzy výkonnosti procesu 

Při analýze prvního procesu byly zjištěny hlavní příčiny prostojů, mezi které patří 

příprava pracoviště, úklid pracoviště a manipulace s trubkami na výstupu, výměna pily, 

hluková pauza a čekání na nový svazek trubek. Při analýze druhého procesu byla zjištěna 

nízká produktivita procesu způsobená organizačními nedostatky a nízká výtěžnost procesu, 

která souvisí s kontrolou kvality nabonderizovaných trubek.  
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5 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI PROCESU 

V následujících kapitolách je předložen návrh na zlepšení výkonnosti výrobních 

procesů – proces dělení trubek a proces bonderizace, které byly analyzovány v předchozí 

kapitole. Návrh se týká zvýšení výkonnosti procesu dělení a organizace práce na pracovišti a 

zvýšení efektivity (produktivity) a výtěžnosti procesu bonderizace. 

5.1 Návrh na zlepšení výkonnosti procesu dělení trubek 

Následující návrhy na zlepšení výkonnosti procesu dělení trubek se týkají zvýšení 

míry dostupnosti, zvýšení míry výkonnosti a zvýšení míry kvality. 

5.1.1 Návrh na zvýšení míry dostupnosti 

Z analýzy vyplývá, že ze sledovaných parametrů je u dělící linky Rattunde nejnižší 

míra dostupnosti a to z důvodu prostojů ve výrobě. Nejvíce prostojů během výrobního 

procesu dělení trubek způsobují přípravné práce a manipulační práce při výstupu z procesu, 

odběr nadělených trubek a úklid pracoviště. Tento druh prostojů se podílí 28,4 % na celkové 

době prostojů. U těchto prostojů hraje významnou roli lidský faktor - operátor dělícího centra. 

Aby se operátor dělící linky věnoval pouze chodu stroje, jsou předloženy následující návrhy. 

Návrhem je zapojit pracovníka dělící linky do procesu zlepšování výkonnosti procesu, 

ptát se jej, kde vidí největší prostoje a chyby v procesu, zajímat se o jeho názory a 

doporučení. Dále je doporučeno provádět častější kontrolu pracoviště vedoucím pracovníkem. 

Také je doporučeno, aby byli na pracovišti dva pracovníci. Stávající pracovník se bude 

věnovat pouze obsluze stroje a nový pracovník, který má volnou kapacitu práce, bude 

přidělen z jiného pracoviště. Na základě doporučení podniku je vhodným pracovníkem pro 

činnost odebírání naděleného materiálu a jeho následného balení pracovník expedice (skladu 

hotových výrobků). 

Druhým významným prostojem je logistický prostoj čekání na materiál – na svazek 

trubek, které jsou určeny k dělení. Dodávku trubek na pracoviště dělící linky zajišťují 

vazačky, které trubky přivážejí jeřábem na místo. Pro zlepšení plynulosti procesu je 

doporučeno používat signalizaci, která s předstihem upozorní vazačku na potřebu další 

dodávky trubek. 

Dalším prostojem je čištění, které souvisí s bezproblémovým chodem stroje, proto 

bych navrhovala vylepšit způsob ofukování (čištění) měřící plochy tak, aby byly prostoje co 

nejmenší. 
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Vstup do zakázané zóny za bezpečnostní senzory nepatří k velmi významným 

prostojům, přesto by bylo nejlepší, kdyby se tyto prostoje během dělení trubek vůbec 

nevyskytovaly. Navrhuji lepší označení prostoru a bezpečnostních senzorů, za které se nemá 

vstupovat, například umístit varování napsané velkými písmeny v úrovni očí.   

Hlukové přestávky patří mezi významné prostoje během doby dělení. Výrobce 

dělícího centra Rattunde udává, že hlučnost zařízení je 83 dB. Přípustný expoziční limit 

ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku 

je roven 85 dB (Nařízení vlády, 2011). Z uvedených skutečností vyplývá, že se hluk zařízení 

pohybuje ještě v přípustných mezích. Pro přesnější stanovení hlukové zátěže, navrhuji změřit 

hladinu hluku během směny v součinnosti s hygienou práce. Dále navrhuji, aby se během 

směny vystřídal pracovník, který dohlíží na chod dělícího centra s novým pracovníkem, 

kterému byla přidělena starost o pomocné manipulační operace na výstupu z procesu, a 

přispět tak k ochraně zdraví pracovníka.  

5.1.2 Návrh na zlepšení míry výkonnosti 

Míra výkonnosti dělícího centra je 94,3 %, což se blíží akceptovatelným výsledkům 

světové třídy. Velmi významným prostojem z hlediska Paretovy analýzy je výměna pilového 

kotouče během procesu dělení, aby bylo dělení přesné a bezproblémové. Návrhem na zvýšení 

výkonnosti je používat kvalitnějšího a výkonnějšího pilového kotouče, který nevyžaduje tak 

časté vyměňování. Na základě materiálů poskytnutých podnikem je v tabulce 5.2 uvedeno 

srovnání kotoučů HSS a TNC (ukázka jednotlivých druhů kotoučů v příloze č. 10). Pilový 

kotouč typu TNC je výkonnější, je vyroben ze speciálního materiálu - slinutý karbid, nelze ho 

však po otupení nebo vylomení zubů přebrušovat a po vylomení zubů se musí vyměnit za 

nový kus. Tento druh pilového kotouče používají například německé firmy, pro které každé 

zastavení výrobní linky znamená ztráty ve výrobě. Kotouč HSS je méně výkonný, ale má 

delší životnost. Tento druh kotouče lze znovu přebrousit, takže se může použít v průměru 

sedm krát, než se vymění za nový kus.  
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Tabulka 5.1: Pořizovací cena a životnost pily 

Počet 

použití 

Cena pil. 

kotouče HSS 

v Kč 

Životnost 

vyjádřená počtem 

řezů 

Cena pil. 

kotouče TNC 

v Kč 

Životnost 

vyjádřená počtem 

řezů 

1 3892 1000 9000 4000 

2 200 1000 9000 4000 

3 200 1000 9000 4000 

4 200 1000 9000 4000 

5 200 1000 9000 4000 

6 200 1000 9000 4000 

7 200 1000 9000 4000 

CELKEM 5092 7000 63000 28000 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Z tabulky 5.1 lze vypozorovat, že pilový kotouč TNC je srovnáván s pilovým 

kotoučem HSS na základě počtu použití (sedmi přebroušení) kotouče HSS.  Cena pilového 

kotouče HSS je 3892 Kč a cena pilového kotouče TNC činí 9000 Kč, ale má větší životnost. 

Životnost udává počet řezů kotouče. V posledním řádku Celkem je uvedeno, kolik činí 

celkové náklady na sedm použití kotouče HSS a kotouče TNC a jaká je jejich celková 

životnost.  

Následující srovnání nákladů pilových kotoučů ve vztahu k příspěvku na úhradu 

fixních nákladů je provedeno na základě konzultací s pracovníky podniku. 

Tabulka 5.2:Srovnání nákladovosti pilových kotoučů HSS a TNC 

 

Pilový kotouč  HSS Pilový kotouč TNC 

Náklady na dělení 1 ks (trubku) 5092/ 7000 = 0,72 63000/28000 = 2,25 

Dělící čas 1 ks trubky 3,06 1,19 

Počet zpracovaných kusů za 1 

hodinu 3600/3,06 = 1176 3600/1,188 = 3030 

Objem zpracovaných kusů v 

tunách 

(1176 x 0,5)/1000 = 

0,58 

(3030 x 0,5)/1000 = 

1,51 

Průměrný příspěvek na úhradu 

FC/t v Kč 6600 6600 

Celkové náklady na 1 hodinu v Kč 0,72 x 1176 = 856 2,25 x 3030 = 6818 

Celkový přínos na 1 hodinu v Kč 0,588 x 6600 = 3882 1,515 x 6600 = 10000 

Výsledný přínos v Kč 3882 – 856 =3026 10000 – 6818 = 3182 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce 5.2 je uvedeno srovnání nákladů pilových kotoučů HSS a TNC ve vztahu 

k příspěvku na úhradu fixních nákladů. Údaje pořizovacích nákladů a životnosti pilových 

kotoučů jsou uvedeny v tabulce 5.1 a dále použity pro výpočet v tabulce 5.2. Srovnávací 

základnou je počet použití vycházející z životnosti klasického pilového kotouče HSS, který 

lze maximálně 6 x přebrousit do vyřazení. 

K tomu, aby byl vypočten výsledný přínos vyplývající z příspěvku na úhradu fixních 

nákladů, je nutno nejprve zjistit následující skutečnosti (konkrétní výpočty jsou uvedeny 

v tabulce 5.2). 

Náklady na 1 kus (trubku) = celkové náklady / celkový počet řezů.  Náklady na 1 trubku u 

typu HSS činí 0, 72 Kč a u typu TNC 2, 25 Kč.  

Dělící čas u typu HSS činí 3,06 sekund a u typu TNC 1,19 sekund. Dělící čas 1 kusu trubky 

garantován dodavatelem pilových kotoučů a byl ověřen při technologických zkouškách.  

Počet podělených kusů za 1 hodinu dostaneme provedením následujícího výpočtu: 3600 / 

dělící čas 1 ks, kde 3600 udává počet sekund.  

Výsledek objemu podělených kusů v tunách zjistíme takto: (Počet podělených kusů trubek za 

hodinu x 0,5) /1000. Údaj 0,5 udává hmotnost trubky v kilogramech.  

Průměrný příspěvek na úhradu fixních nákladů zjišťuje podnik tímto způsobem: prodejní cena 

na 1 t – variabilní náklady na 1 t – vstupní náklady na materiál. Příspěvek na úhradu fixních 

nákladů činí u obou typů kotoučů 6600 Kč. Tento údaj mi byl poskytnut na základě sdělení 

podniku.  

Celkové náklady na hodinu byly zjištěny tak, že náklady na 1 kus se vynásobily počtem 

podělených kusů za hodinu. U pily typu HSS činí tyto náklady 856 Kč a u pily typu TNC 

6818 Kč. 

Celkový přínos za hodinu byl zjištěn vynásobením objemu vyrobených kusů v tunách 

s příspěvkem na úhradu fixních nákladů. U pilového kotouče tento přínos činí 3882 Kč a u 

pilového kotouče TNC 10000 Kč. 

Odečtením celkových nákladů na hodinu výroby od celkového přínosu za hodinu bylo 

zjištěno, že výsledný přínos je v případě pilového kotouče HSS 3026 Kč a kotouče TNC 3182 

Kč. Vypočtený přínos ze srovnání těchto dvou kotoučů je u typu TNC o 155 Kč vyšší. Na 

základě porovnávacího výpočtu je doporučeno používat kotouče TNC, dojde ke zvýšení 

efektivity (produktivity) procesu.  
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5.1.3 Návrh na zlepšení míry kvality 

Podle pozorování vybrané směny je míra kvality dělící linky 99,6 %. Míra kvality 

závisí na současném stavu stroje, který může se v jednotlivých dnech měnit. Proto doporučuji 

neustálý dohled pracovníka nad strojem a včasné podchycení a zamezení příčin chyb kvality. 

5.1.4 Návrh na zvýšení výkonnosti procesu 

Ke zvýšení výkonnosti dělení trubek doporučuji rozvíjet pracovní iniciativu a 

soutěživost pracovníků, aby se zvýšila produktivita práce a poskytnout zaměstnancům určitou 

motivaci (zejména finanční) podle dosažených výsledků. Navrhuji provádět týdenní a měsíční 

vyhodnocení směnových výkonů s vazbou na konkrétní pracovníky, realizovat veřejné 

jmenovité vyhodnocení. Toto hodnocení progresivně svázat s odměňováním pracovníků.  

Pokud chce podnik AMTP Karviná a. s. kvalitně a průběžně zlepšovat svoji 

výkonnost, navrhuji zavést automatické sbírání dat a vyhodnocování údajů o chování 

výrobního zařízení. Tímto způsobem lze zaznamenat všechny prostoje, jeho druh a délku.  

Elektronické zpracování získaných dat umožní analýzu příčin a jejich souvislostí. Operátor 

dělící linky bude tak včas upozorněn na vznik prostoje a může ihned zareagovat na vzniklou 

situaci. Zjištěná data mohou být okamžitě dostupná zainteresovaným lidem v podniku a lze je 

prezentovat ve formě přehledných tabulek, sestav a grafů (Světlík, 2003). Na trhu existuje 

spousta aplikací či produktů, které sledují a vyhodnocují efektivitu výrobního zařízení. Mezi 

nejvýznamnější můžeme zařadit Wonderware DT Analyst nebo Vorne XL. 

Světlík (2003) v časopise Automa uvádí, že Wonderware DT Analyst je softwarový 

systém pro podrobné sledování výkonnosti, prostojů a celkové efektivnosti výrobního 

zařízení. Tento produkt se skládá ze serverové aplikace a klientských aplikací. Serverová 

aplikace ukládá konfigurační údaje a historická data o prostojích do otevřené databáze 

Microsoft SQL Server. Editor Configuration Manager je určen k definování prostojů a jejich 

příčin a ke konfiguraci celého systému. Modul Logic Manager sbírá data z výrobního procesu 

pomocí komunikačního protokolu SuiteLink nebo OPC a sleduje stav výrobního zařízení.  

Podle podmínek, které byly definovány v editoru Configuration Manager vyhodnotí, zda 

došlo k prostoji nebo snížení výkonu zařízení. Klientská aplikace Event Monitor získává data 

o vzniku a zániku prostojů z modulu Logic Manager a zobrazuje je na monitoru operátora. 

Další klientská aplikace dtWeb slouží k tomu, aby byly tyto informace dostupné příslušným 

pracovníkům podniku. Tato aplikace zpřístupňuje reporty jeho uživatelům přímo v prohlížeči 
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MS Explorer. Přínosy použití systému DT Analyst, které uvádí Světlík (2003) v časopise 

Automa: 

 zvýšení efektivity výroby, 

 přesný sběr dat o prostojích, 

 sledování efektivity v reálném čase, 

 přesné určení skutečné příčiny prostojů, 

 odhalení skryté kapacity výroby, 

 optimalizace intervalů údržby, 

 podklady pro jednání s dodavateli výrobních zařízení a surovin. 

Dalším významným produktem, který byl uveden na webových stránkách World Class 

OEE (2002), je Vorne XL. Je to vysoce efektivní metoda automatického sbírání dat celkové 

efektivnosti zařízení. Provádí automatickou detekci prostojů včetně malých zastávek, všechny 

údaje uvádí ve vizuální podobě, což operátory motivuje k větší výkonnosti. Aplikace spočívá 

v instalaci senzorů, které zaznamenávají všechna potřebná data pro vyhodnocení ukazatele 

OEE. Není třeba instalovat žádný software, potřeba je pouze připojení na web. Umožňuje 

exportovat data do Excelu a vytváří výrobní zprávy ve Wordu. Na internetu je dostupná 90 

denní zkušební verze zdarma. Produkt XL je používán firmami jako Boeing, Bosch, General 

Electric, Goodyear, Kohler, Nestlé, Panasonic, Sony, Toyota a Whirlpool.  

Tabulka 5.3 uvádí jednotlivé modely Vorne XL a jejich pořizovací ceny v amerických 

dolarech. 

Tabulka 5.3: Ceny jednotlivých modelů Vorne XL 

Model Cena (základního modelu) v USD 

XL 400 1390 $ 

XL 600 2190 $ 

XL 800 3590 $ 

Zdroj: Vorne Visual Displays & Productivity Tools, (2002) 

Dále je nutné, aby podnik posoudil kompatibilitu s řídicím systémem firmy a tím i 

možnost využití těchto dat v centrální databázi. 
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Shrnutí 

Shrnutím všech uvedených návrhů na zlepšení procesu dělení trubek pro automobilový 

průmysl lze konstatovat, že zvýšení výrobní kapacity stroje a celkově zvýšení výkonnosti 

procesu nejvíce souvisí s lepší organizací práce na pracovišti a také s finančními možnostmi 

podniku. 

Za měsíc březen bylo naděleno na dělícím centru Rattunde 450 000 kusů. Na základě 

provedené analýzy a podaného návrhu na zlepšení - odstranění doby nejdůležitějších prostojů 

a obsluha linky dvěma pracovníky bylo docíleno závěru, že by se po této organizační změně 

nadělilo 750 000 kusů za měsíc. Porovnáním stávajícího stavu a nově navrženými opatřeními 

je možno konstatovat, že dojde k navýšení produkce o 300 000 kusů. Předpoklad navýšení 

kapacity je reálný, protože podnik uvažuje o koupi dalšího dělícího zařízení. 

5.2 Návrh na zlepšení výkonnosti procesu bonderizace 

V této podkapitole je předložen návrh na zlepšení procesu bonderizace. Jsou zde 

identifikována možná řešení problému a podán návrh na uplatnění a standardizaci nových 

řešení.   

5.2.1 Návrh na zvýšení efektivity bonderizačního procesu 

Analýzou procesu bonderizace bylo zjištěno, že problém se vyskytuje na vstupu do 

procesu a na výstupu z procesu. Pro zvýšení produktivity na vstupu do procesu navrhuji 

vynechání kroku 0, kdy operátor přesunuje trubky z palety do bonderizačního koše. Krok, kdy 

jsou trubky ukládány do palety, je součástí výstupu z procesu dělení trubek, proto bych 

doporučovala nadělené trubky na pracovišti dělící linky rovnou ukládat do bonderizačního 

koše. Transport nadělených trubek k bonderizační lince bude již přímo v máčecích 

(bonderizačních) koších. Ušetřením času, který zabírá 30 % času směny přesunu z palety do 

bonderizačního koše, zvýšíme produktivitu procesu na bonderizační lince. 

5.2.2 Návrh na zlepšení procesu bonderizace na výstupu 

Mnoho autorů odborných publikací tvrdí, že zlepšováním procesů zvýšíme prospěch a 

spokojenost zákazníka. Samotné heslo na jednom z provozů AMTP Karviná hlásá „Jediným 

měřítkem kvality je spokojenost zákazníka.“ Proto byl zvolen v průběhu diplomové práce 

následující postup: 

1) Bylo vyvoláno jednání se zákazníkem o akceptovatelných vadách. Jednotlivé vzorky vad 

trubek byly zákazníkovi doručeny a ten poté určil, které vady jsou přípustné a které při dalším 
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zpracování ve výrobě jsou nepřípustné. Současně se zaevidovaly vady, které byly zákazníkem 

již dříve reklamovány. 

2) Podle zákazníkem stanovených akceptovatelných a neakceptovatelných vad jsem zvolila 

jako metodu dokumentování fotografování, která je uvedena v příloze č. 11. Jednotlivé vady 

byly nafoceny a vytvořena dokumentaci s příslušnými fotkami a popisy jednotlivých vad. 

V této fotodokumentaci je uveden nad každou fotografií vady její charakter a v pravém 

horním rohu je barevně odlišeno, zda je přípustná či nepřípustná. Pokud je plocha v pravém 

horním rohu vyplněna červeně, znamená to, že tato vada není zákazníkem přípustná nebo byla 

již v minulosti zákazníkem reklamována. Zeleně vyplněné pole značí, že tato vada je 

zákazníkem akceptovatelná a nemá vliv při dalším zpracování materiálu. 

Návrhem na zlepšení procesu bonderizace na výstupu je vyvěšení každé fotografie 

vady z Fotodokumentace vad trubek ve formátu A4 na místě, kde kontrola tažených trubek 

probíhá a proškolení pracovníků, kteří kontrolu vad nabonderizovaných trubek provádějí.  

Vyhodnocení realizace opatření 

Některé z mých návrhů byly akceptovány a realizovány. V měsíci březnu proběhl 

postup bonderizace dle mého návrhu vynechání kroku 0 a umístěním fotografií vad na 

pracoviště. Podle podnikových výkazů je v následující tabulce uvedena hrubá produkce 

materiálu opatřeného povrchovou úpravou, čistá produkce a zmetky v kilogramech za měsíc 

březen. 

Tabulka 5.4: Produkce – březen 2012 

Měsíc Hrubá produkce v kg Čistá produkce v kg Zmetky v kg 

Březen 46134 44699 1232 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikové dokumentace 

Výtěžnost za měsíc březen vypočteme podle vzorce: 

           
                       

                       
          

Počet shodných jednotek udává čistá produkce a celkový počet jednotek udává hrubá 

produkce z tabulky 5.4. Údaje z tabulky 5.4 dosadíme do výše uvedeného vzorce pro 

výtěžnost materiálu. 
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Výtěžnost za měsíc březen po zavedení navrhovaných opatření se zvýšila regulací 

procesu z 83 % na 96,8 %. Z uvedeného výsledku výtěžnosti vyplývá, že se podařilo splnit cíl 

definovaného parametru výkonnosti ukazatele výtěžnosti materiálu, který byl stanoven na 95 

%.  
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu výkonnosti vybraných výrobních procesů 

– procesu dělení trubek a procesu bonderizace ve společnosti AMTP Karviná a. s. a podat 

návrh na zlepšení.   

V úvodu práce je uveden účel a cíl diplomové práce. Dále je charakterizován podnik 

AMTP Karviná a. s., kde bylo téma diplomové práce zpracováváno. V teoreticko-

metodologické části jsou podle odborné literatury definovány a vysvětleny základní pojmy 

tématu, popsány metody a principy zlepšování procesů a popsána metodika měření 

výkonnosti procesů. V  aplikačně-ověřovací části diplomové práce je provedena analýza, kde 

jsou aplikovány metody monitorování, měření, a postupy zlepšování výkonnosti na vybrané 

výrobní procesy. K provedení analýzy bylo potřeba porozumět sledovaným procesům na 

základě vlastního pozorování, podrobně prostudovat podnikovou dokumentaci a poskytnuté 

materiály a v neposlední řadě konzultovat postupy s pracovníky podniku.   

Prvním zkoumaným procesem je proces dělení trubek, kde původně nebyla plně 

využita výrobní kapacita stroje. V rámci tohoto procesu byla provedena časová studie, pomocí 

které byly odhaleny příčiny prostojů a následně Paretovou analýzou specifikovány životně 

důležité příčiny těchto prostojů. Poté byly zjištěny údaje o výkonnosti procesu a kvalitě 

výstupního produktu, z čehož byla vypočítána celková efektivita výrobního zařízení. 

Současně byl podán návod na provedení výpočtu ukazatele. Bylo zjištěno, že výsledek 

celkové efektivity výrobního zařízení je nejvíce ovlivněn mírou dostupnosti. 

Druhým zkoumaným procesem je proces bonderizace z důvodu nízké výtěžnosti 

materiálu a nízké efektivity (produktivity) procesu. V rámci tohoto procesu byla změřena 

výtěžnost za posledních šest měsíců a podnikem definována cílová žádoucí hodnota tohoto 

ukazatele. Proto byla provedena analýza příčin nízké výtěžnosti materiálu ze dvou hledisek. 

První hlediskem je analýza příčin prostojů v procesu, kde bylo zjištěno, že největší prostoj se 

vyskytuje na vstupu do procesu při překládání trubek z palety do bonderizačního koše 

zaviněný nedostatečnou organizací práce. Druhým hlediskem byla analýza kvality trubek na 

výstupu z procesu. Při tom bylo zjištěno, že není definován předpis, ve kterém by byly 

specifikovány přípustné vady. Posouzení výsledné kvality je tak subjektivní, což významně 

ovlivňuje výslednou výtěžnost procesu. 
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V závěru diplomové práce je navrženo zlepšení výkonnosti analyzovaných procesů. 

V rámci procesu dělení trubek je podán návrh na zvýšení míry dostupnosti dělící linky. 

Obsahem tohoto návrhu je zapojení operátora dělící linky do procesu zlepšování, provádění 

častější kontroly pracoviště, přidělení dalšího pracovníka s volnou kapacitou práce, zavedení 

lepší signalizace pro dodávku dalších trubek, lepší označení zákazu vstupu do zóny 

monitorované bezpečnostními senzory, vystřídání pracovníků v rámci hlukových přestávek 

s přihlédnutím k ochraně jejich zdraví. Dalším návrhem týkající se procesu dělení trubek je 

použití kvalitnějšího a výkonnějšího pilového kotouče, které by ovlivnilo výkonnost procesu. 

Návrhem na zlepšení míry kvality je neustálý dohled pracovníka nad strojem a s tím spojené 

včasné podchycení chyb kvality. V neposlední řadě je doporučeno ke zvýšení výkonnosti 

zvyšovat pracovní iniciativu a soutěživost pracovníků prováděním týdenního vyhodnocení a 

finančně zainteresovat pracovníky na výsledcích. K objektivizaci procesu by bylo vhodné 

využít automatické měření celkové efektivity výrobního zařízení pomocí webových aplikací.  

V rámci procesu bonderizace je navržena organizační změna s vyloučením překladu 

trubek z transportní palety do bonderizačního koše, překlad trubek je možno realizovat 

v rámci výstupu z dělící linky. Návrhem na zlepšení výtěžnosti je definice přípustnosti vad 

trubek akceptovatelných zákazníkem, zpracování názorné fotodokumentace těchto vad a 

proškolení pracovníků kontroly. 

Zjištěné skutečnosti a návrhy byly prezentovány pracovníkům společnosti.  Některé 

z předložených návrhů byly již v průběhu zpracování diplomové práce realizovány a přispěly 

ke zvýšení efektivity procesů a odstranění plýtvání. 
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