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ABSTRAKT  

Tématem této diplomové práce jsou předpoklady růstu produktivity práce v potravinářském 

výrobním závodě společnosti Opavia-Lu, s.r.o. Cílem práce je navrhnout, jakým způsobem 

lze dosáhnout zvýšení výkonnosti výrobních procesů za použití několika vybraných nástrojů. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vymezuje pojem produktivita, 

popisuje metody analýzy podniku a vyjmenovává a definuje některé z nástrojů pro zvýšení 

produktivity. 

Druhá, praktická část, charakterizuje a analyzuje závod Opavia-Lu, s.r.o., jeho výrobní linky a 

výrobkové portfolio. Práce dále ukazuje použití dvou metod z oblasti štíhlé výroby, které 

pravděpodobně zvýší výkonnost dvou různých procesů ve výrobě. Dále je zde popsán projekt, 

ve kterém je zvýšení produktivity práce dosaženo nahrazením dvou pracovních sil 

automatizovaným strojem.  

 

ABSTRACT 

The preconditions for labour productivity growth in the food manufacturing factory Opavia-

Lu, Ltd. is the topic of this diploma thesis. The purpose of the study is to suggest how to 

achieve increase of efficiency of production processes, using several selected instruments. 

The thesis consists of two parts. The theoretical one determines term productivity, it describes 

methods of analysis of company and it defines some of the tools for the productivity growth. 

Factory Opavia-Lu, Ltd. is characterised and analysed in the practical part of the thesis. The 

focus is on production lines and product range as well. The thesis further demonstrates 

utilization of two methods of lean manufacturing which are likely to improve the performance 

of two different production processes. It also presents a project where two labour forces are 

replaced by automated machine, what leads to increased productivity. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA                

produktivita práce, SWOT analýza, štíhlá výroba, SMED, Poka Yoke, výrobní linka,  
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Úvod 

Předmětem této diplomové práce jsou předpoklady růstu produktivity práce v potravinářském 

podniku.                                   

Produktivita je téma, kterému se věnuje každá společnost. Je jedním z faktorů, který rozděluje 

podniky na úspěšné a méně úspěšné. Jedná se tedy o faktor, který ovlivňuje pozici podniku ve 

vztahu ke konkurenci. Pro dosažení vyšší produktivity je důležité se věnovat a využívat 

moderní systémy řízení z oblasti štíhlé výroby a procesního managementu. Tyto systémy 

výrazně podporují efektivnější transformaci vstupu v požadovaný výstup, který může mít 

podobu hotových výrobků, nabízených služeb, ale také dílčích pracovních činností.     

Teoretická část diplomové práce definuje produktivitu a seznamuje s vybranými metodami a 

nástroji, které podporují zvýšení produktivity výrobních procesů.                           

Cílem této práce je navrhnout, jakým způsobem lze dosáhnout zvýšení výkonnosti výrobních 

procesů za použití několika vybraných metod a nástrojů manažerského rozhodování. Řešení 

této problematiky proběhne v potravinářském závodu Opavia-Lu s.r.o. Na základě analýzy 

aktuálního stavu na zvolené výrobní lince, jsou pro růst výkonnosti aplikovány metody 

z oblasti štíhlé výroby. Dále je zde popsán projekt, ve kterém je zvýšení produktivity práce 

dosaženo nahrazením dvou pracovních sil automatizovaným strojem. 
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I. Teoretická část  

1 Produktivita 

Cílem každého podniku by mělo byt neustálé zvyšování produktivity a s ním související 

zvyšování konkurenceschopnosti. Účinnost, s jakou jsou výrobní faktory využívány ve 

výrobě, se označuje jako jejich produktivita. Produktivita se týká všech podniků, výrobních i 

nevýrobních. Výrobou se rozumí transformace vstupů v užitečný výstup, kterými mohou být 

výrobky či služby [8].  

 

1.1 Definice pojmu produktivita  

Produktivita vyjadřuje, jak efektivně je využíván zdroj při vytváření produktu.                     

Obecné vyjádření produktivity je poměr mezi výstupem z procesu a vstupem potřebných 

zdrojů do procesů. Výstup je vyjádřen v měrných jednotkách (kusy, kg, litry) nebo 

v peněžních jednotkách. Vstup vyjadřuje produktivitu, která se vypočítává (stroje, práce, 

kapitálu, materiálu) [1].  

Obecný vzorec pro výpočet produktivity [1]:               
vstup

výstup
oduktivita =Pr                                                    

1.2 Druhy produktivity a metodika výpočtu 

Rozdělení produktivity a metody výpočtu podle I. Mašína [1]: 

Parciální produktivita – PP 

 

 

Parciální produktivita je základní mírou, kterou se poměřuje produktivita každého zdroje 

individuálně.  

Index produktivity - IP 

 

 

Index produktivity je ukazatel, který uvádí míru zvýšení, anebo také zhoršení produktivity. 

                                 IP =    
   Aktuální produktivita 

     standard produktivity 
x 100[%] 

                                 PP =    
   celkový měřitelný výstup 

     1 třída měřitelného vstupu 
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Celková produktivita - TP 

 

 

Totální produktivita je poměr celkových výstupů z procesu vůči všem spotřebovaným 

zdrojům. TP je vhodné počítat na podnikové úrovni. Jedná se o nejefektivnější míru 

produktivity v případě, kdy je využívána společně s finančními výpočty a parciálními 

produktivitami [8]. 

Z knihy Procesný manažment v praxi manažera od autora J. Závadského uvádím další možné 

výpočty produktivity [6]. 

Produktivita zaměstnance = počet výstupu z činností / počet pracovních hodin zaměstnance 

Produktivita zařízení = počet výstupu ze zařízení / počet pracovních hodin zařízení 

Produktivita činností = výstup z činností / vstup do činností  

Produktivita procesů = výstup z procesů / vstup do procesů  

 

1.3 Faktory ovlivňující produktivitu práce 

Produktivita je přímo i nepřímo ovlivňována celým spektrem faktorů uvnitř a v okolí podniku. 

Mezi tyto faktory se řadí [1]: 

• kvalita strojního zařízení 

• využívání kapitálu 

• pracovní postupy a metody 

• úroveň schopností pracovní síly 

• systém hodnocení a odměňování 

• úroveň metod průmyslového inženýrství 

• stav infrastruktury (silnice, telekomunikační síť, informační síť) 

• systém ekonomického řízení a stav národního hospodářství 

                                 TP =    
   celkový měřitelný výstup 

     celkové měřitelný vstup 
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Faktory ovlivňující produktivitu se mohou také dělit podle fyzikální a psychologické povahy. 

Mezi fyzikální patří technologické a materiálové aspekty procesů, využívání času výroby a 

využívání kapitálu. Psychologickými faktory se rozumí modely chování zaměstnanců, kteří 

mají nemalý podíl na ovlivňování produktivity práce [1].  

 

2 Metody pro analýzu podniku a okolí 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje analýzu silných a slabých stránek podniku, zároveň analýzu 

případných možností a hrozeb pro podnik.                            

Cílem metody je identifikovat do jaké míry je strategie firmy schopna se vyrovnat se 

změnami, které nastávají v jeho okolí. 

SWOT matice se skládá ze čtyř základních bodů, jak je znázorněno na obrázku č. 1. Další 

modifikovaná matice na obrázku č. 2. znázorňuje různou strategii, jež může podnik vést pro 

dosažení svých cílů. 

Analýza OT vyjadřuje analýzu příležitostí a hrozeb, přicházející z vnějšího prostředí podniku. 

A to z mikroprostředí a makroprostředí. Mezi makroprostředí se řadí ekonomické, 

technologické, sociálně-kulturní a politicko-právní faktory. Mikroprostředí zahrnuje 

zákazníky, dodavatele, konkurence a odběratele.               

Dalším krokem následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí podniku. Jeho cíle, 

firemní kultury, organizační struktury, kvality managementu, procedury, materiálního 

prostředí, mezilidských vztahů.                      

Silné a slabé stránky se určují za pomocí hodnotících systémů a vnitropodnikových analýz.  

Význam slova SWOT [20]: 

S – Strenghts : přednosti, silné stránky podniku 

W – Weaknesses : nedostatky, slabé stránky 

O – Opportunities : příležitosti 

T – Threats : hrozby 
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Obr. 1: SWOT matice                     

Zdroj: http://www.nuwave-tech.com/it-project-blog/bid/50261/Project-Analysis-Tool-The-

SWOT-Chart 

 

 

 

Obr. 2: SWOT matice_2                     

Zdroj: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/SWOT_anal%C3%BDza 

 

   O 

   T 

   W    S 
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2.2 SLEPTE – analýza okolí 

SLEPTE je zkratka pro analýzu makroekonomického vnějšího prostředí podniků. Touto 

analýzou je možné identifikovat klíčové trendy a vlivy, které mají více i méně zásadní vliv na 

samotný podnik a vnější prostředí podniku. To znamená, jaké vlivy budou působit na různé 

organizace a jak se tyto vlivy budou odlišovat.        

Zkratka vznikla z počátečních anglických písmen, kde se každé slovo věnuje jiné oblasti [15]. 

S – Sociální oblast                            

L – Legislativní oblast                                

E – Ekonomická oblast                                                           

P – Politicko – právní oblast                                                                             

T – Technologická oblast                                   

E – Ekologická oblast  

 

2.3 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Pro použití tohoto modelu musí nastat předpoklad, že strategická pozice podniku působící na 

určitém trhu je dána působením pěti faktorů, jimiž jsou [19]:  

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Vyjednávací síla zákazníků 

• Hrozba substitutu 

• Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

• Rivalita podniku působící v určitém odvětví 

Porterův pětifaktorový model je určen k identifikaci příležitostí a hrozeb a možností eliminaci 

těchto hrozeb. Analýza probíhá na odhadu velikostí působení sil, již výše zmiňovaných 

faktorů [19]. 
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3 Metody a nástroje zajišťující růst produktivity práce 

 

3.1 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba pochází z firmy Toyota, kde vznikla v 50-60 letech 20. století jako alternativa k 

hromadné výrobě v prostředí, které vyžadovalo vysokou úroveň flexibility. Zakladateli této 

metodiky jsou Taichi Ohno a Shingeo Shingo. V minulosti se využíval fordismus, jehož 

filosofií bylo "jeden pracovník – jeden stroj", jeden úkon. Koncepce štíhlé výroby zavedla 

revoluční změnu "jeden pracovník – více strojů", více úkonů a procesů. Tato filosofie se 

zásadně lišila od řešení hromadné výroby, pomohla zvýšit produktivitu dvakrát až třikrát, a 

naznačila naprosto jinou cestu budoucího vývoje [5].                          

I přesto, že byla štíhlá výroba vyvinuta v automobilovém průmyslu, začala se využívat i 

v jiných průmyslových sférách. A v dnešní době je nedílnou součástí většiny podniků.  

 

3.2 Kaizen 

Japonské slovo kaizen znamená změna k lepšímu. Jedná se o další metodu sloužící 

k postupnému zlepšování, do kterého jsou zapojeni všichni pracovníci včetně dělníků a 

manažerů. Základními principy této metody zlepšování patří osobní disciplína, vysoká 

morálka pracovníků, týmová práce, zlepšovací návrhy, které povětšinou pocházejí ze 

zkušeností pracovníků ve výrobě, a kroužky kvality. Kroužky kvality jsou malé skupiny lidí, 

kteří se pravidelně setkávají a řeší případné problémy, diskutují a navrhují určité zlepšení. 

 

3.2.1 Kaizen workshop 

Jedná se o skupinu lidí, kteří se scházejí za účelem řešení konkrétního problému. Po vyřešení 

stanoveného cíle se většinou toto seskupení lidí rozpouští. Tato skupina má svého lídra, 

kterému se říká moderátor, který celý proces workshopu řídí. Cílem workshopu je generování 

nápadů, které probíhá po dobu max. dvou hodin formou brainstormingu1. Z těchto nápadů 

jsou vybrány ty nejlepší a jsou dále řešeny. V konečné fázi je vytvořen a prezentován návrh 

na vyřešení daného cíle, pro který byl workshop sestaven [2].     

     

                                                      
1 Brainstorming – bouře mozku. Diskuze, při které jsou generovány nápady. 
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3.3 JIT 

JIT – Just In Time, neboli také v českém překladu „právě včas“, je filosofie řízení, která byla 

vytvořena v sedmdesátých letech v Japonsku.  Jak již samotný název napovídá, jedná se o 

řízení, kdy by vše mělo být ve správnou dobu na správném místě. Základní ideou JIT je 

výroba pouze nezbytných položek v potřebné kvalitě, v nezbytném množství, a v nejpozději 

přístupných časech. JIT je orientován na eliminaci pěti základních druhů ztrát, plynoucí 

z nadprodukce, čekání, dopravy, udržování zásob a nekvalitní výroby [19].  

Při zavádění řízení metodou JIT jsou nutné určité předpoklady, které podporují implementaci 

JIT. Mezi ně patří plné využití zdrojů, prohloubení vztahu a lepší komunikace s dodavateli a 

odběrateli, zajištění přepravy spolehlivým a přesným přepravcem, snížení skladových zásob, 

aktivní účast pracovníků, spolehlivé výrobní zařízení a v neposlední řadě totální řízení 

jakostí.2 

Při využití metody řízení JIT se mohou dostavit tyto přínosy [19]. 

• Redukce zásob a rozpracované výroby 

• Redukce výrobních a skladovacích prostor 

• Vyšší využití výrobních zdrojů a s ním související vyšší produktivita 

• Jednodušší řízení a snížení režijních nákladů 

• Zvýšená kvalita výrobku  

 

3.4 TPM 

TPM3 (Total Productive Maintenance) je moderní systém řízení údržby. Cílem metody TPM 

je maximální efektivita strojních zařízení během jejich životnosti. Koncepce TPM zahrnuje 

správné provozování strojního zařízení, snížení prostojů a ztrát vzniklých při opotřebení 

strojního zařízení a jeho součástí, a ztráty vzniklé nesprávným udržováním. TPM je nejvyšší 

úroveň údržby do kterého jsou zapojeni včetně údržbářů také zaměstnanci, kteří se podílejí 

svými znalostmi na provozování a udržování strojních zařízení [2]. 

                                                      
2 Totalni řízení jakostí - TQM 

3 TPM – totálně produktivní údržba 
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Činnosti, eliminující vznik nečekaných prostojů na strojním zařízení [2]: 

• Včasná diagnostika nedostatku na strojním zařízení  

• Používání optimálních podmínek pro pracovní činnost pracovníků 

• Dodržování předepsaných pracovních podmínek 

• Odstraňování konstrukčních nedostatků na strojním zařízení 

• Zdokonalování schopností pracovníka v oblasti obsluhy a údržby  

 

3.5 SMED 

SMED – single minute exchange of die, vyjadřuje přestavbu mezi změnami sortimentu 

výroby. SMED je založený na týmové spolupráci a zlepšování, kdy cílem je snižování času 

přestavby. Přestavby jsou nevýrobní bloky, které nepřinášejí užitek, a proto je snaha tyto 

nevýrobní bloky zkracovat. Výroba v dnešní době povětšinou probíhá na přání zákazníka, kdy 

je nutné pružně reagovat na objednávky. Výrobní bloky se zmenšují a naopak se zvyšuje 

počet přestaveb. SMED je metoda, která tyto přestavby analyzuje a snaží se je zkrátit při 

zachování kvality přejezdu.   

Při využití metody SMED u zkracování přestaveb se využívají pojmy interní a externí 

činnosti, které jsou znázorněny na obrázku č. 3. Interní činnosti jsou takové činnosti, které 

jsou prováděny v době, kdy probíhá samotná přestavba. Externí činnosti jsou naopak činnosti, 

které lze provádět v době, kdy probíhá výroba. Je to tzv. před příprava před samotnou 

přestavbou. 

Během přestavby se setkáme s pojmem plýtvání. Jedná se o činnost, která nepřináší během 

přestavby žádnou hodnotu a je nutné ji eliminovat [2]. 

Čtyři hlavní druhy plýtvání časem při přestavbě [1]: 

• Plýtvání při přípravě na výměnu – hledání nástrojů, kontrola pracovních postupů 

• Plýtvání při montáži a demontáži – povolování, utahování šroubů a závitů 

• Plýtvání při doseřizování a zkouškách – opakované pohyby, plýtvání materiálem 

• Plýtvání při čekání na zahájení výroby – čekání již seřízeného stroje na možnost  

           vyrábět 
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Obr. 3: SMED                                                                   

Zdroj: http://www.volko.cz/co-je-to-smed 

 

3.6 5S 

Pojem 5S představuje pět kroků dobrého hospodaření označené japonskými jmény. Je to 

souhrn základních kroků vedoucích k eliminaci plýtvání. Mezi typické přínosy plynoucí z 

aplikace metody patří především úspora pracovního prostoru o 20 - 40%, snížení zásob na 

pracovišti o 80%, zlepšení kvality o 10 - 20%, zkrácení času na hledání o 30%, zkrácení 

montážních  operací o 10% a v neposlední řadě výrazné zlepšení podnikové kultury [3]. 

Koncept 5S má velkou schopnost vytvářet disciplínu mezi pracovníky. Metoda neslouží jen 

k ukládání pomůcek a různých věcí na svá místa, aby nedocházelo ke zbytečnému hledání, ale 

vypěstuje v zaměstnanci chápání pro vizuální řízení. Použitím barevného kódování, obrysů 

nástrojů, znaků a šipek může usnadnit organizaci celého procesu. V tomto vizuálním systému 

je každá odchylka na první pohled viditelná [5]. 

Definice jednotlivých kroků S [3]:  

1. Seiri (Roztřídit) - Zahrnuje klasifikaci všech položek na pracovišti do dvou kategorií, na 

nezbytné a zbytečné. Zbytečné objekty jsou odstraněny, uvolňují místo a zvyšuje se tak 

pružnost využití prostoru na pracovišti. 

2. Seiton (Srovnat)  - Po roztřídění je nutné tyto objekty srovnat, aby nedocházelo ke 

zbytečnému hledání a plýtvání časem. 

3. Seiso (Vyčistit)  -   Znamená vyčistit pracoviště, které zahrnuje stroje, nástroje, podlahu a 

také zdi. Ve znečištěném pracovním prostoru může dojít poruchám strojních zařízení vlivem 
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prachu a různých nečistot. Čisté prostředí dává také prostor k včasné identifikaci případných 

problémů, poruch (vytékající olej lépe vidět na čisté podlaze). 

4. Seiketsu (Systematizovat) – Znamená plnit každodenně svoje závazky  vůči metodě 5S. 

5. Shitsuke (Standardizovat) – Je poslední krok úspěšného zvládnutí metody 5S, který 

znamená sebedisciplínu. V tomto posledním kroku by měl  management zavést standardy a 

kontrolu pro každý z pěti kroků.  

 

3.7 Týmová práce 

Týmová práce je podle autora knihy Štíhlý a inovativní podnik, Jana Košturiaka [2], jedinou 

cestou k tomu, aby organizace dokázala reagovat rychle na požadavky zákazníka, a na změny 

na trhu.   

Týmová práce je kloubícím prvkem při zavádění metod pro zlepšování podnikových procesů. 

Důvody vedoucí k zavádění týmu [2]: 

• Nedostatečná komunikace mezi lidmi a skupinami v podniku 

• Nutnost změny návyků a názorů zaměstnanců 

• Různorodá povaha a schopnosti lidí, které jsou důležité pro budování týmu 

• Začlenění pracovníků, kteří přinesou pro daný cíl užitek 

• Týmy přinášejí lidem vyšší uspokojení z práce 

 

3.8 Vizuální management 

Vizuální pracoviště je takové pracoviště, které je řízené, uspořádané a organizované. 

Jednotlivé procesy jsou popsány a jasně definovány. Na obrázku č. 4. je znázorněn koncept 

vizuálního pracoviště, kde k dosažení autonomního pracoviště je potřeba 5S, vizuální 

standardy, vizuální řízení a vizuální ukazatelé. Vizuální management zabraňuje vzniku určité 

formy plýtvání v podobě hledání, nepořádku, zbytečné zásoby [21]. 

 

 



20 

 

Mezi vizuální prvky se řadí: 

• Technologické postupy 

• Mazací plány 

• Standardy úklidu a postupu čištění 

• Standardy pracovních postupů 

• Podlahové značení 

• Obrázkové značení výrobních postupů 

 Vizuální management si klade za cíl:  

• Motivovat zaměstnance 

• Učit zaměstnance  

• Informovat zaměstnance o pracovní činnosti 

• Řídit pracovní činnost 

 

 

Obr. 4: Koncept vizuálního pracoviště                                               

Zdroj: http://e-api.cz/article/69650.vizualni-management/ 

 



21 

 

3.9 PDCA 

PDCA je model kontinuálního zlepšování, jehož autorem je Edwards Deming.              

Cílem modelu PDCA je systematické řešení problému a dosahování neustálého zlepšování, za 

použití čtyř základních kroků, který je znázorněn na obrázku č. 5.                        

PDCA je zkratkou pro anglická slova [17]:  

• Plan – naplánuj zlepšení 

• Do – dělej, realizuj záměr 

• Check – zhodnoť výsledky a zkontroluj, zda bylo dosaženo požadovaných záměrů 

• Act – úprav, proveď korekci k dosažení požadovaných záměrů 

 

 

 

                          

 

Obr. 5: Cyklus zlepšování PDCA                                               

Zdroj:http://www.dhm.mhn.de/ww/en/pub/dhm/kliniken_und_institute/laboratoriumsmedizin/

qualitaetsmanagement.htm 
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3.10 POKA YOKE 

Poka Yoke je nízkonákladová metoda, zabraňující vzniku vad. Ve volném překladu do 

českého jazyka znamená Poka Yoke „blbuvzdornost“. Zakladatelem této nízkonákladové a 

efektivní metody je Shigeo Shingo4. Tato účinná a jednoduchá metoda slouží k redukci 

neúmyslných chyb způsobené lidskou činností. Princip metody spočívá ve vytvoření 

pomocných prvků zabraňující nesprávný způsob použití. A to znamená, při některých 

aplikacích této metody, použití jen jediným možným správným způsobem [18]. Příkladem 

může být použití zástrčky, různé konektory, dorazy, vodící kolíky atd. 

Při využití metody se očekávají přínosy v podobě zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů, 

snížení požadavků na zručnost, snížení možných ztrát, zlepšení přístupu obsluhy, a zlepšená 

kvalita výrobku.  

Poka Yoke má tři základní funkce [1]:  

• Zastavení stroje nebo procesů 

• Kontrola 

• Varovné signály  
 

3.11 Motivování zaměstnanců 

Motivace je důležitý pojem pro každý podnik, jelikož podnik vytvářejí zaměstnanci, kteří 

pracují za určitým cílem. Motivace usměrňuje chování a jednání pro dosažení určitého cíle. 

Motivace je výsledkem motivačního procesu, který je způsoben čtyřmi faktory. Tyto faktory 

jsou navzájem propojeny sítí specifických vztahů. Mezi tyto faktory patří síla podnětů, vlastní 

účinnost, časová perspektiva a emoční inteligence.  

Mezi základní způsoby motivování zaměstnanců patří bezesporu finanční ohodnocení, 

zaměstnanecké benefity. Dalšími motivačními prvky mohou být pracovní kolektiv, pracovní 

prostředí, pracovní náplň a s ním související uspokojení z vykonané práce [22]. 

Vnější motivace – Jedná se o krátkodobou motivaci, která není pro danou osobu přirozená a 

 musí se obnovovat.  

Vnitřní motivace -Dlouhodobá motivace, která je vrozená, nebo vytvořena vnějším podnětem.

 Zaměstnanci s vnitřní motivací jsou iniciativní a pro podnik důležití. 

                                                      
4 Shigeo Shingo – zakladatel systému TPS (Toyota production systém) ve firmě Toyota. 
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II. Praktická část 

 

4 Profil společnosti Opavia – Lu s.r.o. 
 

Společnost Opavia–Lu s.r.o. s továrnou v Opavě vznikla 1. ledna 1999 jako jedna 

z nástupnických organizací bývalé společnosti Čokoládovny, a. s. Od roku 2007 je Opavia-Lu 

s.r.o. součástí potravinářské nadnárodní společnosti Kraft Foods. Společnost je největším 

výrobcem sušenkového a trvanlivého pečiva ve střední a východní Evropě. Výrobky Opavia 

patří na českém trhu mezi nejznámější sušenkové a oplatkové výrobky a pro svoji historii a 

kvalitu se výrobky těší velké oblibě. 

Na obrázku č. 6 je znázorněná letecká fotografie nové moderní továrny Opavie-Lu s.r.o. 

s přístupovými trasami.  

 

 

 

 

Obr. 6: Továrna Opavia-Lu s.r.o. ve Vávrovicích                  

Zdroj: Interní zdroj podniku 
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4.1 Technicko - ekonomická charakteristika společnosti Opavia-Lu s.r.o. 

Opavia-Lu s.r.o. je moderní továrna, využívající moderní metody řízení a zavádějící prvky 

štíhlé výroby. V dnešní době se v rámci společnosti Kraft Foods, jejíž součástí je Opavia-Lu 

s.r.o., začíná zavádět koncept six sigma5 s modifikací na tři sigma. Tento koncept se zavádí za 

účelem snížení množství zmetků.  

Produkty společnosti se prodávají jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Veškeré 

marketingové, prodejní a logistické aktivity jsou zajišťovány společností Kraft Foods CR 

s.r.o. Tyto prodejní činnosti jsou prováděny v rámci intercompany, kdy jsou produkty 

společnosti Opavia-Lu s.r.o. distribuovány obchodním partnerům Kraft Foods.                   

Mezi odběratele patří velkoobchodní a maloobchodní sítě, zahrnující Kaufland, Billa, Lidl, 

Makro, Globus, Tesco, Hruška, Coop a další [13]. 

Rozdělení některých základních dodavatelů: 

Obalové materiály  

kartóny, fólie, štítky –  Model obaly, a.s.      

 Smurfit Kappa Group     

 Chemosvit folie, a.s. 

Základní suroviny 

 čokoláda, čokoládová poleva -  Barry Callebaut      

  Carla s.r.o.       

  Figaro Bratislava, a.s.                                                    

    mouka -  mlýn Herber spol s.r.o.     

  mlýn Perner Svijany spol s.r.o.     

           sůl -  Azelis Slovakia, s. r. o     

        cukr – Cukrovary a lihovary TTD, a. s. 

Podnik zaměstnává na 100 fixních zaměstnanců na údržbě, v sekci energobloku, expedici, 

skladu surovin, skladu technických materiálů, laboratořích a správní činnosti. Výrobních 

operátorů (zaměstnanci ve výrobě) je 450, kteří jsou doplňování o brigádní zaměstnance 

v době vyšších požadavků na výrobu. Brigádní zaměstnanci jsou zabezpečování 

outsourcingovou společností Work Service Czech, s.r.o. na požadavek společnosti Opavia-Lu 

s.r.o.      

                                                      
5 Metoda k identifikaci a odstranění příčin vzniku defektu a zmetků. 
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Konkurencí pro společnost jsou převážně velké společnosti vyrábějící trvanlivé sušenkové 

pečivo a oplatky. Mezi největší konkurenční společnosti patří nadnárodní společnosti Nestle a 

Ferrero a dále malá slovenská firma Sedita, vyrábějící sušenkové pečivo.  

 

4.2 Historie společnosti 

1840 - Je považován za rok založení firmy „Theodor Fiedor s.r.o.“ v Opavě. Firmu založil se   

svojí manželkou Amálií. Oplatky se vyráběly pečením nad ohněm v železných                

kleštích. 

1880 - Zavedení továrenské výroby. 

1901 - Byla zahájena stavba továrny v centru Opavy. 

1925 - Z důvodu velkého odbytu a úspěchu došlo k přistavění dalších výrobních prostor. 

1945 – Byl majetek podniku zkonfiskován, zavedení národní správy. 

60. léta – Docházelo k obměně strojního zařízení za modernější, výkonnější techniku.  

1963 - Průběh této modernizace byl narušen rozsáhlým požárem, který měl katastrofální 

důsledky na existenci závodu. Po 3 měsíční odstávce byly následky odstraněny a opět 

se začalo vyrábět. 

1974 - Podnik byl zařazen do společnosti čokoládovny, Praha. Druhá fáze modernizace. 

1992 – Privatizace společnosti. 

1995 – Představenstvo Čokoládoven, a.s. Praha rozhodlo o výstavbě nového závodu. 

3. 6. 1996 - Byla zahájena výstavba moderní továrny v Opavě- Vávrovicích.  

Záři 1999 – Proběhlo slavnostní otevření nového závodu. Celkové investiční náklady dosáhly 

1,2 mld. Kč. V té době už vyrábělo v závodě sedm výrobních linek. 

1999 - Podnik se stal součástí Skupiny Danone.       

 Od 1. Ledna 1999 společnost užívá jméno Opavia-Lu, a.s. 

2007 - Opavia-lu, s.r.o. se stává součástí nadnárodní společností Kraft Foods. 
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4.3 Výrobní linky a výrobní portfolio 

V Opavii, továrně v Opavě-Vávrovicích se vyrábí sušenkové a trvanlivé pečivo. Výrobní hala 

je rozdělená do dvou základních částí. První část představují výrobní linky vyrábějící 

sušenkové pečivo a druhá část vyrábí oplatkové pečivo. Toto rozdělení, včetně výrobního 

portfolia, je znázorněno v tabulce č. 1, kde jsou uvedené pouze české názvy výrobku . 

Většina těchto výrobků se vyrábí s různými druhy příchutí, které tak dále rozšiřují výrobkové 

portfolio. V závodě se v dnešní době vyrábí na 250 SKU6. 

Na obrázku č. 7 jsou zachyceny výrobky z linky APV a WP1 

 

 

                          

Obr. 7: Výrobky z Opavie                    

Zdroj: Interní zdroj podniku 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 SKU – Stock keeping unit – jedná se o číslo, nebo kód používaný k identifikaci výrobku. 
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Tabulka 1: Rozdělení výrobních linek a portfolio výroby                     

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

                         

 

 

SUŠENKOVÁ ZÓNA 

Výrobní linka Portfolio výrobku 

PIŠKOTY Piškoty 

APV Disko, Bebe 

VUURSLAG Belvita (Bebe dobré ráno), Prince 

WP1 Polomáčené, Bebe Club, Věnečky 

WP2 Diskito 

IMAFORNI Diskito 

OPLATKOVÁ ZÓNA 

HAAS Zlaté oplatky 

HBSO Florenta, Kolonáda Premium 

HBSL Předvýroba korpusu pro fidorky, 

Kolonáda, Dukla, Florenta 

BINDLER Fidorky 

CHAMP Crispello 
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4.4 SWOT analýza podniku 

SWOT analýza, která představuje analýzu silných a slabých stránek, analýzu příležitostí a 

hrozeb, je uvedena na obrázku č. 8. Jsou zde uvedené významné faktory pro tvorbu této 

analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: SWOT analýza podniku                    

Zdroj: Vlastní tvorba 
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29 

 

V podniku převládají silné stránky, z čehož lze usoudit, že se jedná o silný podnik, který se 

snaží jít s dobou. Zavádí moderní metody řízení výroby, provádí modernizaci strojních 

zařízení a nahrazování lidské pracovní síly mechanizovanou strojní výrobou. V závodě jsou 

uplatňovány certifikáty ISO 9001:2008 – systémy managementu kvality, ISO 22000:2005 – 

systémy managementu bezpečnosti potravin, ISO 14001:2004 – systém environmentálního 

managementu, ISO 18001:2007 – systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci [23]. Opavia-Lu s.r.o. je nízkonákladový, poměrně nový závod s dostatkem prostoru pro 

další růst a výstavbu nových výrobních linek. Příležitost pro podnik je v jeho výrobní 

kapacitě, která nedosahuje maxima, a je možné v době vyšších požadavků na výrobu navýšit 

objem výroby.  

Mezi slabé stránky bych zařadil velkou fluktuaci brigádních zaměstnanců, kteří jsou 

zajišťováni outsourcingovou společností Work Service Czech, s.r.o. Tyto nové zaměstnance 

je nutné stále zaučovat. Další slabé místo je nízká flexibilita v obalové zóně, což umožňuje 

výrobu pouze omezeného počtu formátu výrobku. Zákazník si přeje určitý formát výrobku, 

který není podnik schopen vyrobit z důvodu nedostatečné flexibility strojního zařízení.  

Hrozbou pro podnik je neustálé zdražování vstupních surovin, kdy se toto zdražení projeví 

na cenách výrobků a může nastat pokles poptávky.          

 

5 Metody použité v aplikační části          

V teoretické části byly uvedeny některé nástroje a metody, které mohou zvýšit výkonnost 

výrobních linek, respektive produktivitu celého podniku. V praktické části, budou aplikovány 

dvě metody z oblasti štíhlé výroby, které budu aplikovat v prostředí potravinářského závodu 

Opavia-Lu s.r.o. Jedná se o metodu SMED, kterou použiji při přestavbě balících strojů s cílem 

najít řešení, jak tuto přestavbu zkrátit. Druhou metodou je použití Poka Yoke, která zlepší 

výrobní proces v určitém úseku a zabrání možnému vzniku chyb lidského faktoru.  

 

 



30 

 

5.1 Opatření k omezení časové ztráty ve výrobním procesu 

V této části bych se chtěl zmínit o možnosti použití systému Poka Yoka na lince Champ. 

Linka Champ patří mezi oplatkové výrobní linky, která je poměrně nová. Vyrábí se zde nový 

výrobek s názvem Crispello, který není zatím české veřejnosti znám.    

Systém Poka Yoke je v závodě hojně využívaný. Nejčastěji se objevuje v podobě využívání 

vodítek, používaní alarmů, používání koncových dorazů a spínačů a ve formě kontrolních 

záznamů.  

Charakteristika problému 

1. Během přechodu z jednoho pásového dopravníku na druhý pásový dopravník dochází 

k mírnému vybočení najíždějících oplatkových plátů (polotovar určený k dalšímu 

zpracování). Toto mírné vybočení někdy způsobí blokaci plátů na pásech a při 

pozdním zjištění dochází k ucpání pásového dopravníku. Operátor výroby toto ucpání 

pásu zjistí až s odstupem cca dvou minut. Během té doby dochází k materiálové a 

časové ztrátě. Materiálovou ztrátou se rozumí ztráta oplatkových plátů, které jsou 

poškozené a nepoužitelné pro další výrobní proces. Časová ztráta se pohybuje 

v rozsahu cca 10 minut z důvodu odstraňování a čištění zablokovaného pásového 

dopravníku. 

2. Pro zapínání dvou pásových dopravníků je zapotřebí zapnout dva spínače. Tyto 

spínače je nutné zapnout v pořadí, tak aby se nejdříve začal pohybovat druhý pásový 

dopravník ve směru výroby. Při opačném pořadí zapínání dojde ke spuštění prvního 

pásového dopravníku, který posouvá pláty na druhý pásový dopravník, jenž ale pořád 

stojí. Během okamžiku dojde k vybočení oplatkových plátů, jejich zablokování 

a nahromadění na přechodu pásových dopravníků. Opět vznikne časová a materiálová 

ztráta. 

Návrh na použití Poka Yoke 

1. Pro eliminaci vzniku ucpání pásového dopravníku navrhuji použít čidlo, které by 

detekovalo pohyb plátů na pásovém dopravníku. Při zjištění, že se plát na dopravníku 

nepohybuje je nutno přistoupit k další fázi Poka Yoke. Jedná se o automatické, 

okamžité vypnutí pásového dopravníku a zastavení celého výrobního procesu v této 

oblasti. Další fáze je nahlášení vzniku tohoto problému výrobnímu operátorovi 
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v podobě výstražných světel či sirén. V poslední fázi dojde k vyjmutí zablokovaného 

plátu výrobním operátorem.  

2. K tomuto bodu a problematice č. 2 navrhuji použít tzv. hard systém Poka Yoke, který 

zcela eliminuje možnost chyby lidského faktoru. Místo dvou spínačů na zapínání 

pásových dopravníků navrhuji použít jediný spínač, který spustí tyto pásové 

dopravníky současně. Nemůže tak dojit k případnému omylu výrobního operátora a 

vzniku materiálových a časových ztrát.  

Při aplikaci systému Poka Yoke očekávám rychlou reakci při zablokování pásového 

dopravníku a také bezchybnost lidského faktoru při zapínání pásových dopravníků. Díky 

tomuto systému se eliminuje na tomto úseku prostoj a materiálový odpad.   

 

5.2 Snížení času přestavby výrobní linky 

Ve většině průmyslových podniků dochází k výrobě více druhů výrobků na jednom strojním 

zařízení, které je nutno přestavovat. Tyto přestavby jsou nevýrobního charakteru a pro podnik 

nepřináší užitek a proto je snaha tyto přestavby zkracovat. Pro zvýšení konkurenceschopnosti 

podniku se společnosti snaží vyjít vstříc požadavkům zákazníka, který si žádá široký 

sortiment výrobků v malých výrobních dávkách. Zvyšující se počet těchto malých výrobních 

dávek zvyšuje počet přestaveb. A proto je cílem k úspěchu zkracování těchto přestaveb. Pro 

zkracování přestaveb se využívá metoda SMED.  

Mezi možnosti urychlující a zjednodušující přestavbu patří mimo externí a interní činnosti, 

také návrhy na technickou úpravu a reorganizaci práce během přejezdů. Možné technické 

úpravy a organizační požadavky jsou zobrazeny v tabulce č. 2.  
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ZLEPŠENÍ PŘEJZDŮ 

OGANIZAČNÍ TECHNICKÉ 

Zaučení, trénink, praxe Technická úprava podporující technickou 

přestavbu na strojním zařízení 

Přidání pracovní síly z jiného místa na lince na 

výpomoc během přestavby 

Použití lepších vybavení a nástrojů usnadňující 

přestavbu 

Zlepšená komunikace Použití šablon a nastavitelných dorazů a vodítek 

pro rychlejší seřízení 

Změna interní činnosti na externí činnost                 

Předpříprava nástrojů a dílů 

 

Zlepšená organizace  

Paralelní, souběžná práce  

 

Tabulka 2: Zobrazení návrhů na technické úpravy a organizační požadavky                             

Zdroj: Vlastní tvorba 

SMED v prvotní fázi probíhá určením míst, kde je možné najít rezervy. Následuje seznámení 

se s charakterem pracovní činnosti. Poté dochází k monitorování samotné přestavby. 

Z monitorování přestavby se získávají data ohledně času jednotlivých operátorů u konkrétních 

činností a na konkrétních místech. Tato data jsou analyzována, konzultována a jsou navrženy 

možnosti, které urychlí a zjednoduší přestavbu. 

Pro řešení zkrácení přestavby jsem vybral výrobní linku HBSO. Výrobní linka HBSO patří 

mezi oplatkové linky, na které se vyrábí známé výrobky, jako je Florenta a Kolonáda 

premium. 

Cílem použití metody SMED bylo nalézt zkrácení, respektive zlepšení průběhu přestavby, bez 

velkých investičních nákladů.   
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Pro účel snížení času přestavby jsem vybral balící stroj (obr č. 9), který byl jediným úzkým 

místem přestavby, jelikož docházelo pouze ke změně formátu balení. Výrobek Kolonáda 

zůstal zachovaný. Změnil se pouze formát balení, a to z hmotnosti 56 g na hmotnost 140 g.  

 

 

Obr. 9: Balící stroj                                               

Zdroj: Interní zdroj podniku 

Monitorování a sběr dat probíhalo pozorováním dvou pracovníků údržby, zabývajících se 

bezprostřední pracovní činností na balících strojích. Pracovní činnost zahrnovala přestavbu a 

seřízení dvou balících strojů. Stěžejní část přestavby činila výměna unášečů, což jsou 

pojízdná vodítka, na kterých je hotové nezabalené zboží dopravováno. Přestavba a seřízení 

probíhala za účasti a spolupráce dvou pracovníků údržby, a to takovým způsobem, že se oba 

věnovali přestavbě prvního balícího stroje a poté prováděli seřízení. Po seřízení prvního 

balícího stroje se přesunuli k druhému balicímu stroji, kde provedli stejný pracovní postup.  

Během přestavby jsem vypozoroval nutnou spolupráci dvou pracovníků údržby na činnosti 

související se samotnou přestavbou, ale spolupráce na seřízení balících strojů nebyla nutná. 

Tuto činnost je schopen realizovat jen jeden pracovník údržby. Po získání dat a tvorby grafu 

č. 1 je vidět, že během přejezdu se objevují činnosti, které tento přejezd prodlužují. Jedná se o 

již zmíněnou spolupráci dvou pracovníků údržby na seřizování a čekání na příjezd prvního 

výrobku po přestavbě. Čekání je činnost, která nepřináší přidanou hodnotu. Délka celé 

přestavby od zastavení balícího stroje po start balícího stroje po přestavbě trvala 113 minut. 
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V grafu č. 2 je zobrazen možný průběh přestavby, kdy došlo k reorganizaci pracovní činnosti, 

takovým způsobem, že samotná přestavba při spolupráci dvou údržbářů zůstala zachována, 

ale seřizování balících strojů bude provádět pouze jeden pracovník údržby. Oba dva se budou 

věnovat samotné přestavbě jedné baličky, a poté přejdou k přestavbě druhé baličky. Následně 

se rozdělí a každý se bude zvlášť věnovat seřizování balících strojů.   

Délka provádění pracovní činnosti na balících strojích trvala 70 minut. Po reorganizaci práce 

údržbářů dojde k časové redukci na 58 minut. Další činnost zlepšení přestavby je zkrácení 

čekání na příjezd prvního zboží po přestavbě. Jedná se o dřívější zapnutí solanky7. Z grafu č. 

1 lze vyčíst, že se solanka zapnula 79 minut po zastavení balícího stroje. Po reorganizaci 

pracovní činnosti je možné tuto solanku zapnout 44 minut po zastavení balícího stroje. Tyto 

reorganizační činnosti v celkovém součtu docílí snížení času přestavby až na 78 minut. 

 

 

 

Graf. 1: Reálný průběh přestavby                                 

Zdroj: Vlastní tvorba 

                                                      
7 Solanka – chladící medium 

70 34 

113 

4 

79 
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Graf. 2: Možný průběh přestavby                                 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

V souvislosti s touto přestavbou je nutné se zaměřit na organizační požadavky, které mohou 

zkrátit dobu přestavby až o 35 minut. Jedná se o souběžnou činnost pracovníků údržby na 

seřízení balících strojů a zkrácení čekání na příjezd zboží k balicím strojům. 

Přestavbu na výrobní lince HBSO z formátu 56 g na formát 140 g lze uskutečnit bez 

investičních nákladů, jen při reorganizaci pracovní činnosti, kdy je možno dosáhnout až 32% 

snížení času přestavby.  

 

78 

58 

34 

44 
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6 Další možné způsoby jak zvýšit produktivitu  
Mezi další možnosti, jak zvýšit produktivitu, bych zařadil možnost zvýšení výkonu výrobní 

linky a možnost úspory pracovní síly. Tyto možnosti, které zvýší produktivitu, jsou většinou 

podmíněny technickou úpravou.  

Technologická místa, kde lze zvýšit výkon, respektive rychlost výrobní linky 

• Pec - Může se stát, že pec nevyrábí svojí maximální rychlostí. V tom případě je 

možnost tuto rychlost zvýšit, s přihlédnutím na technologický proces odpékání 

výrobku, tak aby zůstala zachována požadovaná kvalita výrobku. 

• Chladící tunel – Výrobek s čokoládovou polevou projíždí přes chladící tunel, aby 

došlo k vytvrdnutí čokolády. Tento chladící tunel může jet rychlostí, kterou lze zvýšit 

technickou úpravou. Mezi možnou technickou úpravu bych zařadil zvýšení výkonu 

chladící jednotky. Opět je nutné přihlédnout na technologický proces vytvrzování 

čokolády (krystalizace) a zachování požadovaných kvalit. 

• Strojní zařízení – Rychlost strojních zařízení je ovlivňována velkým množstvím 

faktorů, které zabraňují optimální rychlosti a funkčnosti strojních zařízení.   

Faktory snižující produktivitu strojních zařízení: 

Poruchovost strojního zařízení – Poruchovost strojního zařízení lze eliminovat 

pravidelnou a pečlivou údržbou strojního zařízení, zavedením TPM. 

Nízká výrobní rychlost strojního zařízení – Tento faktor lze odstranit vytvářením 

standardu a technickou úpravou strojního zařízení, která podpoří zvýšenou rychlost. 

Velké množství přestaveb strojních zařízení – Pro zkrácení přestavby je možné 

používat metodu SMED. 

Lidská chyba – Pro odstranění tohoto faktoru snižujícího produktivitu strojního 

zařízení se používají standardy, pracovní postupy a také je dobré využívat systém 

Poka Yoke, který efektivně zabrání vzniku možných chyb. 

Při zvyšování výkonu výrobní linky, tudíž zvyšování výkonu na jednotlivých technologických 

místech, je nutné počítat s „úzkými místy“. „Úzká místa“ jsou části výrobní linky, nebo 

technologická místa, která určují rychlost celé výrobní linky, z důvodu omezeného výkonu. 

Tato úzká místa se mohou v průběhu technických úprav přesouvat. 
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Snížení počtu pracovníků 

• Snížení počtu pracovníků lze realizovat po technické úpravě v podobě zlepšení 

pracovní činnosti do takové míry, že je možné snížit pracovní sílu. Může se jednat o 

provozní náklad nebo investiční výdaj s plánovanou dobou návratnosti, který nahradí 

pracovní sílu.   

 

7 Nahrazení lidské práce strojní automatizovanou prací 
Na výrobní lince Bindler se vyrábí výrobky s názvem Fidorka, se kterými se určitě většina 

zákazníků již setkala. Výroba na této výrobní lince probíhá s přísunem polotovaru ve formě 

oplatkových korpusů. Tyto oplatkové korpusy jsou vyráběny na jiné výrobní lince, 

skladovány a podle požadavků dodávány do procesu výroby na lince Bindler.  

Na této lince pracuje 15 výrobních operátorů, jejichž počet se mění v závislosti na formátu 

balení. 

Způsob výroby probíhá v prvotní fázi dokládáním oplatkových korpusů na podávací pás, ze 

kterého jsou tyto oplatkové korpusy umísťovány do forem, které jsou naplněny čokoládou. 

V další fázi dochází k vychlazení těchto naplněných forem v chladícím tunelu. Za chladícím 

tunelem se nachází balící centrum, kde dochází k balení čokoládových korpusů na třech 

balících strojích. V poslední fázi probíhá balení do různých druhů krabic, podle požadavku na 

formát balení, a k ukládání na paletu. 

Pro řešení problematiky snížení počtu výrobních operátorů a nahrazení lidské práce strojní 

automatizovanou prací jsem vybral linku Bindler, kde byl realizován projekt, jehož jsem byl 

spoluautorem. Tento projekt vedl ke zvýšení produktivity práce, snížením počtu výrobních 

operátorů za podpory investičního výdaje.  

V další části práce budu srovnávat rozdíl mezi produktivitou práce před zahájením projektu a 

po ukončení projektu.  
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7.1 Stav na lince Bindler před zahájením projektu 

Na obrázku č. 10 je znázorněn layout linky Bindler před zahájením projektu. Počet výrobních 

operátorů čítal 14 – 15 v závislosti na formátu balení. Na layoutu je schéma výrobní linky 

s popisem technologických míst a výrobních operátorů. Cílem projektu bylo dosažení zvýšení 

produktivity, a to snížením počtu výrobních operátorů. Na layoutu je zakreslena zájmová 

oblast, kde pracují dva výrobní operátoři. Pracovní náplň těchto dvou výrobních operátorů se 

skládala z ručního vybírání oplatkových korpusů z jednoho dopravníku a jejich následného 

umísťování do zásobníku. Ze zásobníku byly tyto oplatkové korpusy automaticky vkládány 

do formátovacího stroje. Pracovní činnost, kterou vykonávali tito dva výrobní operátoři, byla 

jednotvárná, podobala se činnosti, kterou běžně vykonávají „robotická ramena“ 

v automobilkách. A proto bylo navrženo nahrazení této obsluhy „robotickým ramenem“.  

 

 

Obr. 10: Layout výrobní linky Bindler                                  

Zdroj: Interní zdroj podniku 

 

Hodnoty, se kterými pracuji, se liší od skutečnosti, protože si závod Opavia-Lu s.r.o. nepřeje 

jejich zveřejnění. 

A, B, C – balící stroje 
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Tabulka č. 3 počítá se standardním počtem výrobních operátorů před redukcí. Z tabulky lze 

vyčíst, že na výrobu 3 274,9 kg výrobku je zapotřebí 67 713,6 normohodin8. Celková suma 

normohodin je důležitá pro stanovení mzdových nákladů. Pro výpočet celkových mzdových 

nákladů se celková suma normohodin vynásobí sazbou na jednu normohodinu.   

                                                                     

Popis tabulky č. 3 a výpočet hodnot 

• TK – Teoretická kapacita výrobní linky. 

• OE – Operační efektivita, která je stanovena podnikem. Snižuje teoretickou kapacitu. 

• Skutečná kapacita – Snížená teoretická kapacita.     

          [ ]hodKg
OETK

kapacitaskutecna /
100

*
=  

 

• Požadavek na výrobu představuje předpokládaná výroba na rok 2012. 

• Celkový výrobní čas – Celkový výrobní čas pro výrobu požadovaného objemu                      

     výrobku za rok 2012 .      

    [ ]hod
kapacitaskutecná

výrobunapožadavek
časvýrobníCelkový =  

 

• Počet směn – Počet pracovních směn, po kterých se daný objem výrobku vyrábí.  

                         
8

časvýrobnícelkový
směmPočoč =    

 

                                                      
8 Normohodina – hodnota zahrnující jednoho výrobního operátora na jednu pracovní hodinu 

Počet směn 



40 

 

• Normohodina na tunu – jedna normohodina představuje jednu pracovní sílu na hodinu.

 [ ]NH
kapacitaskutecná

operátorůvýrobníchpocet
výrobkutununaanormohodin =

9    

 

• Normohodina na výrobu daného objemu  - počet normohodin, které jsou potřebné 

   na výrobu požadovaného objemu výrobku za rok.  

[ ]NHvýrobunapožadavekvýrobkutununaanormohodinobjemudanéhovýrobunaaNormohodin *=

 

Příklad výpočtu: 

Skutečná kapacita                                                        [ ]hodtun /708,0
1000

1
*

100

3,83*850
=  

Normohodina na tunu                                                 [ ]NH8,19
708,0

14
=  

Normohodina na výrobu daného objemu za rok             [ ]NH3,219381,162*8,19 =  

 

Fidorka zelena mlec. 30g 850 83,3 708 0,7 162,81 230 28,7 14 19,8 3 219,3

Fidorka hneda hor. 30g 850 83,3 708 0,7 157,7 222,8 27,8 14 19,8 3119,0

Fidorka cervena hor. 30g 850 83,3 708 0,7 433,9 612,8 76,6 14 19,8 8579,5

Fidorka modra mlec. 30g 850 83,3 708 0,7 318,3 449,5 56,2 14 19,8 6293,6

Fidorka bila cokolada 30g 850 83,3 708 0,7 207,5 293,1 36,6 15 21,2 4396,1

Fidorka 4+2 horka 180g 850 83,3 708 0,7 31,0 43,8 5,5 15 21,2 656,7

Fidorka 4+2 mlecna 180g 850 83,3 708 0,7 26,0 36,7 4,6 15 21,2 550,8

LU Choc. Moments dark180g BEL 850 83,3 708 0,7 84,6 119,4 14,9 15 21,2 1791,2

Milka ChocoWaffel 30g Portugal 850 83,3 708 0,7 248,9 351,6 43,9 15 21,2 5273,8

Milka ChocoWaffel 180g Austria 850 83,3 708 0,7 374,3 528,6 66,1 15 21,2 7929,5

Milka white choc.Wafer 180g ESP, 850 83,3 708 0,7 112,4 158,7 19,8 15 21,2 2380,6

Milka white choc.Wafer 180g GER 850 83,3 708 0,7 293,3 414,2 51,8 15 21,2 6213,1

LU Choc. Moments milk 180g BEL 850 83,3 708 0,7 150,4 212,4 26,5 15 21,2 3185,6

Milka ChocoWaffel 180g GER 850 83,3 708 0,7 329,4 465,2 58,2 15 21,2 6978,3

Milka Choco Wafer milk 30g ESP 850 83,3 708 0,7 36,3 51,3 6,4 14 19,8 718,3

Fidorka hořká s oříšky180g 850 83,3 708 0,7 45,3 63,9 8,0 15 21,2 959,0

Fidorka mléčná s kok.180g 850 83,3 708 0,7 44,6 63,0 7,9 15 21,2 945,7

Milka ChocoWaffel 180g ESP 850 83,3 708 0,7 148,2 209,3 26,2 15 21,2 3139,4

Fidorka MAY 30g LE 850 83,3 708 0,7 70,0 98,9 12,4 14 19,8 1384,1

Celkem 850 83,3 708 0,7 3274,9 4625,3 578,2 20,7 67713,6

TK                

[Kg/ hod]Výrobek

Skutečná 

kapacita 

[tuna/hod]

 OE             

[%]

Skutečná 

kapacita 

[Kg/hod]

Normo hodina na 

výrobu daného 

objemu za rok 

[NH]

Požadavek 

na výrobu 

pro rok 2012 

[t]

celkový        

výrobní  čas           

za rok 

[hodiny]

počet 

směn za 

rok

počet 

výrobních 

operátorů            

za směnu

Normo hodina  

na tunu                

[NH]

 

Tabulka 3: Tabulka pro stanovení celkového množství normohodin při standardní obsazení             

        výrobních operátorů.                                                                                           

Zdroj: Vlastní tvorba 

                                                      
9 NH – jednotka pro normohodinu 
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Výpočet hodnot z tabulky č. 4: 

• Celkový mzdový náklad = Standard normohodin * Sazba 

• 16 860 686 = 67 713,6 * 249 

Sazba na normohodinu je dána podnikem ve výši 249 Kč.                                  

Standard normohodin jsme získali z tabulky č. 3. 

Celkový předpokládaný mzdový náklad výrobní linky Bindler za rok 2012 před projektem 

činí 16 860 686 Kč.   

 

67 713,6

249

16 860 686

Standard normohodin

Sazba na normohodinu [Kč]

Cellkový mzdový náklad [Kč]
 

Tabulka 4: Celkový mzdový náklad před projektem                                                                    

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

7.2 Stav na lince Bindler po ukončení projektu 

Během projektu došlo k redukci dvou výrobních operátorů a byl stanoven nový standard 

obsazení výrobní linky (tabulka č. 5). Redukce proběhla v zájmové oblasti, která je 

znázorněna na obrázku layoutu č. 11. Tato redukce byla provedena technickou úpravou za 

podpory investiční činnosti. Lidská práce byla nahrazena „robotickým ramenem“, které 

vykonává jednotvárnou práci, kdy přenáší oplatkové korpusy z dopravníku do zásobníku 

formovacího stroje. Cena investice na zakoupení a zprovoznění „robotického ramene“ činila 

3 850 000 Kč.  
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Obr. 11: Layout linky Bindler po projektu                                

Zdroj: Interní zdroj podniku 

A, B, C – balící stroje 
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standard redukce nový standard

Fidorka zelena mlec. 30g 14 2 12

Fidorka hneda hor. 30g 14 2 12

Fidorka cervena hor. 30g 14 2 12

Fidorka modra mlec. 30g 14 2 12

Fidorka bila cokolada 30g 15 2 13

Fidorka 4+2 horka 180g 15 2 13

Fidorka 4+2 mlecna 180g 15 2 13

LU Choc. Moments dark180g BEL 15 2 13

Milka ChocoWaffel 30g Portugal 15 2 13

Milka ChocoWaffel 180g Austria 15 2 13

Milka white choc.Wafer 180g ESP, 15 2 13

Milka white choc.Wafer 180g GER 15 2 13

LU Choc. Moments milk 180g BEL 15 2 13

Milka ChocoWaffel 180g GER 15 2 13

Milka Choco Wafer milk 30g ESP 14 2 12

Fidorka hořká s oříšky180g 15 2 13

Fidorka mléčná s kok.180g 15 2 13

Milka ChocoWaffel 180g ESP 15 2 13

Fidorka MAY 30g LE 14 2 12

Počet výrobních operátorů na směnu
Výrobek

 

Tabulka 5: Redukce dvou výrobních operátorů                                                                  

Zdroj: Vlastní tvorba 

V tabulce č. 6 je provedena změna v podobě sníženého počtu výrobních operátorů na směnu. 

Tato změna se projevila v množství normohodin na výrobu jedné tuny výrobku, která se 

snížila. Z tabulky vyčteme, že na výrobu 3 274,9 tun výrobku je zapotřebí 58 463,1 

normohodin. 

Fidorka zelena mlec. 30g 850 83,3 708 0,7 162,81 230 28,7 12 16,9 2 759,4

Fidorka hneda hor. 30g 850 83,3 708 0,7 157,7 222,8 27,8 12 16,9 2673,4

Fidorka cervena hor. 30g 850 83,3 708 0,7 433,9 612,8 76,6 12 16,9 7353,8

Fidorka modra mlec. 30g 850 83,3 708 0,7 318,3 449,5 56,2 12 16,9 5394,5

Fidorka bila cokolada 30g 850 83,3 708 0,7 207,5 293,1 36,6 13 18,4 3809,9

Fidorka 4+2 horka 180g 850 83,3 708 0,7 31,0 43,8 5,5 13 18,4 569,2

Fidorka 4+2 mlecna 180g 850 83,3 708 0,7 26,0 36,7 4,6 13 18,4 477,4

LU Choc. Moments dark180g BEL 850 83,3 708 0,7 84,6 119,4 14,9 13 18,4 1552,4

Milka ChocoWaffel 30g Portugal 850 83,3 708 0,7 248,9 351,6 43,9 13 18,4 4570,6

Milka ChocoWaffel 180g Austria 850 83,3 708 0,7 374,3 528,6 66,1 13 18,4 6872,3

Milka white choc.Wafer 180g ESP, 850 83,3 708 0,7 112,4 158,7 19,8 13 18,4 2063,1

Milka white choc.Wafer 180g GER 850 83,3 708 0,7 293,3 414,2 51,8 13 18,4 5384,7

LU Choc. Moments milk 180g BEL 850 83,3 708 0,7 150,4 212,4 26,5 13 18,4 2760,9

Milka ChocoWaffel 180g GER 850 83,3 708 0,7 329,4 465,2 58,2 13 18,4 6047,9

Milka Choco Wafer milk 30g ESP 850 83,3 708 0,7 36,3 51,3 6,4 12 16,9 615,7

Fidorka hořká s oříšky180g 850 83,3 708 0,7 45,3 63,9 8,0 13 18,4 831,1

Fidorka mléčná s kok.180g 850 83,3 708 0,7 44,6 63,0 7,9 13 18,4 819,6

Milka ChocoWaffel 180g ESP 850 83,3 708 0,7 148,2 209,3 26,2 13 18,4 2720,8

Fidorka MAY 30g LE 850 83,3 708 0,7 70,0 98,9 12,4 12 16,9 1186,4

Celkem 850 83,3 708 0,7 3274,9 4625,3 578,2 17,9 58463,1

TK                

[Kg/ hod]Výrobek

Skutečná 

kapacita 

[tuna/hod]

 OE             

[%]

Skutečná 

kapacita 

[Kg/hod]

Normo hodina na 

výrobu daného 

objemu za rok 

[NH]

Požadavek 

na výrobu 

pro rok 2012 

[t]

celkový        

výrobní  čas           

za rok 

[hodiny]

počet 

směn za 

rok

počet 

výrobních 

operátorů            

za směnu

Normo hodina  

na tunu                

[NH]

 

Tabulka 6: Tabulka pro stanovení celkového množství normohodin při novém standardním 

obsazení výrobních operátorů.                                                                                           

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Výpočet hodnot z tabulky č. 7: 

• Celkový mzdový náklad = Standard normohodin * Sazba 

• 14 557 302 = 58 463,1 * 249 

Sazba na normohodinu je dána podnikem ve výši 249 Kč.                                  

Standard normohodin jsme získali z tabulky č. 6. 

Celkový předpokládaný mzdový náklad výrobní linky Bindler za rok 2012 po redukci dvou 

výrobních operátorů činí 14 557 302 Kč.  

58 463,1

249

14 557 302

Nový standard normohodin

Sazba na normohodinu [Kč]

Cellkový mzdový náklad [Kč]
 

Tabulka 7: Celkový mzdový náklad po redukci dvou výrobních operátorů                                                                 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

7.3 Stanovení úspory a návratnost investice 

Pro stanovení výše úspory jsem sestavil tabulku č. 8, kde je patrný rozdíl v celkové výši 

normohodin a mzdových nákladů u standardu před projektem a po projektu. Při zachování 

stejného množství požadovaného objemu výroby, dojde při redukci dvou výrobních operátorů 

k roční úspoře 9 250,5 normohodin. V přepočtu na mzdové náklady tuto hodnotu vynásobím 

sazbou na normohodinu (249 Kč) a získám roční úsporu ve výši 2 303 375 Kč.  

 

Standard před projektem nový standard Rozdíl

Požadavek na výrobu [T] 3 274,9 3 274,9 0

Počet výrobních operátorů 14 (15) 12 (13) -2

normohodina na výrobu daného objemu [NH] 67 713,6 58 463,1 -9 250,5

Sazba na normohodinu [Kč] 249,0 249,0 0

mzdový náklad na výrobu daného objemu [Kč] 16 860 686,4 14 557 311,9 -2 303 374,5

Roční úspora [NH] 9 250,5

Roční úspora [Kč] 2 303 375,0  

 

Tabulka 8: Stanovení celkové roční úspory                                                                                 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Pro výpočet doby návratnosti investice použiji metodu doby splácení investice z literatury 

Manažerská ekonomika [8]. 

Náklad na investici v podobě nákupu a zprovoznění „robotického ramene“ činil 3 850 000 Kč.           

Na místo cash flow dosadím částku roční úspory ve výši 2 303 375 Kč. 

                                  [ ]roky
flowcashročoč

investicinanáklady
DS =  

kde 

DS – doba splácení 

                                 [ ]rokyDS 67,1
3753032

0008503
==  

Pro přesnější výpočet návratnosti investice a zahrnutí valorizace10 ve druhém roce použiji 

trojčlenku a přičtu 3% k hodnotě cash flow. Tato hodnota cash flow představuje roční úsporu, 

která také vyjadřuje případný mzdový náklad, který je každým rokem valorizován.  

2 303 375+3% =2 372 476 Kč 

3 850 000 – 2 303 375 = 1 546 625 

2 372 476 Kč………….……1 rok

1 546 625 Kč………….…….x roku  

X / 1 = 1 546 625 / 2 372 476 

X = 0,651 roku  

Doba návratnosti robotického ramene, včetně valorizace ve druhém roce, činí 1,651 roku. 

Pro investice je v závodu Opavia-Lu s.r.o. stanovena doba návratnosti do 3 let. Tuto investici 

považuji za velmi dobrou, protože její návratnost nepřesahuje ani dva roky. 

 

 

                                                      
10 zhodnocení 

roční 
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení, které by zvýšilo produktivitu práce, 

respektive výkonnost určitých výrobních linek. V teoretické části je výčet některých metod a 

nástrojů z oblasti štíhlé výroby a procesního managementu, které mohou přispět k dosažení 

vyšší výkonnosti podniku.                             

V úvodu praktické části je představen potravinářský průmyslový závod Opavia-Lu s.r.o.   

Byla provedena  SWOT analýza a poskytnout náhled na výrobní linky a výrobkové portfolio 

společnosti Opavia-Lu s.r.o.                                      

Praktická část je zaměřena na použití vybraných nástrojů, které by mohly příznivě ovlivnit 

výkonnost výrobní linky. Jeden z nástrojů je SMED (Single Minute Exchange of Die), neboli 

také zkracování přestavbových časů. Zaměřil jsem se na výrobní linku HBSO, kde se 

prováděla přestavba pouze balících strojů, a to z formátu výrobku 56 g na formát 140 g. 

Celkový čas přestavby činil 113 minut. Po provedené analýze bylo navrženo řešení z oblasti 

organizačních změn, které by čas přestavby snížily až na 78 minut.   

V další části diplomové práce je uveden návrh na použití systému Poka Yoke. Bylo navrženo 

použití čidel, výstražných sirén a záměny dvou spouštěcích spínačů za jeden jediný spínač. 

Od tohoto opatření lze očekávat rychlejší reakci na odstranění příčiny poruchy a eliminaci 

chyb lidského faktoru. Chtěl bych tento systém vyzvednout, protože přes svoji jednoduchost 

je schopný minimalizovat technické nedostatky výrobního procesu a také možné chyby ze 

strany lidského faktoru.  

V závěru práce je uveden projekt, jehož realizací došlo ke zvýšení produktivity práce redukcí 

dvou výrobních operátorů a jejich nahrazení automatizovaným strojem. Při uvolnění dvou 

operátorů dojde k úspoře mzdových nákladů ve výši 2 303 375 Kč. Tato redukce je 

podmíněna nákupem automatizovaného stroje, jehož cena činí 3 850 000 Kč. Výpočet ukázal, 

že se jedná o dobrou investici, jelikož doba návratnosti investice je nižší než dva roky.  

Na závěr je možné dodat, že problematika zvyšování produktivity práce, respektive 

výkonnosti podniku, je rozsáhlá a možností řešení jsou „neomezené“.                          

Diplomová práce v souladu se stanoveným cílem uvádí některé z těchto možností a jejích 

řešení uplatněním moderních teorií a metod procesního manažerského rozhodování. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ISO   International organization for standardization - norma jakostí podlé organizace

 pro normy, 

s.r.o.  společnost s ručeným omezením, 

a.s.   akciová společnost, 

NH normohodina, 

TK teoretická kapacita, 

OE operační efektivita, 

Kč česká koruna, 

PDCA plan, do, check, action – model pro kontinuální zlepšování, 

SMED single minute exchange of die – „zkracování přestavbových časů“ 

SWOT analýza silných, slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb pro podnik, 

TPM Total productive maintenance – komplexně produktivní údržba  

PP parciální produktivita, 

TP celková produktivita, 

IP index produktivity 

SKU Stock keeping unit – kód používaný k identifikaci výrobku. 


