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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivity výrobních strojů. Jejím hlavním cílem je 

výpočet koeficientu efektivity pro dané stroje, jejich vyhodnocení a následné navržení řešení 

pro zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na hlavní 

metody zlepšování v podnicích a procesy, které s nimi souvisí. Ve druhé, praktické části této 

práce nalezneme charakteristiku firmy, pro kterou byla práce vytvořena, výpočty a 

zhodnocení efektivity daných strojů, návrhy na zlepšení a odhady ekonomických přínosů 

v případě zefektivnění procesu. 
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Annotation 

This thesis deals with the analysis of efficiency of manufacturing machines, where its main 

objective is to calculate the coefficient of efficiency for the machines, their subsequent 

evaluation and propose solutions for improvement. The work is divided into two parts. The 

first part, theoretical, is focused on major methods of improvements in business and processes 

related to them. In the second part of this work, practical, we find the characteristics of the 

company for which this work was made, calculations and evaluation of the effectiveness of 

the machines, and suggestions for improvement of estimate of economic benefits for 

streamlining of the process. 
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1 Úvod 

 

Štíhlá výroba není v této době rozhodně žádnou novinkou. Její počátky sahají do 

padesátých let, kdy se začala vyvíjet v Japonsku. Revoluce nastala v 90. letech 

v automobilovém průmyslu. Mezi nejznámější automobilku, která je dokonalým příkladem 

správně fungující štíhlé výroby, patří Toyota. Má nejvyšší zisky ze všech automobilových 

výrobců, nejvyšší produktivitu ve výrobních a vývojových procesech, je schopna vyrobit 

automobil za poloviční čas s mnohem menším počtem zaměstnanců než jiné firmy a to vše 

kvalitně. Pro dokonalou štíhlou výrobu je zapotřebí správné propojení jednotlivých prvků se 

správnou kulturou, filozofií, rozvojem lidí a jejich způsobem myšlení. 

Tématem této diplomové práce je „Analýza efektivity výrobních strojů“. Práce je 

rozdělena na dvě části. Část teoretickou a praktickou.  

Teoretická část je rozdělena do čtyř okruhů, kde se zabývám objasněním pojmů, např. co je 

to štíhlý podnik, dále bližším vysvětlením metody totálně produktivní údržby (TPM)  

a systému neustálého zlepšování podniku (KANBAN). V poslední části jsem se zaměřila na 

další podpůrné procesy, které buď předcházejí, nebo jsou nedílnou součástí pro zavedení 

štíhlé výroby v podniku. Jsou zde popsány metody 5S, Kanban, teorie omezení - TOC, Poka 

Yoke a metoda SMED. 

V praktické části práce představuji podnik, ve kterém mi bylo umožněno tuto diplomovou 

práci zpracovat – Westvaco Svitavy, s.r.o. Tento tiskařský  

a zpracovatelský závod, který se zabývá výrobou potištěných papírenských obalů z hladké 

skládačkové lepenky a papíru, působí v České republice již od roku 1995 a řadí se mezi 

nejvýznamnější výrobní podniky nejen v Pardubickém kraji, ale i střední Evropě.  

Následující části jsou věnovány strojům, které se ve firmě nachází, kdy jsem u tří z nich, 

které mi byly přiděleny, vypočítala koeficient efektivity výrobních zařízení (OEE). Po 

výpočtu veškerých náležitostí následuje vyhodnocení výsledků a možné návrhy na zlepšení 

pro dané stroje. Závěr práce je zaměřen na ekonomické přínosy, které by nastaly, v případě, 

že by byly u strojů sníženy prostoje. 

 



 

2 Štíhlý podnik 

 

Ve velké většině knih se do

činností, které jsou pro výrobu pot

ostatní a utratit při tom méně

zvyšování výkonnosti firmy tak, že dokážem

počtem lidí a zařízení jsme schopni vy

hodnotu a snížit spotřebu času.

Štíhlá výroba není pouze o redukování nákla

a činností, které nepřinášejí př

Zeštíhlování je cesta k tomu, abychom vyráb

své plochy, výrobních strojů

být úzce propojena s vývojem

a administrativou v podniku

 

Obrázek 1 - Štíhlý podnik  
Zdroj: vlastní zpracování na základ
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výroba
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ě knih se dočteme, že štíhlost podniku je vlastně provád

inností, které jsou pro výrobu potřebné. Dělat tyto činnosti správným způ

ři tom méně peněz než ostatní. Štíhlost podniku je však zam

zvyšování výkonnosti firmy tak, že dokážeme vyprodukovat více než konkurenti. S

ízení jsme schopni vyřídit větší množství objednávek, vyrobit vyšší p

řebu času. [2] 

Štíhlá výroba není pouze o redukování nákladů. Jde hlavně o 

řinášejí přidanou hodnotu pro zákazníka.  

tomu, abychom vyráběli více, měli nižší náklady, efektivn

své plochy, výrobních strojů a zařízení. Aby v podniku mohla štíhlá výroba fungovat, musí 

vývojem výrobků, technickou přípravou výroby, logistikou 

podniku, jak je vidět na obrázku 1. [2] 

vlastní zpracování na základě [2] 

Štíhlý 
podnik

štíhlá 
administrativa

štíhlý vývoj

štíhlá logistika

štíhlá 
výroba

provádění pouze takových 

správným způsobem, rychleji než 

než ostatní. Štíhlost podniku je však zaměřena hlavně na 

než konkurenti. S určitým 

tší množství objednávek, vyrobit vyšší přidanou 

ě o eliminaci všech ztrát  

li nižší náklady, efektivně využili 

podniku mohla štíhlá výroba fungovat, musí 

řípravou výroby, logistikou  

 



 

2.1 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba (lean manufacturing) 

fungování štíhlého podniku nebylo kompletní.

štíhlá výroba skládá. Tyto p

Mezi nejčastější formy plýtvání v

• nevyužité schopnosti pracovník

• nadvýroba – vyrábí se p

• nadbytečná práce – 

• zbytečný pohyb  

• zásoby – přesahující minimum pot

• čekání – na materiál, informace, sou

• opravování – odstraň

• doprava – nadbytečná doprava, manipulace

Obrázek 2 - Štíhlá výroba 
Zdroj: vlastní zpracování na základ
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manufacturing) patří mezi jeden z důležitých prvk

fungování štíhlého podniku nebylo kompletní. Na obrázku 2 můžeme vidě

štíhlá výroba skládá. Tyto prvky vedou k eliminaci plýtvání ve výrobě. 

plýtvání v podniku patří: 

evyužité schopnosti pracovníků  

vyrábí se příliš brzy, příliš mnoho 

 činnosti nad rámec 

řesahující minimum potřebné na splnění úkolů 

na materiál, informace, součástky, skončení cyklu 

odstraňování nekvality 

nadbytečná doprava, manipulace [2] 

vlastní zpracování na základě [2] 

 

Štíhlá 
výroba

Kanban, pull, 
synchronizace, 
vyvážený tok

týmová práce

štíhlé 
pracoviště, 
vizualizace

management 
toku hodnot

Kaizen

štíhlý layout, 
výrobní buňky

procesy kvality 
a 

standardizovan
á práce

ležitých prvků, bez kterých by 

ůžeme vidět, z jakých prvků se 

 

 

štíhlé 
pracoviště, 
vizualizace
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3 Management produktivity výrobních zařízení – TMP 

 

Mezi jeden ze základních prvků štíhlého podniku, který je zaměřen především na 

dosahování vysoké produktivity výrobních zařízení patří TPM (Total Productive 

Maintenance, Total Productive Management, Total Productivity Management). Tato zkratka 

by se také dala přeložit jako komplexní produktivní údržba.  

TPM je vlastně řada metod, kterými se zajišťuje, že každé jednotlivé zařízení ve výrobním 

procesu je vždy schopno provádět požadované úkoly tak, že výroba není nikdy přerušena. Je 

to vlastně komplexní, týmová, nepřetržitá činnost, která zvyšuje činnosti normální údržby 

zařízení, kdy zapojuje do procesu každého pracovníka tak, aby se minimalizovaly prostoje 

zařízení, nehody a zmetky. [4] 

Jak již bylo zmíněno výše, tak se TPM dá také přeložit jako komplexní produktivní údržba. 

Pod tímto termínem si však můžeme představit, že se TPM zabývá pouze údržbou. To však 

není pravda, protože se nejedná pouze o problematiku údržby. TPM  přenáší některé úkoly 

z oddělení údržby přímo na výrobní zaměstnance a výrobní úseky. To znamená, že člověk, 

který pracuje na výrobním stroji, je schopen si mnohem dříve všimnout budoucích poruch než 

člověk, který ho opravuje. Mezi další zajímavost patří, že hlavním motorem při zavádění 

TPM v podniku musí být management firmy, který má za úkol pomoci překonat 

zaměstnancům na výrobních strojích i údržbářům jejich zlozvyky. Rozdělení činností při 

budování TPM je proto pro podnik velice důležité. V tabulce 1 jsou některé tyto činnosti 

sepsány pro jednotlivé útvary. [3] 

 

Tabulka 1 - Rozdělení činností při budování TPM 

Údržba Výroba 

- definování metodiky TPM 

- podpora operátorů strojů při 

zavádění prvních kroků autonomní 

údržby 

- informační systém údržby 

- vzdělávání pracovníků v oblasti 

údržby 

- každodenní péče o zařízení 

- zlepšování zařízení 

- sledování analýzy CEZ (OEE) 

- zvyšování CEZ (OEE) 

- zvyšování kvalifikace v péči o 

zařízení 
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Technická příprava výroby, vývoj Management 

- spolupráce při vývoji zařízení a 

náhradních dílů 

- spolupráce při technickém 

zlepšování zařízení (rychlé 

přestavení, lepší udržovatelnost) 

- spolupráce při nákupu nových 

zařízení 

- definování a monitorování rozvoje 

strategie štíhlého podniku a TPM 

- definování cílů programu TPM 

- podpora implementace TPM 

(školení, komunikace mezi útvary) 

- schvalování investic 

- odměňování a motivace pracovníků 

Zdroj: [2] 

 

TPM používá pět základních činností na eliminaci přerušení výrobního zařízení v provozu: 

1. užívání optimálních podmínek pro práci zařízení (čištění, mazání, utahování šroubů, 

těsnění a kryty apod.), 

2. dodržování předepsaných provozních podmínek, 

3. včasné diagnostikování a obnova poškozených prvků, 

4. odstraňování konstrukčních nedostatků v zařízení, 

5. zdokonalování schopností zaměstnanců v oblasti obsluhy, diagnostiky a údržby 

zařízení. [2] 

 

3.1 Historie a vývoj TPM 

Koncepčně pochází TPM z USA, avšak jeho první zavedení bylo provedeno v Japonsku. 

Hlavním zakladatelem TPM je Seichi Nakajima, který v 50. letech implementoval spojení 

japonské koncepce managementu jakosti s komplexním zapojením všech zaměstnanců. Jeho 

projekt rozvinul přístupy preventivní a prediktivní údržby  

a zavedl i nové prvky, jako například autonomní údržbu, malé týmové skupiny, vizuální 

management či prvky bezpečnosti práce na pracovišti. [12] 
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V roce 1971 byl poprvé zaveden systém TPM do japonských podniků. 

50. léta – první firma Toa Nenryo Kogyo (aplikace preventivní údržby), 

60. léta – v Tokiu proběhla první konference o údržbě, 

70. léta – rozvoj TPM u dodavatelů Toyoty, 

80. léta – statická prevence nahrazována prediktivní údržbou a TPM, 

90. léta – TPM se stává standardní provozní metodou ve vyspělých organizacích. [11] 

Principy údržby se rozvíjely na různých úrovních i u nás. Počátek 90. let byl průlomem 

rozvoje TPM v České republice. Mezi první společnosti, které začaly TPM v podnicích 

využívat, patří mladoboleslavská Škoda Auto, Autopal Nový Jičín nebo Barum Continental 

Otrokovice. [16] 

 

3.2 Základní prvky TPM 

Mezi hlavní oblast, ve které je možné zvyšovat produktivitu výrobních zařízení, patří 

eliminace přerušování práce. Údržba se zabývá výhradně přerušeními, která vznikají 

v důsledku poruchy. TPM však zahrnuje i ztráty, které vznikají při práci zařízení 

s poškozenými komponenty či při použití nesprávných pracovních metod. Můžeme sem 

zařadit například zbytečně dlouhé časy na výměnu forem a nástrojů, práce při nižších řezných 

rychlostech a delších časech opracování, špatné uspořádání pracoviště apod. 

Filozofie TPM vychází z šesti základních programů: 

1. program autonomní péče o zařízení, 

2. program plánované údržby, 

3. program vzdělávání a tréninků, 

4. program plánování pro nové zařízení a díly, 

5. systém údržby a informační systém, 

6. program zvyšování celkové efektivnosti zařízení. [2] 

 

  



7 
 

3.2.1 Program autonomní péče o zařízení 

Program autonomní péče o zařízení nebo také autonomní údržba patří mezi jednu 

z hlavních údržeb, které se provádějí v nejvyspělejších světových provozech. Kvalita tohoto 

systému závisí hlavně na tom, do jaké míry je propojena práce lidí s provozem  

a výkonem stroje. Při provozu stroje je hlavím cílem jeho maximální využití, kterého lze 

dosáhnout plynulým, bezporuchovým provozem, kdy klíčovou roli sehrává obsluha stroje. [4, 

15] 

Obsluha stoje je zaškolena tak, aby převzala úkoly běžné kontroly a seřizování, které 

vykonávají zaměstnanci údržby, a mohla tak sdílet odpovědnost za péči o své zařízení 

s pracovníky údržby. Jejich úkolem je například diagnostikování problému, vykonávání 

čištění, mazání, provádění drobných oprav a spolupráce s údržbou při vzniku větších závad či 

abnormalit při chodu zařízení. Díky tomu jsou údržbáři oproštěni od každodenních oprav  

a mají čas na to, aby fungovali jako řešitelé analytických problémů. Jsou schopni se zaměřit 

na bezporuchovost a nový návrh produktu, což má za následek trvalá zlepšování. [2, 4] 

Autonomní údržba tedy znamená: 

• samostatné provádění některých údržbářských činností obsluhou stroje, 

• účast obsluhy na údržbě a zlepšování stroje, zařízení, 

• spoluodpovědnost obsluhy za provozuschopnost stroje, zařízení. [15] 

Autonomní údržba znamená převedení vykonávání vybraných povinností údržby na 

obsluhu stroje. Mezi tyto činnosti patří sedm prvků: 

1. Prvotní čištění – analýza počátečního stavu stroje/zařízení = snížení znečištění, 

zvýšení znalostí operátora týkajících se zařízení a pracovního prostoru, odhalování 

skrytých vad. 

2. Opatření preventivního čištění – identifikuje, izoluje a reguluje zdroje znečištění, 

včetně úniků, nadměrného znečištění spojeného s procesy a zdroje materiálů 

z vnějšího prostředí. 

3. Příprava norem čištění a mazání – kombinuje kontroly čistoty s kontrolami mazání, 

takže obě lze provádět s maximální možnou účinností. 

4. Celková kontrola – provádí se utahování, nastavování a menší kalibrování, kontrolují 

se hydraulické, pneumatické a elektrické podsystémy. 
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5. Samokontrola – operátoři zařízení přebírají odpovědnost za mazání, čištění  

a celkovou kontrolu svého zařízení, musí být také vyškoleni se zřetelem na technické 

aspekty zařízení. 

6. Procesní disciplína – neustálé zlepšování metod a postupů s cílem zajišťovat účinnost 

a opakovatelnost. Má to řadu výhod jako například zkrácení doby seřizování, zkrácení 

doby výrobního cyklu. 

7. Nezávislá autonomní údržba – neustálé vlastní zlepšování. [4] 

Zavedení autonomní údržby přináší pro podnik řadu přínosů. Mezi největší přínos, který 

autonomní údržba zajišťuje, patří dle mého názoru to, že kvalifikovaný údržbář se nemusí 

zdržovat prováděním běžných kontrol stroje. O ty se místo něj postará operátor stroje, který se 

díky tomu se strojem více seznámí, a o to lepší bude mít ke stroji vztah, lépe se  

o něj bude starat. Dle praxe se ví, že operátoři stroje nejsou až tak vysoce vytíženi. 

Přesunutím některých činností údržby na ně se tak zaplní mezery, což znamená, že dochází i 

k úspoře nákladů. Obsluha se tak každodenním tréninkem a fyzickým kontaktem se strojem 

naučí rozpoznávat abnormální podmínky chodu zařízení a může také snadno zabránit četným 

poruchám a problémům s kvalitou vyráběných výrobků. 

 

3.2.2 Program plánované údržby 

Plánovaná údržba je termín týkající se činností údržby, které jsou uskutečňovány podle 

stanoveného časového harmonogramu. Jejím hlavním cílem je eliminovat případné poruchy 

na zařízení prováděných na základě zjištěných skutečností, dále se věnuje budování systému 

údržby, plánované údržbě a optimalizaci nákladů na údržbu. Plánovanou údržbu rozdělujeme 

na preventivní a prediktivní. [2, 4] 

Mezi hlavní kroky plánované údržby patří: 

• periodické prohlídky a údržba, 

• prediktivní údržba, 

• prodloužení životního cyklu zařízení, 

• práce s náhradními díly, 

• analýza poruch, 

• zvyšování spolehlivosti zařízení, 

• optimalizace procesů údržby. [2] 
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3.2.2.1 Preventivní údržba 

Preventivní údržba je údržba stroje nebo zařízení, která je prováděna podle předem 

stanoveného časového plánu prohlídek, kdy její podstatou je provést opravu v očekávání její 

skutečné potřeby. Je zaměřena na prvky prevence, což znamená, že jejím cílem je předcházet 

poruchám a haváriím. [9] 

Plán preventivní údržby je navržen tak, aby bylo zvyšováno efektivní využití výrobních 

kapacit. Zaměřuje se na tři hlavní zásady prevence: 

• zachování normálních podmínek, 

• včasné odhalení abnormalit, 

• rychlá reakce. 

Zvláštním případem preventivní údržby je tzv. standardní údržba, která vychází 

z dlouhodobé evidence životnosti jednotlivých součástí a z údajů o opravářských cyklech. 

Opravy a výměna součástí jsou plánem přikazovány dle norem životnosti bez ohledu na 

skutečný technický stav zařízení. Standardní termíny a definovaný rozsah oprav umožňuje 

přesné naplánování údržby na dlouhou dobu dopředu. [8, 9] 

Největší nevýhody preventivní údržby: 

• standardní opravy, které jsou méně hospodárné a vyžadují více náhradních dílů, 

• tento systém lze využívat bez rizika havárií pouze u zařízení, která pracují ve 

standardních podmínkách, 

• provádění preventivní údržby na zařízení, která pracují ve velmi obtížných 

podmínkách, by bylo velice nehospodárné a nákladné. [8] 
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3.2.2.2 Prediktivní údržba 

Prediktivní neboli také předpovědní údržba je metoda testování strojů na základě 

diagnostických metod. Někdy je také nazývána jako údržba podle skutečného technického 

stavu zařízení či stoje. Testování strojů a zařízení se provádí bez nutnosti odstávky stroje, což 

je velká výhoda oproti preventivní údržbě, u které je nutné stroj zastavit. Další velkou 

výhodou prediktivní údržby oproti údržbě preventivní je to, že je méně nákladná  

a spolehlivější. 

Správně zavedený program pro analýzu poruchy na stroji je schopen vyhodnotit naměřené 

hodnoty a doporučit údržbářský zásah, určit jeho rozsah a termín. Údržbáři jsou pak schopni 

doporučit ty nejvhodnější postupy a zásahy do stroje, zabránit neplánovaným prostojům, 

prodloužit životnost stroje a zvýšit celkovou efektivitu výrobního zařízení. Výsledkem je 

provádění oprav v „pravý čas“ a jen v nezbytném rozsahu. [7, 8] 

Hlavní náplní prediktivní údržby je: 

• testování provozuschopnosti stroje, 

• zjištění místa a příčiny poruchy stroje, 

• předpověď další provozuschopnosti. [15] 

 

3.2.3 Program vzdělávání a tréninků 

Mezi hlavní cíle tohoto programu patří zvyšování zručnosti a kvalifikace operátorů  

a údržbářů. Je to jeden z nejzákladnějších prvků, na kterém je celý program TPM postaven. 

Operátoři jsou postupně seznamováni s činnostmi, při kterých budou zastupovat údržbáře. Za 

největší výhodu lze považovat to, že operátor stroje je poté schopen řešit rychle a pohotově 

naléhavé a drobné poruchy na stroji, aniž by musel volat údržbáře. [2, 4] 

Poruchy dělíme do dvou základních skupin: 

• náhlé, náhodně se vyskytující – většinou mají jednu příčinu, kterou je možné relativně 

jednoduše analyzovat a odstranit, což mohou udělat přímo operátoři daného stroje. 

• chronické – mají více komplikovaných příčin, jejich analyzování a odstranění je 

komplikovanější. Při vzniku chronické poruchy jsou ke stroji přivolání specializovaní 

údržbáři. [11] 
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Při tomto druhu vzdělávání je operátor schopný sám navrhnout lepší a rychlejší způsoby 

řešení oprav. [4] 

Mezi hlavní techniky a dovednosti, které se operátoři učí, patří: 

• tréninky TPM, 

• základní části zařízení a jejich vliv na parametry procesu, 

• techniky prediktivní údržby, 

• diagnostika, 

• údržbářské dovednosti, 

• řešení problémů a moderování workshopů, 

• zlepšování procesů. [2] 

 

3.2.4 Program plánování pro nové zařízení a díly 

Vysoká spolehlivost, lepší udržovatelnost a stabilní provoz zařízení po instalaci, toto vše 

by mělo být zahrnuto při plánování koupě nového stroje či náhradních dílů. Pro plánování 

investic do nových zařízení a jejich uvedení do provozu je spolupráce údržby velice důležitá. 

[2] 

 

3.2.5 Systém údržby a informační systém 

Hlavním cílem je monitorování výrobního procesu a procesu údržby v reálném čase. 

Zásahy údržby je třeba předpovídat, optimalizovat a poskytovat informace o nákladech, které 

jsou s údržbou a provozem spojeny. Výsledkem by mělo být statistické vyhodnocování dat. 

[2, 15] 

Informační systém údržby by měl splňovat tato kritéria:  

• automatizované plánování údržby, generování pracovních příkazů, 

• snadné provádění analýz a vyhodnocování statistických přehledů, 

• poskytování podpory k identifikaci kritických oblastí.  
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 3.2.6 Program zvyšování celkové efektivnosti zařízení 

V každém výrobním procesu vznikají ztráty, díky kterým nedosahuje podnik maximálního 

výkonu výroby. Záleží hlavně na operátorech výrobních linek, údržbářích  

a manažerech, jak se jim podaří snížit jejich velikost. 

Ztráty lze rozdělit na čtyři základní druhy: 

• plánované – víkendy, dovolená, preventivní údržba, testy, zkoušky aj., 

• operační – nastavování strojů, nedostatek materiálu a lidí, špatná obsluha zařízení, 

výpadky zařízení aj., 

• ztráty výkonu – špatné nastavení strojů, úmyslné zpomalení, prodloužení výrobního 

cyklu, aj., 

• nekvalita výroby – vada materiálu, nepřesnost výroby,… [12] 

Některé z těchto ztrát lze odstranit úplně či je alespoň výrazně omezit. Jestliže firma chce 

optimalizovat výrobu zvyšováním využití zařízení (výrobní linky, stroje), materiálu a lidí, je 

třeba najít hlavní příčiny vzniku ztrát ve výrobě. K tomu je zapotřebí získávat správné, úplné 

a aktuální informace o událostech, které ve výrobě nastaly. [19] 

Mezi nejčastější ztráty související se zařízením patří: 

• prostoje v důsledku poruchy stroje, 

• čas potřebný pro seřizování a nastavování stroje, 

• čas ztracený neúčinným seřizováním, 

• čas ztracený instalacemi nástrojů, 

• čas ztracený v důsledku zastavení práce na stroji, 

• provoz stroje při rychlosti, která je nižší než ideální rychlost, 

• výroba vadných produktů (zmetků), které jsou zamítnuty a vyžadují přepracování, 

opravu či prodej za nižší cenu. [4] 

Ke sledování a vyhodnocování efektivního využití strojů včetně toho, jak kvalitně pracují, 

se používá koeficient celkové efektivity výrobního zařízení. Česká zkratka pro tento termín je 

označována jako CEZ, já budu užívat anglickou zkratku OEE (Overall Equipment 

Effectiveness).   

 



13 
 

Před výpočtem tohoto koeficientu by se měla firma rozhodnout, pro který stroj bude tento 

koeficient vypočítávat. Z praxe je známé, že se koeficient OEE zaměřuje hlavně na úzká 

místa, případně na zařízení, která jsou nestabilní, mají vysokou poruchovost  

a nekvalitu. Dále to také mohou být zařízení s nízkým OEE, strategická zařízení, zařízení 

pracující pro více následných procesů či zařízeni s malou možností náhrady. V případě, že 

chceme vypočítat OEE pro celou výrobní linku, musíme tento koeficient nejprve vypočítat 

pro každý stroj zvlášť. [2, 4] 

Obrázek 3 velice jasně a srozumitelně znázorňuje, z čeho se koeficient OEE skládá a co má 

za úkol zjistit. Správná aplikace metody TPM nám umožní velkou většinu vzniklých ztrát 

minimalizovat. 

 

Obrázek 3 - Složení koeficientu OEE  
Zdroj: [19] 

 

3.2.6.1 Sběr dat pro výpočet OEE 

Mezi nejčastější postupy pro sběr dat patří: 

• ruční sběr a zpracování za pomoci formuláře, excelu, 

• poloautomatický sběr, kdy nám k získávání dat souží terminály, speciální krabičky na 

sběr dat, kódy prostojů, logické kontroly nebo například off-line automatické 

vyhodnocování v informačním systému, 
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• automatický sběr v reálném čase s pomocí systému MES1 (Manufacturing Executive 

System) a jejich automatické on line vyhodnocování s možností optimalizace procesu. 

[2] 

Pro výpočet koeficientu OEE je důležitá jednoduchost, rychlost a přehlednost před 

zbytečně složitým a pracným způsobem získávání dat. Velký důraz se klade na pravidelný 

sběr dat a jejich vyhodnocování, které má za úkol zvyšování hodnoty koeficientu. [15] 

 

3.2.6.2 Výpočet OEE 

Ještě předtím, než začneme počítat koeficient OEE, je třeba si stanovit určitý postup, podle 

kterého budeme koeficient počítat. Celkový postup výpočtu by mohl vypadat například takto: 

a) stanovení jednotné metodiky výpočtu OEE, 

b) nastavení procesu pro sběr dat, 

c) provedení sběru dat pro výpočet OEE, 

d) výpočet OEE, 

e) analýza dat vstupujících do výpočtu OEE, 

f) nalezení prioritních vlivů na výsledné OEE. 

Při výpočtu tohoto koeficientu jsou zohledněny tři základní ukazatele – dostupnost zařízení 

pro výrobu (Availability), výkonnost zařízení (Performance) a kvalita výroby na zařízení 

(Quality). Při výpočtu těchto ukazatelů jsou zohledňovány veškeré prostoje, ztráty výkonu  

a ztráty způsobené nekvalitní výrobou. Cílem výpočtu je tedy identifikace hlavních ztát  

a práce na jejich odstranění. [2, 4] 

 

1. Dostupnost – můžeme ji charakterizovat jako čistý čas provozu, který je ponížen  

o prostoje (technické poruchy, přestavby zařízení a údržba) ku celkovému 

plánovanému času provozu. [2] 

Dostupnost =
ž ý ž ý č

ž ý ž ý č
      (1) 

 

                                                 
1 Software automaticky v reálném čase zjišťuje a ukládá do databáze parametry dle metodiky měření OEE 
prostřednictvím snadno konfigurovatelných objektů. 
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2. Výkonnost – Výkon je definován ztrátami způsobenými nedodržením výkonových 

norem. Mezi tyto ztráty patří například snížení rychlosti stroje nebo krátké přerušení 

provozu stroje. Pro výpočet výkonnosti je třeba znát čas potřebný na jednu operaci 

násobený celkovým počtem kusů, který následně vydělíme čistým provozním časem, 

což je vlastně celkový čas snížený o prostoje. [2] 

Výkonnost =
á í č  × ý č  ý ů

ž ý ž ý č
     (2) 

3. Kvalita – Pro výpočet tohoto ukazatele je zapotřebí zjistit celkový počet vyrobených 

výrobků, od kterých odečteme zmetky (kusy, které nevyhovují požadavkům, byly 

znehodnoceny při seřizování stroje,…) a následně to podělíme celkovým počtem 

vyrobených výrobků. [2] 

Kvalita =
ý č  ý ů

ý č  ý ů
        (3) 

Výpočet koeficientu celkové efektivnosti zařízení (%) poté vypadá takto: 

OEE = DOSTUPNOST × VÝKONNOST × KVALITA  (4) 

Výsledné procento koeficientu OEE dává podniku informace o možných způsobech, které 

povedou ke zlepšení zařízení. Podniky světové úrovně jsou schopny dosahovat při správné 

implementaci TPM hodnot kolem 85 – 90 %. České podniky se pohybují na průměrné úrovni 

mezi 40 – 60%. [16] 

Kromě OEE se v praxi můžeme také setkat s koeficientem TEEP (Total Effective 

Equipment Performance).  

TEEP = OEE  × STUPEŇ VYUŽITÍ    (5) 

Tyto dva koeficienty jsou si velice podobné s tím rozdílem, že u výpočtu TEEP se čas 

plánovaných prostojů považuje za ztrátu na zařízení, na rozdíl od OEE, kde tomu tak není. K 

dalším výrazným rozdílům patří, že TEEP měří využití OEE ke kalendářním hodinám, což 

znamená např. 24 hodin za den nebo 356 dní za rok. Oba tyto koeficienty určují rozdíl mezi 

skutečným a ideálním výkonem. [2] 
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3.3 Přínosy a omezení TPM 

Časté přínosy, které při zavedení TPM v podniku nastanou, jsou silně závislé na typu 

technologií a výrobě, kterou firma využívá. Mezi nejčastější z nich patří: 

• zvýšení OEE o 20 – 30 %, 

• zvýšení produktivity zařízení, snadnější řešení příčin problémů u zařízení,  

• zvýšení pružnosti časů na přestavby strojů a linek, 

• zvyšování stability procesu eliminací příčin nekvality, 

• redukce poruchovosti o 50 – 80 %, 

• velké peněžní úspory na investicích, které vznikly efektivnějším využíváním zařízení  

a prodloužením jejich životnosti, 

• minimalizace rizika výpadku klíčových zařízení při optimálních nákladech na údržbu. 

[2] 

Jako každá jiná metoda, i TPM s sebou přináší určitá rizika, která firma při jejím zavádění 

podstupuje. Hlavním kamenem úrazu vzniku rizik je vrcholový management, protože jakmile 

ten nepochopí způsob zavedení TPM a nestanoví správě cíle, tak je metoda TPM pro podnik 

zbytečnou investicí a pokusem ke zlepšení.  Nejčastější z těchto rizik jsou: 

• nízká kvalifikace a motivace personálu ve výrobě, 

• problémy spolupráce mezi výrobou a údržbou, 

• neznalost principů TPM na straně vrcholového managementu, 

• nejasné cíle a postup projektu TPM, 

• nedostatek času, nízká priorita, jednostranná orientace na výrobní výkon na úkor 

údržby, 

• netrpělivost (první efekty se projevují po 1 – 1,5 roce od zavedení TPM). [2] 
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4 Kaizen 

 

Neustálé zlepšování, do kterého je zapojen každý od manažerů až po dělníky, to je kaizen. 

KAI – změna, ZEN – dobrý, lepší, neboli změna k lepšímu. Je to způsob myšlení, způsob 

života, který říká, že zítra musí být lépe než dnes, jak v našem osobním životě, tak  

i v práci. Základem tohoto systému je kultura zlepšování nespokojenosti se současným 

stavem, neustálé hledání a odstraňování plýtvání a pohled na problémy jako na příležitosti. 

Týká se hlavně výroby, administrativy, logistiky, vývoje výrobků, obchodu a dalších 

podnikových procesů. Má mnoho forem – od individuálního zlepšování přes různé formy 

workshopů až po zlepšování projektové, protože různé typy problémů vyžadují různé postupy 

a metody řešení. [1] 

Mezi základní principy tohoto systému patří:  

• zaměření na zlepšení vycházející ze znalostí a zkušeností lidí ve výrobě, 

• zapojení pracovníků do zlepšování procesů = seberealizace, vyšší uspokojení z práce, 

zvyšování rozvoje jejich schopností a zlepšování podnikové kultury, 

• aktivní zapojení lidí do zlepšování procesů, kdy i bezvýznamná zlepšení jsou 

odměněna. [1, 2] 

 

4.1    Přístupy ke zlepšování procesů 

Podniky mají různé přístupy, pomocí kterých dochází ke zlepšování procesů. Většina 

z těchto firem postupně přichází na to, že je vhodné tyto přístupy rozdělit do tří oblastí: 

1. Individuální zlepšování – pracovník či skupina pracovníků zaznamenají problém, 

navrhnou jeho řešení a odstraní problém. 

2. Týmové zlepšování – pro řešení problému je sestaven tým, který na několika 

workshopech hledá řešení, zavede ho do procesu a zajistí jeho funkčnost v provozu. 

3. Projektové zlepšování – definuje se projekt a projektový tým analyzuje problém, hledá 

řešení, implementuje ho do procesu a zajistí jeho fungování v provozu. [1, 5] 
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Vznik jednoduchého problému je řešen jako individuální zlepšení, které obstará 

jednotlivec či skupina lidí z vlastní iniciativy, případně na výzvu managementu. Jestliže není 

řešení problému příliš jasné, je třeba vyčlenit odborníky z různých oblastí a uspořádat několik 

moderovaných workshopů, kdy management definuje témata, cíle a vybere člověka, který 

bude zodpovědný za řešení problému a zorganizování workshopu. Problémy, které jsou velmi 

komplexní a jejich přesné příčiny a řešení často nejsou známé, se řeší projektem v rámci 

projektové organizace a managementu. [1, 13] 

 

4.1.1 Individuální zlepšování 

Tento způsob zlepšování procesů vychází z toho, že každý zaměstnanec má možnost nalézt 

v podniku příležitost na zlepšení a řešit ji. Celý proces by se dal popsat několika kroky: 

• popis problému, 

• návrh řešení – zlepšovací návrh podán za pomoci standardizovaného formuláře, 

• posouzení řešení – přímým nadřízeným, 

• realizace řešení – rozhodnutí o realizaci či derealizaci návrhu, 

• vyhodnocení přínosů – jak velký přínos to firmě dalo, 

• vyplacení odměn – dle výše přínosu, finanční nebo nefinanční formou. [1, 2] 

Odměny jsou v podnicích vypláceny mnoha různými způsoby, mezi nejčastěji používané 

patří: 

a) firma odměňuje i nápady, které se momentálně nerealizují. Tyto nápady jsou uloženy 

do databáze s možností využití v budoucnosti. 

b) Firma odměňuje pouze realizované nápady, nejčastěji paušálně. 

c) Vyhodnocení přínosu zlepšení za pomoci přímého nadřízeného nebo komise, která 

poté rozhodne o realizaci a výši vyplacené odměny. [1, 5] 
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4.1.2 Týmové zlepšování 

Mezi nejvyužívanější formu zlepšování patří týmové workshopy. Oproti individuálnímu 

zlepšování je jejich hlavní výhodou: 

• zapojení většího počtu lidí a možnost řešení složitějších problémů, 

• témata a cíle stanovena managementem podniku, jedná se o řízený a koordinovaný 

způsob zlepšování procesů, 

• vznik nových možných řešení, která se vzájemně kombinují a vylepšují, 

• vzájemné učení se týmové spolupráci, řešení konfliktů, brainstorming, komunikace, 

• díky zapojení většího počtu lidí vznikají kvalitnější výsledky řešení, které jsou lépe 

akceptovány, 

• workshopy řeší problém strukturovaně a systematicky. [1, 14] 

 

4.1.2.1 Jednoduché, krátké workshopy – kaizen kroužky 

Kaizen kroužek patří mezi zkrácenou formu workshopu, která je výhradně zaměřena na 

vyhledávání a odstraňování plýtvání. Tento kroužek trvá zhruba hodinu za účasti tří až pěti 

pracovníků z výroby, kteří jsou vybráni manažerem procesu. Výsledkem jsou návrhy na 

zlepšení. U většiny firem se kaizen kroužky provádějí dvakrát týdně. 

 

4.1.2.2 Série workshopů 

Jsou organizovány pro řešení složitějších problémů a probíhají podle definované metodiky 

s odstupem několika týdnů. Výběr a priority jsou stanoveny s ohledem na cíle firmy a řídící 

tým. 

 Promotor (člověk, který je zodpovědný za organizování workshopu a řešení problémů) 

pozve po domluvě se sponzorem (manažerem) vybrané zaměstnance na workshop a dle 

metodiky pro vedení workshopu řeší postupně jednotlivá témata. Po ukončení je workshop 

promotorem vyhodnocen a výsledky jsou prezentovány vedoucímu příslušné organizační 

jednotky. 
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4.1.2.3 Kaskádové workshopy 

Workshopový tým má za úkol intenzivně pracovat na svěřeném problému po celou dobu 

trvání tzv. akčního týdne, kdy následuje zpravidla pět workshopů okamžitě po sobě, většinou 

od pondělí do pátku. 

Kaskádové workshopy jsou dobré ke vtažení lidí do zlepšování, k prosazení rychlých  

a viditelných změn v krátkém čase, k prolomení nedůvěry a odporu vůči změnám. [1] 

 

4.1.3 Projektové zlepšování 

Projektové zlepšování je nejsložitější a časově nejnáročnější formou, kdy se zlepšování 

procesů prolíná s jejich inovacemi. Na projekt je potřeba delší čas. Průměrný projekt trvá šest 

až dvanáct měsíců maximálně. Pro projektové zlepšování je potřeba pozornost vrcholového 

managementu. Projekty by měly být přiřazeny těm nejschopnějším lidem, kteří by měli 

velkou část práce věnovat tomu, aby se k jejich schopnostem byli schopni přiblížit i druzí – 

měli by učit, koučovat, mentorovat,… [1, 5] 

Projektové zlepšování vyžaduje náročnou přípravu spojenou se zavedením projektové 

organizace a řízení, ale hlavně vyškolení sponzorů, projektových manažerů, specialistů  

a členů týmu. [1] 
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4.2 Přínosy a omezení 

Nejdůležitější přínosy neustálého zlepšování jsou: 

• finanční přínosy, které jsou častokrát mnohonásobkem nákladů, které byly na proces 

vynaloženy, 

• rozvoj potenciálu zaměstnanců ve výrobě i zvyšování jejich motivace k práci = 

zvyšování konkurenceschopnosti firmy, 

• rozvoj komunikace mezi managementem a zaměstnanci, 

• individuální zlepšování a zlepšování v týmech – workshopy, projekty, 

• cílené zlepšování tam, kde je to potřeba, 

• budování firemního know-how. [1, 2] 

 

Veškerá omezení a rizika, která KAIZEN přináší, jsou způsobena lidským faktorem. Mezi 

hlavní chyby patří: 

• zaměření se na zlepšování pouze ve výrobních oblastech, 

• motivace ve stylu: kdo podá nejvíce zlepšovacích návrhů, bude za to odměněn, 

• zaměstnanci vymýšlejí nesmyslné návrhy s vidinou vysoké odměny, 

• manažeři podceňují malá zlepšení a zaměřují se hlavně na velké změny, 

• špatná připravenost promotora či sponzora na workshop. [2] 

  



 

5 Další podpůrné procesy

 

V této kapitole bych se ráda v krátkosti zmínila o

které jsou nedílnou součástí štíhlého podniku

podniku kompletní a efektivní

 

5.1 Metoda 5S 

Součástí štíhlého pracoviště

základních předpokladů pro zlepšování. 5S je zkratkou, vztahující se k

začínajícím v češtině na písmeno 

standardizovat, stále zlepšovat)

hospodaření a efektivních pracovních postup

na obrázku 4. [2, 15] 

 

Obrázek 4 - 5S  
Zdroj: vlastní zpracování 
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této kapitole bych se ráda v krátkosti zmínila o několika dalších 
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 důležitých metodách, 

a bez kterých by nebylo fungování štíhlého 

ádání. Metoda 5S patří mezi jeden ze 

 pro zlepšování. 5S je zkratkou, vztahující se k pěti pojmům 

ídit/separovat, systematizovat, společně čistit, 

 se vztahuje k prvkům dobrého 

název všech 5S lze vidět 
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1S. setřídit, separovat – uspořádání položek v pracovním prostoru, soupis a identifikace 

veškerých položek, ponechat pouze potřebné věci, které opravdu potřebujeme, ostatní 

odstranit, vyhodnotit třídění 

2S. systematizovat – přesné definování míst pro položky a zařízení, která jsou potřebná, 

definování skladovacích míst nepotřebných položek, vizualizace uspořádání pracoviště 

3S. společně čistit – zpracování plánu čištění, eliminování zdrojů nečistot (forma kontroly) 

4S. standardizovat – dodržování kroků 5S na pracovišti, definování finální verze 5S 

5S. stále zlepšovat – zlepšování systému 5S, vyhodnocování plnění standardů, změna myšlení 

a chování lidí v podniku. [2, 4] 

Hlavním výsledkem po správném zavedení a dodržení metody 5S by mělo být čisté, 

přehledné, uspořádané a disciplinované pracoviště s lepší kvalitou, stabilitou procesu, nižší 

úrazovostí a zatížení organismu člověka. 

 

5.2 Kanban 

Systém kanban je metoda používání karet, které zaznamenávají pohyb materiálů a dílů 

mezi výrobními procesy. Synchronizuje pracovní procesy v rámci organizace i pracovní 

procesy, týkající se externích dodavatelů. [4] 

Pracovníci jsou školeni napříč celou organizací tak, aby získali znalosti o celé organizaci. 

V případě nedostatečného využití jsou tito pracovníci schopni vykonávat různé výrobní 

úkony.  

Mezi základní prostředky systému kanban patří: 

• Kanban karta – na této kartě se nachází objednávka pro interního či externího 

odběratele. Tato karta slouží hlavně pro přenos informací. Existují dva druhy těchto 

karet: výrobní a přepravní. 

• Kanban tabule – místo, kde interní dodavatel přebírá informaci o požadavcích 

interního odběratele. Patří mezi základní vizuální prvek. 

• Kanban schránka – odběratel vloží své požadavky na kanban kartě do této schránky, 

která je umístěna na pracovišti odběratele. [2] 
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Hlavní výhodou systému kanban je, že každý zaměstnanec má své výrobní priority  

a jsou zplnomocněni provádět práci vždy, když je to zapotřebí, a všude tam, kde je to třeba. 

Nemusí čekat na přidělení úkolu. Odpadá zbytečné papírování, zvyšuje se úroveň 

zaměstnanců.[4] 

 

5.3 Teorie omezení – TOC 

Teorie omezení TOC z anglického názvu Theory of Constraints vychází ze systémového 

přístupu, kdy je podnik chápán jako řetěz závislých procesů. Tato filozofie je založena na 

teorii, že v každém procesu existuje jistá forma omezení, která brání dosahování maximálního 

výkonu. [1, 2] 

TOC je orientována na systematické vyhledávání úzkých míst v podniku, maximalizaci 

průtoku2, minimalizaci zásob a provozních nákladů. Základní snahou je tedy vyhledání 

úzkých míst a maximální podpoření všeho ostatního k jejich plnému využití, protože pouze 

v případě, že odstraníme skutečný zdroj omezení3, dokážeme proces stabilizovat  

a maximalizovat. Jde zde tedy o snahu maximalizovat rychlost vydělávání peněz v procesech.  

TOC se snaží dívat na podnik očima zákazníka a při minimálních nákladech splnit jejich 

požadavky. TOC tedy poskytuje velmi efektivní nástroj na řízení úzkých míst ve výrobě, 

distribuci a projektu. [2] 

 

5.4 Poka Yoke 

Systém, který umožňuje detekci a následnou okamžitou nápravu chyb, nazýváme Poka 

Yoke. Již podle názvu je zřejmé, že tento systém pochází z Japonska. Do češtiny by se dal 

název přeložit jako „zabraňování chybám“. 

Tento systém je zaměřen hlavně na řešení lidských chyb při práci a pomáhá vyhnout se 

vadám, i když jsou udělány nechtěně. 

Zařízení pro Poka Yoke jsou jednoduchá a levná, jsou součástí procesu a představují 100% 

kontrolu u zdroje, umístěna co nejblíže vzniku místa chyby a zajišťují rychlou zpětnou vazbu 

zaměstnanci = chyba může být hned napravena. [17] 

                                                 
2 Průtokem je myšlena přidaná hodnota vytvořená v procesu za jednotku času. 
3 V podnicích se můžeme setkat s interními, externími, hmotnými a nehmotnými omezeními. 
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5.5 SMED 

SMED (Single Minute Exchange of Die) neboli zkracování časů. Tato metoda má za 

hlavní cíl radikální zkracování časů seřízení z několika hodin na několik minut mezi dvěma 

po sobě jdoucími různými druhy výrobků. Tohoto cíle se dosahuje postupně změnou 

organizace přestavby, standardizací postupu seřízení, tréninkem týmu, speciálními 

pomůckami a technickými úpravami stroje. [2, 10] 

Metoda SMED je často využívána na pracovištích, která jsou úzkými místy. Tato metoda 

je aktuální všude tam, kde se seřízení vykonává často a časy na seřízení představují významné 

ztráty z kapacity stroje nebo linky. [2] 

Pro správnou aplikaci této metody je třeba použít následujících kroků: 

1. Oddělení práce, která musí být vykonávána, když je stroj vypnutý (interní seřízení), 

od práce, kterou můžeme vykonávat během provozu stroje (externí seřízení).  

2. Snaha zkrácení času interních seřízení s cílem přeměny na seřízení externí. 

3. Systematické odstraňování forem plýtvání při seřizování. [2, 18] 

Mezi nejčastější formy plýtvání při seřizování stroje patří: 

• plýtvání při přípravě na změnu – doprava potřebných nástrojů po zastavení stroje, 

zbytečné pohyby, nedostatečné plánování, 

• plýtvání při montáži a demontáži – hledání součástek a nástrojů, pozorování práce 

jiného pracovníka, chůze, čekání, studium dokumentace, 

• plýtvání při seřizování, nastavování polohy a zkouškách – dolaďování nepřesností 

• plýtvání při čekání na zahájení výroby – čekání na zahřátí stroje. [2] 

Velkým přínosem zavedení metody SMED v podniku je lepší organizace, pořádek  

a synchronizace na pracovišti, snížení průběžné doby výroby, snížení počtu chyb při 

seřizování, zlepšení jakosti a snížení zásob náhradních dílů a příslušenství.  
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6 Charakteristika společnosti Westvaco Svitavy, s.r.o. 

 

Kořeny této společnosti sahají do Spojených států amerických, kde ve městě Stamford 

v Connecticutu sídlí centrála mateřské firmy, nadnárodní společnost MeadWestvaco 

Corporation. MeadWestvaco Corporation vznikla v roce 2002 sloučením společností Mead  

a Westvaco, kdy závod Westvaco Svitavy je dceřinou společností MeadWestvaco. Mezi 

hlavní činnosti společností patří výroba potištěných obalů, natíraných a speciálních papírů, 

spotřebních a kancelářských výrobků a speciálních chemikálií. 

Tato významná společnost zaměstnává po celém světě více než 30 000 zaměstnanců, má 

obchodní zastoupení ve více jak 100 zemích a dosahuje ročního obratu blížícího se částce 

osmi miliard amerických dolarů. 

 

6.1 Historie Westvaco Svitavy, s.r.o. 

V roce 1994 Westvaco Corporation zveřejnila svůj záměr postavit v České republice 

moderní tiskařský a zpracovatelský závod a během následujících 14 měsíců byl ve Svitavách 

na ‚zelené louce‘ postaven závod Westvaco Svitavy. Počáteční investice přesáhla částku 24 

milionů amerických dolarů. První výrobky byly zákazníkovi, společnosti Philip Morris Česká 

republika, dodány v srpnu roku 1995. 

Na počátku své existence se svitavský závod rozkládal na ploše 9 000 m2 a zaměstnával 85 

zaměstnanců, kdy provozoval všechny tři hlavní tiskařské technologie – hlubotisk, flexotisk  

a ofset. Mezi převládající sortiment patřily obaly pro tabákové výrobky. 

Ve druhé polovině devadesátých let došlo k rozšíření výroby tabákových obalů  

a k výraznému průniku do odvětví kosmetiky, cukrovinek, obálek pro expresní poštu  

a potravin. Takto dynamický rozvoj společnosti doprovázely další investice do výrobních 

technologií a budovy závodu. 

V současné době se společnost řadí mezi nejvýznamnější středoevropské výrobce 

potištěných obalů z hladké skládačkové lepenky a papíru s ročním obratem převyšujícím 

jednu miliardu českých korun. Westvaco Svitavy se rozkládá na ploše téměř 17 000 m2  

a zaměstnává více než 380 zaměstnanců. Pod jednou střechou provozuje dvě hlavní tiskové 

technologie – hlubotisk a ofset, doplněné o celou řadu dokončovacích operací, jako například 
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archování, plochý výsek, lepení, okénkování, skládání, zatavování a aplikace horké foliové 

ražby. Měsíčně je ve svitavském závodě zpracováno kolem 3 000 tun skládačkové lepenky  

a papíru, z jedné třetiny zastoupené importem z vlastních amerických papíren ve státech 

Virginia a Alabama. Více než 80 % produkce je určeno pro export do celé střední i západní 

Evropy, kde mezi hlavní zákazníky patří například Philip Morris, BAT, Wrigley, Nestlé, 

Avon, Unilever, UPS, Red Bull, Danone, Pilsner Urquell a mnoho dalších. 

Hlavní certifikáty, kterými společnost Westvaco Svitavy dokladuje kvalitu řízení 

administrativních a výrobních procesů, jsou: 

• ISO 9001: 2008 

• ISO 22000: 2006 

• SA 8000  

• FOGRA 39L 

• PEFC 

 

6.2 Výrobní stroje 

Ve firmě Westvaco Svitavy se nachází celkem 13 výrobních strojů. Některé z nich jsou 

100% využívány při 4 směnném (nepřetržitém) provozu, jiné stroje pracují pouze ve 2 nebo  

3-směnném provozu.  

Výroba je rozdělena na dvě základní části. Stroje ofsetové výroby a stroje využívané pro 

hlubotisk. Flexotisková výroba byla v roce 2006 ukončena. 

 

6.2.1 Hlubotisk 

Mezi hlubotiskové stroje v závodě patří stroj Lemanic 625 a Lemanic 636. Oba tyto stroje 

jsou značky Bobst. Tato švýcarská značka je proslulá výrobou strojů na výrobu obalů z papíru 

a lepenky.  

Stroj je dlouhý asi 15 metrů, jeho největší výhodou je, že je schopný z role kartonu 

potisknout, vyrazit a vysekat hotový výrobek.  

Na začátek stroje se umístí role papíru, která se navine a pokračuje dále do stroje. Karton 

prochází všemi věžemi (10 věží), ve kterých se nachází jednotlivé odstíny barev. Zde dochází 
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k postupné aplikaci barev na roli. Další operací je ražba, po které materiál pokračuje do 

výsekové části, z níž vycházejí hotové a vysekané výrobky, ty jsou pouze rozrovnávány na 

paletu. Někteří zákazníci vyžadují i tzv. bundling (páskování). Cílem této operace je 

zapáskování výsledných výrobků po určitém množství pro následné zakládání do 

automatického podavače. 

Mezi nejčastější výrobky vyráběné na tomto stroji patří tabákové obaly (cigaretové 

krabičky a kartony). 

 

6.2.2 Ofset 

Offsetové stroje jsou rozděleny dle velikosti formátu, na který jsou schopny tisknout. Ve 

firmě se nacházejí stroje maloformátové a velkoformátové.  

Maloformátové ofsetové stroje nejsou schopny pojmout a zpracovat roli kartonu na rozdíl 

od hlubotisku, a proto ještě před tím, než jde papír do tisku, je třeba danou roli nasekat dle 

velikosti na samostatné archy. Pro maloformátové stroje tuto funkci plní stroj SHM. Tento 

stroj je schopný nasekat archy na jeden rozměr a připravit je na paletu. Tyto již nasekané 

archy pokračují dále do tiskového stroje značky Heidelberg H4 nebo H8 (čísla znamenají 

počet barevných věží, které se na stroji nachází). Dle zakázky může již natištěný výrobek na 

arších pokračovat na tzv. zlacení neboli horkou fóliovou ražbu. Tento stroj je schopný ražby 

braillova písma, 3D efektu či pozlacení písma. Poté archy pokračují na stroj Bobst 104, který 

z archů vysekává daný výrobek. Závěrečnou operací je lepení. Diana 104, Diana 105 nebo 

Alpina 110 jsou lepicí stroje, které se ve firmě nachází. Hlavním úkolem těchto strojů je 

složení daného výrobku a jeho následné slepení. Ne příliš často se při výrobě používá i tzv. 

okénkovačka, stroj, který do otvoru výrobku aplikuje fólii. 

Pro velkoformátové stroje obstarává sekání role stroj Marquip. Jakmile jsou archy 

nasekány a připraveny na paletě, pokračují na velkoformátový tiskový stroj KBA. Z tisku 

archy pokračují rovnou na výsek. Velkoformátové výsekové stroje, které firma využívá již 

pátým rokem, jsou od značky Bobst, a to Spanthera 1 a Spanthera 2. Konečnou operací může 

být zatavování či ruční rozrovnávání na paletu dle požadavku zákazníka.  
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6.3 Výpočet koeficientu OEE 

Pro výpočet koeficientu efektivity výrobního zařízení u vybraných strojů, mi byly 

poskytnuty tzv. reporty výroby. Na obrázku 5 můžeme vidět příklad části reportu stroje 

Spanthera 1. Do reportu jsou průběžně zadávány, prostřednictvím operátorů, informace 

týkající se například čísla zakázky, již vyrobeného množství ze zakázky, důvody, proč daný 

stroj stojí, časy začátku i konce zakázky a plánované údržby. Report je přístupný všem 

zaměstnancům, kteří díky němu mohou například včas informovat odběratele o možném 

dřívějším doručení či případném zpoždění zakázky.  

 

Obrázek 5 – Report stroje Spanthera 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Report se je rozdělen do mnoha sloupců, na obrázku 5 můžeme vidět sloupec, ve kterém se 

nachází číslo stroje, dále následuje číslo zakázky, datum a časy přípravy, hotové množství, 

výrobní kód, číslo a jméno zaměstnance, který report zpracovává, číslo směny, druh 

technického výkresu a rozepsaný výrobní kód. Tučná čára znázorňuje změnu směny. Na 

tomto obrázku lze vidět pouze ty nejčastěji potřebné informace, v reportu se však dále nachází 

specifika týkající se zákazníka, druhu operace, která bude prováděna, velikosti a množství 

archů, na které se má zakázka tisknout, množství užitku na archu, zda se celá zakázka vyrábí 

pouze ve svitavském závodě nebo zda bude dokončena někde jinde atd. 

Nejdůležitější a také klíčovou částí reportu pro mě byl sloupec s názvem Reason Code 

(bílý sloupec uprostřed reportu).  Pomocí těchto výrobních kódů jsem filtrovala data potřebná 

pro výpočet koeficientu OEE. Každý stroj má své specifické výrobní kódy, pomocí kterých se 

v tabulce zaměstnanci orientují. Jiné výrobní kódy má tiskařský stroj, výsek i lepičky. Pro 

představu, uvádím v tabulce 2 veškeré výrobní kódy, které se mohou v reportu Spanther 

objevit.  

Tabulky zkratek výrobních kódů, které jsou potřebné pro orientaci v reportu, jsou 

rozděleny na tři části. V první části se nachází nejčastější důvody ztrát na stroji a poruchy, 

které si jsou operátoři schopni sami, dle svého úsudku, opravit. V další části jsou úkony, které 

mohou být použity pouze se souhlasem vedoucího směny a v poslední části je zapotřebí 

souhlas vedoucího střediska, kam patří hlavně preventivní a externí údržba.  

 

Tabulka 2 - Seznam kódů pro stroj Spanthera 1, 2 

KÓD NÁZEV KÓDU NÁZEV KÓDU V ČEŠTINĚ 

80 Waste Odpad 

1A Make Ready Čas přípravy (skutečná – opakovaná -  nová) 

7B Wash-up Mytí, čištění, úklid 

1C Die Corrections Úprava výsekové formy – podlepování 

8D Stripping Úprava vylamování, vylupování, výpich 

8E Separation Vykládání, separace 

2A Run Čas jetí 

3C Bad Board Vady papíru/kartonu (slepené archy, rozházené palety,…) 

8B Mechanical Disturbance Mechanická porucha bez údržby 

4A Repair Technická porucha s údržbou 
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8C Electrical disturbance Elektronická porucha 

8L Feeder, delivery, transport Nakladač, vykladač, transport 

8P Test Test 

8U Pallet change Výměna palety 

81 Protocol Hledání GTP 

2Q Net Quantity Produced Čisté množství 

1W MR Waste Odpad při přípravě 

2W Waste Quantity Odpad při jetí 

OC Operation Completed Ukončení operace 

8J Others Ostatní 

8F Power Outage Výpadek proudu 

5A Wait board Čekání na potištěný materiál 

5E Wait Information Čekání na informace 

5C Wait Plate Čekání na nástroje, tiskovou formu 

MF Training Školení 

7A Planned Maintenance Plánovaná preventivní údržba 

6A No Order Není objednávka 

CI External Maintenance Externí údržba, servis 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce 3 jsou kódy potřebné pro orientaci u stroje Alpina 110, stejně tak jako u 

Spanther jsou kódy uvedeny v českém i anglickém jazyce. 

 

Tabulka 3 - Seznam kódů pro stroj Alpina 110 

KÓD NÁZEV KÓDU NÁZEV KÓDU V ČEŠTINĚ 

1W Start Waste Rozjezdové archy - odpad 

2W Run Waste Odpad při jetí 

2Q Net Quantity Čisté množství 

1A Make Ready Čas přípravy 

2A Run Čas jetí 

3N Break Přestávka 

81 Protocol Čekání na měření 

80 Waste Odpad 
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1B Wash-up Mytí, čištění, úklid 

7B Wash-up: Beginning or Day End Čištění: zahájení – konec práce 

2B Glue System Problem Problém s tavným lepením 

8B Mechanical disturbance Technická porucha bez údržby 

3C Bad Board Vady papíru/kartonu 

4A Repair Technická porucha s údržbou 

8C Electrical Disturbance Elektrická porucha bez údržby 

8L Feeder, delivery, transport Nakladač, vykladač, transport 

8P Test Test 

8W Leveling Section Vyrovnávací sekce, ladění stroje 

8X Pre-breaking Section Předlamovací sekce 

8J Others Ostatní 

8F Power Outage Výpadek proudu 

5A Wait Board Čekání na papír 

5E Wait information Čekání na informace 

MF Training Školení 

7A Planned Maintenance Plánovaná preventivní údržba 

6A No Order Není objednávka 

CI External Maintenance Externí servis 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulky 2 i 3 jsou si ve své podstatě velice podobné, hlavně co se týká operací, u kterých 

je potřeba povolení od vedoucího směny či vedoucího střediska. Nejvíce se od sebe odlišují v 

první částí, kdy je zřejmé, že se jedná o úplně jiný charakter strojů. Jiné úkony jsou potřeba 

pro výsekové stroje (tabulka 2), a jiné naopak pro lepení (tabulka 3). 
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6.3.1 Výsledné časy stroje Spanthera 1, Spanthera 2 

Po vyfiltrování veškerých dat z reportu a předpokladu, že všechny zadané stroje začaly 

pracovat 2.1. 2011 v 18:00 hod a skončily 23.12. 2011 v 18:00 hod, což znamená, že celkový 

možný využitelný čas každého stroje byl 8520 hodin, jsem došla k hodnotám, které jsou 

uvedeny v tabulce 4 pro stroje Spanthera 1 a 2. Veškeré hodnoty jsou uvedeny v hodinách. 

 

Tabulka 4 - Výsledné časy stoje Spanthera 1, 2 

KÓD NÁZEV KÓDU 

STROJ 

SP 1 

(hod) 

SP 2 

(hod) 

80 Odpad 0,5 0,33 

1A Čas přípravy 1138,63 1139,97 

7B Čištění, mytí, úklid 210,19 244,11 

1C Úprava výsekové formy 213,77 175,28 

8D Vylupování, vylamování 38,17 31,25 

8E Vykládání, separace 15,79 16,11 

2A Čas jetí 4355,81 4254,06 

3C Vady papíru/kartonu 112,74 81,76 

8B Mechanická porucha 176,82 165,81 

4A Technická porucha s údržbou 49,79 61,87 

8C Elektronická porucha 10,08 12,25 

8L Nakladač, vykladač, transport 4,84 4,99 

8P Test 14,41 3,37 

8U Výměna palety 12,64 22,6 

Použití pouze se souhlasem vedoucího směny 

8J Ostatní 36,27 44,92 

8F Výpadek proudu 2,84 3,09 

5A Čekání na potištěný materiál 436,2 482,29 

5E Čekání na informace 51,21 37,67 

5C Čekání na nástroje 302,75 304,14 

MF Školení 30,91 37,24 

Použití pouze se souhlasem vedoucího střediska 

7A Plánovaná preventivní údržba 294,48 305,77 
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6A Není objednávka 802,67 932,87 

CI Externí servis 208,49 158,25 

Celkem hodin 8520 8520 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při bližším porovnání výsledných hodnot v tabulce 4 si můžeme všimnout, že jsou oba 

stroje velice podobně vytíženy i přes to, že na každém z nich je specifická výroba. 

Tučně jsem v tabulce vyznačila veškeré výrobní operace, u kterých mi vyšly příliš vysoké 

prostoje, na něž by se měla firma zaměřit.  

Operace 1A – čas přípravy, který u obou strojů vyšel přibližně 1139 hodin, což v přepočtu 

na dny znamená téměř 48 dní v roce, kdy se stroj připravuje na další zakázku. Tento výsledek 

je ovlivněn četností a velikostmi zakázek.  

7B – čištění, mytí, úklid nelze tak výrazně snížit hlavně z toho důvodu, že pro každou 

zakázku je stanovena určitá doba, po kterou musí probíhat přikázané čištění před tím, než 

začne stroj vyrábět další zakázku.  

1C – úprava výsekové formy je čas, který je potřebný pro vložení výsekové desky do stroje 

při změně zakázky. Tento kód může také znamenat, že oddělení pro vychystávání nástrojů 

nedodalo nástroje ideálně připravené pro zavedení do stroje, což operátora a celou zakázku 

značně zdrží.  

8B – mechanická porucha je jakákoliv porucha na stroji, která má za následek vypnutí 

stroje a následné přivolání údržby. Z tabulky vyplývá, že z důvodu mechanické poruchy stály 

oba stroje za celý rok v průměru 7 dní.  

5A – čekání na potištěný materiál dělá v průměru 19 dní za rok. Je celá řada důvodů, kvůli 

kterým může tato operace nastat. Jedním z nich může být například čekání na technologickou 

prodlevu, která následuje po tisku. Technologická prodleva je doba, po kterou musí být 

potištěný materiál v klidu. Mezi hlavní důvody patří například dobré přilnutí a zaschnutí 

barvy. Technologická prodleva se liší u druhu výrobků. Může trvat 6, 12, 18 nebo 24 hodin. 

Není však pro všechny výrobky povinná. Dalším důvodem může být, že výsekový stroj jede 

rychleji dle plánu než stroj tiskařský a z důvodu předepsané technologické prodlevy pak musí 

na výseku čekat. V neposlední řadě může být důvodem vzniku tohoto čekání i nečekaná 

změna v plánu, za kterou je zodpovědný úsek plánování.  
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5C – čekání na nástroje je položka, kterou má na starosti oddělení pro vychystávání 

nástrojů. Toto oddělení má za úkol vychystávat nástroje, které budou potřeba pro výrobu 

dalších zakázek. Má k dispozici plán, podle kterého by mělo dané nástroje chystat. Vzhledem 

k tomu, že jsem vypočítala, že 12,5 dne čeká stroj ročně v průměru na nástroje, je tato 

hodnota alarmující. Hlavními důvody těchto prostojů může být například chyba v plánování, 

nečekané změny zakázek, oddělení vychystávání nástrojů může mít zmatek v plánech, 

nezvládá vychystávání potřebných nástrojů, některé nástroje dokonce mohou chybět nebo se 

musí čekat, než se objednají. 

6A – není objednávka, je výrobní kód, který se sice v reportu moc často neobjevoval, ale 

při součtu se zařadil mezi nejvyšší hodnoty. Pod tímto kódem si můžeme představit hlavně 

chyby v reportu, což znamená, že operátor má dovolenou a nemá ho kdo zastoupit = stroj stojí 

a je vypnutý. Vzhledem k tomu, že na tento termín neexistuje výrobní kód, tak v reportu 

potom chybí například 3 dny nebo i celý týden, kdy není nic zaznamenáno. Když se tyto 

hodnoty za celý rok sečtou, tak u stroje Spanthera 1 to bylo celkem 695,83 hodin a Spanthera 

2 dokonce 859,55 hodin, kdy v reportu nebyl vůbec žádný záznam. Z tohoto důvodu je 

výrobní kód 6A tak vysoký. 

Položky 7A – plánovaná preventivní údržba a CI – externí servis jsou hodnoty, jejichž 

výsledná čísla jsou také vysoká, ale proto, aby se předcházelo tvorbě zmetků a prostojů, je 

tato hodnota adekvátní.  

Červeně vyznačený řádek s výrobním kódem 2A – čas jetí, je čistý čas jetí, při kterém stroj 

vyrábí výrobky. Tato hodnota není vzhledem k celkovému možnému času příliš vysoká. 

Zbylý čas je tvořen prostoji. 

Ostatní výsledné hodnoty operací nejsou až tak vysoké nebo jejich čas nelze příliš ovlivnit 

(8F – výpadek proudu, MF - školení), a proto jsem se jimi nezabývala podrobněji.  
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6.3.2 Výsledné časy stroje Alpina 110 

Tabulka 5 obsahuje výsledné časy stroje Alpina 110, které nejsou oproti strojům Spanthera 

1 a 2 tak vysoké. Stejně tak, jako tomu bylo v předchozí tabulce, jsem i u této tučně 

zvýraznila vysoké hodnoty a barevně jsem odlišila řádek 2A – čas jetí. 

Tabulka 5 - Výsledné časy stroje Alpina 110 

KÓD NÁZEV KÓDU 

STROJ 

Alpina 110 

(hod) 

1A Čas přípravy 855,18 

2A Čas jetí 3995,41 

3N Přestávka 444,68 

81 Čekání na měření 0,25 

1B Mytí, čištění, úklid 162,33 

8B Mechanická porucha 11,84 

3C Vady papíru 4,5 

4A Technická porucha s údržbou 27,18 

8C Elektronická porucha 7,58 

8L Nakladač, vykladač, transport 30,22 

8P Test 57,41 

8W Vyrovnávací sekce, ladění stroje 74,2 

8X Předlamovací sekce 1,42 

Použití pouze se souhlasem vedoucího směny 

8J Ostatní 8,5 

8F Výpadek proudu 0,83 

5A Čekání na papír 53,58 

5E Čekání na informace 7 

MF Školení 48,51 

Použití pouze se souhlasem vedoucího střediska 

7A Plánovaná preventivní údržba 228,17 

6A Není objednávka 2303,34 

CI Externí servis 47,74 

Celkem hodin 8520 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Alpina 110 je lepicí stroj, jehož hlavním úkolem je složit výrobek a následně ho slepit. 

Velkým rozdílem oproti výsekovým strojům Spanthera 1 a 2 je to, že Alpina 110 pracuje 

s obaly pro přímý styk s potravinou. Z tohoto důvodu dosahuje operace 1A – čas přípravy tak 

vysokých hodnot. Při manipulaci s těmito obaly jsou stanovena pravidla, která nesmějí být 

překročena, jak pro čas přípravy, tak i pro 1B – mytí, čištění, úklid.  

3N – přestávka je výrobní kód, který udává, kolik času za rok byl stroj zastaven z důvodu 

pauzy na oběd či svačiny. Firma nemá dostatek zaškolených operátorů, kteří by se mohli 

v době obědů či svačin střídat, a proto se výroba musí na určitou dobu zastavit. Při 

osmihodinové směně mají zaměstnanci právo na jednu půlhodinovou přestávku. Jestliže je 

směna dvanáctihodinová, mají nárok na dvě půlhodinové přestávky. 

2A – čas jetí je stejně tak, jako tomu bylo u předchozích strojů, čistý čas jetí stroje, kdy 

jsou vyráběny výrobky. Jakmile tuto hodnotu porovnáme s celkovým možným využitelným 

časem, tak zjistíme, že operace 2A tvoří pouze 46,9 % času z celkového možného. Zbylých 

53,1 % tvoří prostoje či vypnutí stroje. 

Mezi absolutně nejvyšší položku patří operace 6A – není objednávka. Při filtrování reportu 

stroje Alpina 110 jsem vyfiltrovala 690,5 hodin, které byly pod tímto kódem uvedeny. 

Zbylých 1612,84 hodin se v reportu neobjevilo vůbec, a to hlavně z důvodu odstavení stroje, 

kdy tuto operaci žádný z operátorů nezaznamenal do reportu, nebo dovolené, pro kterou 

neexistuje žádný výrobní kód.  

Zbývající výrobní kódy jsou velice nízkých hodnot, a proto jsem se jimi více nezabývala.  
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6.3.3 Výsledné množství vyrobených výrobků 

V tabulce 6 lze vidět, kolik archů se za celý rok vyrobilo na strojích Spanthera 1  

a Spanthera 2, a jaké procento z celkové částky tvořil odpad. Alpina 110 je lepicí stroj, který 

vyrábí kusy krabiček, a z toho důvodu jsou výsledné hodnoty mnohonásobně vyšší. 

Tabulka 6 - Množství vyrobených výrobků 

KÓD NÁZEV KÓDU 
STROJ 

SP 1 
(archy) 

SP 2 
(archy) 

Alpina 110  
(kusy) 

2Q Čisté množství 24.642.330 24.111.035 142.827.681 

1W Odpad při přípravě 2.757 3.751 91.329 

2W Odpad při jetí 56.419 30.507 1.522.309 
Celkem 24.701.506 24.145.293 144.441.319 

% odpadu 0,2395 0,1418 1,1117 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z této tabulky vyplývá, že z hlediska zmetkovosti si vedou stroje velice dobře. Tyto 

výsledky jsou pouze orientační, nejsou úplné, a to z toho důvodu, že mi nebyly poskytnuty 

informace týkající se počtu vrácených výrobků a reklamací. V případě, že bych tyto 

informace měla k dispozici, by výsledky procentuelního množství odpadu byly vyšší.   

 

Dle vzorečků, které jsou uvedeny v kapitole 3.2.6.2 Výpočet OEE, jsem po dosazení 

vyfiltrovaných údajů vypočetla pro tiskařské stroje Spanthera 1, Spanthera 2 a Aplina 110 

tyto hodnoty: 

 

6.3.4 Výpočet koeficientu OEE stroje Spanthera 1 

Pro výpočet možného využitelného (čistého) času, který je potřebný pro výpočet 

dostupnosti stroje, jsem pomocí výrobního reportu zjistila, že stroj byl v provozu od 2.1. 2011 

od 18:00 hod do 23.12. 2011 do 18:00 hod, což je necelých 51 týdnů. Vzhledem k tomu, že 

stroj Spanthera 1 je nepřetržitě v provozu, tak výpočet možného využitelného času vypadá 

takto: 

ž ý ž ý č = 51 × 7 = 357 − 2 = 355 dní čistého jetí 

                                            355 × 24 = 8520 hodin čistého jetí stroje 
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Prostoje jsou součtem veškerých časů, které se nacházejí v tabulce 4 mimo operaci 6A - 

není objednávka. Nečinnost stroje se do výpočtu OEE nezapočítává. Operace 2A – čas jetí se 

však do prostojů také nezapočítává, vzhledem k tomu, že se jedná o čistý čas jetí, kdy stroj 

vyrábí. Dalším způsobem, jak by se daly vypočíst prostoje, je odečtením času jetí (2A) od 

možného využitelného času jetí, který je ponížen o operaci 6A:  

8520 – 4355,81 – 802,67 = 3361,52 hodin. 

=
možný využitelný čas − prostoje

možný využitelný čas
 =  

8520 − 3361,52

8520
 =  ,  

 

Abych mohla vypočíst výkonnost stroje, byly mi poskytnuty informace o maximální 

možné rychlosti stroje pro výrobu jednoho výrobku. Tuto rychlost na jednici neboli minimální 

čas na výrobu výrobku, jsem vynásobila celkovým počtem výrobků, který je uveden v tabulce 

6. Ve jmenovateli se nachází celkový čas jetí stroje ponížený o celkové prostoje, stejně tak, 

jako tomu bylo u výpočtu dostupnosti. 

ý =
ideální čas cyklu × celkový počet výrobků

možný využitelný čas − prostoje
=  

1
7500

 × 24642330

8520 − 3361,52

= ,  

 

Dosazením hodnot celkového počtu výrobků a odečtením zmetků, mezi které patří odpad 

vzniklý při přípravě a jetí stroje, dostaneme po vydělení celkovým množstvím kvalitu stroje. 

=
celkový počet výrobků − zmetky

celkový počet výrobků
=  

24642330 − 2757 + 56419

24642330
= ,  

 

Veškeré tyto ukazatele dosadíme do vzorce pro výpočet efektivity výrobního stroje. 

Výsledné číslo násobíme stem z důvodu převodu na procenta. 

 OEE = DOSTUPNOST × VÝKON × KVALITA = 0,6054 × 0,6369 × 0,9974 = 0,3845 

OEE = 0,3845 × 100 = 38,45% 
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6.3.5 Výpočet koeficientu OEE stroje Spanthera 2 

Velice podobných výsledků jako u stroje Spanthera 1 jsem dosáhla i u druhého tiskařského 

stroje Spanthera 2, kdy se výsledky jednotlivých ukazatelů efektivity liší pouze o pár procent. 

Spanthera 2 začal i skončil výrobu v roce 2011 stejně tak, jako stroj Spanthera 1, a proto 

má možný využitelný čas stejnou hodnotu. Co se týká výpočtu prostojů, které byly o něco 

nižší, hlavně z toho důvodu, že stoj byl méně využíván (6A), než Spanthera 1 a čistý čas jetí 

(2A) byl u stroje Spanthera 2 nižší, dostaneme po dosazení hodnot tohoto výsledku:  

8520 – 4254,06 – 932,87 = 3333,07 hodin prostojů. 

=
možný využitelný čas − prostoje

možný využitelný čas
 =  

8520 − 3333,07

8520
 =  ,  

 

Výkonnost stroje se počítá stejně jako u stroje Spanthera 1. Oba tyto stroje jsou velice 

podobného charakteru, a proto mají i stejnou maximální možnou rychlost. 

ý =
ideální čas cyklu × celkový počet výrobků

možný využitelný čas − prostoje
=  

1
7500

 × 24111035

8520 − 3333,07

= ,  

 

Co se týká výpočtu kvality, tak výsledná hodnota svědčí o tom, že stroj Spanthera 2 

dosahuje téměř nulové zmetkovosti. 

=
celkový počet výrobků − zmetky

celkový počet výrobků
=  

24145293 − 3751 + 30507

24145293
= ,  

 

Dosazením výsledných hodnot dostupnosti, výkonnosti a kvality mi vyšla tato hodnota 

OEE: 

OEE = DOSTUPNOST × VÝKON × KVALITA = 0,6087 × 0,6197 × 0,9985 =0,3766 

OEE = 0,3766 × 100 = 37,66% 
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6.3.6 Výpočet koeficientu OEE stroje Alpina 110 

Stejně tak, jako předchozí stroje, byla Alpina 110 v provozu od 2. 1. 2011 do 23. 12. 2011, 

což znamená, že je možný využitelný čas stejný jako u předchozích strojů. Po sečtení 

veškerých prostojů jsem došla k hodnotě 4524,59 hodin. Od této hodnoty jsem však ještě 

odečetla operaci 6A – není objednávka a 3N - přestávka, jelikož se tyto hodnoty do 

koeficientu OEE nezapočítávají z důvodu stání stroje. Celkové prostoje byly tedy 1776,57 

hodin. 

=
možný využitelný čas − prostoje

možný využitelný čas
 =  

8520 − 1776,57

8520
 =  ,  

 

Vzhledem k tomu, že výsledným produktem na stroji Alpina 110 jsou kusy, tak má tento 

stroj i jinou maximální možnou rychlost. Tuto rychlost jsem zjistila na jednici a následně 

vynásobila celkovým počtem výrobků a vydělila maximálním možným využitelným časem, 

který je ponížený o prostoje. 

ý =
ideální čas cyklu × celkový počet výrobků

možný využitelný čas − prostoje
=

1
125000

 × 142827681

8520 − 1776,57

= ,  

 

Kvalita stroje Alpina 110 je oproti strojům Spanthera 1 a 2 trochu nižší. Pro její výpočet 

jsem celkový počet výrobků, ponížený o zmetky, vydělila celkovým počtem výrobků.  

=
celkový počet výrobků − zmetky

celkový počet výrobků
=  

144441319 − 91329 +  1522309

144441319

= ,  

 

Následným dosazením do vzorce mi vyšla tato procentuelní hodnota OEE: 

OEE = DOSTUPNOST × VÝKON × KVALITA = 0,7914 × 0,1694 × 0,9988 = 0,1339 

OEE = 0,1339 × 100 = 13,39% 
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6.3.7 Zhodnocení výsledků OEE 

Při psaní teoretické části této práce jsem se v literatuře dočetla, že české podniky při 

správné implementaci TPM dosahují koeficientu efektivnosti zařízení kolem 40 – 60%. 

Jakmile se podívám na výsledky, které mi při výpočtu tří zadaných strojů vyšly, tak i když se 

dva z nich pohybují u spodní hranice 40%, která je podle literatury průměrná, výsledek třetího 

stroje svědčí o velice špatné aplikaci metody TPM. 

U všech tří strojů mi vyšly relativně dobré výsledky ukazatele dostupnosti.  

Spanthera 1: 60,54% 

Spanthera 2: 60,87% 

Alpina 110 : 79,14% 

Tyto výsledky jsou nejvíce ovlivněny prostoji. Po součtu veškerých prostojů u každého 

stroje lze vidět, že většina z nich tvoří velkou část možného využitelného času. Při 

důkladnějším zkoumání reportu si můžeme všimnout, že mezi nejvyšší položky, co se týká 

prostojů, patří u strojů Spanthera 1 a 2 položky 5A – čekání na materiál, 5C – čekání na 

nástroje a 1A – čas příprav. Tato položka obsahuje u stroje Spanthera 1 celkem 1138,63 

hodin. Stroj Spanthera 2 má tuto hodnotu velice podobnou 1139,97 hodin. Celkem tyto stroje 

stráví přibližně 47 dní v roce pouhými přípravami. Co se týká stroje Alpina 110, tak mezi 

nejvyšší položku patří operace 1A – čas přípravy, kdy tato položka dosahuje u stroje 855,18 

hodiny, to je téměř 36 dní v roce. Z výsledných výrobních reportů je zřejmé, že mezi jednu z 

nejvyšších hodnot, pro všechny stroje, patří operace 6A – není objednávka. Tato hodnota se 

však do koeficientu nezapočítává z toho důvodu, že stroj není využíván, nevyrábí a stojí. 

Výsledná čísla výkonnosti u strojů  Spanthera 1 a 2 vyšla celkem dobře, ale u stroje 

Alpina 110 je výsledek velice nízký. 

Spanthera 1: 63,69 % 

Spanthera 2: 61,97 % 

Alpina 110 : 16,94 % 

Všechny tyto výsledky jsou ovlivněny minimálním časem pro výrobu jednoho výrobku  

a velikostí prostojů. Při tomto výpočtu počítáme se vším, co s výrobou souvisí. Jakmile 

dosahuje stroj nízkých hodnot vyrobených výrobků za určitý čas, jeho výkonnost značně 

klesá. U stroje Alpina 110 vyšla tato hodnota velice nízká. Hlavním důvodem je, že stroj 

nevyrábí výrobky rychlostí, která by měla být ideální. 
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Relativně nejlepších výsledků bylo u všech tří strojů dosaženo v případě výpočtu kvality: 

Spanthera 1: 99,75% 

Spanthera 2: 99,85% 

Alpina 110 : 98,88% 

Tyto výsledky svědčí o tom, že na strojích Spanthera 1 a 2 je velice nízká zmetkovitost. 

Musíme brát ale v potaz to, že jsem neměla k dispozici údaje o tom, jaké množství výrobků 

bylo z celkového čistého množství reklamováno či vráceno zpět do výroby. V případě, že 

bych tato čísla znala, výsledky kvality by byly jistě nižší. Výsledky koeficientu kvality bez 

odečtení reklamovaného zboží proto hodnotím jako nadstandardní.  

Výsledné koeficienty efektivity výrobních zařízení mi pro dané stroje nevyšly příliš 

vysoké.  

Spanthera 1: 38,45 % 

Spanthera 2: 37,66 % 

Alpina 110 : 13,39 % 

Výrobní stroje Spanthera 1 a 2 mají velice podobné výsledky koeficientu OEE, je to dáno 

tím, že jsou oba stroje velice podobně vytíženy i přesto, že je na každém stroji specifická 

výroba (mají jiný formát výsekové desky). Co se týká výsledného koeficientu, tak 

management firmy by se měl pro zvýšení OEE zaměřit hlavně na snížení prostojů, které 

výsledky koeficientů výrazně snižují. 

Slepovací stroj Alpina 110 je úplně jiného charakteru než výsekové stroje Spanthera 1  

a Spanthera 2, a proto nemůžeme jeho výsledky s těmito stroji porovnávat. Koeficient 

efektivity dosahuje tak nízké hodnoty hlavně z toho důvodu, že maximální možný počet 

výrobků, které je stroj schopen vyrobit za hodinu neodpovídá ani zdaleka skutečnému 

množství. Alarmující je výsledek výkonnosti stroje, který je podprůměrný. V tomto případě 

z výsledného čísla koeficientu efektivity vyplývá, že je stroj neefektivně využíván,  

a management firmy by se měl na tomto stroji výrazně zaměřit jak na snížení prostojů, tak na 

zvýšení výkonnosti stroje.  
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6.4 Návrhy a řešení 

 

První věcí, na kterou by se měl podnik zaměřit, je, aby operátoři na daných strojích 

pečlivěji, pravdivě a pravidelně zadávali do reportu časy začátku a konce operací a výrobní 

kódy, které vždy dostatečně okomentují. Nemělo by se stávat, že operátor napíše do reportu 

operaci 5A – čekání na materiál a ani neuvede, z jakého důvodu tento výrobní kód použil, co 

dělal, když čekal na materiál, jak jinak byla jeho pracovní síla využita. Přesnost reportu je 

základem pro správný výsledek koeficientu efektivnosti stroje.   

Další věc, týkající se reportu, je dovolená operátora. Operátoři vědí, kdy má který z nich 

dovolenou a zda budou někým zastoupeni nebo bude stroj po dobu jejich dovolené vypnutý. 

Vzhledem k tomu, že v seznamu kódů neexistuje kód, který by mohl být v tomto případě 

použit, často se stává, že operátor odejde na dovolenou a do reportu není zapsána žádná 

poznámka. Z tohoto důvodu bych do seznamu kódů přidala nový kód: operátor dovolená, 

který bych zařadila mezi nepočitatelné hodnoty. V současné době se tato operace 

zaznamenává pod výrobní kód 6A – není objednávka. Jestliže poté tuto hodnotu za celý rok 

sečteme, tak výsledkem v reportu může být, že stroj například 39 dní v roce neměl žádnou 

zakázku, jako tomu je u stroje Spanthera 2. Tato informace přitom není zcela pravdivá  

a v reportu dosahuje tento kód nejvyšších hodnot. 

Tabulka 7 obsahuje výrobní kódy strojů Spanthera 1, Spanthera 2, které v roce 2011 

dosáhly nejvyšších hodnot. Výrobní podnik by se měl zaměřit na jejich výrazné snížení, 

jestliže má snahu zvýšit efektivnost výrobních strojů. Dále jsou v tabulce uvedeny možné 

způsoby řešení pro snížení těchto prostojů a definovaný výrobní úsek, který by mohl být 

hlavním důvodem vzniku těchto prostojů.  

 
Tabulka 7 - Návrhy na snížení prostojů stroje Spanthera 1, Spanthera 2 

Kód Název kódu Možná řešení 

1A Čas přípravy 
Zaměření se na úsek plánování = řazení zakázek se stejným formátem 
tisku za sebou tak, aby nebyl ohrožen termín doručení zakázky a byly 
sníženy časy nutné pro přípravu. 

7B 
Čištění, mytí, 

úklid 

Zaměření se na operátory strojů. Zjistit, který z nich zadává tento kód 
do reportu nejčastěji, z jakého důvodu, a zda je korektní k dané 
zakázce. 

1C 
Úprava 

výsekové formy 
Zaměření se na oddělení vychystávání, které musí dodávat nástroje 
schopné k okamžitému užit. Aplikace metody SMED. 
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8B 
Mechanická 

porucha 
Zjištění charakteru poruch, předcházet jim lepší prevencí operátorů, 
častějšími preventivními údržbami, užití metody KAIZEN. 

5A 
Čekání na 
potištěný 
materiál 

Zaměření se na úsek plánování = omezení nečekaných změn v plánu, 
dostatečné odstupy mezi zakázkami s technologickou prodlevou. 

5C 
Čekání na 
nástroje 

Tato forma plýtvání by se dala úplně odstranit. Oddělení plánování a 
vychystávání nástrojů patří mezi hlavní iniciátory vzniku těchto 
prostojů. Nečekané změny v plánu (zmatky), mají za následek 
nestihnutí vychystání nástrojů. Čekání na pozdě objednané nástroje.  

6A 
Není 

objednávka 

Zavedení nových výrobních kódu – Operátor dovolená, Vypnutí stroje. 
Tímto způsobem sice nesnížíme prostoje, ale z reportu bude zřejmé, 
z jakého důvodu tento prostoj nastal. Při zavedení tohoto kódu bude 
pak možné zjistit výši prostojů, které nastanou, jakmile má operátor 
dovolenou, zda se vyplatí zaškolit více operátorů či nikoliv. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8 obsahuje stejně jako tabulka 7 výrobní kódy s nejvyššími hodnotami prostojů a 

jejich možné návrhy na zlepšení. 

 

Tabulka 8 - Návrhy na snížení prostojů stroje Alpina 110 

Kód Název kódu Možná řešení 

1A Čas přípravy 

Vzhledem k tomu, že jsou na stroji vyráběny výrobky pro přímý styk 
s potravinou, jsou časy přípravy stanoveny dle určitých pravidel. Jejich 
snížení proto není možné. Firma by se měla zaměřit na výrobní operace, 
které nepodléhají stanoveným pravidlům a za pomoci metody SMED tyto 
časy snížit. 

1B 
Mytí, čištění, 

úklid 
Zaměření se na dobu trvání operací nepodléhající stanoveným pravidlům. 
Aplikace metody SMED.  

3N Přestávka 
Snaha zaškolení většího množství operátorů, kteří by se mohli v době 
obědů a svačin střídat u výrobních strojů.  

6A 
Není 

objednávka 

Zavedení nových výrobních kódů – Operátor dovolená a Vypnutí stroje. 
Hlavním důvodem zavedení těchto kódů by bylo zvýšení pravdivosti 
reportu. 

Zdroj: vlastní zpracování  
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6.5 Ekonomické přínosy 

Z důvodu širokého spektra výrobků, které jsou na strojích vyráběny, a nedostatku 

informací o cenách za jednotlivé druhy výrobků mi byly poskytnuty tzv. přepočtené ceny 

jednotlivých strojů. Tyto ceny jsou stanoveny za určitý čas, v tomto případě hodina. Je to 

vlastně přibližná cena, kterou stroj vydělá za hodinu čistého jetí. 

Pro stroje Spanthera 1 a Spanthera 2 je tato cena stanovena na 2571 Kč/hod, stroj  

Alpina 110 má tuto cenu nižší – 1740 Kč/hod. 

Stanovit čas, o který by se daly prostoje s nejvyššími hodnotami plýtvání snížit, není vůbec 

jednoduché. Na každou z těchto položek by se měl podnik zaměřit a zvlášť tyto prostoje 

analyzovat. Po konzultaci s vedoucím výroby jsem se dozvěděla, že celkové prostoje by se 

daly přibližně o 20% snížit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro vypracování grafů všech tří 

strojů, které znázorňují, jak by se zvyšoval zisk v případě, že by se prostoje postupně 

snižovaly o 5 až 25%. 

 

Na Grafu 1, který zobrazuje zvýšení zisku u stroje Spanthera 1 v případě snižování 

prostojů, je názorně ukázán bod současnosti (trojúhelník - 0%), který znázorňuje zisk 

dosažený za rok 2011. Dalším výraznějším bodem je kolečko (20%), které má za úkol 

znázornit maximální možné snížení prostojů i s výslednou cenou zisku. 

 

Graf 1 - Zvyšování zisku stroje Spanthera 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2 - Zvyšování zisku stroje Spanthera 2
Zdroj: vlastní zpracování 
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Každým 5% snížením prostojů by se na stroji Spanthera 1 zvýšil zisk o 

. Výsledný rozdíl mezi rokem 2011 a 20% snížením prostojů by byl neuv

ňuje zvyšování zisku u stroje Spanthera 2. Trojúhelník v grafu nám op

uje zisk, kterého stroj dosáhl v roce 2011. Kolečko v grafu znázor

eno, kdyby byly prostoje stroje sníženy o 20%. 

Zvyšování zisku stroje Spanthera 2 
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Graf 3 je výsledným grafem pro stroj Alpina 110. Na tomto grafu je trojúhelník 

znázorňující zisk za rok 2011 a kolečko, které představuje výši zisku při 20% snížení 

prostojů. 

 

Graf 3 - Zvyšování zisku stroje Alpina 110 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledný rozdíl mezi prostoji sníženými o 20% času a ziskem, který byl dosažen v roce 

2011, je 1390402,68 Kč. Každé snížení prostojů o 5% by ročně vedlo ke zvýšení zisku o 

347600,67 Kč. 

 

Z následujících grafů vyplývá, že se firmě vyplatí zaměřit se na snižování prostojů, protože 

roční ekonomické přínosy, ke kterým vede například pouhé 5% snížení prostojů, jsou vysoké. 

Management firmy by se měl zaměřit hlavně na prostoje, které mají v reportu nejvyšší počet 

hodin, a které bude schopen následně jednotlivě analyzovat. Užitím různých metod, jako je 

například KAIZEN, SMED, TOC aj., které napomáhají ke zvyšování celkové efektivity, by 

měl být podnik schopen tyto prostoje minimalizovat a zvýšit tak roční zisky pro jednotlivé 

stroje.   
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7 Závěr 

 

Ať se jedná o jakýkoliv výrobní podnik, tak mezi jeho hlavní cíle patří bezesporu udržení 

se na trhu, dosažení zisku a konkurenceschopnosti. Většina firem si ale neuvědomuje, že 

nehmotná aktiva, neboli know-how firmy, to, jak firma dokáže využít znalosti a schopnosti 

svých pracovníků, patří často mezi mnohem důležitější cíle. Dosažení těchto cílů není 

v žádném případě jednoduché, ale jestliže jich chce podnik dosáhnout, tak by se měl zaměřit 

hlavně na své zaměstnance, protože s aktivními a motivovanými lidmi, kterým je dán prostor 

pro využití jejich schopností a potenciálu, se těchto cílů dosahuje mnohem snadněji. Je 

prokázáno, že investice do zaměstnanců přinášejí až trojnásobně vyšší zvýšení produktivity 

než investice do výrobních strojů. Za pomoci správné aplikace moderních metod zlepšování 

by zaměstnanci měli být schopni si své znalosti nejen předávat, ale i se v nich neustále 

zdokonalovat. 

Hlavním cílem této práce bylo najít způsoby, jak zvýšit efektivitu tří výrobních strojů. Po 

vyfiltrování veškerých dat a bližším popsání jednotlivých výrobních kódů, které se ve 

výrobním reportu za rok 2011 nacházely, jsem vypočetla koeficienty efektivity. Již při 

výpočtu těchto koeficientů bylo zřejmé, kde se nachází úzká místa a hlavní problémy ve 

výrobě, kvůli kterým nejsou výsledky efektivity strojů nikterak vysoké. Tyto výsledky jsem 

porovnala, okomentovala a u operací s nejvyššími prostoji jsem navrhla řešení, pomocí 

kterých by se dal koeficient efektivity zvýšit.  

Mezi nejvíce problémový úsek bych zařadila oddělení pro vychystávání nástrojů  

a plánování výroby. Správně udělaný výrobní plán je základem pro plynulou výrobu 

s nízkými časy prostojů a ztát. Jakmile se ale náhle změní výrobní plán, tak právě oddělení 

pro vychystávání nástrojů nezvládá na tyto změny reagovat a pozdní dodávkou či dokonce 

nedostatkem dílů na skladě vznikají velké prostoje, jak při přípravě, tak při čekání na potřebné 

nástroje. Tyto prostoje patří mezi jedny z nejvyšších. 

 Dalším podstatným problémem, se kterým jsem se při vypracovávání této diplomové 

práce setkala, byl nedostatečně pravdivý výrobní report. Velké množství hodin nebylo 

v reportu vůbec zaznamenáno, a to hlavně z toho důvodu, že existují výrobní operace, pro 

které nemá firma žádné výrobní kódy. Jakmile operátor nemá potřebný výrobní kód, tak do 

reportu raději nezaznamená vůbec nic, a proto vznikají prázdná místa. Tato prázdná místa ve 

velké míře ovlivňují výsledný koeficient efektivity. Nejčastějším prázdným místem byla 
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dovolená operátora. Jakmile nemá operátora kdo zastoupit, tak stroj stojí. Do seznamu kódů 

bych přidala nový kód – Operátor dovolená už jen proto, aby se management podniku mohl 

zamyslet nad tím, jak dlouhé jsou z důvodu nedostatku zaškolených operátorů prostoje, 

případně aby byla podniknuta opatření pro jejich snížení. V případě, že budou tyto prostoje 

příliš vysoké, firma by měla uvažovat o zaškolení dalšího operátora, který by byl schopen 

plnohodnotně zastoupit operátora na dovolené.   

V poslední části této práce jsem se zabývala výpočtem ekonomických přínosů. Pomocí 

přepočtených cen, které jsou stanoveny na každý stroj za hodinu, jsem vypočetla zisky strojů 

dosažených za rok 2011. Nebyla jsem schopna přesně analyzovat, o kolik hodin by se daly 

snížit jednotlivé prostoje. Vedoucí výroby mě informoval o maximálním možném snížení 

prostojů o 20%. Na základě této informace jsem se rozhodla pro vytvoření grafů pro všechny 

tři výrobní stroje, na kterých jsem názorně ukázala, jak by se zvyšoval zisk při postupném 

snižování prostojů. Již při snížení prostojů o 5% by byl zisk na konci roku u jednotlivých 

strojů mnohem vyšší. Firma by se měla zaměřit na prostoje s nejvyšším počtem hodin a tyto 

prostoje jednotlivě analyzovat. Je zřejmé, že snižování prostojů přináší zvyšování zisku, což 

patří mezi hlavní cíle každého výrobního podniku.  

Přesto, že firma Westvaco Svitavy, s.r.o. je americkou firmou, tak co se týká správné 

aplikace metody TPM a s ní související efektivity výrobních strojů, jsou zde stále značné 

nedostatky. Mezi největší nedostatky, se kterými jsem se při vypracování této práce setkala, 

patřily prostoje. Cílem firmy by mělo být tyto nedostatky (prostoje) analyzovat a postupně 

snižovat, což povede k dosahování nejen vyšších zisků, ale i zvyšování efektivity výrobních 

strojů. 
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