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1   Úvod 

V konkurenčním prostředí se snaží každá výrobní společnost hledat rezervy, odstra-

ňovat plýtvání, standardizovat a racionalizovat výrobní procesy, aby zvýšila efektivitu        

a kvalitu  svých produktů nebo služeb. Růst efektivity se promítne do zvýšení výrobních 

kapacit, lepšího uspokojení zákazníků, a tím se projeví i do hospodařského  výsledku vý-

robních společností. Standardizace a racionalizace výrobních procesů se stává cennou         

výhodou, jak získat náskok před konkurencí. 

Diplomová práce se zabývá racionalizací práce vybraného pracoviště v               

Koyo Bearings Česká republlika s.r.o., závodu na výrobu ložisek.  

Diplomovou práci jsme rozvrhli do těchto částí: 

 Části analytické, kde jsme analyzovali kapacity IRD linky za vybrané časové období  

 

 Části nápravných opatření, kde jsme po vyhodnocení analýzy navrhli nápravná  

opatření k redukci plýtvání a neproduktivních činností 

 

 Části vyhodnocení, kde jsme srovnávali vstupní data a informace před zavedením 

racionalizace a po jejím zavedení  

 

V naší diplomové práci jsme chtěli ukázat, že výdejna nástrojů má velký podíl na  

racionalizaci výroby. 

Naším cílem bude stanovit postupy, jak zredukovat čas při seřízení výrobní linky           

a  tím zvýšit její efektivitu a výrobní kapacitu. 

Ukázat, jaký vliv má výdejna nástrojů na racionalizaci výroby a jak při seřízení linky 

eliminovat neproduktivní činnost na činnost produktivní. 
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2 Racionalizace práce 

2.1 Podstata racionalizace 

 

Podstatou racionalizace je nepřetržité zdokonalování výrobního systému. 

Podnikatelské subjekty by se měly snažit o neustálé zvyšování produktivity práce v zájmu 

zlepšování ekonomických výsledků i zvyšování konkurenceschopnosti systému.  

V podstatě jde o to, aby se výrobní proces uskutečňoval na stále vyšší úrovni techniky, 

technologie, organizace práce, výroby i řízení. Spotřeba práce na jednotku výroby u nás 

stále zaostává při srovnání s úrovní průmyslově vyspělých zemí. Je dosahováno nižší 

úrovně produktivity, podniky pracují s nižší efektivností. Racionalizace by měla být 

jedním z konkrétních opatření podnikového vedení směřující ke změně tohoto 

nevyhovujícího stavu [1]. 

V obecném smyslu se racionalizace jeví jako rozumové vládnutí pracovnímu úseku. 

Jejím základem je vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Racionalizace 

zároveň směřuje k zavádění nových technických a organizačních opatření [1]. 

V pracovní oblasti směřuje racionalizace též k vytvoření takových podmínek, 

při nichž se pracovníci mohou na své úkoly soustředit, pracovat s vysokým výkonem  

a zároveň šetřit svou pracovní sílu [1]. 

Racionalizace se ve všech případech podkládá ekonomickou kalkulací, směřuje  

k rentabilitě a hospodárnosti. Důležitým rysem racionalizace je její praktické zaměření.  

Je nástrojem nejen dalšího rozvoje poznávání, ale i nástrojem k ověření a aplikování všech 

praktických změn [1]. 

Tradičním oborem racionalizace je racionalizace práce. Technické normování může 

být účinné jen tehdy, je-li pojato nikoliv jako náhrada za racionalizaci práce, nýbrž je-li 

důsledně spojováno s racionalizací práce a fixuje-li pokroková řešení technologie, 

organizace, fyziologie a psychologie práce v normě výkonu. Racionalizace práce nadále 

zůstává nejširším a nejobecnějším polem racionalizačního úsilí [1]. 

Významnou oblastí je racionalizace produktivního fungování základních výrobních 

fondů. Řeší přípravu práce, přísun a odsun zařízení, obsluhu, udržování a opravy strojů, 

budov a staveb [1]. 

Další oblastí racionalizace je materiálové hospodaření a pohyb materiálu. Pohyb 
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materiálu a manipulace s materiálem, představují rostoucí podíl práce i nákladů. 

Racionalizace dopravy vede k vylučování zbytečné přepravy, volí nejkratší cestu pro 

přepravu, zvyšuje plynulost přepravy materiálu a zavádí ekonomické skladování. 

Racionalizační úsilí je zde tedy třeba zaměřit především na snížení materiálových 

reprodukčních nákladů a na zlevnění manipulace [1]. 

Značné možnosti racionalizace jsou v administrativní oblasti ve vlastní sféře řízení.  

 

Racionalizaci práce lze z hlediska jejího poslání rozdělit na: 

a) racionalizaci preventivní, 

b) racionalizaci korektivní [1]. 

 

Ad.a)Preventivní racionalizace je zaměřena na posouzení předprojektové  

a projektové dokumentace. Obsahem této činnosti je posoudit, zda je dokumentace 

zpracována komplexně, tzn.obsahuje projekt technického řešení a také projekt 

organizačního uspořádání pracovního procesu [1]. 

Posouzení je zaměřeno zejména na stanovení optimálního počtu pracovních míst, 

rozmístění pracovišť, optimalizaci pracovních postupů, podmínky práce, hospodárné 

vynakládání pracovní síly [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Oblasti zahrnuté do preventivní racionalizace [1] 
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Ad.b)Korektivní racionalizace je uskutečňována v existujících podmínkách 

technického vybavení výrobních procesů při dané technologii výrobního procesu. Hledá 

(analyzuje), řeší (navrhuje) a navrhuje (zdokonaluje) změny v organizačním uspořádání 

pracovního procesu, zahrnuje změny technického charakteru menšího rozsahu a promítání 

těchto změn do norem spotřeby práce [1]. 

 

Předmětem korektivní racionalizace je: 

 

• Racionalizace počtu pracovníků. 

• Uspořádání pracovišť. 

• Racionalizace materiálových toků. 

• Racionalizace pracovních postupů. 

• Racionalizace norem spotřeb [1]. 

  

 

 

Obr. 2.2 Oblasti zahrnuté do korektivní racionalizace [1] 
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2.2 Cíl racionalizace 

Cílem racionalizace je maximální zvýšení produktivity za minimálních investic. 

Hranice dosaženého zvýšení produktivity práce jsou těžko stanovitelné, jedná se o proces 

neustálého zlepšování [1]. 

Základní nástroje racionalizace: 

 

 Optimalizace provádění pracovních operací. 

 Ergonomie pracoviště - uspořádání a vybavení pracoviště. 

 Technické úpravy pracovišť - přípravky, držáky, mechanismy. 

 Technologičnost konstrukce. 

 Uspořádání pracovišť. 

 

Základní postup racionalizace: 

 Poznání (analýza) pracovního systému. 

 Posouzení funkce současného pracovního systému. 

 Generování racionalizačních opatření. 

 Realizace opatření. 

 Vyhodnocení přínosů [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3  Cíle racionalizace v podniku [1] 
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2.3 Racionalizace jako systém 

 

Lze ji charakterizovat jako systém zdokonalování založený na optimálním spojení  

a maximálním využívání výrobních faktorů s cílem dosahovat nejhospodárnějšího 

výrobního efektu při minimalizaci požadavků na zdroje (vstupy), který z ekonomického 

hlediska znamená: 

 zvýšení jakosti a technické úrovně výrobků, 

 dosažení vyšší hospodárnosti (snížení nákladů) a vyšší rentability výroby, 

 snížení namáhavosti pracovního prostředí z hlediska fyziologického  

a psychologického. 

Racionalizací mají být vytvořeny předpoklady pro optimální rozhodování a chování 

podniků [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 2.4 Racionalizace jako systém [1] 
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Jaké pojetí racionalizace umožňuje? 

 

a) komplexně racionalizovat vztahy a vazby mezi všemi činiteli výrobního procesu,  

b) aplikovat vědecké poznatky o časové, věcné i prostorové struktuře výrobních procesů a 

formách jejich řízení,  

c) respektovat rozdílnost racionalizačního přístupu ke zvyšování technicko-organizační 

úrovně výrobního procesu proti přístupu čistě projekčnímu:  

- při racionalizaci jde především o maximální využití rezerv v současném stavu 

technologie, organizace a řízení, s cílem dosáhnout maximálního efektu bez dalších 

investic (korektivní racionalizace) [1], 

- při investiční výstavbě jde o optimální uspořádání jednotlivých činitelů ve výrobním 

procesu (technika – materiál – člověk) bez nutnosti zajistit návaznost na současný stav 

(preventivní racionalizace). 

 Podstatou komplexní racionalizace je inovace výrobního procesu, která má tři stupně [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  2.5 Příklad racionalizace [1] 
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2.4 Organizace a zlepšování výkonnosti výroby 

 

V posledních dvaceti letech, již průmyslovému podniku nestačí, aby pouze vyráběl, 

chce-li být vysoce konkurence schopným. Organizace a racionalizace výroby je jeden ze 

základních nástrojů podniku jak vytvářet zisk a uspokojovat trhy [2]. 

Nejen západní společnosti se učí zlepšovat výkonnost výroby a snaha po zdokonalení 

řízení výroby je dnes stálým jevem v celém průmyslovém světě. Organizace výrobních 

procesů se stala vedle technologických postupů cenným know-how úspěšných výrobních 

společností, protože umožňuje dosáhnout významné konkurenční výhody v nákladovosti a 

ve schopnosti uspokojovat potřeby zákazníků jak časově, tak z hlediska kvality. Dnes je 

schopnost organizace výrobních procesů rozhodujícím faktorem pro existenci firem [2]. 

 

Základní nástroje racionalizace:  

 

 Optimalizace provádění pracovních operací.  

 Ergonomie pracoviště - uspořádání a vybavení pracoviště.  

 Technické úpravy pracovišť - přípravky, držáky, mechanismy.  

 Technologičnost konstrukce. 

 Uspořádání pracovišť.  

 

Abychom mohli nástroje racionalizace uskutečnit, je nutné stanovit si základní postupy. 

Základní postup racionalizace:  

 

 Poznání (analýza) pracovního systému.  

 Posouzení funkce současného pracovního systému.  

 Generování racionalizačních opatření.  

 Realizace opatření.  

 Vyhodnocení přínosů [1]. 

 



15 

 

 

2.4.1 Plýtvání při seřizování 

 

Možnost zrychlení výměn vychází z toho, že často už první hrubá analýza pomocí 

technik průmyslového inženýrství odhalí, jak mnoho se při změnách a seřizování plýtvá. 

Jedná se zejména o plýtvání časem, o který je potom prostoj stroje či zařízení delší.  

Jako příklady z praxe můžeme uvést:  

 Transport nástrojů a zastavení stroje. 

 Hledání dílů a nářadí v brašnách a seřizovacích vozíků. 

 Drobné opravy na novém nástroji až v průběhu změny. 

 Zbytečná chůze pro něco. 

 Dlouhé čekání u seřízeného stroje na uvolnění do výroby. 

 Příprava prostoru po zastavení stroje [4]. 

 

Vedle tohoto zjevného plýtvání časem však při změnách a seřizování existuje  

i mnoho plýtvání skrytého (např. utahování šroubů, nastavování pracovních výšek  

apod.) [4]. 

Plýtvání časem při změnách třídíme na čtyři hlavní skupiny: 

 Plýtvání při přípravě na výměnu. 

 Plýtvání při montáži a demontáži. 

 Plýtvání při seřizování a doseřizování. 

 Plýtvání při rozběhu seřízeného stroje [4]. 

V první skupině, plýtvání při přípravě na výměnu se jedná např. o hledání a nalézání 

nástrojů a pomůcek, hledání kontrolních přípravků, kontrola specifikací a pracovních 

postupů v době výměny [4]. 

 

Ve druhé skupině při montáži a demontáži se plýtvání projevuje povolováním a 

utahováním šroubů s mnoha závity, odstraňováním a vkládáním podložek, demontáží a 

montáží skluzů a dopravníků apod. [4]. 
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Ve třetí skupině, plýtváním jsou všechny pohyby (často opakované), které jsou 

potřebné k doseřízení pracovních výšek, doumístění nástrojů, doseřízení manipulátorů 

apod. [4]. 

 

Do čtvrté skupiny plýtvání náleží čekání u seřízeného stroje na možnost vyrábět. 

Zpravidla se jedná o rozhodnutí kompetentní osoby, že se může vyrábět [4]. 

 

2.4.2  Změna přístupu – systém SMED 

 

Co je SMED systém? 

 

Single Minute Exchange of Die - SMED systém je systematický proces pro 

minimalizaci časů, prostojů, tj. časů čekání (přípravy) kapacitní jednotky mezi 

opracováním dvou po sobě následujících různých typů výrobků (výrobních dávek). 

Seřizování nemusí být čistě výrobní záležitostí. Jestliže se budeme na pojem seřizování 

dívat z širšího pohledu, potom seřizování může představovat všechny činnosti spojené s 

přípravou realizace určitého procesu. V tomto případě procesem může být libovolný úkon, 

například zpracování objednávky zákazníka, objednání materiálu, technická příprava 

výroby apod. [2]. 

 

Systém SMED je nutné rozdělit do dvou základních kategorií 

 

 Interní operace (např. vlastní seřizování nástroje, matrice, zápustky apod.),  

které mohou být prováděny pouze v případě zastavení stroje. 

 Externí operace (např. doprava do skladu, příprava nástroje u stroje, přesun  

do přípravné pozice apod.), které mohou být provedeny i při chodu stroje [4]. 
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Základní koncepce systému SMED je vyjádřena těmito kroky: 

 

1. Oddělení operací externího a interního seřizování. 

2. Konverze interního seřizování na externí. 

3. Zlepšování jednotlivých činností v rámci externího a interního seřizování [4]. 

 

 

Obr. 2.6 Graf převodu činností [4] 

 

V přípravné fázi, kdy plánujeme, jak uplatnit systém SMED, musíme podrobně 

studovat a analyzovat skutečné provozní podmínky, v kterých jsou interní i externí operace 

směšovány. Co může být prováděno jako externí seřizování, je prováděno jako interní  

a narůstají prostoje strojů. Pro tuto analýzu je výhodné použít klasické přístupy 

průmyslového inženýrství (např. studium metod a měření práce i strukturovaný rozhovor s 

obsluhou strojů a seřizovači. Jestliže je pracovníkům provozu dána možnost vyjádřit se 

k dané problematice, je to vždy velmi významným zdrojem námětů pro zlepšování celého 

procesu [4]. 
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Hlavním krokem, který je při aplikaci systému SMED nejdůležitější, je nutné rozlišit 

separovaní externího a interního seřizování [4]. 

Při hledání cest analyzujeme možnosti uplatnění procedur, které jsou jinak 

prováděny po zastavení chodu stroje (např. externí předehřev matric, kontinuální 

doplňování materiálu, předseřizování nástrojů apod.). Interní operace prováděné ve 

stávajícím stavu mohou být rovněž často konvertovány na externí pomocí prověrky jejich 

skutečné funkce. V této fázi je extrémně významné přijmout nové postupy, které nejsou 

svázány stávajícími zvyklostmi provozu. I když je možné se realizací předchozích kroků 

dostat na úroveň „minutových výměn nástrojů“, ve většině případů je nutné provést ještě 

třetí krok, který spočívá v silné koncentraci na jednotlivé operace a jejich detailní analýzu i 

následné zlepšování. V případě externích operací se zaměřujeme např. na procesy přípravy 

transportu nástrojů, v případě interních operací na rychlejší způsoby upevňování nástrojů, 

zkracování zkušební doby, standardizaci dílů i na eliminační činnosti [4]. 

 

2.4.3  Standardizace výroby 

Jak jsme již uvedli, ve výrobě nestačí pouze vyrábět. Vzhledem k neschopnosti 

podniků financovat zásoby, které vytvářejí rezervu na pokrytí všech možných 

neplánovaných událostí, musí výroby být schopny se přizpůsobit změnám v tržní poptávce, 

vyloučit neplánované prostoje a důsledně omezovat veškeré plýtvání, za které společnost 

nedostane žádnou odměnu. Flexibility dosáhne výroba aplikací logicky jasného principu, 

který je však velmi obtížný k zavedení [2]. 

 Jednoduchost je ve výrobě heslem budoucnosti. Znamená zjednodušení výrobních 

procesů i jednoduchost výrobků. Cesta k jednoduchosti nemůže začít nikde jinde, než  

při návrhu výrobku. Jednoduchost výrobků znamená omezený počet součástí, jejich lehkou 

vyrobitelnost, použití pro co největší počet výrobků navzdory zdánlivým úsporám 

zvláštních součástí [2]. 

Další výhodou jednoduchosti jsou krátké výrobní procesy a zpravidla jednoduchá 

seřizování strojů. Tuto výhodu poskytuje standardizace výrobních procesů, přípravků  

a nástrojů. Standardizace pak umožňuje zavedení logistiky systémem tahu,  

který nevyžaduje rozsáhlé kontroly a nákladné řízení toku materiálu ve výrobě a sníží 

zásoby materiálů i výrobních prostředků [2]. 
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3 Racionalizace práce v KOYO Bearings Česká republika s.r.o. 

3.1  Představení společnosti  

Společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. se sídlem v Olomouci (dále jen 

KBCZ) je významným výrobcem jehličkových a válečkových ložisek, které jsou určeny 

pro celosvětové automobilky a další strojírenské závody. Hlavním cílem společnosti je 

udržet vysoký standard v oblasti bezpečnosti práce, kvality výrobků a produktivity práce. 

Společnost KBCZ se chce stát nejvýznamnějším výrobcem ložisek s vysokou úrovní 

kvality výrobků, určených především pro zákazníky z automobilového průmyslu. 

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001; ISO/TS 16949 a EN ISO 14001[6]. 

Výrobní proces 

Výrobní postup je u všech vyráběných typů obdobný. Vstupním materiálem  

pro výrobu jsou ocelové trubky. Z nich jsou vysoustruženy základní díly ložisek, vnitřní  

a vnější kroužky, které jsou tepelně upravovány kalením. Další technologickou operací  

je broušení, kde jsou výrobky opracovány s přesností na tisícinu milimetru. Hotové 

výrobky jsou kompletovány z veškerých součástí nutných k výrobě ložisek (vnitřní a vnější 

kroužky, klece, válečky, jehličky, podložky atd.) na pracovišti montáže. Odtud jsou 

zkompletovaná ložiska převážena do skladu a distribuována zákazníkům. Pro zajištění 

potřebné kvality je využito služeb servisních oddělení a systému kontroly celého procesu 

[6]. 

Významní odběratelé 

Mezi nejvýznamnější odběratele výrobků patří nejen světové automobilky            

ale  i  ostatní strojírenské podniky. Hlavními tuzemskými odběrateli jsou např. Škoda 

Auto, Linde Český Krumlov, hlavními zahraničními pak Volkswagen, Renault, Getrag 

(výrobce převodovek pro Porsche, Audi), Bosch, Volvo a další [6]. 
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Obr. 3.1 Některé typy výrobků [6] 
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3.2  Racionalizace vybraného pracoviště 

Jako pilotní projekt pro racionalizaci práce v KBCZ  jsme si vybrali linku IRD (zvýšení 

kapacity). 

Proč právě tato linka? 

  Linka je nejstarší v našem závodě. 

 Seřizovací čas této linky je nejdelší. 

 Profitabilita  linky je nejlepší ve výrobním závodě. 

 Objednávky a prodej výrobků z této linky byl v roce 2011 o 45 % vyšší než v roce  

 2010. 

 Nejhorší výrobní výstup v olomouckém závodě (efektivnost pouze 55 %). 

 Nejhorší plánování dle potřeb zákazníka v olomouckém výrobním závodě (pouze 

 55 %). 

 

 

Obr. 3.2  Porovnání prodeje mezi roky 2010 a 2011[vlastní zpracování] 
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Obr. 3.3 Srovnání linek pro racionalizaci [vlastní zpracování] 

 

Vysvětlení produktových rodin výrobků: 

 

 CRB linky – válečková ložiska. 

 NRB linky – jehličková ložiska. 

 SR linky – jednoduché ložiskové kroužky. 

 VT linka – díly do ventilů. 

 WR linky – přesně broušené podložky. 

 

Cílem racionalizace vybrané linky bylo: 

 

 Snížení času seřízení linky.  

 Seřízení linky na jiný druh výrobku v nejkratším čase s minimem nákladů  

a v krátkém časovém úseku. 

 Zvýšení kapacity výroby této linky a zvyšivat efektivnost o 15 p.b. 

 Zlepšení plánování linky a uspokojení zákazníků. 
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Ve vybrané výrobní lince provádíme tyto výrobní operace: 

 Broušení vnitřních okrajů ložiskového kroužku. 

 Broušení oběžné dráhy. 

 Broušení vnitřního průměru ložiskového kroužku. 

 Honování  (superfiniš) oběžné dráhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Schéma IRD linky [vlastní zpracování] 
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Obr. 3.5 .Obrobky při vstupu do linky [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Linka IRD [vlastní zpracování] 
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Měřítko z této linky pro celkový proces je BEKIDO + CHOKKO 

BEKIDO = EFEKTIVNOST   

Vyjádření poměru mezi tím kolik dobrých dílů jsme vyrobili na první pokus dle plá-

nu a kolik dílů lze podle plánů a normy vyrobit. 

 

 

Obr. 3.7 Vzorec pro výpočet efektivnosti [vlastní zpracování] 

 

CHOKKO = KVALITA 

Vyjádření poměru mezi tím kolik dobrých dílů jsme podle plánu vyrobili na první 

pokus a kolik dílů celkem jsme podle plánu vyrobili.  

 

Z toho vylívá, že čím je vyšší BEKIDO a CHOKKO, tím lépe hospodaříme. 
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3.3  Racionalizační projekt 

3.3.1 Zavedení projektového řízení 

Pro zavedení projektu jsme použili formulář projektového řízení s časovou osou 

plnění úkolů. Časová osa plnění úkolů je nezbytná pro zpětnou vazbu, jak se nám daří plnit 

přidělené úkoly a zda máme potřebnou podporu jednotlivých oddělení. 

Zpočátku jsme vytvořili tým pracovníků z různých oddělení, které jsme seznámili se 

zadaným úkolem. Tým vedl leader, jenž byl garantem celého projektu a který udržoval tým 

ve směru zadání cíle. Do týmu byli vybráni zástupci oddělení kvality, technologie, výdejny 

nástrojů a plánování, kteří na sebe vzali odpovědnost za dodržení zadaného cíle a stali se 

garanty jednotlivých oddělení. 

 

Obr. 3.8 Formulář projektového řízení [vlastní zpracování] 
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3.3.2 Analýza a vyhodnocení stavu před racionalizací 

Důvod, proč jsme si vybrali analýzu seřízení linky, nám ukázal graf  NON BEKIDA,  

kde 9,5%  času trvalo seřízení linky a 4,4% drobné úpravy nástrojů při seřízení. 

Pro vybraný typ výrobku jsme provedli kompletní snímkování při seřízení celé linky. 

Jednotlivé činnosti a úkony jsme detailně zapisovali. 

Po zpracování jednotlivých dat ze snímkování se tým opět sešel a seznámil se 

s detailním zpracováním výsledků snímkování, v němž jsme selektovali činnosti, které 

byly plýtváním času nebo činností, které nám nepřidávají žádnou přidanou hodnotu. Mezi 

tyto činnosti patřilo např. chození do výdejny nástrojů (nástroje nebyli v požadované kvali-

tě seřízeny), hledání montážních klíčů, chození pro skladníka, který vydal brusivo, vyplňo-

vání výdejek brusiva, docházení pro spojovací materiál atd. Zde jsme se dohodli na činnos-

tech. Vytipovali jsme činnosti, které mohou jednotlivá oddělení odstranit, vytvořili jsme 

pro tyto činnosti projekt management s časovou osou a následně se tým scházel jednou 

týdně k vyhodnocení akčních bodů. Autor diplomové práce byl jedním ze členů a společně 

s technologií byl odpovědný za zavedení SMED systému do výroby. 

 

Obr.  3.9 Výsledky analýzy po snímkování [vlastní zpracování] 
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Obr. 3.10  Monitoring seřízení (měsíčně) [vlastní zpracování] 

 

Výsledek analýzy nám jednoznačně ukázal, kde máme velké časové ztráty,  

jak postupovat dále a které zaměření nám přinese velké omezení plýtvání ve výrobním 

procesu. Konkrétní měření nám ukázalo, že se musíme zaměřit na výdejnu nástrojů,  

kde se připravují a seřizují kombinace nástrojů pro výrobní proces, a na zkrácení 

seřizovacího času linky.  Výsledek měření nám vyhodnotil  Yamazumi graf činností. 

Největší ztráty nám tvoří seřízení linky, přeseřízení, nevhodně seřízené nástroje  

a drobné úpravy během seřízení nebo produkce. 

Následně jsme stanovili základní cíle a postup se zaměřením na to: 

 Jak zlepšit přípravu nástrojů aby nástroje splňovali požadovanou kvalitu a seřízení. 

 Jak zavést systému SMED. 

 Jak odstranit neproduktivních činnost při seřízení  na servisní oddělení. 

 

Analýza po snímkování seřízení výrobní  linky a  výsledků NON BEKIDA jsme 

selektovali hlavní problémy a příčiny neúspěchu seřízení a určili jsme základní 

nápravná opatření: 

 

 Revize kusovníků nástrojů. 

 Vytvoření standartu seřízení nástrojů. 

 Přejímku nástrojů. 

 Rozložení pracoviště výdejny nástrojů. 

 Vytvoření kontrolních návodek.  



29 

 

 

 Skladování nástrojů. 

 Zavedení externích činností. 

 Školení pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3.11 Yamazumi graf činnosti [vlastní zpracování] 

 

3.3.3  Vliv výdejny nástrojů na racionalizaci výroby 

Výdejna nástrojů v racionalizaci výroby má velký podíl. Tento trend se podílí  

na redukci seřizovacích časů, odstraňování neproduktivních a zbytečných prací, 

manipulaci s materiály nebo nástroji, či dokonce jejich opravy, úpravy či přeseřizování. 

Moderní výdejna nástrojů je schopna připravit celou přípravu výroby po stránce nástrojů, 

přípravků dokumentace a jiných neproduktivních činností, které nám nepřinášejí žádnou 

užitečnou hodnotu. 

    Je nutno zdůraznit, že příprava nástrojů musí být standardizována  jak mají být 

nástroje seřízeny. Pro dohled na dodržování standartu je nutné neustále školit pracovníky, 

jak dodržovat nastavené pravidla seřízení popřípadě jak tento standart neustále zlepšovat. 

Tato skutečnost nám zamezí dalším neproduktivním činnostem pracovníků ve výrobě.  
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Pro zdokonalování je nutný monitoring seřízení a sledování úspěšnosti přípravy 

nástrojů, který nám dává zpětnou vazbu v úspěšnosti přípravy nástrojů do výroby.  

Tento monitoring jsme zavedli pomoci zpětného listu, který si předávají odpovědné osoby. 

Tento monitoring nám odhalí chyby v přípravě výroby po stránce nástrojů, technické 

dokumentace, seřizovacích plánů ke strojům. Následně se hledá kořenová příčina chyb  

a odpovědné osoby musí podniknout nápravné opatření. Cílem je seřízení nástrojů  

a doprovodné dokumentace na první pokus. 

 

Pro úspěšnost správně přichystané výroby je nutná: 

 Včasnost dodávek nástrojů a příslušenství. 

 Přejímka nástrojů po dodání. 

 Skladování. 

 Vytvoření standartu jak nástroje připravit a seřídit. 

 Přejímka nástrojů z výrobního procesu. 

 Neměnné informace o výrobním plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.12 Graf úspěšnosti přichystaných nástrojů [vlastní zpracování] 
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3.3.4   Vliv informací pro výdejnu nástrojů 

Z makronomického hlediska jsou pro výdejnu nástrojů směrodatné a stěžejní 

informace z oddělení plánování, dle kterých může reagovat na nákup nástrojů nebo 

příslušenství, popřípadě sjednat speciální dodací termín. Aby provoz mohl kvalitně 

vyrábět, má logistika ve výdejně nástrojů velmi důležitou úlohu.  Ve zmiňované výdejně 

nástrojů jsou 70 % nástroje vyrobeny dle výkresové dokumentace a je nutné provádět 

přejímku nástrojů. Pro přejímku nástrojů jsme zavedli přejímací protokol,  

který archivujeme pro zpětnou vazbu. U vybraných typů nástrojů je nutná přejímka 

s měřením po 3 - 4 vydáních do výroby z důvodu splnění kruhovitosti nástroje. 

U nástrojů, které jsou vyrobeny dle výkresové dokumentace, je nutné dodržovat 

bezpečnostní zásobu. Jejich termín dodání je většinou mezi 6 - 8 týdny. 

 

Obr.  3.13. Plánovací tabule s aktuálními informacemi [vlastní zpracování] 

 

3.3.5 Shrnutí analýzy 

Z analýzy seřízení linky a  výsledků NON BEKIDA jsme selektovali hlavní problémy  

a příčiny neúspěchu seřízení a určili jsme základní nápravná opatření: 

 

 Revize kusovníků nástrojů. 

 Vytvoření standartu seřízení nástrojů. 

 Přejímku nástrojů. 

 Rozložení pracoviště výdejny nástrojů. 

 Vytvoření kontrolních návodek.  
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 Skladování nástrojů. 

 Zavedení externích činností. 

 Školení pracovníků. 
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4 Nápravné opatření 

4.1 Revize kusovníků nástrojů 

Toto opatření řeší nutnost revize kusovníků nástrojů k zavedení SMED systému.  

Dle výkresové dokumentace obrobku, jsme nechali konstruktéra a dílenského technologa 

provést revizi těchto kusovníků. Tato revize je nutná k vytvoření správných nástrojů 

k danému typu obrobku a zároveň zabraňuje k tvoření dalších kreativit seřizovačů,  

kdy každý seřizovač požaduje rozdílné nástroje pro dané obrobky. 

Před revizí kusovníků jsme měli pro linku čtyři kusovníky (čtyři stroje, pro každý 

stroj vlastní kusovník), kdy jsme nechali sjednotit kusovník pouze na jeden list A4.  

V tomto kusovníku jsou všechny požadované nástroje a příslušenství a jejich uložení 

k zabránění jejich hledání. 

Obr.  4.1 Upravený kusovník [vlastní zpracování] 
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4.2 Přejímka nástrojů 

Opatření přejímky nově dodaných nástrojů nám dává zpětnou vazbu, zda nástroje 

byly dodány v dostatečném množství a v požadované kvalitě. U nástrojů, které musí 

splňovat velmi přísné tolerance, máme zavedený přejímací formulář s jednotlivými údaji, 

které musí nástroje splňovat. Tento přejímací formulář se archivuje z důvodu 

dohledatelnosti naměřených veličin, data schválení a zavedení do výroby. 

 

 

Obr. 4.2 Přejímací protokol [vlastní zpracování] 
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Obr. 4.3 Část přejímacího protokolu [vlastní zpracování] 

 

4.3 Rozložení pracoviště 

Důležitým faktorem ve výdejně nástrojů je opatření rozložení jednotlivých pracovišť. 

Pracoviště by mělo být uspořádané tak, aby došlo k zamezení výdeje kombinace nástrojů, 

které již jednou byly vydány do výroby a které neprošly kontrolou, zda je jejich funkčnost 

správná.  

Při řešení zadaného úkolu jsme se zaměřili na detailní rozložení pracoviště, kde jsme 

shledali mnohé nedostatky při výdeji a přejímce nástrojů, které byly vydávány do výroby a 

vráceny zpět z výroby do výdejny nástrojů. 
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Obr. 4.4 Změna pracoviště, vytvoření přejímacích zón [vlastní zpracování] 
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Rozložení pracoviště před racionalizací  Rozložení pracoviště po racionalizaci 

Obr. 4.5 Nové uspořádání pracoviště [vlastní zpracování] 

 

Změnou layoutu pracoviště jsme nastavili přejímací zóny, viz obr. 4.5. 

Přejímací zóny: 

 Zóna čištění a praní. 

 Zóna demontáže, přejímky a kontroly opotřebení nástrojů (žlutá zóna). 

 Zóna drobných oprav a selekce nástrojů  (nevhodné nástroje ukládáme do 

červených beden). 

 Zóna uskladnění nástrojů. 

 Zóna sestavení a seřízení nástrojů, které se vydají opět do provozu (zelená zóna). 

 Zóna uložení na seřizovací vozík.  

Výdejní prostor kde se 

kombinace nástrojů společně 

vydávali a přejímali 
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4.4 Vytvoření kontrolních návodek při přejímce nástrojů z výrobního procesu 

Opatření, kdy nástroje, které jsou převzány z výrobního procesu, jsou přejímány 

v režimu Shinzen Jig Market.  

Vytvořili jsme návodky, jak rozpoznat nástroje, které jsou poškozeny, a jak s nimi 

dále nakládat a zacházet. Tyto vizualizační návodky jsou pro udržení standartu 

zaskladněných nástrojů důležité a zároveň slouží k zamezení výmluv pracovníků o tom, 

jak dále s takovými nástroji zacházet.   

 

 Obr. 4.6 Vytvoření přijímacích návodek [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Strana 1/1

Další poznámky : Díly, které již nejdou opravit je nutné vyřadit do sběrných červených beden 

Schválil : Kaplan J.Změna / datum T1/9.2.2011 Zpracoval : Mück R.
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Obr. 4.7  Vytvoření přijímacích návodek [vlastní zpracování] 

 

4.5 Skladování nástrojů 

Skladování a vizualizace nástrojů je důležitá pro selekci záměny jednotlivých dílů. 

Nástroje musí být uchovány ve vhodných podmínkách, které zabraňují vzniku koroze nebo 

mechanickému opotřebení. Toto skladování se snažíme provádět dle metodiky 5S .  

 

Obr. 4.8 Skladování některých nástrojů dle metodiky 5S [vlastní zpracování] 
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Metoda 5S – pět kroků správného hospodaření 

 

Metoda 5S vznikla v Japonsku a vychází z těchto pěti S (slov):  

• Seiri (Rroztřídit): oddělte a odstraňte z pracoviště vše nezbytné.  

• Seiton (Srovnat): uspořádejte všechny nezbytné věci tak, aby k nim byl dobrý přístup.  

• Seiso (Vyčistit): všechno musí být čisté, bez skvrn a odpadu, také zdroje špíny.  

• Seiketsu (Systematizovat): čištění a kontrola musí být rutinní záležitostí  

• Shitsuke (Standardizovat): standardizujte předchozí kroky tak, aby je bylo možno 

zlepšovat (vytvářet inspekční prohlídky) [5]. 

 

Těchto pět bodů dobrého hospodaření pokládá základní kámen světově uznávaného 

podniku, který se řadí mezi zodpovědné výrobce a kandidáty na dosažení světové třídy.    

V dnešní době se tato metoda 5S využívá takřka ve všech výrobních podnicích. Pokud 

chceme zlepšit kvalitu, zvýšit produktivitu, musíme být schopni sledovat a měřit veškeré 

dění na pracovišti (nejen ve výrobě). Odborník na řízení pracoviště je schopen zhodnotit 

kvalitu daného provozu do pěti minut [5]. 

 Značení jednotlivých zakladačů a popis jednotlivých řad, kde se nástroje uchovávají  

je samozřejmostí z důvodu odstraňování hledání, kdy hledání nám vytváří neproduktivní 

činnost. 

4.6 Zavedení vozíků s nástroji a externích činností 

Ve standardním provedení byly nástroje seřízeny a vychystány do plastových boxů, 

dle kusovníku nástrojů. V tomto boxu byly nástroje přichystané do výroby  asi ze 65 %. 

Zbylých 35 % tvořily např. šrouby, honovací páska, brusivo pro daný typ výrobku, trn 

brousku, měřidla a kalibrační etalony atd., které si seřizovači museli obstarat sami.  

To mělo za následek, že seřizovač neustále někam odbíhal, např. pro šroub, brusivo, 

papírovou dokumentaci a další potřebné příslušenství, která měla na starosti jiná oddělení. 

Z detailního snímkování jsme spočítali, že seřizovač potřeboval 15 - 20 min. pro obstarání 

všech potřebných příslušenství, než mohl začít seřizovat. Nutno podotknou, že toto 

plýtvání času také vyhovovalo seřizovačům pro volnější a méně kontrolovatelnější 

seřízení. 
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Obr. 4.9 Kombinace nástrojů připravených do výroby dle starého způsobu  

[vlastní zpracování] 

Eliminaci tohoto plýtvání jsme provedli jinou organizací práce a změnou,  

kdy obstarání všech neproduktivních činností k seřízení jsme převedli na servisní oddělení 

(výdejna nástrojů). Zavedením vozíků viz obr. 4.10 + 4.9 s detailním seřízením nástrojů  

a příslušenství, výkresovou a průvodní dokumentací daných zakázek, jsme eliminovali 

plýtvání času pro seřízení o zmiňovaných 15-20 min. Seřizovač se nyní zabývá pouze 

seřízením stroje a následnému uvolnění stroje. Po dokončení přípravy nástrojů se vozík 

vyveze na smluvené místo k lince, omezíme tak hledání vozíku nebo nástrojů. 

Toto nápravné opatření nám eliminuje všechny neproduktivní činnosti, např. 

chození, hledání, vyplňování výdejek atd.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Vozík s nástroji a měřidly připravený do výroby [vlastní zpracování] 

Nástroje před zavedením 

vozíků  do výroby. 

Kompletně připravený vozík 

s nástroji do výroby - včetně do-

kumentace, brusiva měřidel atd. 
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Obr. 4.11 Nové zavedení vozíků s kombinací nástrojů, měřidel, brusných nástrojů a všech 

dokumentací [vlastní zpracování] 

 

Plata s nástroji jsou určena ke 

každému stroji, odpadá čekání 

seřizovačů na celý vozík 
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4.7 Externí opatření – zabrušování unašeče mimo seřízení 

Zavedením nápravného opatření zabrušování unašeče eliminujeme 9 minut při seří-

zení. Ze snímkování jsme dedukovali další činnosti, které jsou vhodné k zahrnutí do 

SMED systému. Jednou z těchto činností je přebrušování unašečů, které se přebrušovaly 

v každém stroji. Cílem naší racionalizace je z interní činnosti přenést tuto činnost na exter-

ní, konkrétně na servisní pracoviště - výdejnu nástrojů. Unašeč ve stroji má udržet obrobek 

v kolmé rovině, přibližně do osmi mikrometrů, a unáší obrobek v otáčkách od 35-60 000 

otáček za jednu minutu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12 Broušený obrobek na zabroušebím unašeči [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.13 Sestava: adaptér unašeče + unašeč + obrobek [vlastní zpracování] 

 

 

Adaptér unašeče Unašeč 

Obrobek 

Obrobek 

Unašeč, který se v kaž-

dém stroji přebrušoval 
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Změnou designu unašeče, jeho upínání ze tří na jeden šroub a změnou jeho adaptéru 

se unašeč dokáže přebrousit mimo daný stroj. Nutností je kontrola po přebroušení, ochrana 

broušených ploch a označení unašeče, že jeho kvalita přebroušení je v pořádku. Plochy  

po přebroušení jsme zalili do gumové fólie a unašeč označili zelenou značkou.   

 

 

     

Obr. 4.14  Změna designu unašeče a adaptéru [vlastní zpracování] 

 

 

Obr. 4.15 Pohled do brusky s modifikovanými součásti [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Nový adaptér unašeče 
Starý design adaptéru 

Modifikace adaptéru a unašeče 
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Broušení unašeče ve 

stroji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.16 Externí postup broušení unašeče [vlastní zpracování] 

 

4.8 Externí opatření – seřízení ládovacího zařízení ve výdejně nástrojů 

Další neproduktivní činností je nastavení ládovacího zařízení. Tato seřízení zařízení 

byla prováděna interně při vlastním seřízení IRD linky. Nastavením standardu seřízení  

a školením pracovníků výdejny jsme tuto činnost převedli na externí seřízení a opět jsme 

mohli uspořit cca 10 minut při celkovém seřízení linky. 

 

 

Obr. 4.17 Nastavení ládovače-převedení interního seřízení na externí [vlastní zpracování] 

 

Externí broušení 

unašeče 

Kontrola měřením 

po broušení 

Značení unašeče 

a ochrana brou-

šené plochy 
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Další činností, která se převedla na externí seřízení do výdejny nástrojů, jsou 

ládovací a vyhazovací ramena ládovacího zařízení. Tato ramena jsou součástí ládovacího 

zařízení. 

 Příslušenství ramen si seřizoval seřizovač při interním seřízení. Provedli jsme  

následnou změnu. Konstruktér nástrojů a dílenský technolog vybral a vyzkoušel toto 

příslušenství v provozu. Pak jsme ho zavedli do kusovníku nástrojů společně s délkou 

šroubů a vymezovacími podložkami. Toto příslušenství je součástí seřizovacího vozíku. 

Montáž brusného kotouče byla také součástí interního seřízení a po revizi kusovníku 

se vybral správný držák tohoto brusného kotouče. Tento kotouč se montuje již ve výdejně 

společně s papírovými podložkami.  

 

Obr. 4.18  Sestavení ládovacích ramen a brusného kotoučku [vlastní zpracován] 

 

 

 

 

 

Ládovací ramena s vymezovacími 

podložky s danou délkou šroubů 

Kompletní brusivo při-

chystané externě 
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Obr. 4.19  Ládovací ramena + kompletní vozík přichystán do výroby [vlastní zpracování] 

 

4.9 Důležitost logistiky ve SMED systému  

 

Můžeme potvrdit, že logistika je ve standardizaci procesních systémů velmi klíčová. 

Tuto skutečnost si ale málokdo uvědomuje. Pod pojmem logistika si představujeme    

komplexní organizaci a řízení veškerého toku materiálu do a z výrobních organizací. Dle 

tohoto řízení a toku informací jsou následně schopny reagovat tolik podceňovaná podpůrná 

oddělení jako výdejny nástrojů (nástrojárny), údržba strojů, sklady atd. 

Dle logistické organizace a řízení se následně objednávají nástroje, přípravky, 

brusivo a příslušenství nutných k výrobě konečného produktu. 

Chceme upozornit na to, jak se často a opakovaně plýtvá materiálem, nástroji, časem 

a hlavně prací pracovníků obslužných provozů. Pracovníci často sestavují, montují nebo 

seřizují kombinace nástrojů do výroby, které následně nejsou vůbec využity několik směn 

či pracovních dní. To má za výsledek frustraci a rezignaci pracovníků, kteří po několika 

Přichystané brusivo na vozíku  

Přichystané ládovací ramena na vozíku 
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dnech tyto nástroje připravené do výroby opět rozebírají a opět zaskladňují s nulovým 

užitkem. Tento čas je  zbytečně věnován činnostem, který nám nepřinesl žádný užitek. 

Následně nám tento čas chybí k tomu, abychom se věnovali dalším činnostem, např. pro-

hlídkám + údržbě a drobným opravám nástrojů a přípravků, sledování strategických nástro-

jů atd. 

Tento jev se také promítne do skladových zásob nakupovaného materiálu a do 

úspory financí. Jelikož jsou nástroje a přípravky zhotovovány většinou  dle výkresové 

dokumentace  jejichž cena není také zanedbatelná. 

Plánování je také schopno ovlivnit standardizaci výrobního systému  

např. plánováním výrobků stejného průměru v linii za sebou (šetření výměny upínání), 

výrobků, u kterých je nutno dodržovat stejné otáčky výrobku, délku atd. To vše je účelná 

souhra správného systému řízení, výrobních činností a správného chování pracovníků. 

 

4.10 Školení  pracovníků 

Při zavádění změn a standardizace práce je nutné pracovníky seznamovat s danými 

změnami nebo činnostmi. Výrobní pracovníci nebo pracovníci obslužných provozů musí 

rozumět daným změnám nebo novým činnostem. Nastavili jsme plán zapracování a škole-

ní, v němž jsou vypsány nové činnosti, které se musí pracovníci učit určitou dobu. Po této 

zkušební době prokazují, jak nové činnosti a dovednosti ovládají. Je nutné tyto činnosti 

namátkově ověřovat v praxi nebo výrobním provozu. Pro výdejnu nástrojů je velmi dobrá 

zpětná vazba směnovým monitoringem seřízení, kde se zapisují všechny nedostatky. Tyto 

nedostatky nám slouží k dalším analýzám a určení kořenových příčin. Tento monitoring 

seřízení nám dává podněty, jak může výdejna nástrojů pomoci při celkové racionalizaci. 
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Obr. 4.20 Matice školení [vlastní zpracování] 
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5 Výsledky a hodnocení realizace 

Pro zhodnocení realizačních činností je nutné získat data o celkovém monitoringu. 

Tento monitoring se provádí u výstupu produkce, seřízení a přeseřízení strojů, přípravy 

nástrojů, dodávek materiálu atd. 

Monitoring je důležité provádět denně, týdně, měsíčně a následně vyhodnocovat, jak 

se nám daří plnit cíle v jednotlivých oblastech. Dává nám zpětnou vazbu a ukazuje slabiny 

celkového výrobního procesu, určuje nám klíčová místa, která potřebují zlepšení. 

5.1 Hodnocení efektivity  Bekido  

Při zavádění racionalizace linky jsme si ověřili předem stanovenou hypotézu, že pře-

vedením interních činností při seřízení linky na externí činnosti se zvýší efektivita, kapaci-

ta a sníží čas seřízení. 

Naměřené hodnoty před zavedením racionalizace: 

Efektivita výroby  Bekido 58,8 % 

Non Bekido  41,2 % 

Seřízení linky 9,5 % 

Obr. 5.1  Analýza efektivity (měsíčně) před zavedením racionalizace [vlastní zpracování] 
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Po zavedení racionalizace se nám zvýšila efektivita v průměru o 20 p.b. a téměř se nám 

podařilo eliminovat problémy s nástroji, kde jsme z 8,6 %  následně klesli na 1 %. 

Naměřené hodnoty po zavedení monitoringu a realizace racionalizace: 

Bekido v průměru  2012  79 % 

Non Bekido  březen 2012  16 %  

Seřízení linky 3 % 

 

 

 

            Obr. 5.2 Efektivita výroby (měsíčně) po zavedení racionalizace [vlastní zpracová-

ní] 
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5.2 Hodnocení seřízení linky 

Před zavedením racionalizace nám čas seřízení linky pohyboval v průměru kolem 138 mi-

nut a po zavedení racionalizace je výsledný čas v průměru 103 minut.  

Před zavedením racionalizace: 

Obr. 5.3 Graf úspěšnosti seřízení linky před zavedením racionalizace [vlastní zpracování] 

Po zavedení racionalizace: 

 

Obr. 5.4 Graf úspěšnosti seřízení linky po zavedení racionalizace [vlastní zpracování] 
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5.3 Výpočet navýšení kapacity linky 

 

Před zavedením racionalizace: 

0,59 x 22,5 x 22  x 60 / 0,64 = 27379  měsíčně vyrobených dílů  

 

Po zavadení racionalizace: 

0,79 x 22,5 x 22 x  60 / 0,64 = 36 660  měsíčně vyrobených dílů 

 

Rozdíl mezi efektivitou před a po zavedení racionalice (Bekido) měsíčně. 

79 % - 59 % = 20 % navýšení kapacity linky o 20 p.b. 

 36 660 – 27379  = 9281  

Po zavedení racionalizace  můžeme zvýšit  měsíční potenciál výroby o 9281 ks. 

 

Finanční výpočet : 

Cena jednoho výrobku je v průměru  200 Kč. 

Měsíční zvýšení tržeb o 1 856 200 Kč. 

Roční zvýšení tržeb o 22 274 400 Kč. 
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6 Závěr 

 

Podstatou racionalizace je nepřetržité zdokonalování výrobního systému. V obecném 

smyslu se racionalizace jeví jako rozumové vládnutí pracovnímu úseku. Jejím základem je 

vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Racionalizace zároveň směřuje k 

zavádění nových technických a organizačních opatření.  

V pracovní oblasti směřuje racionalizace též k vytvoření takových podmínek, při 

nichž se pracovníci mohou na své úkoly soustředit, pracovat s vysokým výkonem a záro-

veň šetřit svou pracovní sílu.  

Racionalizace se ve všech případech podkládá ekonomickou kalkulací, směřuje k 

rentabilitě a hospodárnosti. Důležitým rysem racionalizace je její praktické zaměření. Je 

nástrojem nejen dalšího rozvoje poznávání, nýbrž nástrojem k ověření a aplikování všech 

praktických změn. [1]  

 

Výsledky racionalizace nám potvrdili, že nápravné opatření, převedení neproduktivních 

činností na servisní oddělení byl dobře navrhnutý postup racionalizace a tím jsme mohli 

dosáhnout  zvýšení kapacit linky o 20 p.b, zkrátit čas seřízení linky a téměř odstranit pro-

blémy s nástroji. 

Ve finančním výstupu nám zvýšení kapacit o 20 p.b. zvýší roční tržby cca o 22 274 

400 Kč. Tyto čísla nám ukazují, jak je správné analyzovat výrobní proces a odstraňovat 

neproduktivní činnost. 

 Úspěšný model racionalizace linky se může aplikovat na další vybraná pracoviště a 

postupně na celý výrobní proces. 

Dosažení výsledků naší racionalizace dokazuje, jak velký vliv má výdejna nástrojů 

na celkovou racionalizaci výroby. 
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