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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

TOMÁŠEK, M. Optimalizace výrobní linky 559 pro výrobu plynových pedálů: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2012, 56s. Vedoucí práce: Šajdlerová, I. 

Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci montážní linky a návrhu taktů linky 

s nižšími počty operátorů. Na této lince se vyrábí různé druhy plynových pedálů tzv. 

(BOMy), jako jsou: BOM 07276 - LHD KD, BOM 07277 - LHD, BOM 07278 - RHD KD, 

BOM 07279 - RHD, atd. Bakalářská práce se zaobírá návrhem rozmístěním pracovníků na 

pracovišti a návrhem manipulačních časů s ohledem na počet operátorů. Implementací 

návrhů řešení docílíme lepšího přizpůsobení montážní linky na měnící se objem výroby a 

snížení plýtvání, a tím i snížení výrobních nákladů. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

TOMÁŠEK, M. The Optimization of the Product Line 559 for Gas Pedals:Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB - Technical univerzity of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology 2012, 58s. Bachelor Thesis head: 

Šajdlerová, I. 

The bachelor thesis is aimed at optimization of assembly line and its tacts with lower 

number of operators. This line assembles various types of gas pedals (BOMs), like: BOM 

07276 - LHD KD, BOM 07277 - LHD, BOM 07278 - RHD KD, BOM 07279 - RHD, etc. 

The bachelor thesis deals with deployment of workers in the workplace and proposes 

handling times in dependance on the number of operators. By implementing proposed 

solutions we can achieve better adjustment of variating productions volume and reduce 

waste, lowering producing cost. 
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Seznam použitých výrazů a zkratek 

BOM   Bill Of Materials 

OEE   Overall Equipment Efficiency 

   (Celková efektivnost zařízení) 

OEM   Original Equipment Manufacturer 

   (Obchodní termín, který označuje výrobce zařízení,   

   jenž při výrobě používá zařízení od jiných výrobců) 

DCA   Dynamic Corporation of America  

RLB   Run-Lenght Encoded Version B 

   (Potenciometr - 3D bit mapa) 

CPD   Component Products Division 

559   Označení montážní linky 

PC   Personal Computer 

   (Osobní počítač) 

KD Modul  Kick Down Modul 

   (Akcelerační prvek) 

CPPČ   Celkový plánovaný čas 

A   Plánovaný čas 

B   Skutečný čas výroby 

C   Očekávaný výkon 

D   Skutečný výkon 

E   Očekávaná kvalita 

F   Skutečná kvalita 

SMED   Single Minute Exchange of Die 

   (Rychlá výměna nástroje) 

TT   Takt Time 

   (Časový interval mezi dodávanými kusy) 

OPF   One Piece Flow 

   (Tok jednoho kusu) 

Ts   Časová náročnost montáže stroje 

To   Manipulační čas 

Tc   Časový interval mezi dodávanými kusy  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
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Úvod 

Výrobní podniky jsou pod stále větším tlakem na snížení výrobních nákladů. Jsou 

nuceny více optimalizovat své výrobní procesy, zvyšovat jejich produktivitu a lépe 

využívat stroje, lidi a materiál. To s sebou přináší vysoké nároky na management 

z hlediska řízení a plánování výroby. 

Výrobním procesem v nejširším pojetí rozumíme spojení výrobních faktorů jako práce, 

kapitálu nebo půdy za účelem získání určitých výstupů (výrobků a služeb). Významným 

úsekem sféry výroby je výrobní činnost, tedy proces zhotovování výrobků či poskytování 

služeb. Tímto procesem rozumíme přeměnu materiálu na produkt, jenž postupně putuje od 

vstupu do výroby až po jeho ukončení. Samotný výrobní proces se musí uskutečnit 

plánovitě, s ohledem na ekonomické provedení a využití zdrojů.  

Automobilový průmysl je strojírenské odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou a 

marketingem všech motorových vozidel. Do tohoto odvětví patří nejen všechny 

automobilky, ale také jejich subdodavatelé. Důvodem těchto návrhů je nestálý a 

progresivní automobilový trh. Schopnost přizpůsobit se dnešnímu trhu je jedním ze 

základních kamenů, na kterých stojí každá úspěšná firma. 

Cílem bakalářské práce je přispět společnosti CTS Czech Republic, s.r.o. 

k efektivnějšímu využívání pracovní síly na montážní lince 559. 
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1 Všeobecná charakteristika řešení problematiky 

 

 V úvodu bakalářské práce budou vysvětleny základní pojmy a metody, které jsou 

dále v práci používány. Při zpracování bylo vycházeno ze zdrojů, jejichž seznam je uveden 

v závěru. 

 

1.1 Základní pojmy a metody 

 

 Systém Kaizen  = KAI (změna) + ZEN (lépe) = trvalé zlepšování 

 Systém vytvořený japonskými inženýry pro neustále zefektivňování a zlepšování 

výrobního procesu. Je to filosofie řízení spočívající ve stálých malých zlepšeních, na 

kterých se podílí všichni pracovníci podniku.  

 Hlavními cíli tohoto systému jsou šetření nákladů a časů při současném stavu, 

zvyšování kvality výrobků nebo také usiluje o vysoké motivaci všech zaměstnanců. [2] 

 

 PokaYoke - systém minimalizující neúmyslné chyby pracovníků V praxi to 

znamená nastavení výrobních operací tak, aby jednu výrobní operaci nebylo možné provést 

vícero způsoby. Předchází se tak chybám z nepozorností pracovníků. [2] 

 

 Štíhlá výroba (Lean manufacturing)  

 Štíhlou výrobu vyvinuly laboratoře Toyota Protuction Systém. 

 Jedná se o postup, jenž zajišťuje minimalizaci produkce tím, že vyrábí na zakázku 

jen to, co zákazník potřebuje. Usiluje o co nejkratší výrobní časy ve spojení s udržením 

kvality a řízením provozu, tak dosáhne minimálního plýtvání materiálem a pracovní silou.  

 Tato metodika se snaží řídit heslem "náš zákazník náš pán" s tím, že zákazník 

neplatí chyby a neproduktivní náklady firmy. [3,10] 
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 Metodika SMED - Jedná se o zkratku anglického názvu Single Minute 

Exchange of Die. Název přenesen do češtiny zní: „Výměna nástroje během jedné minuty.“ 

 Samotná rychlost práce stroje je ve většině případu konstantní, zatímco rychlost 

výměny nástrojů disponuje velkým potenciálem pro šetření času a zvýšení celkové 

efektivity zařízení. Pro řadu firem je co nejrychlejší výměna nástrojů, seřízení výrobních 

linek a s tím související jednoduchost a spolehlivost důležitým faktorem. To vše ústí 

v nízké výrobní náklady a minimální prostoje ve výrobě. Ne vždy se musí jednat o výrobu, 

metodiku lze použít i v oblasti služeb. [4] 

 

 Firmy, využívající systém KANBAN (volně přeloženo jako kartička), mají svá 

výrobní pracoviště rozdělena na okruhy, mezi kterými je průběžně přesouván materiál, 

polotovary a rozpracované výrobky. 

 Stanoviště číslo jedna (odběratel) pošle stanovišti číslo dvě objednávku ve formě 

kanbanu (kartiček s objednávkami). Výrobce je pak v požadovaném množství a čase dodá i 

s dodacím listem. Žádné stanoviště si nesmí dělat zásoby, musí dodávat přesný počet kusů 

v požadovaný čas a zároveň musí produkovat bez zmetků. [1,9] 

 

 Systém TAKT TIME je založený na tempu (taktu) jakým zákazník odebírá 

službu nebo produkt. Tato metoda určuje rychlost každého procesu tak, aby nedošlo k 

hromadění materiálu a požadavky zákazníka byly splněny co nejrychleji. Výsledkem je 

aby se čas taktu vyrovnal času cyklu. [5] 

 

 

 

  

   
                         

                                 
 

(1) 
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 OEE (celková efektivita zařízení) je ukazatelem, který je využíván pro kontrolu 

využití přístroje či zařízení. Je důležitý zejména pro sledování nejužších míst výroby. 

 OEE v sobě zahrnuje tři ukazatele a to využití, výkon a kvalitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 10 Obecný ukazatel OEE. [6] 
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 BOM - seznam komponentů, jednotlivých podsestav, součástek nebo dílů 

potřebných ke zhotovení konečného výrobků. [7] 

 OPF (One Pice Flow) = Tok jednoho kusu 

Způsob výroby, při kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu 

bez přerušování a čekání. V daný časový okamžik je tedy vyráběn na příslušné 

operaci pouze jeden výrobek, který je bezprostředně předán na operaci následující. 

Protikladem toku jednoho kusu je výroba v dávkách. 

Princip toku jednoho kusu 

 

 

 

 

 

Princip toku v dávkách 

 

 

 

 

 

Přínosy toku v dávkách: 

 snížení rozpracovanosti výroby, 

 snížení průběžné doby výroby, 

 rychlejší identifikace nekvality, 

 redukce výrobních ploch, 

 identifikace úzkého místa v procesu.  

Obr. č. 12 Tok kusů v dávkách [8] 

Obr. č. 11 Tok jednoho kusu [8] 
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2 Historie společnosti CTS Corporation a CTS Czech 

Republic s.r.o 

 

 Společnost CTS Corporation (dále už jen CTS) byla založena roku 1896 v Chicagu 

jako podpora telekomunikačních služeb. Dnes zaměstnává přes 4100 zaměstnanců ve 3 

strategických obchodních jednotkách a vyrábí elektronické komponenty, které kompletuje 

pro zákazníky po celém světě. V České republice byla výroba zahájena v roce 2006. CTS 

Czech Republic s.r.o. se zabývá výrobou senzorů pro automobilový průmysl a v současné 

době zaměstnává 115 zaměstnanců. 

 

2.1 Založení a historie společnosti CTS Corporation 

2.1.1 Rané počátky CTS Corporation 

Společnost CTS Corporation byla založená v Chicagu v roce 1896 A. J. Briggsnem a 

jeho synem Georgem. Společnost tehdy nesla jméno Chicago Telephone Supply Company. 

Byla založena na výrobu telefonů a telefonních ústředen, které byly prodávány telefonním 

společnostem, ale i koncovým spotřebitelům. CTS si rychle získala dobrou pověst díky 

kvalitě a spolehlivosti svých výrobků. Společnost CTS měla rychlý růst, a proto se v roce 

1902 přestěhovala do města Elkhart v Indianě, kde měla větší prostory pro svou výrobu. 

Tyto prostory vytvořilo právě město za pracovní místa a mzdy pro zaměstnance, které 

společnost svým příjezdem vytvořila. CTS zde začala s výrobou a během osmnácti let 

vyrobila 175 tisíc telefonů a stovky telefonních ústředen. 

2.1.2 Specializace společnosti na radiokomunikační trh, 1920 - 1980 

V reakci na vysokou poptávku po rádiích, CTS přesunula svou specializaci na 

radiokomunikační trh, který mezi roky 1920 - 1930 rychle expandoval. V roce 1922 tvořily 

v CTS součástky rádií polovinu prodejů. Mezi součástky patřily konektory, zástrčky, 

sluchátka, přepínače antén a reostaty na domácí rádiové přijímače. V průběhu 30.tých let 

se CTS proměnila z výrobce kompletních výrobků na výrobce součástek.  
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Během velké hospodářské krize se CTS podařilo vyvinout méně nákladný stálý 

rezistor na bázi uhlíku, který snížil ceny rádií. Proměnné rezistorové ovladače se staly v 

CTS základním kamenem podnikání na dalších padesát let. [11] 

Od roku 1941 byla společnost CTS největším výrobcem proměnlivých rezistorů na 

světě. Nástupem druhé světové války začala společnost CTS zásobovat americkou armádu 

polními světly. V průběhu války společnost vyvinula RLB (Run - Lenght Encoded Version 

B), což je přesný potenciometr pro radarové jednotky, který umožňoval spojencům 

provádět noční bombardování a v celkovém důsledku tak napomoct ke zkrácení války. 

V období míru byly RLB využívány při bezpečnosti letového provozu, předpovídání 

počasí, či lékařské diagnóze. 

V letech 1940 až 1960 vývoj technologii a výrobků potřebných pro výrobu rádií a 

televizorů pokračoval. Trh televizních přijímačů začal strmě stoupat a mezi léty 1946 - 

1950 se zvýšil z 6000 na 7,5 milionů. Společnost poskytovala technologie a výrobky pro 

komerční, ale i armádní využití. V roce 1958 inženýři CTS vyvinuli Cermet, což byl 

stabilnější rezistorový prvek, který uspokojil potřebu miniaturizace výrobků pro armádní 

použití. [12] 

V roce 1960 společnost oficiálně změnila svůj název na Chicago Telephone Supply 

Corporation a v roce 1962 CTS vstoupila na burzu New York Stock Exchange (zkráceně 

NYSE), což byla největší burza akcií a derivátů na světě. O rok později pak úpravou 

technologie Cermet vstupuje na trh zpracování dat, aby mohla vyrábět rezistorové sítě na 

silných fóliích, což se v 60.tých letech stalo běžnou součástkou počítačů. [13] 

2.1.3 Expanze společnosti CTS v 80 - tých letech 

Roku 1968 společnost CTS založila výrobní provoz, aby mohla zásobovat původní 

výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer). Široká technologická základna otevřela 

nové trhy, které postupně nutily CTS k vyvinutí doplňkových technologií obsahující nové 

materiály a technologické procesy. V 60 - 70.tých letech CTS dodávala součástky armádě, 

automobilovému průmyslu a trhu s elektronikou, ale před koncem 70.tých let japonská 

výroba donutila společnost CTS trh spotřební elektroniky opustit. 
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Schválením kontroly emisí automobilů americkou vládou znamenalo pro společnost 

CTS novou příležitost a začala vyvíjet nové komponenty do automobilů. Výsledkem byl 

snímač polohy plynového pedálu a společnost se tak celkově začala přesměrovávat a 

zaměřovat na výrobu součástek a sestav pro automobilový průmysl. V roce 1979 CTS 

otevřela výrobní závod v Singapuru, aby primárně zůstala konkurenceschopná v 

dodávkách součástek pro autorádia. 

V 80.tých letech byla společnost CTS stále vnímána jako dodavatel součástek pro trhy 

v oblasti zpracování dat nástrojů, řízení a komunikace. V květnu roku 1983 CTS koupila, 

kalifornskou společnost Micro Peripherals, Inc., která byla na trhu vedoucím výrobcem 

disketových mechanik pro osobní počítače. Avšak do roku 1984 CTS na poli disketových 

mechanik utrpěla velké ztráty a kalifornské firmy se rozhodla zbavit. 

Spory mezi CTS a akcionáři společnosti Dynamics Corporation of America (DCA) 

pokračovaly až do roku 1984 kvůli ztrátám, které při přebrání společnosti Micro 

Peripherals, Inc., vznikly. Jelikož společnost DCA již vlastnila podstatný podíl akcií CTS, 

pokusila se odkoupit jeden milión akcií po 43 dolarů za kus a tím převzít kontrolu nad 

společnosti. To se však DCA nepovedlo. CTS po odehraných soudních sporech udělala 

nezbytná opatření a ještě tentýž rok se pokusila společnost DCA přátelsky převzít, ani to 

však pro CTS nedopadlo dobře. V roce 1987 se CTS a DCA dohodly a spory ukončily. Po 

této dohodě došlo k přeorganizování společnosti CTS a DCA dostala širší možnosti 

rozhodování ve vedení CTS. Do roku 1987 se CTS vrátila k zisku, když výnos činil 262 

milionů dolarů a čistý zisk 14,3 milionů dolarů. [11] 

2.1.4 Upevnění tržních pozic 

Do devadesátých let dodávalo CTS elektrotechnické součástky automobilovému, 

telekomunikačnímu a data-processing průmyslu. Zároveň stále podnikala v oblastech 

nástrojů a zařízení, ochrany spotřebního zboží a spolupracovala na projektech Advanced 

Tactical Fighter či na projektech vesmírných letů s Jet propulsion laboratory. Při 

příležitosti stého výročí založení společnosti se CTS zaměřila na vylepšení jejích vlastních 

procesů výroby, program byl nazván "cesta výjimečnosti". 
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Roku 1997 zahájila CTS odkupování svých akcií od společnosti DCA, která stále 

držela významný podíl. Ve finále se z DCA stala pobočka CTS. V tomto období dostávala 

CTS četné objednávky z automobilového průmyslu a mikroelektroniky. Zlepšování 

výrobních procesů vedlo k lepší kontrole nad provozními náklady společnosti. Ke konci 

roku 1997 převzala CTS celou společnost DCA, jejíž divize byly integrovány do CTS. 

Byla vytvořena operační skupina, která prostudovala podnikání DCA, v jejímž 

portfoliu byla výroba malých elektrických spotřebičů a elektrické systémy pro regulování 

prostředí. Růst CTS závisel na třech trendech v průmyslu: Integrace elektronických 

součástek, outsourcing (výroba v zahraničí) a nárůst podílu elektroniky v automobilovém 

průmyslu. 

Do konce roku 1998 měla firma osmnáct výrobních závodů rozmístěných po celém 

světě. Automotive divize se na příjmech podílela téměř třiceti procenty. 

2.1.5 CTS jako vedoucí společnost na trhu s bezdrátovými přístroji 

V roce 1999 převzala CTS jednotku CPD (Component Products Division) firmy 

Motorola. Tato divize se podílela na příjmech Motoroly čtyřiceti procenty. Po převzetí byla 

přejmenována na CTS Wireless Components Inc. Součástí koupě bylo i portfolio více než 

tří set patentů a výrobní závody v Číně, USA a na Tai-wanu. Následně CTS 

přeorganizovala část svých obchodních oddělení a zaměřila se na telekomunikační trh. 

Byla označena za nejlepší řízenou společnost v odvětví pasivních elektronických 

součástek. 

Díky odkoupení CPD dosáhla společnost CTS nárůstu tržeb z 370 miliónů dolarů 

v roce 1998 na 677 miliónů v roce 1999, tedy nárůst o ohromujících 83%. Stala se tak 

největším dodavatelem součástek pro prudce se rozvíjející se odvětví mobilních telefonů. 

Součástí globalizační strategie bylo i několik iniciativ v Asii, se kterými byla veřejnost 

seznámena v první polovině roku 2000. CTS Wireless Components Group uzavřela 

strategické partnerství s japonskou společností Kyocera. Účelem spojenectví bylo 

urychlení prací na kvartzových krystalech a dalších součástkách pro frekvence využívané 

mobilními telefony a jinými bezdrátovými přístroji. V roce 2000 narostly tržby o dalších 

28% na rekordních 866,5 miliónu dolarů. [11,14]  
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CTS Korporace 

Komponenty a 

senzory 
EMS 

Výrobky CTS 

Automotivu 

Elektronické 

komponenty 
CTS Elektronická 

manufaktura 

 

2.2 Organizace společnosti CTS Corporation 

 

Společnost zaměstnává pět tisíc lidí po celém světě, její velitelství se nachází v USA, 

přesněji stát Indiana, město Elkhart. 

 

Obr. č. 1 Celosvětové působení [14] 

CTS Korporátní struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Korporátní struktura společnosti CTS [14]  
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Vliv výrobních sektorů na trh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Výrobky a služby nabízené společnosti CTS trhu [14] 

 

Procentuální zastoupení obchodních jednotek v CTS Corporation 

 

 

  

19% 

64% 
17% 

Obr č. 4 Procentuální rozdělení jednotek. [14] 
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2.3 Vznik společnosti CTS Czech Republic, s.r.o. 

 

 

Obr. č. 5 Pohled na společnost CTS Czech Republic, s. r. o. [15] 

 

CTS Czech Republic, s.r.o. byla založená v dubnu roku 2006 jako dceřina společnost 

společnosti CTS Corporation. CTS Czech Republic, s.r.o. patří do oblasti automotivu, tedy 

do automobilového průmyslu. 

Výroba na první lince začala v květnu téhož roku a dodávky zákazníkům tak mohly 

začít. V dnešní době je v provozu 21 linek na montáž senzorů a 1 pedálová linka. 

Hlavní produkty CTS v Ostravě 

 Polohovací senzory výfukových plynů a recirkulace oběhových plynů 

 Senzory polohovacích plynových pedálů 

 Plynové pedály 

 

Společnost CTS v současné době zaměstnává 116 zaměstnanců. 
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2.3.1 Organizační struktura CTS Czech Republic, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Organizační struktura CTS Czech Republic, s.r.o. [15]  
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2.3.2 Produkty CTS Ostrava 

 

Nízkonapěťové odporové čidla (senzory): 

Polohové senzory:  - kontaktní / nekontaktní 

   - točivé / netočivé 

   - přímočaré (lineární) 

 

Pedály:  - plynové 

   - pravé / levé 

   - s Kickdown modulem / bez Kickdown modulu 

 (Kickdown modul = akcelerační prvek) Slouží k okamžité akceleraci automobilu, 

sešlápne-li se plynový pedál prudce k zemi. 

 

Obr. č. 7 Produkty CTS Ostrava [15] 
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2.3.3 Popis plynového pedálu na výrobní lince 559 

 

Základní funkcí všech plynových pedálu montovaných na montážní lince 559 je 

převod mechanického pohybu na elektrický signál, který dále putuje do řídící jednotky a 

reguluje tak počet otáček motoru. Plynové pedály vyráběné ve firmě CTS jsou součástí 

zážehových i vznětových motorů.  

 

 Na obrázku č. 8 je plynový pedál (typ 07276 LHD KD), který již prošel všemi 

operacemi montáže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Plynový pedál 
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Na obrázku č. 9 je zobrazen rozložený model pedálu. Jsou zde vidět všechny 

komponenty, ze kterých se hotový pedál skládá. Operace, při kterých se jednotlivé 

komponenty montují do pedálové podsestavy, můžeme vidět v podkapitolce 2.4.2  

Obr. č 9 Rozložený pedál [5] 
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2.4 Analýza současného stavu montážní linky 559 

 

 Ve firmě CTS se věnuji monitorováním montážního procesu a jednotlivých 

montážních operací s ohledem na počet operátorů obsluhující montážní linku, aby na 

základě těchto informací bylo možné takt linky 559 dále vybalancovat. 

2.4.1 Popis montážní linky 559 

 

 Montážní linka 559 nebo také pedálovka (viz obrázek č. 13) v dnešní době vyrábí 

15 druhů pedálů. Než je pedál hotov, musí projít řadou montážních operací a kontrol. Počet 

operátorů na montážní lince 559 se liší tím, jaký typ BOMu zrovna vyrábí. Všechny typy 

vyráběných BOMů a jejich značení jsou znázorněny v tabulce č. 2 na straně 26. 

 Práce na montážní lince probíhá ve dvousměnném osmihodinovém režimu 

s přestávkou po čtyřech a půl hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 Pohled na montážní linku 559  
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Na obrázku č. 10 je půdorys montážní linky 559 s jednotlivými pracovišti a operátory. 

Fialově je pak znázorněn směr montáže. 

Operátor č. 11 montuje gumové kroužky na hřídelky a připravuje tak vstupní materiál 

pro pracoviště č. 3. Z důvodů časové náročnosti této operace je pracoviště situováno mimo 

montážní linku a v dalších návrzích optimalizace počtu operátorů se tak neobjevuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Půdorys montážní linky 559 

 

Ačkoliv lze z obrázku č. 11 vyčíst přiřazení jednotlivých pracovišť operátorům, pro 

lepší orientaci a přehlednost je na následující straně vytvořena tabulka.  
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Tabulka č. 1 Obsluha jednotlivých pracovišť operátory 

Operátor Pracoviště 

Operátor č. 1 Pracoviště č. 1     

Operátor č. 2 Pracoviště č. 2     

Operátor č. 3 Pracoviště č. 3 Pracoviště č. 5   

Operátor č. 4 Pracoviště č. 6 
Pracoviště č. 7 

  

Operátor č. 5 Pracoviště č. 8   

Operátor č. 6 Pracoviště č. 9     

Operátor č. 7 Pracoviště č. 10 Pracoviště č. 11   

Operátor č. 8 Pracoviště č. 12 Pracoviště č. 13 Pracoviště č. 14 

Operátor č. 9 Pracoviště č. 15 Pracoviště č. 16 Pracoviště č. 17 

Operátor č. 10 Pracoviště č. 18 Pracoviště č. 19   

Operátor č. 11 Pracoviště č. 19     
 

Seznam všech BOMů montovaných na montážní lince 599 a jejich značení je uveden 

v tabulce 2 

Tabulka č. 2 Typy a značení BOMů montovaných na montážní lince 559 

BOM 
07276 

LHD KD 
07277 
LHD 

07278 
RHD KD 

07279 
RHD 

07331 
LHD KD 

NÁLEPKA 
          

 

BOM 
07298 

LHD KD 
07392 

LHD KD 
07391 

LHD NKD 
07280 

LHD KD 
07281 
LHD 

NÁLEPKA 
          

 

BOM 
07282 

RHD KD 
07283 
RHD 

07332 
LHD KD 

07324 
LHD 

07390 
LHD KD 

NÁLEPKA 
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2.4.2 Detailní popis jednotlivých pracovišť 

 

 V následující podkapitolce jsou detailně popsána jednotlivá pracoviště operátorů. 

 

Montáž O - kroužku na hřídelku (O-ring load) 

 

 Vstupní materiál - 

 O-kroužek (O-ring) 

 

 Přípravek pro nasazení 

 hřídelky 

 

 Vstupní materiál - 

 hřídelky (shafts) 

 

 

 

 

Stanoviště je bráno jako předoperace a proto je situováno mimo montážní linku.  

Obr. č. 15 Pohled na pracoviště A15 
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Pracoviště č. 1 - Montáž pružin do pedálové podsestavy 

 

 Hřebenový zásobník pro uložení 

 hotové pedálové podsestavy 

 

 Vstupní materiál - Vnitřní pružiny 

 (Inner Springs) 

 

 Vstupní materiál - Vnější pružiny 

 (Outer Springs) 

 

 Vstupní materiál - Pedálová ramena 

 (Pedal Arms) 

 

Pracoviště č. 2 - Montáž podsestavy pedálového ramene do housingu 

Ovládací panel  

Místo, kde se vkládá 

pedálová podsestava a 

vstupní materiály k 

nalisování 

Vstupní materiál 

- fiction levery 

 

Vstupní materiál  

- housingy (housings) 

 

 

Hnízdo (hlava) pro založení friction leveru 

Hnízdo pro založení housingu 

Hnízdo pro založení pedálového ramene  

Obr. č. 16 Pohled na pracoviště A5 

Obr. č. 17 Pohled na pracoviště A10 i s detailem 
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Pracoviště č. 3 - Montáž hřídelky do podsestavy pedálu (Shaft load) 

 

Hlava pro umístění podsestavy pedálu 

 

Vstupní materiál - hřídelky (shafts) 

 

Hlava pro zalisování podsestavy hřídelky a 

O-kroužku (O-ring) 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 4 - Montáž ložisek do podsestavy pedálu (Bearing load) 

 

Hnízdo pro umístění podsestavy pedálu 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hlavy pro lisování ložisek 

Vstupní materiál - ložiska (bearings) 

  

Obr. č. 18 Pohled na pracoviště A20 i s detailem 

Obr. č. 19 Pohled na pracoviště A30 i s detailem 
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Pracoviště č. 5 - Montáž KD modulu do podsestavy pedálu (KD module load) 

 

Hnízdo pro vložení podsestavy pedálu 

 

Vstupní materiál KD moduly (KD moduls) 

 

Hnízdo pro vložení KD modulu 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 6 - Montáž Bot. coveru do podsestavy pedálu (Bottom cover load) 

 

 Hlava pro lisování botám coveru 

 

 Vstupní materiál - bottom covery  

 (bottom covers) 

 

 Hnízdo pro uložení podsestavy 

 pedálu 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 21 Pohled na pracoviště A50 i s detailem 

 

Obr. č. 20 Pohled na pracoviště A40 i s detailem 
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Pracoviště č. 7 - Montáž KD coveru do podsestavy pedálu (KD load) 

 

 Hlava pro lisování KD coveru 

 

 Vstupní materiál - KD covery 

 (KD covers) 

 Hnízdo pro umístění podsestavy 

 pedálu  

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 8 - Vkládaní elementu do podsestavy pedálu (Element load) 

 

Elementy (Elements) 

 

Podsestava pedálu 

s vloženým elementem 

 

 

 

Místo pro vstupní 

materiál - elementy 

(elements) 

  

Obr. č. 22 Pohled na pracoviště A60 i s detailem 

 

Obr. č. 23 Pohled na pracoviště A70 
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Pracoviště č. 9 - Montáž wedge do podsestavy pedálu (Wedge load) 

 

Hnízdo pro umístění wedge 

 

 

 

 

 

 

 

Hnízdo pro umístění podsestavy pedálu 

Vstupní materiál -wedge (wedge) 

 

Pracoviště č. 10 - Kontrola vodivosti el. obvodu a kontrola lubu na elementu 

(Oil and continuity check) 

 

 

 

 Hnízdo pro umístění podsestavy 

 pedálu 

 Hlava na mazání elementů 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 24 Pohled na pracoviště A80 i s detailem 

 

Obr. č. 25 Pohled na pracoviště A90 i s detailem 
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Pracoviště č. 11 - Montáž podsestavy rotoru (Rotor-Contactor assembly) 

 

 

 Tavicí hlava 

 

 Vstupní materiál - rotory (rotors) 

 Hnízdo (trny) pro nasunutí rotoru 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 12 - Montáž podsestavy rotoru do podsestavy pedálu (Rotor-

Contactor load) 

 

Hnízdo pro založení podsestavy rotoru 

 

Hnízdo pro založení podsestavy pedálu 

Montážní hlava 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 26 Pohled na pracoviště A95 i s detailem 

 

Obr. č. 27 Pohled na pracoviště A100 i s detailem 
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Pracoviště č. 13 - Nastavení indexu a rozevření hřídelky  

(Set and splay station) 

 

 Výstupní zařízení pro zobrazení 

 chyb 

 Hlava pro nastavení indexu 

 Hnízdo pro umístění podsestavy 

 pedálu 

 

 

 

 

 

 

 Box na Mastery 

 

Pracoviště č. 14 - Montáž sensor coveru do podsestavy pedálu  

(Sensor cover load) 

 

 

 

 

 Vstupní materiál sensor cover 

 

 Podsestava pedálu s namontovaným 

 sensor coverem 

 

 

  

Obr. č. 28 Pohled na pracoviště 110 i s detailem 

 

Obr. č. 29 Pohled na pracoviště A120 i s detailem 
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Pracoviště č. 15 - Svaření sensor coveru s podsestavou pedálu  

(Ultrasonic cover weld) 

 

 

 

Hnízdo pro podsestavu pedálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště č. 16 - Montáž bearing coveru do podsestavy pedálu  

(Bearing cover load) 

 

 

 Vstupní materiál - Bering covery 

 (bering covers) 

 

 

 Hnízdo pro podsestavu pedálu 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 30 Pohled na pracoviště A130 i s detailem 

 

Obr. č. 31 Pohled na pracoviště A140 i s detailem 

 



Bakalářská práce 

-36- 

 

Pracoviště č. 17 - Skenování a značení pedálu (Scan and Mark) 

 

Monitor (zobrazuje výsledky skenování) 

Master 

Hnízdo pro skenování pedálu 

Skenovací hlava 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 32 Pohled na pracoviště A150 i s detailem 
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Pracoviště č. 18 - Automatická kontrola, lepení labelu a barcodu 

 

 

 

 Hnízdo pro vložení pedálu 

 

 Signalizace vloženého kusu v hnízdě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedna s hotovými kusy.  

 

 

Váha, po dosažení určitého počtu 

kusů upozorní operátora zvukovým 

signálem, aby již další kusy 

nepřidával a bednu vyměnil za 

prázdnou 

 

 

  

Obr. č. 33 Pohled na pracoviště A160 i s detailem 

 

Obr. č. 34 Bedna s hotovými kusy 
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2.5 Současný takt linky s deseti operátory 

Na obrázku č. 35 můžeme vidět rozestavení operátorů na montážní lince. Zároveň 

vidíme, jak jsou jednotlivá stanoviště přiřazená operátorům.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr č. 35 Půdorys montážní linky s deseti operátory 

Tabulka č. 3 Obsluha jednotlivých pracovišť operátory 

Operátor Pracoviště 

Operátor č. 1 Pracoviště č. 1     

Operátor č. 2 Pracoviště č. 2     

Operátor č. 3 Pracoviště č. 3 Pracoviště č. 5   

Operátor č. 4 Pracoviště č. 6 
Pracoviště č. 7 

  

Operátor č. 5 Pracoviště č. 8   

Operátor č. 6 Pracoviště č. 9     

Operátor č. 7 Pracoviště č. 10 Pracoviště č. 11   

Operátor č. 8 Pracoviště č. 12 Pracoviště č. 13 Pracoviště č. 14 

Operátor č. 9 Pracoviště č. 15 Pracoviště č. 16 Pracoviště č. 17 

Operátor č. 10 Pracoviště č. 18 Pracoviště č. 19   
 

Na následující straně je tabulka s hodnotami, které definují průběh montážního procesu 

jednotlivých operací. Jedná se o časy operační, manipulační a časy taktu jednotlivých 

pracovišť. Celkový takt linky je pak závislý na nejdelším čase jednoho z pracovišť. 

Měření byla prováděná na montážní lince v běžném provozu. Aby bylo dosaženo 

dostatečné přesnosti, byla každá operace měřena 10x, v tabulce je pak uveden aritmetický 

průměr. Tabulky naměřených hodnot jsou v příloze A a v příloze B  



Bakalářská práce 

-39- 

1 Montáž pružin do pedálové podsestavy 8,877 1,116 9,657 360

2 Montáž podsestavy do housingu 8,122 4,461 11,265 318

Montáž hřídelky 5,325

Montáž ložisek 3,145

4 Montáž KD modulu 4,356 3,223 10,165 352

Montáž bottom coveru 5,975

Montáž KD coveru 7,398

6 Vkládaní elementu 8,565 2,645 9,722 367

Montáž wedge 4,322

Kontrola vodivosti lubu na elementu 4,122

Montáž podsestavy rotoru 10,638

Montáž podsestavy rotoru do podsestavy 10,119

Nastavení indexu a rozevření hřídelky 9,887

Montáž sensor coveru 2,319

Svaření sensor coveru s podsestavou 10,136

Montáž bearing coveru 3,246

Skenování a značení pedálu 5,356

Automatická kontrola, lepení labelu a barcodu 12,013

Montážní linka 559

3,493 10,369

Časová náročnost 

montáže stroje 

(Ts)

Manipulace     

(To)

Časový intervál 

mezi dodavanými 

kusy (Tc)

3,212 13,622

10

5

8

9

3

7

Operátor, popis činnosti

16,0114,465

Možný počet 

vyrobených kusů 

za hodinu (C) 

262

318

346

253

266

224

4,762 14,198

3,973 13,415

4,146 11,298

Tabulka č. 4. Tabulka naměřených hodnot pro 10 operátorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS   -  doba, za kterou stroje na pracovišti provedou montážní operaci. 

 TO - čas, který operátor potřebuje na manipulaci (vložení vstupního materiálu 

a pedálové podsestavy, spuštění stroje a následné vyjmutí). 

 TC - časový interval, určující, jak často operátor dokáže dodávat pedálové 

podsestavy dalšímu operátorovi. 

 C    -   možný počet vyrobených kusů za hodinu. 

 

 

                             
                 

                                    
 

 

  
 

  
       

(3) 
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S takto sestavenou tabulkou taktu můžeme pracovat u desíti BOMů, jelikož právě u 

desíti BOMů z celkového počtu patnácti nevynecháváme žádnou montážní operaci. Jedná 

se o BOMy, které mají v názvu KD - Kick down modul 

Jelikož operátoři obsluhují ve většině případu více strojů, po spuštění jednoho stroje se 

věnují přípravě druhého a po jeho spuštění se opět věnují prvnímu. Tím docílí toho, že 

časový interval TC bude menší než součet strojních časů TS a celková efektivita se tak 

zvýší. 

Pro snazší analýzu úzkého místa v montážním řetězci je sestaven graf, kde můžeme 

porovnat hodnoty TC, tedy interval v jakém jsou operátoři schopní dodávat pedálové 

podsestavy dalším operátorům. 
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Za hodinu 

                                 
     

      
           

Za směnu 

                                 
      

      
            

 

Nejpomalejší 

operátor 
Operátor č. 10 

Takt nejpomalejšího 

operátora [s] 
16,011 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

hodinu [ks/h] 
224 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

směnu [ks/směna] 
1617 

 

 

  

Tabulka s nejdůležitějšími informacemi o 

taktu linky s daným počtem operátorů. 

Tabulka č. 5 Informace o taktu s desíti operátory 
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3 Vyhodnocení analýzy a identifikace problému 

 

Na montážní lince 559 byla provedena celková analýza, na které jsou založeny 

všechny návrhy taktů linky s nižším počtem operátorů. Aby budoucí návrhy na rozmístění 

operátoru a jejich přiřazení k jednotlivým pracovištím na lince byly co nejefektivnější, byla 

provedena podrobná analýza nejen celého výrobního procesu, ale i jednotlivých 

montážních operací a všech časů potřebných k provedení operací na pracovištích. Takt 

linky při deseti operátorech je základním kamenem v dalších návrzích. 

Problémy, které z analýzy vyplynuly, jsou časově náročné předoperace vstupních 

materiálů vykonávány operátory a striktní bezpečnostní podmínky omezující rozdělení 

operátorů na pracovištích. Komponenty jako kovová hřídelka při nasazování gumového 

kroužku, kterou stroj na pracovišti č. 3 lisuje do pedálové podsestavy, vyžadují časově 

náročnou vizuální kontrolu. Z tohoto důvodu je tato operace brána jako předoperace a 

stanoviště je situováno mimo montážní linku, aby nedocházelo k nežádoucímu brzdění 

celého výrobního procesu. 
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4 Vlastní návrh taktu linky s nižším počtem operátorů 

 

 Cílem návrhů je optimalizace počtu jednotlivých operátoru podle aktuální velikosti 

zakázek. Jedná se o varianty s devíti, osmi a sedmi operátory na montážní lince. Montážní 

linka vyrábí 900 tisíc kusů ročně. V následujícím období je ohlášen pokles o dvacet až 

pětadvacet procent. Důvodem těchto návrhů je reakce na daný pokles objemu výroby a 

pružné přizpůsobení lidských zdrojů. 

 

4.1 Návrh taktu linky s devíti operátory 

 

 Návrh rozestavení operátorů na montážní lince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 Obsluha jednotlivých pracovišť operátory 

Operátor Pracoviště 

Operátor č. 1 Pracoviště č. 1     

Operátor č. 2 Pracoviště č. 2     

Operátor č. 3 Pracoviště č. 3 Pracoviště č. 4 
Pracoviště č. 5 

Operátor č. 4 Pracoviště č. 6 
Pracoviště č. 7 

Operátor č. 5 Pracoviště č. 8   

Operátor č. 6 Pracoviště č. 9 Pracoviště č. 10   

Operátor č. 7 Pracoviště č. 11 Pracoviště č. 12 Pracoviště č. 13 

Operátor č. 8 Pracoviště č. 14 Pracoviště č. 15 Pracoviště č. 16 

Operátor č. 9 Pracoviště č. 17 Pracoviště č. 18   

Obr č. 36 Půdorys montážní linky s devíti operátory 
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1 Montáž pružin do pedálové podsestavy 8,877 1,116 9,657 360

2 Montáž podsestavy do housingu 8,122 4,461 11,265 318

Montáž hřídelky 5,325

Montáž ložisek 3,145

Montáž KD modulu 4,356

Montáž bottom coveru 5,975

Montáž KD coveru 7,398

5 Vkládaní elementu 8,565 3 12 300

Montáž wedge 4,322

Kontrola el. vodivosti a lubu na elementu 4,122

Montáž podsestavy rotoru 10,638

Montáž podsestavy rotoru do podsestavy 10,119

Nastavení indexu a rozevření hřídelky 9,887

Montáž sensor coveru 2,319

Svaření sensor coveru s podsestavou 10,136

Montáž bearing coveru 3,246

Skenování a značení pedálu 5,356

Automatická kontrola, lepení labelu a barcodu 12,013

3,973 13,415 266

16 225

Časový intervál 

mezi dodavanými 

kusy (Tc)

Možný počet 

vyrobených kusů 

za hodinu (C) 

3 7 17 211

9 4,465 16,011 224

3,493 10,369 346

7 4,762 14,198 253

6

8

Montážní linka 559

4 6

Operátor, popis činnosti

Časová náročnost 

montáže stroje 

(Ts)

Manipulace     

(To)

Tabulka č. 7. Tabulka naměřených hodnot pro 9 operátorů 
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Za hodinu 

                                 
     

  
        

Za směnu 

                                 
      

  
         

 

Nejpomalejší 

operátor 
Operátor č. 3 

Takt 

nejpomalejšího 

operátora [s] 
17 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

hodinu [ks/h] 
211 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

směnu [ks/směna] 
1523 

 

  

Tabulka s nejdůležitějšími informacemi o 

taktu linky s daným počtem operátorů. 

Tabulka č. 8 Informace o taktu s devíti operátory 
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4.2 Návrh taktu linky s osmi operátory 

 

 Návrh rozestavení operátorů na montážní lince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9 Obsluha jednotlivých pracovišť operátory 

Operátor Pracoviště 

Operátor č. 1 Pracoviště č. 1 
  Operátor č. 2 Pracoviště č. 2 
  Operátor č. 3 Pracoviště č. 3 Pracoviště č. 4 

Pracoviště č. 5 
Operátor č. 4 Pracoviště č. 6 Pracoviště č. 7 

Operátor č. 5 Pracoviště č. 8 Pracoviště č. 9 Pracoviště č. 10 

Operátor č. 6 Pracoviště č. 11 Pracoviště č. 12 Pracoviště č. 13 

Operátor č. 7 Pracoviště č. 14 Pracoviště č. 15 Pracoviště č. 16 

Operátor č. 8 Pracoviště č. 17 Pracoviště č. 18 
  

 

 

  

Obr č. 37 Půdorys montážní linky s osmi operátory 
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1 Montáž pružin do pedálové podsestavy 8,877 1,116 9,657 360

2 Montáž podsestavy do housingu 8,122 4,461 11,265 318

Montáž hřídelky 5,325

Montáž ložisek 3,145

Montáž KD modulu 4,356

Montáž bottom coveru 5,975

Montáž KD coveru 7,398

Vkládaní elementu 8,565

Montáž wedge 4,322

Kontrola el. vodivosti a lubu na elementu 4,122

Montáž podsestavy rotoru 10,638

Montáž podsestavy rotoru do podsestavy 10,119

Nastavení indexu a rozevření hřídelky 9,887

Montáž sensor coveru 2,319

Svaření sensor coveru s podsestavou 10,136

Montáž bearing coveru 3,246

Skenování a značení pedálu 5,356

Automatická kontrola, lepení labelu a barcodu 12,013

Montážní linka 559

200

8 4,465 16,011 224

6 4,762 14,198 253

7 19 1895

Operátor, popis činnosti

Časová náročnost 

montáže stroje 

(Ts)

Manipulace     

(To)

Časový intervál 

mezi dodavanými 

kusy (Tc)

Možný počet 

vyrobených kusů 

za hodinu (C) 

3 7 17 211

7 3,973 13,415 266

4 8 18

Tabulka č. 10 Tabulka naměřených hodnot pro 8 operátorů 
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Graf č. 3 Srovnání osmi časových intervalů 
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Za hodinu 

                                 
     

  
        

Za směnu 

                                 
      

  
         

 

Nejpomalejší 

operátor 
 

Operátor č. 5 

Takt 

nejpomalejšího 

operátora [s] 
19 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

hodinu [ks/h] 
189 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

směnu [ks/směna] 
1363 

 

  

Tabulka s nejdůležitějšími informacemi o 

taktu linky s daným počtem operátorů. 

Tabulka č. 11 Informace o taktu s osmi operátory 
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4.3 Návrh taktu linky se sedmi operátory 

 

 Návrh rozestavení operátorů na montážní lince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 12 Obsluha jednotlivých pracovišť operátory 

Operátor Pracoviště 

Operátor č. 1 Pracoviště č. 1 Pracoviště č. 2 
 Operátor č. 2 Pracoviště č. 3 Pracoviště č. 4 

Pracoviště č. 5 
Operátor č. 3 Pracoviště č. 6 Pracoviště č. 7 

Operátor č. 4 Pracoviště č. 8 Pracoviště č. 9 Pracoviště č. 10 

Operátor č. 5 Pracoviště č. 11 Pracoviště č. 12 Pracoviště č. 13 

Operátor č. 6 Pracoviště č. 14 Pracoviště č. 15 Pracoviště č. 16 

Operátor č. 7 Pracoviště č. 17 Pracoviště č. 18 
  

 

  

Obr č. 38 Půdorys montážní linky se sedmi operátory 
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Tabulka č. 13. Tabulka naměřených hodnot pro 7 operátorů 
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Za hodinu 

                                 
     

  
        

Za směnu 

                                 
      

  
         

 

Nejpomalejší 

operátor 
Operátor č. 1 

Takt nejpomalejšího 

operátora [s] 
21 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

hodinu [ks/h] 
171 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

směnu [ks/směna] 
1233 

 

 

  

Tabulka s nejdůležitějšími informacemi o 

taktu linky s daným počtem operátorů. 

Tabulka č. 14. Informace o taktu se sedmi operátory 
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5 Zhodnocení vlastního návrhu 

 

Výsledkem snahy bylo navržení tří taktů linky s nižšími počty operátorů. Konkrétně se 

jedná o takty s devíti, osmi a sedmi operátory na montážní lince. Všechny návrhy vychází 

ze znalosti skutečného stavu na pracovišti, prováděných měření a z podrobné znalosti 

celého montážního procesu. 

Jednotlivé návrhy montážní linky obsahují půdorysy, na kterých je zaznačeno 

rozestavení operátorů a jejích přiřazení ke strojům. Dále byla u každého taktu vytvořena 

tabulka, která obsahuje manipulační časy pracovníků a časové intervaly mezi dodávanými 

kusy každého pracoviště. Snahou bylo operátory rozmístit tak, aby časové intervaly byly 

optimální vzhledem k velikosti zakázek. Nejdelší časový interval určuje takt celé montážní 

linky. Aby bylo možné tyto hodnoty porovnat, je u každého návrhu vytvořen graf s těmito 

intervaly. 

Jednotlivé navržené takty jsou porovnány s nynějším taktem montážní linky a to 

s taktem při deseti operátorech. Rovněž z tabulky vidíme rozdíl v možných vyrobených 

kusech za směnu. 

 

 

 

 

 

 

Zavedením možnosti výběru počtu operátorů docílíme pružného přizpůsobení na 

odlišné velikosti zakázek. Další výhody plynoucí z těchto návrhů je minimalizace 

hromadění vyrobených kusů na jednotlivých stanovištích, minimalizace plýtvání lidskými 

zdroji při nižším objemu výroby a lepší přizpůsobení výrobního procesu objemu výroby. 

Snižováním jakéhokoliv plýtvání zároveň snižujeme finanční náklady. 

Počet operátorů 

na lince 

Takt nejpomalejšího 

operátora [s] 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

hodinu 

Max. počet 

vyrobených kusů za 

směnu 

10 16 224 1617 

9 17 211 1523 

8 19 189 1363 

7 21 171 1233 

Tabulka č. 15. Porovnání taktů 
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Počet směn 1 2 3

1 Měsíc 25 000 50 000 75 000

1 Rok 300 000 600 000 900 000

2 Měsíc 50 000 100 000 150 000

2 Rok 600 000 1 200 000 1 800 000

Období

Počet pracovníků

 

Za předpokladu, že by montážní linka při těchto taktech jela celý měsíc či rok můžeme 

ušetřené finanční náklady vyčíslit následovně: 

 

 

 

 

 

 

Nesmíme také zapomenout na skutečnost, že na lince se střídá dvousměnný provoz, 

takže výsledné ušetřené náklady by byly ještě přibližně dvakrát vyšší.  

Tabulka č. 16. Ušetřené mzdové náklady 
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6 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce byla optimalizace počtu operátorů výrobní linky 559 na 

výrobu plynových pedálů ve společnosti CTS. Veškeré návrhy vychází z mnou provedené 

analýzy výrobního procesu montážní linky 559. Návrhy byly konzultovány s odpovědnými 

pracovníky ze společnosti CTS Czech Republic, s.r.o. 

V první kapitole bakalářské práce je rozepsána všeobecná charakteristika řešení dané 

problematiky. Znalost lean manufacturing (štíhlá výroba), metody kaizen, one piece flow 

(tok jednoho kusu) atd. jsou nezbytné k pochopení aktuálního stavu. 

V další kapitole je pak popsána historie společnosti CTS Corporation. Dále je popsán 

vznik dceřiné společnosti CTS Czech Republic, s.r.o., její organizační struktura a 

produkty, které společnost vyrábí. 

Analýza současného stavu je zaměřena na výrobní linku 559. Na půdorysu montážní 

linky můžeme vidět uspořádání pracovišť a rozestavení operátorů. Jednotlivá pracoviště 

jsou pak popsána v následující podkapitolce. Aktuální takt linky při deseti operátorech byl 

výchozím bodem k provedeným návrhům. Návrhy se týkají taktů linky s nižším počtem 

operátorů. Konkrétně s devíti, osmi a sedmi operátory. Každá alternativa chodu linky 

obsahuje půdorys pracoviště s rozestavením pracovníků, tabulku jednotlivých časů a 

tabulku s nejdůležitějšími informacemi o taktu. 

V závěru práce jsou tyto návrhy porovnány a vyzdviženy jejich přínosy pro společnost 

CTS.  
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