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Seznam použitých termínů 

 
Epoxid – směs složená z tužidla a epoxidové pryskyřice 

 

Kategorie F3B – “rádiem řízený větroň“, model letadla bez pohonné jednotky, u kterého 

vzniká vztlak působením aerodynamických sil na nepohyblivé plochy, 

které jsou nepohyblivé během letu, výjimku tvoří pouze řídící plochy  

 

Kategorie F3F – “rádiem řízený svahový větroň“, obdoba kategorie F3B s tím rozdílem, že je 
to závodní model určený pro svahové závody 

 
Kevlar – je para-aramidové vlákno, které má vysokou pevnost a nízkou hmotnost  

 

Kompozitní materiál – je materiál ze dvou nebo více látek s rozdílnými vlastnostmi, které 

dohromady dávají konečnému výrobku nové vlastnosti, které nemá 

žádná látka v odděleném stavu  

 

Kopyto – model trupu letadla, sloužící k vytvoření konečné negativní formy 

 

Profil křídla – je uzavřená geometrická křivka, která má rozhodující vliv na aerodynamické 

síly na křídle a letové vlastnosti letadla  

 

Roving – uhlíkový svazek textilních vláken s minimálním zákrutem, používá se z důvodu 

vysoké pevnosti a tuhosti v podélném směru 

 

Separování – ruční nanášení koncentrátu separátoru s acetonem, slouží ke snadnému 

vyjmutí polotovaru, zabraňuje přilepení polotovaru k formě a jejímu 

následnému poškození [12, 13] 
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Seznam použitých zkratek 

 

CHS – celková hodnota stravenky        [Kč] 

CS – proplácená cena stravenky        [Kč] 

DO –  potřeba dodávek                  [počet] 

E – náklady na zajištění jedné objednávky        [Kč] 

HM – hrubá mzda          [Kč] 

M – roční jednotka v měrných jednotkách       [ks] 

MSK  – spotřeba materiálu         [ks] 

NCU – celková úspora nákladů za jeden měsíc      [Kč] 

NHV – cena hodinové výroby         [Kč] 

NHVŘ – cena hodinové výroby při zavedení řízení výroby     [Kč] 

NHV1 – cena hodinové výroby jednoho pracovníka      [Kč] 

NHV2 – cena hodinové výroby dvou pracovníků      [Kč] 

NNO –  teoretické snížení nákladů při zavedení nové metody výroby   [Kč] 

NO –  teoretické snížení nákladů při organizace výroby                                                     [Kč] 

NS – náklady na skladování                                                                                              [Kč] 

Nv – celková cena výroby         [Kč] 

NVN – celková cena výroby novou metodou       [Kč] 

NVO – celková cena výroby při zavedení organizace výroby    [Kč] 

NVŘ – celková cena výroby při zavedení řízení výroby     [Kč] 

Nv 2 – celková cena výroby pro dva pracovníky                                                                  [Kč] 

P – sazba nákladů v % z hodnoty stavu zásob v průměrných jednotkách              [Kč] 

PD  – počet pracovních dnů         [dny] 

QV  – počet pracovních týdnu v měsíci                [týdny] 

S  – cena zboží          [Kč] 

SHM – super hrubá mzda         [Kč] 

TA1  – čas jednotkové práce         [min] 

TB1 – čas dávkové práce         [min] 

TC   – celkový výrobní čas         [min] 

TC1 – čas směnové práce         [min] 

TC2 – celkový výrobní čas dvou pracovníků       [min] 

TD  – obsahuje  časové intervaly, které nespadají do ostatních podskupin, jsou 

 to především činnosti, které nejsou věnovány výrobě     [min] 

TE  – období věnovaná úkonům, které zajišťují chod výroby    [min] 

TU – ušetřený čas zavedením řízení výroby                  [min] 

TUN – ušetřený čas zavedením nové metody      [min] 

TUO – ušetřený čas zavedením organizace výroby                                                            [min] 
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T201  – čas na odpočinek po namáhavé fyzické činnosti     [min] 

T202 – přirozená potřeba během celého pracovního týdne     [min] 

T203  – všechny přestávky určené pro občerstvení      [min] 

VCU – výnos výroby jednoho pracovníka za jeden měsíc     [Kč] 

VCU2 – výnos výroby dvou pracovníků za jeden měsíc                                                      [Kč] 

X – objednané množství         [ks] 

XOPT – představuje optimální počet objednávek za rok              [počet] 

ZO – určuje očekávanou zásobu        [ks] 

ZP – pojistná zásoba          [ks] 

Z – průměrný stav zásob na skladě        [ks] 
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 Úvod 

V dnešní době, kdy se svádí velké konkurenční boje o zákazníky, je jakákoliv 

optimalizace vedoucí ke zvýšení efektivnosti ve výrobě vítána. Cílem bakalářské práce je 

navrhnout vhodnou optimalizaci výroby, která by vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti 

s minimálními finančními náklady. Tato optimalizace je navržena pro malou soukromou 

firmu, která se již dlouhodobě specializuje na výrobu sportovních leteckých modelů větroňů  

kategorie F3B a F3F.  

Hlavním problémem při současném stavu je nedostatečný objem výroby vzhledem 

k poptávce. Tato situace podnik velice znevýhodňuje a při jeho setrvání v této situaci může 

vést až k likvidaci firmy. Podnik, který se v dnešním světě nesnaží o neustálou inovaci, 

zlepšování kvality, efektivnosti a snižování nákladů vlastně „stojí na místě“, nechává si svou 

konkurenci utéct a tím výrazně snižuje své šance na jakýkoliv úspěch. Proto je velice 

důležité se co nejdetailněji seznámit s výrobou a pokusit se co nejdříve nalézt možná řešení 

nápravy.  

Mým cílem bude navrhnout varianty odstraňující tento nevyhovující stav s přihlédnutím 

k nejrůznějším kritériím zadaným vedením firmy. Pro jednodušší výběr té nejvhodnější 

varianty uvedu v závěru práce jednotlivé výhody a nevýhody spojené se zavedením do 

výroby. Po konfrontaci s vedením firmy o navržených metodách bude stanovena nejlepší 

varianta zlepšení současného stavu.  
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1. Teoretický úvod do problematiky 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jako slabá stránka firmy byla určena dlouhá doba dodání 

výrobku zákazníkovi, která při současném stavu tvoří až několikaměsíční čekací lhůty. Tento 

fakt firmu znevýhodňuje, protože má za následek odliv zákazníků. Možným řešením toho 

problému by byla výroba na sklad, která by dodací lhůty značně zkrátila. Důvodem, proč 

firma doposud tuto možnost nezavedla, je variabilita jednotlivých objednávek. Podle přání 

zákazníka se výrobky liší v barevném provedení, materiálovém složení, účelu, mechanických 

a aerodynamických vlastnostech. Všechny tyto aspekty si každý zákazník volí individuálně, 

což činí jakoukoliv výrobu na sklad velice obtížnou. Z toho důvodu firma preferuje výrobu na 

zakázku. K nynějšímu stavu také značně přispívá fakt, že veškerou výrobu zajišťuje pouze 

jeden zaměstnanec, který je zároveň i majitelem. 

 

Zlepšení stávající situace lze dosáhnout optimalizací logistických činností, které 

zabezpečují správnou funkci logistického řetězce, jejichž součásti je:  

 dodací lhůta, 

 dodací spolehlivost, 

 dodací pružnost, 

 dodací kvalita.  

 

Dodací lhůta je tvořena časem, který začíná zadáním objednávky zákazníkem a končí 

doručením objednaného výrobku. V tomto případě dodací lhůta zahrnuje části jako:  

 zpracování zakázky, 

 průběžná doba výroby, 

 expedice, 

 přeprava. 

 

Hlavním aspektem dodací lhůty je stav zboží v době objednávky. Rozdíl je v tom, zda se 

zboží nachází na skladě nebo je třeba jej vyrobit. V případě analyzovaného podniku se  

jedná právě o tu druhou možnost. Největší podíl na dodací lhůtě tvoří v tomto případě právě 

průběžná doba výroby. Chceme-li dodací lhůtu zkrátit, měla by se veškerá racionalizace 

soustředit právě na výrobu. Racionalizaci si lze představit jako nepřetržité zdokonalování 

výrobního systému, které vede k lepšímu konkurenčnímu postavení na trhu a tím i k získání 

vyšších ekonomických výsledků. Pro úspěšné navržení řešení vedoucí k nápravě 

současného stavu použiji racionalizační studie, jejichž cílem bude odhalit slabá místa ve 

výrobě a způsoby jejich odstranění. 
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1.1 Charakteristika firmy 

Firma, pro kterou je zpracován návrh optimalizace výroby, vznikla v roce 1997 

rozdělením společnosti zabývající se výrobou leteckých modelů. Za dobu své existence  

si firma vybudovala širokou skupinu odběratelů jak na území České republiky,  

tak i v Německu, Rakousku, Spojených státech amerických, Japonsku, Číně, Portugalsku  

a Španělsku. Současný majitel si nepřeje zveřejňovat název firmy ani jiné konkrétní  

a  osobní údaje.  

 

Základní výrobu dnes výhradně tvoří tvorba leteckých modelů z kompozitních materiálů. 

Hlavní část sortimentu tvoří bezmotorové větroně ovládané pouze změnou geometrie 

ovládacích ploch. Tyto modely jsou vyráběny v pěti různých variantách, které se od sebe 

navzájem liší velikostí, způsobem konstrukce výškovek, tvarem trupu nebo profilu křídel. 

Díky neustálému vývoji a novým inovacím se firmě podařilo minulý rok prosadit i s modely 

v motorizovaném provedení a to s minimálními úpravami a změnami ve výrobě. 

Tato firma se v omezené míře zaměřuje také na vedlejší výrobu, kterou představuje 

zhotovení náhradních dílů na zakázku. 

Pro lepší zhodnocení svých výrobních zařízení a technologií se firma dále zabývá 

doplňkovou činností, jako je CNC frézování nejrůznějších forem určených pro  laminátovou 

nebo zakázkovou výrobou rozmanitých výrobků  z  kompozitních materiálů.  

 

 

Obr. 1 Sortiment výrobků [11] 
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1.2 Výroba 

Ve firmě se výrobního procesu účastní pouze jeden pracovník, který je zároveň 

majitelem. Největší část výroby tvoří převážně ruční výroba, při které pracovník uplatňuje 

dlouholeté zkušenosti získané praxí. Výrobní proces, který je níže popsán byl dlouhodobě 

upravován a inovován. V současné době je postup tak zdokonalen, že se stávajícím 

výrobním postupem, výrobním zařízením a technologií není možno dosáhnout vyšší 

efektivnosti. Technologické časy potřebné na “vytvrdnutí“ barvy a vrstev epoxidu nejvíce 

prodlužují celý výrobní proces. I tyto prodlevy byly však díky zavedené horkovzdušné peci 

zkráceny na nejnutnější minimum.  

 
 
1.2.1 Metoda výroby – ruční laminování 

„Laminování je jakákoliv činnost, při které dochází ke spojování vrstev dřeva, textilu, 

kovu, vláken a plastů za účelem vzniku laminátů“ (definice podle Hospodářské komory 

České republiky). Při výrobě se tkaniny nasycují směsí epoxidové pryskyřice a tužidla, ze 

kterých dále vzniká kompozitní díl. Tkaniny mohou být skelné nebo uhlíkové.  Po vytvrdnutí 

pojiva vzniká díl, který kombinuje vlastnosti obou materiálů. [12] 

Pro výrobu jsou k dostání pryskyřice s různými vlastnostmi, které se liší svou hustotou, 

složením, mechanickými vlastnostmi jako pevností, stabilitou rozměrů a odolností proti 

vysokým teplotám. Některé druhy pryskyřic se vytvrzují za pokojové teploty, jiné pro 

vytvrzení potřebují zahřátí na určitou teplotu. Pryskyřice s vyšší hustotou se používají  

převážně při lepení a opravách, naopak řídké pryskyřice slouží k nasycování tkanin.  

Laminování se provádí buď na pozitivním kopytě nebo do negativní formy, které výrobku 

dávají požadovaný tvar. Tuto metodu lze také použít při tvorbě pevnějších spojů nebo oprav 

laminátových dílů.  

 

1.2.2 Laminovací formy 

Pro samotnou výrobu jsou laminovací formy nejdůležitějším nástrojem. Pro každý model 

a specifikaci se používají jiné. Prvním krokem při vytváření forem je správné navržení tvaru 

všech součástí pomocí 3D programu. Informace z tohoto programu jsou dále převedeny do 

CNC frézy, na které se vyfrézuje příslušný negativní tvar modelu. Vzniklý tvar se dále brousí 

až do velmi hladkého povrchu. Po natření modelu formovací směsí a spojením 

odpovídajících částí forem vznikne tzv. kopyto, které tvoří základ formy. To se dále brousí  

a upravuje až do požadované finální podoby. V dalším kroku se na kopyto, které musí být 

naseparováno a důkladně vyleštěno nanese směs pryskyřice a tužidla.  
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Takto natřené  se nechá zaschnout do stavu, kdy je povrch tuhý, ale stále ještě lepí. Když 

povrch dosáhne požadovaného stavu, pokládá se celkem třemi vrstvami tkanin. První vrstva 

se pokládá horizontálním směrem, druhá vertikálním a poslední se pokládá pod úhlem 45 

stupňů. Je velice důležité, aby se všechny vrstvy dokonale překrývaly a žádná z vrstev 

neobsahovala vzduchové bublinky. Po řádném vytvrdnutí, které trvá asi 24 hodin se kopyto 

vyloupne. Následně se celá forma pro lepší manipulaci vsadí do svařeného kovového rámu  

a nechá 2 až 3 dny ztvrdnout.  

 

 

Obr. 2 Navržení celého letadla v 3D programu [11] 

 

 

Obr. 3 Kopyto výškovky a části trupu 
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Formy drobných součástí jako jsou spojky křídel a výškovek se vyrábí obdobným 

způsobem, který se liší tím, že se nevyrábí kopyto, ale do vzniklé formy se rovnou laminuje. 

 

 

Obr. 4 Forma trupu [12] 

 

 

1.2.3 Vlastní výroba  

Každý výrobní den začíná majitel kontrolou firemních komunikačních zdrojů (e-mail, 

pošta), jejichž prostřednictvím si zákazníci objednávají nabízené produkty. Po provedení 

kontroly objednávek následuje výběr a důkladné prostudování objednávky, která se bude 

realizovat.  

 

 

1.2.4 Příprava forem – separování  

Příprava forem se dá považovat za již samostatnou přípravu na výrobu. Ta je složena 

z vyčištění, naseparování a vyleštění všech výrobních forem části modelu letadla, které se 

budou daný den vyrábět. Výroba obvykle začíná trupem a přední částí letadla. V průběhu 

dalších tří dnů se pak vyrábí křídla se spojkou a výškovky. Zbytek pracovního týdne se 

provádí úpravy, sestavení či dokončovací práce.  

 

 

1.2.5 Stříkaní barev 

Po dokončení vyčištění a separování forem následuje rozvržení zbarvení křídel  

a výškovek, které je požadováno zákazníkem. Další činností je zakrytí všech ploch forem, 

které se nebudou danou barvou stříkat.  
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Barva se nanáší ve dvou až třech vrstvách, počet vrstev určuje zákazníkův požadavek na 

hmotnost letadla. Po nastříkání požadovanými barvami se  formy uloží z důvodu rychlejšího 

zaschnutí do horkovzdušné pece. 

 

 

Obr. 5 Příprava forem pro nástřik barvy a stav po nanesení barvy  

 

 

1.2.6 Laminování trupu 

Následující úkony jsou již součástí rozpracované výroby, při nichž vznikají polotovary 

modelu letadla. Jednotlivé výrobní kroky můžeme chápat jako postupy, při kterých vzniká již 

skoro hotová součást konečného výrobku. Hlavní výrobní činností je natření formy trupu 

směsí epoxidové pryskyřice s tužidlem na zaschlou vrstvu barvy a následné položení skelné 

tkaniny. Tento proces není zcela jednoduchý jak by se na první pohled mohlo zdát, je 

potřeba aby skelná tkanina správně a dokonale ve všech místech kopírovala tvar formy. 

Toho lze dosáhnout správným nastřižením nebo prostřižením na určitých místech, to 

vyžaduje dobrou manuální zručnost a dlouholeté zkušenosti, jinak se tkanina může různě 

kroutit, posunovat a nedoléhat, což by mělo za následek vytvoření bublin v konstrukci a tím  

i slabých míst. Nanášení vrstvy epoxidu a pokládání tkaniny se opakuje dvakrát až třikrát 

v závislosti na vyráběné části modelu. Také druhy tkanin a jejich složení jsou pro každou 

výrobní operaci rozdílné. Jako první vrstva se většinou pokládá jemná skelná tkanina a další 

vrstvy jsou hrubší struktury.  
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Záleží také na přáních a specifikacích zákazníka, pokud si zákazník přeje mít model pro 

létání v horském terénu, musí mít model zvýšenou pevnost, které bude dosaženo přidáním 

tkaniny zvané kevlar. Použití kevlaru prodlužuje výrobní proces z toho důvodu, že kevlarová 

tkanina se špatně a složitě tvaruje. Naopak existují i varianty modelů, které zkracují  

a ulehčují výrobu, jako lehký závodní model vyrobený z uhlíkové tkaniny, která při použití 

nahrazuje jednu nebo dvě vrstvy hrubé tkaniny.  

 

 

Obr. 6 Laminování do negativních forem [12] 

 

 

1.2.7 Laminování křídel 

Laminování křídel je založeno na stejném principu jako laminování trupu, s tím rozdílem, 

že se jako první položí jemná a následně uhlíková tkanina a obě se rozválí pomocí válečku. 

Tímto postupem se odstraní veškeré vzduchové bubliny, které se nachází ve struktuře 

jednotlivých vláken této látky. Následně se odříznou  přesahující vrstvy tkanin a celý tvar 

křídla se překryje ochrannou folií. 

 

 

Obr. 7 Tkaniny  pro výrobu (vlevo kevlar, vpravo skelné tkaniny s keprovou vazbou) [13] 
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1.2.8 Vytvoření podtlaku 

Po ukončení předcházejících úkonů je potřeba formu neprodyšně utěsnit a vytvořit 

podtlak, tím dojde k přilnutí tkanin i v těžko dostupných místech. Provádí se však pouze na 

větších plochách, jako jsou plochy křídel a výškovek. V tomto stavu zůstanou  formy asi dvě 

hodiny. 

 

 

Obr. 8 Vytvoření podtlaku na formě výškovky 

 

 

1.2.9 Lepení výztuh křídel a výškovek 

Po odstranění podtlaku a folií se z důvodu lepšího přilnutí zbrousí všechny vnitřní  

dosedací plochy  křídel a výškovek. Poté se na určená místa přilepí balzové, tkaninové  

a rovingové výztuhy.  

 

 

Obr. 9 Lepení výztuh křídla 
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1.2.10 Uzavření forem 

Formy trupu se uzavírají vždy hned po hlavních výrobních operacích, kdežto formy křídel 

až po dolepení všech potřebných výztuh. A to tak, že se jejich poloviny natřou znovu směsí 

epoxidové pryskyřice s tužidlem a slepí se dohromady. Nakonec se z důvodu získání 

pevnosti nechá polotovar asi jeden den uzavřený ve formě. 

 

 

Obr. 10 Uzavření forem a stažení svorkami 

 

 

 

1.2.11 Úpravy polotovarů 

V tomto úseku výroby probíhá konečné formování částí modelu. Mezi tyto úpravy patří 

vyřezání klapek na křídlech a výškovkách, broušení ostrých hran, lepení vodících lišt, řezání 

a broušení spojek. 
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1.2.12 Závěr výroby 

V této fázi se provádí sestavení celého modelu, který je podroben důkladné kontrole. 

Poté následuje finální leštění všech částí, balení do speciálních ochranných obalů  

a expedování zákazníkovi. Pro expedici se využívá soukromých přepravců z důvodu 

jednorázových dodávek zákazníkovi. 

 

 

   Obr. 11  Použití ochranných obalů pro expedování [12] 

 

 

 

Obr. 12 Obsah balení objednávky [11] 
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2. Analýza současného stavu 

Pro správný návrh optimalizace výrobního postupu bude nejprve provedena analýza 

současného stavu výroby. Mezi standardní metody časové studie patří snímek pracovního 

dne. Studie spotřeby času nejlépe přiblíží výrobní postup a jeho celkovou náročnost. Tato 

analýza je provedena formou snímku pracovního týdne, jelikož celý proces výroby jednoho 

výrobku trvá právě jeden pracovní týden. Rozborem jednoho pracovního dne by se 

zmapovala jen určitá část výroby a nebylo by možné navrhnout optimalizaci výrobního 

postupu pro jeden kompletní výrobek. Po sestavení a vyhodnocení všech pozorovacích listů 

pracovního týdne bude určen celkový odpracovaný čas, čas organizačních ztrát, čas na 

osobní potřeby a čas osobních ztrát. 

Vzhledem k tomu, že cílem práce je optimalizace výrobního postupu, bude časová studie 

základním stavebním kamenem, ze kterého díky výpočtům jednotlivých hodnot vzniknou 

různé varianty řešení pro úspěšnou optimalizaci. 

 

2.1 Snímek pracovního týdne  

Je to metoda neustálého sledování a rozboru pracovního dne. V našem případě bude 

zkoumáno pouze jedno pracoviště s jedním pracovníkem. Cílem této metody je určení 

časového rozvrhu pro jednotlivé výrobní operace a zjištění případných ztrát. Kromě časových 

informací budou také získány informace o celkové organizaci ve firmě. Pro sestavení 

pozorovacích listů bylo nutné detailní seznámení s konkrétními podmínkami pracovního 

procesu, s organizací pracoviště, použitými technologiemi, strojním zařízením a v neposlední 

řadě také s pracovníkem, který byl předmětem pozorování. [10] 

 

 

2.2 Sestavení snímku pracovního týdne  

Ještě před začátkem sestavování pracovního snímku je třeba určit na kterého  

pracovníka a na který úsek výroby bude  pozorování zaměřeno. V naší situaci je tato volba 

značně zjednodušena, protože na výrobě se podílí pouze jeden pracovník a za úsek výroby 

je považována celá výroba jednoho výrobku. Celý postup sestavení snímku spočívá 

v důkladném sledování a zaznamenávání činností i jejich délky trvání. Tento postup je 

dodržován po celou dobu výroby, což představuje přípravu materiálů, samotnou výrobu 

jednotlivých částí až po konečné sestavení hotového výrobku a následné odeslání 

zákazníkovi.  
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Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do skupin podle toho,  zda jsou to výrobní časy,  časy 

nutných přestávek nebo ztrátové časy, které můžeme ještě dále rozdělit do podskupin podle 

činností, kterých se týkají. 

 

Výrobní časy: 

 čas jednotkové práce (TA1) – do této podskupiny patří činnosti, které se 

bezprostředně týkají výroby nebo činnosti po kterých vzniká část výrobku. 

 

 čas dávkové práce (TB1) – v této podskupině jsou zahrnuty časy pracovních úkonů 

potřebných při přípravě a zakončení práce u výrobní dávky např. (prostudování 

objednávky, opatření nářadí, postup práce). 

 

 čas směnové práce (TC1) – do  této podskupiny náleží činnosti, které se vztahují 

k přípravě pracoviště na začátku směny nebo jeho úklid na konci směny. 

 

Časy nutných přestávek: 

 čas na oddech (T201) – tato část je určena na odpočinek po namáhavé fyzické 

činnosti. 

 

 čas na osobní potřeby (T202) – tato podskupina je tvořena přirozenými potřebami 

během celého pracovního týdne. 

 

 čas na svačinu a oběd (T203) – zde jsou zahrnuty všechny přestávky určené pro 

občerstvení. 

 

Časy podmíněně nutných přestávek (T3): 

tento druh ztrát představuje čas pracovní nečinnosti, který je vyvolán režimem 

práce a vyplývá z úrovně techniky a technologie (např. čekání pracovníka na 

ukončení automatického chodu stroje).  

 

Ztrátové časy: 

 čas osobních ztrát (TD) – tato oblast obsahuje časové intervaly, které jsou způsobené 

pracovníkem (např. pozdní příchod na pracoviště, porušení pracovní disciplíny  

a zbytečné rozhovory). 

 

 čas organizačních ztrát (TE) –  je tvořen časem věnovaným úkonům, které zajišťují 

chod výroby. [3] 
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2.3 Vyhodnocení snímku pracovního dne 

Po zařazení jednotlivých činností do příslušných časových podskupin se získané 

hodnoty sečtou a vypočítá se jejich podíl z celkového výrobního času dne. Jelikož  zvolené 

pozorovací období je pracovní týden, vyhodnocení bude provedeno pro jednotlivé dny, které 

se na konci zkoumaného období sečtou do jednoho konečného vyhodnocení. Pro detailnější 

a ucelenější výsledek analýzy slouží dvě vyhodnocovací tabulky. První z nich bude 

zaměřena pouze na činnosti nebo nečinnosti, naopak druhá tabulka se orientuje na stupeň 

zaměstnanosti pracovníka, spotřebou času a celkové procentuální vyjádření možného 

zvýšení produktivity práce. 

 

 

2.4 Příklad vyhodnocení pracovního snímku prvního dne 

V době vytváření pracovního snímku se zahájila výroba  modelu s označením Viking 2. 

Tento model představuje střední třídu mezi bezmotorovými větroni, hlavně z hlediska 

velikosti nabízených provedení. Pro výrobu trupu tohoto specifického modelu se používají tři 

vrstvy skelných tkanin a jedna uhlíková, naopak křídla a výškovky jsou tvořeny pouze jednou 

vrstvou od každé zmiňované tkaniny. 

  

Tabulka č.1 Vyhodnocení pozorovacího listu č.1 

 

Celý průběh výroby je podrobně zaznamenán v příloze A. Tabulka č.1 znázorňuje 

vyhodnocení skutečného rozvržení času jednotlivých činností v pozorovacím listu č.1. Toho 

je dosaženo rozebráním celého výrobního procesu na jednotlivé skupiny a podskupiny 

z hlediska charakteru činností  uskutečněných v prvním dni výroby. 
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Graf č.1 Skutečná bilance pracovního času směny 

 

 Jak je z grafu č.1 patrné, největší část pracovního dne zaujímal samotný čas práce. 

Tato činnost konkrétně tvoří 63,93% pracovní doby prvního dne, což představuje 436 minut 

jednotkové práce. Čas celkových ztrát v tomto dni výroby byl necelých 17%, z nichž největší 

ztráty jsou charakteru technicko-organizačního. Toto zdržení výroby představovalo 113 

minut. Nejčastějším důvodem technicko-organizačních ztrát bylo přerušení výroby z důvodu 

zasychání barvy nebo prvních vrstev epoxidu a tkanin. 

 

Tabulka č.2 Skutečné využití času provozního listu č.1 

 

V následující  tabulce č.2 jsou uvedeni jednotliví ukazatelé představující skutečné využití 

času směny pracovníka. Jelikož pozorovaný podnikatelský subjekt se neřídí žádnými 

výrobními časovými normami, ale pouze vlastní zkušeností a postupnými úpravami 

výrobního procesu, jsou všechny časy uvedené v příloze A minimální. Tyto časy představují 

časový interval, za který lze činnosti s touto technologií a stávajícím stavem výrobu 

uskutečnit.  
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Z toho důvodu je jediná normovaná hodnota, která je pro výpočty ukazatelů použita čas T´2. 

Takto označený ukazatel představuje celkový čas obecně nutných přestávek pro jeden 

pozorovací den. Jeho hodnota z důvodu pracovní vytíženosti byla stanovena na 60 minut 

denně. Za předpokladu dodržení tohoto denního limitu by došlo k úspoře času, které by 

v konečném zhodnocení vedlo ke snížení celkového procenta možného zvýšení produktivity 

práce. 

Ukazatel podílu skutečné spotřeby úrazového času způsobené vyšší mocí K5  je ve 

všech mých případech nulový z důvodu, že během pozorovacího období nedošlo k žádné 

události, která by se do tohoto ukazatele projevila. Taktéž hodnota ukazatele podílu 

podmíněně nutných přestávek je nulová, protože nenastala žádná situace, kdyby byl 

pracovník nucen čekat například na dokončení práce vykonávané strojem. Další pozorovací 

dny jsou vyhodnoceny obdobným způsobem jako pozorovací list prvního dne. Všechna dílčí 

vyhodnocení k jednotlivým pozorovacím dnům jsou uvedena v přílohách B až N a následně 

shrnuta do tabulky č.3  

 

 

2.5 Celkové zhodnocení pracovního týdne 

 

Tabulka č.3 Vyhodnocení celého pracovního týdne 
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Graf č.2 Celková bilance pracovního času směny 

 

Tabulka č.3 znázorňuje celkové časy jednotlivých činností strávených výrobou zadaného 

kusu výrobku. Jak udává tabulka č.3 i graf č.2 nejvíce času bylo věnováno výrobě, která je 

v tabulce č.3 představována hodnotou T1 . Čas práce tvoří 76% jedné pracovní směny, což 

činí 2429 minut z celkového času stráveného výrobou, který představuje 3182 minut. V této 

době byly prováděny činnosti vedoucí k transformaci vstupů na výstupy. Naopak čas 

celkových ztrát tvoří necelých 13%, které jsou z asi devadesáti procent způsobeny 

technicko-organizačními ztrátami. To se potvrdilo již ve vyhodnocení prvního pracovního 

dne, kde technicko-organizační ztráty tvořily značné procento z celkových ztrát 

pozorovaného dne. V převedení procent do reálných hodnot hovoříme o 357 minutách 

strávených určitými administrativními činnostmi nebo technologickými přestávkami. Do 

zmiňovaných ztrát lze také zahrnout přerušení výroby z důvodu pozastavení dodávky 

materiálu na pracoviště a jeho následné obstarávání. To se nakonec projevilo také  

v ukazateli možného zvýšení produktivity práce, který je zobrazen v tabulce č.4. Celkové 

procento možného zvýšení produktivity práce poukazuje na to, do jaké míry by mohl být 

výrobní proces účinnější. Do této hodnoty se projevilo nejen působení rušivých elementů, 

které představují soukromé rozhovory a telefonáty, ale hlavně nedostatečné logistické 

plánování. Z předchozích snímků je zřejmé, že během výroby došlo k pozastavení z důvodu 

nedostatku výrobního materiálu. Kvalitnějším logistickým plánováním a nákupem na sklad by 

proto bylo dosaženo efektivnějšího výrobního procesu. Tím by se zamezilo neplánovým 

přerušováním výroby. 
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Tabulky č.4  Celkové zhodnocení pracovního týdne 

 

Po provedení analýzy a odhalení slabých míst výrobního procesu jsem navrhnul tyto 

varianty možných náprav vedoucích k optimalizaci a vyšší efektivnosti výroby: 

1. Zlepšení řízení výroby. 

2. Zlepšení organizace výroby. 

3. Rozšíření pracovního personálu. 

4. Nové metody výroby.  
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3. Varianty řešení 

Po vyhodnocení pozorovacích snímků byly stanoveny určité varianty řešení vedoucí  

k optimalizaci výrobního postupu, které mají za cíl zkrátit čas dodání zboží zákazníkovi. 

Jedinou možností jak docílit zkrácení času dodání výrobku je zkrátit dobu jeho výroby. 

Z důvodu finančních možností této firmy a různorodosti míst dodání nemá podnik žádné 

distribuční cesty. Je využíváno pouze přepravních společností, což znamená, že čas 

expedování do jisté míry nelze ovlivnit.  

 

 

3.1 Varianta zlepšení řízení výroby 

 Jedna z možností jak zlepšit řízení výroby, je vytvoření plánu nákupu. Princip této 

metody spočívá ve stanovení množství materiálu, které je potřeba nakoupit pro splnění 

požadavků výroby. Jak je patrné ze snímků pracovních dní (příloha D a příloha I) ,v průběhu 

výroby došlo k několika přerušením, z důvodu nedostatku přísunu materiálu na pracoviště. 

Tento stav byl nejspíš způsoben špatnou bilancí mezi zdroji a potřebami. Zdroje zde 

představují zásobu materiálu na určité období, které zajišťují plynulou nepřerušenou výrobu 

v návaznosti na spotřebě materiálu pro plánované období. Důvodem přerušování výrobního 

procesu v námi pozorované firmě, byl nákup materiálu nezávislý na spotřebě. Často díky 

tomu docházelo k přerušování výrobního procesu.  

Odstranění tohoto problému lze dosáhnout zavedením operativního plánu. Ten lze 

definovat těmito body: 

 výpočet spotřeby materiálu,  

 výpočet pojistné zásoby, která slouží jako rezerva pro zajištění výroby,  

 určení očekávané zásoby pro stanovený interval výroby, 

 výpočet spotřeby jednotlivých položek materiálu. 

Pro dodržení a stanovení předchozích definovaných bodů musíme dodržet bilanční 

rovnici. 

                       DO = MSK + ZP - ZO         [3.1]                                                

  Kde : 

 DO – určuje potřebu dodávek 

 MSK – spotřeba materiálu 

 ZP – určuje pojistnou zásobu 

 ZO – určuje očekávanou zásobu 
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Pro stanovení množství jednotlivých položek se vychází z operativního plánu výroby, 

informacích o spotřebě (např. kusovník, počet objednávek), normy zásob a údajů spotřeby 

z předcházejícího období. 

V případě zavedení operativního plánování je ve firmě nutné použití skladového 

hospodářství. Skladování materiálu se v tomto případě jeví jako nezbytný proces vyvolaný 

pojistnou zásobou a časovou odlišností výroby a spotřeby. Jak uvádí Prof. Ing. Vladimír Líbal 

CSc. „podstatou skladování materiálu je jeho ukládání na předem určené a k tomu účelu 

vybrané místo, které nejen zajistí uchování vlastností materiálu, ale i jeho hospodárné využití 

a plynulé uspokojení požadavků výrobního procesu“. A jeho další tvrzení, že „předpokladem 

úspěšné práce ve skladovém hospodářství je správná organizace a kontrola uskladněných 

zásob, řádná kvalitativní a kvantitativní přejímka, ochrana jakosti a množství zásob, evidence 

a inventarizace zásob, účinná spolupráce při obstarávání materiálu, příprava pro výrobu  

a aktivní účast na hospodárném využívání veškerého materiálu je jen přínosem, kterého 

můžeme tímto dosáhnout“. [2] 

 

 

3.1.1 Skladování a forma nákupu 

Uskutečnění nákupu musí být naplánováno se vztahem na včasné dodání výrobku  

a množství požadovaného materiálu zajišťujícího výrobu v daném časovém horizontu. 

Důležité je však správně určit množství, protože při špatném stanovení rostou náklady  

a rizika. Při stanovení příliš nízkého množství zásob může docházet k nedostatečnému 

zásobování, což může vést k zastavení výroby, k čemuž došlo v pozorovaném podniku. To 

má za následek prodloužení doby výroby a v krajních případech může docházet až 

k přeorientování zákazníků ke konkurenci. Naopak skladování většího množství zásob sebou 

přináší vysoké náklady, hrozbu zastarání skladovaného materiálu a ztrátu jeho hodnoty. 

Nejlepší variantou jak určit a řídit nákup, je v návaznosti na skladování. Nejvýhodnější druh 

skladování pro analyzovanou firmu je skladování spojené se zakázkou nebo skladování 

spojené s doplňováním zásob.  

 

 

3.1.2 Skladování spojené se zakázkou 

Tato varianta skladování je charakteristická pro výrobu v menších sériích se zvláštními 

požadavky zákazníka, což plně odpovídá charakteru výroby ve sledovaném podniku. 

V tomto případě je spotřeba výrobního materiálu určena z technické dokumentace nebo 

kusovníku. Pokud nelze výrobní materiál opatřit, například z důvodu jeho sezónní výroby 

nebo nedostatku, je nutno si vytvořit větší zásobu a sladovat jej.  
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Při této variantě nákupu je nutné vytvořit skladovací prostor, v němž skladovaný materiál 

setrvá jen krátkou dobu. Jedná se tedy o takzvané krátkodobé skladování, kde je spotřeba 

přesně určena. Díky těmto předpokladům lze skladování označit za  bezrizikové. [5] 

 

 

3.1.3 Skladování spojené s doplňováním zásob 

Tento druh skladování je používán v podnicích s nepřetržitou nebo opakovanou výrobou 

stejných či podobných výrobků, kde v průběhu výroby nelze zajišťovat materiál dle zakázek, 

ale je nutné jej skladovat. Skladování spojené s doplňováním zásob pracuje s předpokladem 

spotřeby materiálu ve velmi krátkém časovém horizontu. Avšak takto kumulované zásoby 

sebou přinášejí i jistá rizika, jako například rizika úbytku, znehodnocení skladového materiálu 

nebo nepotřebnost. Při volbě tohoto typu skladování je důležitá plynulá spotřeba se 

zanedbatelnou ztrátou. Ztrátám lze také zcela předcházet přizpůsobením objednávek. Tato 

varianta má jak krátkodobý, tak dlouhodobý charakter skladování. Z toho plyne, že spotřeba 

je pouze předpokládána, což představuje jisté riziko.  

Cílem skladování je zajištění přísunu materiálu na pracoviště v návaznosti na spotřebu. 

Motivy skladování mohou být : 

 

 nakoupení většího množství materiálu než který je potřeba pro daný interval výroby 

 množstevní slevy, využití kapitálu, 

 nemožnost opatření zboží v době potřeby  sezónní suroviny, 

 fakt, že dodavatel nemůže zajistit dodávku odpovídajícího množství ve stanoveném 

termínu, 

 fakt, že množství je standardním dodávaným množstvím  potřeba menšího 

množství pro výrobu. 

 

 

3.1.4 Řízení nákupu a zásob 

Řízení nákupu a stavu zásob se odvíjí od konkrétních termínů objednávek, možností 

skladu a skladování, stavu či výše zásob. Pro správné uplatnění této metody je potřeba určit 

optimální hladinu jednotlivých veličin. Ty se mohou pohybovat v určitém rozmezí, které je 

ohraničeno maximální a minimální hladinou, která je dána podmínkou minimalizace 

celkových nákladů. Celkové náklady jsou pak dále děleny na náklady skladovací, náklady na 

opatření a náklady z nedostatku. Náklady na opatření a skladování vznikají vždy při vzniku 

objednávky a mohou se zvyšovat nebo snižovat.  
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Zvyšování těchto nákladů vzniká například nutností manipulace s větším objemem dodaného 

materiálu nebo jeho následným uskladněním. Naopak snížení těchto nákladů do jisté míry 

můžeme dosáhnout množstevními slevami nebo výhodnějšími smlouvami s dodavateli. 

Kdežto náklady z nedostatku vznikají pouze v případech špatného určení množství dávky 

nebo špatného určení času spotřeby. 

Pro řízení nákupu a stavu zásob bude v analyzované firmě nejlépe odpovídat systém 

opakovaného objednání na základě signálního množství. Tato metoda odstraní problémy, 

které vznikly během pozorovacího období v příloze D a příloze I, kdy konkrétně došlo  

k přerušení výroby z důvodu pozastavení dodávky materiálu do výrobního procesu. Toto 

řízení nákupu pracuje se signálem množství zásob, který vychází z optimálního objemu 

materiálu na skladě a součastně zaručí včasné objednání i dodání materiálu do výroby ještě 

před vznikem nedostatku zásob. [4] 

 

 

3.1.5 Optimální objednací dávka 

Optimální objednací dávka je objednané množství, které musí co nejvíce snižovat 

celkové náklady na objednání a skladování. Zároveň by však  měla zabezpečit výrobu  pro 

daný časový úsek. Nárůst objednacích nákladů způsobují objednávky malého množství 

materiálu a častější objednávání. Naopak objednávky většího množství navyšují náklady na 

skladování. Při rovnoměrném výdaji materiálu ze skladu lze průměrný stav nacházející se na 

skladě vypočítat ze vztahu: 

                                         
2

X
ZZ P         [3.2] 

Kde: 

 Z – průměrný stav zásob na skladě 

            ZP – pojistná zásoba 

            X – objednané množství 

 

Náklady na skladování se vyčíslí pomocí vztahu: 

  

1002

P
S

X
N S        [3.3] 

Kde: 

 NS – náklady na skladování 

 X – objednané množství v měrných jednotkách 

 S – cena zboží v průměrných jednotkách 

 P – sazba nákladů v % z hodnoty stavu zásob v průměrných jednotkách 
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Objednací náklady  je možné stanovit ze vztahu: 

 

    
X

M
EN O                                        [3.4] 

 

Kde: 

 E – náklady na zajištění jedné objednávky v průměrných jednotkách 

 M – roční jednotka v měrných jednotkách 

 X – objednané množství v měrných jednotkách 

 

Minimalizace celkových nákladů: 
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    [3.5] 

Kde: 

XOPT – představuje optimální počet objednávek za rok. 

 

Slabým místem tohoto řešení je nezohlednění množstevní slevy při větším nákupu nebo 

objednání více druhů materiálů v jedné objednávce. Další nevýhodou je, že tato metoda 

nebere v potaz finanční situaci firmy při optimálním objednacím množství. 

 

 

3.1.6 Objednání podle signálního stavu 

Tento druh objednávky představuje zajištění optimálního množství, které pokryje 

spotřebu na další stanovené výrobní období. Objednání bude stanoveno podle aktuální 

krátkodobé spotřeby, tak aby nedocházelo k čerpání z pojistných zásob. Obecně platí: „Při 

krátkodobě vysoké spotřebě bude častěji objednáváno, a naopak při krátkodobě nízké 

spotřebě bude méně.“ [6] 

 



 33 

 

Obr.13 Ilustrační graf objednacího množství na základě signálního stavu 

 

Graf na obrázku č.13 znázorňuje situaci, kdy v praxi klesne stav zásob na stanovenou 

signální hladinu „ZS“, při které se musí objednat další optimální dávka zásob. Stanovení 

signální hladiny musí počítat i s časem dodání objednávky. Signální hladinu je třeba 

přizpůsobit času mezi objednáním a doručením daného materiálu. Hladina pojistné zásoby 

„ZP“ je množství materiálu, které zajistí výrobu i pří neočekávaném výpadku dodávky 

objednaného materiálu. 

 

 

3.2  Varianta zlepšení organizace výroby 

V průběhu sestavování pozorovacích listů bylo možné odhalit nevyhovující organizaci 

výroby, která má značný vliv na ztráty při výrobě. Tento jev je podložen i celkovou hodnotou 

času ztrát, který tvoří necelých 13%, což představuje 400 minut z celkové doby výroby, která 

činí 3182 minut. Největší podíl v těchto ztrátách, konkrétně 11,22%,  tvoří  technicko-

organizační ztráty. Některé z těchto činností nelze nikterak ovlivnit jako například zasychání 

barvy či epoxidu. Tyto jednotlivé operace však byly postupnými úpravami zkráceny tak, jak je 

při současném stavu výroby a použité technologii možné. Avšak tyto činnosti poskytují volný 

časový fond, který při našem pozorování nebyl použit. V případě využití těchto volných 

časových fondů lze dosáhnout v celkovém hodnocení značného zkrácení výrobního postupu. 

Podrobnější vyhodnocení a zpracování bude provedeno v části „Vyhodnocení varianty 

zlepšení organizace výroby“. 
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3.3 Varianta rozšíření pracovního personálu 

Jak uvádí prof. Ing. Vladimír Líbal, CSc.ve své knize Organizace a řízení výroby nebo 

později prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. a Ing. Věra Vávrová, CSc. v knize Řízení výroby, 

„jedním ze základních prvků výrobního systému je pracovní síla. Pracovní síla je jedním ze 

společenských prvků rozhodujícím ve výrobním procesu. Lidé svou pracovní silou působí na 

pracovní předměty za účelem vzniku výrobku nebo služby. Je ovlivněn znalostí a výrobní 

zkušeností každého pracovníka působícího v pracovním procesu. Různé druhy pracovních 

úkolů kladou odlišné nároky na znalosti, dovednosti, vlastnosti, fyzické i psychické funkce 

pracovníka. Výběr a rozmístění pracovníků je důležité provádět s určitým ohledem  

k  požadavkům nutných pro  úspěšné zvládnutí  zadané práce“. [1, 2] 

 

 

3.3.1 Jednofaktorová produkční funkce 

Pro správné určení počtu potřebných pracovníků do výroby je v tomto případě použita 

jednofaktorová produkční funkce, která určí optimální počet pracovníků a celkový objem 

jejich práce. 

 

Co to jednofaktorová produkční funkce je? 

 
Obecný tvar: y=f(x) 

 

Tato funkce udává vztah mezi faktorem a produkcí. V našem případě faktor představuje 

pracovní sílu a produkci můžeme chápat jako množství výrobků vyprodukovaných za jeden 

pracovní týden. Tento vztah může mít čtyři různé podoby podle účinnosti produkčního 

faktoru.   

– První podobou je konstantní vztah, kdy při zvýšení počtu pracovní síly nedochází 

k nárůstu produkce výroby.  

– O progresivním vztahu hovoříme v případě, že  nárůst produkce výroby je vyšší než 

nárůst pracovní síly.  

– Opakem tohoto vztahu je degresivní vztah, který popisuje pomalejší růst produkce 

oproti pracovní síle.  
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– Kombinací těchto dvou stavů je progresivně degresivní vztah, kdy dochází nejprve 

k prudkému nárůstu produkce vzhledem k pracovní síle. Tento růst produkce se pomalu 

snižuje současně se zvyšováním pracovní síly. Zvyšování je ukončeno dosažením maxima, 

kdy nastává opět pokles pracovní síly. 

Pro tuto práci bude použita pouze progresivní část, tedy stav kdy účinnost produkčního 

faktoru vytváří větší objem produkce než je objem faktoru. 

 

Tabulka č.5 Jednofaktorová produkt. funkce – objem produkčního faktoru 

Počet pracovníků (L) 0 1 2 3 4 5 6 

Celkový produkt (Q) 0 1 2,25 3,5 4,5 4,5 4 

Průměrný produkt (AP) 0 1 1,125 1,167 1,125 0,900 0,667 

Mezní produkt (MP)    1    1,25      1,25           1           0              -0,5 

 

Další z možností zkrácení doby dodání zboží zákazníkovi je rozšíření pracovního 

personálu. Tabulka č.5 znázorňuje vztah mezi objemem produkčního faktoru a objemem 

produkce za jeden pracovní týden. Hodnoty pro objem výroby odpovídající počtu pracovníků 

je pro tři a více osob pouze teoretický. Tyto odhady vznikly odvozením od stávajícího stavu  

a po konzultaci s vedením firmy. Nemožnost doložení správného objemu výroby bude 

objasněna v části „Nevýhody rozšíření pracovního personálu“. 

V tabulce č.5 je patrné zvýšení objemu výroby s přibývajícím nárůstem produkčního 

faktoru.  Z grafu č. 3 je patrné, že při zaměstnání jednoho až čtyř pracovníků dochází ke 

stálému zvyšování objemu výroby. Při dalším zvýšení počtu pracovníků ale již nedochází 

k růstu a objem výroby naopak klesá z důvodu velikosti a možnosti pracoviště. Při vyšším 

počtu pracovníků se čas výroby prodlužuje v důsledku nedostatečného pracovního prostoru, 

křížení výrobních cest, čekání na předchozího pracovníka a výrobní prostředky. Konkrétním 

případem je velikost horkovzdušné pece, která pojme pouze malé množství forem. Tato 

jednofaktorová produkční funkce platí pouze za předpokladů neměnných okolností, což 

v praxi znamená, že roste pouze počet zaměstnanců, ale neroste velikost a kapacita 

výrobního zařízení. V této metodě nejsou zohledněny finanční náklady na rozšíření výrobní 

haly nebo například na zakoupení větší horkovzdušné pece.  

Dále je z tabulky č.5 patrné, že na průměrném a mezním produktu jsou změny nejvíce 

viditelné. Pro rozhodování o počtu pracovníků je tento fakt velice důležitý. 
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Křivky průměrného a mezního produktu 
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AP - průměrný produkt MP - mezní produkt
 

 Graf č.3 Jednofaktorová produkční funkce – křivky průměrného a mezního produktu  

 

Jak lze z grafu č.3 pozorovat, že mezi čtyřmi a pěti osobami podílející se na výrobě leží 

hranice kdy průměrný produkt ještě roste a mezní produkt již klesá. Zde je patrné, že na 

mezním produktu se změny projevují nejrychleji. Průměrný produkt má sice stejnou tendenci 

jako mezní produkt, ale až s určitým zpožděním.  

Jak vyplývá z tabulky č.5 pro majitele by bylo z hlediska objemu výroby nejvýhodnější 

přijmout tři pracovníky, ale z hodnoty mezního produktu a faktu, že se u něj změny projevují 

nejrychleji, je optimální přijmout pouze dva pracovníky. 

 

3.4  Varianta zavedení nové metody 

Posledním návrhem je zavedení nové metody výroby určitých dílů. Tato metoda byla 

inspirována výrobou kompozitních trubek s kruhovým profilem. Výroba takových trubek 

spočívá v položení nasycené tkaniny do forem s určitým průměrem a následné vložení 

tvarovacího média v podobě balonku. Po uzavření se balonek nafoukne a nechá zaschnout. 

K zavedení této metody do sledované firmy není potřeba žádných speciálních úprav 

výrobního postupu ani výrobních technologií. Implementace a přípravy pro navrhovanou 

variantu by si vyžádaly asi jeden pracovní den a pořízení pístového kompresoru. Veškeré 

náklady spojené se zavedením této varianty do výrobního procesu budou vyčísleny 

v kapitole „Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější varianty“.  
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Zmiňovaná varianta spočívá v novém řešení laminování. Dřívějšími nejdelšími výrobními 

časy, které prodlužovaly celý pracovní proces, byly činnosti spojené s natřením formy  

a položením vrstev tkaniny, což bylo časově velmi náročné a v některých částech i fyzicky 

namáhavé. Nová metoda laminování tyto činnosti zcela odstranila a značně zkrátila výrobní 

čas. 

 

3.4.1 Nová metoda laminování 

Celá metoda spočívá ve zcela odlišném způsobu nanášení a pokládání vrstev 

jednotlivých tkanin. Nejdůležitějším prvkem pro její použití je vytvoření přesné šablony, která 

by kopírovala jednotlivé formy. Fólie která je připevněna na povrchu šablony, se natírá 

předem stanoveným množstvím směsi epoxidové pryskyřice a ztužovače. Následně se na 

natřenou folii položí ve správném pořadí všechny vrstvy tkanin. Znovu se nanese přesné 

množství epoxidové pryskyřice a položí se další vrstva folie. Poté je celý takto vzniklý 

„sandwich“ oříznut podle příslušné šablony a vložen do epoxidem vytřené formy. Když jsou 

tyto úkony provedeny u obou polovin forem, před zavřením se do nich vloží pryžový balonek. 

Po uzavření a stažení forem se příslušný balonek připevní k pístovému kompresoru, který jej 

naplní stlačeným vzduchem o tlaku dvě stě kilopascalů. Nafouknutím balonku se docílí 

těsného dotyku tkaniny s danou formou. Další výhodou této metody je, že v případě 

nanesení většího množství epoxidové pryskyřice a ztužovače je přebytečné množství 

vytlačeno ven. To má za následek přesnější splnění váhového limitu daného u těchto druhů 

modelů. Po uplynutí času nutného na vytvrdnutí všech vrstev se balonek opatrně vyfoukne 

a vyjme z formy ven. Díky fólii, která byla ošetřena separátorem se balonek nepřilepí na 

tkaniny. Samotný polotovar se pak za účelem získaní konečné tuhosti nechá ve formě 

alespoň jeden den.     

 

 

Obr. č.14 Trubka vyrobená novou metodou laminování
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4. Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější varianty 

 

4.1 Zhodnocení variant 

V této kapitole bude provedeno celkové zhodnocení navržených variant optimalizace. 

Hlavními kritérii pro vyhodnocování návrhů bude velikost potřebných finančních nákladů pro 

zavedení a efektivnost výroby. Jelikož byla firma v minulých letech poznamenána finanční 

krizí z důvodu nezájmu potencionálních zákazníků, je množství finančních prostředků 

vyčleněných na optimalizaci výrobního postupu značně omezené. V dnešní době se opět 

navrací zájem zákazníků o výrobky této firmy, což je doloženo dlouhou čekací dobou 

objednávky. Po provedení rozboru a zhodnocení výhod či nevýhod všech navrhovaných 

variant, bude jedna vybrána a implementována do výrobního procesu.  

 

4.1.1 Zhodnocení varianty zlepšení řízení výroby 

Jednou z možností zkrácení výrobních časů je zlepšení řízení výroby. V pozorovacích 

listech č.2 a č.4 (příloha D a příloha I) je možné odhalit, že v tomto podniku není aplikováno 

řízení výroby. Během pozorování druhého a čtvrtého pracovního dne došlo k pozastavení 

výroby z důvodu přerušení přísunu materiálu na pracoviště. Je zcela zjevné, že při zavedení 

řízení výroby by se těmto stavům dalo předejít vytvořením materiálového skladu s optimální 

zásobou výrobních surovin. Zavedením  skladu zásob a jeho kontrolou nejen předejdeme 

pozastavení výroby, ale také dojde ke zkrácení celkového výrobního času o 83 minut, což 

bylo stanoveno součtem všech činností zabývajících se objednáním a dopravou materiálu na 

pracoviště (zjištěno součtem délek činností z pozorovacích listů). Příkladem toho jsou 

telefonické objednávky barvy, obstarání barvy a zajištění surovin. Vytvořením materiálového 

skladu však stoupnou jednorázové pořizovací náklady a náklady na držení zásob.  

Výhoda této varianty je, jak bylo výše uvedeno, zamezení přerušení výroby a zkrácení 

celkového výrobního čas o 83 minut. V přepočtu na celkový výrobní čas to znamená, že tato 

varianta ušetří náklady na výrobu ve výši 308,50 Kč na jednom výrobku. 

Tato varianta teoreticky sníží náklady na výrobu za jeden měsíc o hodnotu 1357,50 Kč 

při předpokladu, že by docházelo každý týden k přerušení výroby z důvodu nedostatku 

výrobního materiálu. Tento stav je spíše teoretický. Při mém působení v podniku však 

docházelo k výpadkům výroby v průměru každý druhý týden z důvodů nejrůznějších absencí 

výrobního materiálu. Podmínkou pro toto určení snížení nákladů je konstantní délka výroby 

všech vyráběných zakázek ve stanoveném měsíci. 
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Tyto výsledky byly stanoveny pomocí následujících výpočtů 

 

Současná délka výroby      = 3182 minut 

Délka výroby se zavedením řízení výroby  = 3099 minut 

Prodejní cena výrobku      = 22 435 Kč 

Prodejní marže       = 30% z prodejní ceny 

Náklady na materiál      = 3000 Kč  

Cena výroby + výrobní režie    = 12 704, 50 Kč 

Počet pracovních týdnů     = 4,4 = 22 výrobních dnů 

Hodina výroby je vyčíslena jako prodejní cena, od které jsou odečteny náklady na 

materiál. Tato hodnota je vydělena celkovým časem výroby jednoho výrobku v hodinách. 

 

Cena výroby + výrobní režie 12 704,50 Kč  3182 minut (53,033) hodin 

hodKč
T

N
N

C

V

HV /556,239
303,53

50,12704
   [4.1] 

Kde: 

 NHV – cena hodinové výroby 

 Nv – celková cena výroby 

 TC – celkový výrobní čas 

 

Cena výroby + výrobní režie za 1 hodinu  240 Kč 

 

Náklady na výrobu při zavedení řízení výroby  

- Ušetřený čas je 83 minut. 

KčN
TT

N HV
UC

VŘ
12396240

60

833182

60






   [4.2] 

 

Kde: 

 NVŘ – celková cena výroby při zavedení řízení výroby 

 TC – celkový výrobní čas  

 TU – ušetřený čas zavedením řízení výroby 
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Teoretické snížení nákladů při zavedení řízení výroby za měsíc 

 

KčQNNN vVŘV 50,13574,4)1239650,12704()(      [4.3] 

 

Kde: 

 N –  teoretické snížení nákladů při zavedení řízení výroby 

 Nv – celková cena výroby 

 NVŘ – celková cena  výroby při zavedení řízení výroby 

 QV – počet pracovních týdnu v měsíci 

 

Náklady spojené s vytvořením skladovacích zásob zde nebudou uvedeny, protože 

v takovém rozsahu, v jakém jsou potřebné pro tento druh výroby, teoreticky nevznikají další 

náklady spojené s pořizováním materiálu. Pro vytvoření pojistné zásoby, která zajišťuje 

výrobu i při výpadku dodávky, není nutné vytvoření dalších skladovacích prostor, než ty  

které se v současnosti ve firmě nachází. Množství zásob není natolik velké, aby zde bylo  

uplatněno skladovací zařízení nebo personál. Jedinou odlišností od současného stavu  

a navržené varianty bude zavedení kontroly zásob a pravidelnější objednávky vyvolané 

signálním stavem zásob. Toto opatření má za úkol předejít zastavení výroby včasným 

objednáním výrobního materiálu. 

 

4.1.2 Zhodnocení varianty zlepšení organizace výroby 

Aplikování této metody do výrobního postupu je zcela beznákladové. Celá navržená 

optimalizace spočívá v lepším rozvržení práce v jednotlivých výrobních dnech. Při 

důkladném rozboru pozorovacích snímků byla odhalena místa, kdy docházelo k nevyužitým 

časovým odmlkám ve výrobě. Tento nevyužitý čas byl identifikován a následně byla 

navržena opatření s cílem předejít tomuto stavu. 

 

Návrh optimalizace výrobních operací pro první pozorovací list (příloha A) 

V průběhu tohoto dne došlo k dvěma časovým odmlkám a to konkrétně k „technologické 

přestávce“ z důvodu schnutí barvy a první vrstvy tkanin s epoxidem. Obě tyto ztráty 

prodlužují celkový výrobní čas o 65 minut. Pro optimální využití výrobního času se v těchto 

„prolukách“ mohou vykonávat jiné činnosti, které nenavazují na tyto technologické přestávky.  
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Tabulka č.6 Návrh optimalizace prvního výrobního dne 

 

 

 

 

Při takto zvoleném sledu operací se docílí zkrácení doby výroby v prvním dnu o 48 minut 

a zkrácení technicko-organizačních ztrát ze 107 minut na 59 minut. Toho dosáhneme 

vyplněním technických přestávek (označených v tabulce č.6 červenou barvou) jednotkovou 

prací „vyčištění všech 4 polovin forem křídel“ a technologicko-organizační činností „doplnění 

a namíchání pryskyřice se ztužovačem“ (označených v tabulce č.6 zelenou barvou).  
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Při návrhu optimalizace druhého snímku pracovního dne byla identifikována dvě místa 

výrazných časových ztrát způsobená nesprávnou organizací práce.  

 

Tabulka č.7 Návrh optimalizace druhého výrobního dne 

 

 

 

Při takto zvoleném sledu výrobních operací dosáhneme v druhém výrobním dnu 

zkrácení výroby o 23 minut a zkrácení technicko-organizačních ztrát z 61 minut na 38 minut. 

Během druhého dne došlo dokonce i k pozastavení výroby v důsledku vyčerpání zásoby 

barvy. Tato technicko-organizační ztráta by byla nejlépe odstraněna zavedením kontroly 

stavu zásob pro výrobu. Proto jedinou možnou optimalizací druhého dne je vyplnění 

„technologické přestávky způsobené schnutím barvy“(v tabulce č.7 označené červenou 

barvou) činnostmi, které na výrobu nenavazují a to jsou činnosti spojené s přípravou na další 

den. Konkrétně  by se jednalo o „ vyčištění dvou polovin forem pravé a levé výškovky“  

(v tabulce č.7 označené zelenou barvou).  
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V pozorovacím listu č.3 (příloha G) nelze provést optimalizaci výrobních postupů 

z důvodu absence výrazných ztrát způsobených špatnou technologicko-organizační činností 

ani osobními ztrátami pracovníka. 

 

V pozorovacím listu č.4 (příloha I) byly identifikovány ztráty způsobené špatným 

logistickým plánováním výroby. Došlo k pozastavení výroby z důvodu přerušení přísunu 

materiálu na pracoviště a jeho následné opatřování. Tyto ztráty se dají odstranit zavedením 

optimálních skladových zásob a kontrolou jeho stavu, což bylo popsáno v kapitole Zlepšení 

řízení výroby.  

 

Tabulka č.8 Zjištění největších ztrát v pozorovacím listu č.4 

 

 

Při analýze posledního pozorovacího listu (příloha L) byly zjištěny pouze nevyhnutelné 

odmlky vzniklé charakterem objednávky a její expedicí, tudíž tyto časy nebudou považovány 

za ztráty, které by bylo nutné optimalizovat, jelikož jejich vzniku lze předejít. 



 44 

Vyhodnocení navržené optimalizace výrobního postupu 

 

Tabulka č.9 Původní vyhodnocení pracovního týdne 

 

 

Tabulka č.10 Vyhodnocení pracovního týdne po zavedení optimalizace 
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Graf č.4 Původní vyhodnocení celkových ztrát bez rozvržení činností 

 

 

Graf č.5 Vyhodnocení celkových ztrát po zavedení rozvržení činností 

 

Jak je z grafů č.4 a č.5 patrné zavedeným rozvržením a plánováním jednotlivých operací, 

lze urychlit výrobní čas díky eliminaci ztrát až o 4%, což způsobí zkrácení výrobní doby  

o 119 minut. Tato varianta uspíší celkový výrobní postup asi o necelé dvě hodiny bez 

vynaložení dalších finančních prostředků a dosáhne snížení nákladů na výrobu o 452,50 Kč 

na jeden vyrobený kus. V celkovém objemu výroby za jeden měsíc dosáhne tato varianta 

snížení nákladů na výrobu o 1991 Kč (určeno vynásobením hodnoty snížení nákladů  

a počtem týdnů v měsíci). Podmínkou pro toto určení snížení nákladů je konstantní délka 

výroby všech vyráběných zakázek ve stanoveném měsíci. 
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 Vyčíslení snížení nákladů pomocí zavedení organizace výroby 

 

Současná délka výroby      = 3182 minut 

Délka výroby se zavedením řízení výroby  = 3063 minut 

Prodejní cena výrobku      = 22 435 Kč 

Prodejní marže       = 30% z prodejní ceny 

Náklady na materiál      = 3000 Kč  

Cena výroby + výrobní režie    = 12 704,50 Kč 

Počet pracovních týdnů     = 4,4 = 22 výrobních dnů 

 

Hodina výroby je vyčíslena jako prodejní cena od které jsou odečteny náklady na 

materiál.  Vše je  vyděleno celkovým časem výroby jednoho výrobku v hodinách. 

 

Cena výroby + výrobní režie 12 704.50 Kč  3182 minut (53,033) hodin 

hodKč
T

N
N

C

V

HV /556,239
303,53

50,12704
     [4.4] 

Kde: 

 NHV – cena hodinové výroby 

 Nv – celková cena výroby 

 TC – celkový výrobní čas 

 

Cena výroby + výrobní režie za 1 hodinu  240 Kč 

 

Náklady na výrobu při zavedení organizace výroby 

- Ušetřený čas je 119 minut. 

KčN
TT

N HV
UOC

VO 12252240
60

1193182

60






    [4.5] 

 

Kde: 

 NVO – celková cena výroby při zavedení organizace výroby 

 TC – celkový výrobní čas  

 TUO – ušetřený čas zavedením organizace výroby 
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Teoretické snížení nákladů při zavedení organizace výroby za měsíc 

 

KčQNNN vVŘVO 19914,4)1225250,12704()(     [4.6] 

 

Kde: 

 NO –  teoretické snížení nákladů při organizace výroby 

 Nv – celková cena výroby 

 NVO – celková cena  výroby při zavedení organizace výroby 

 QV – počet pracovních týdnu v měsíci 

 

 

4.1.3 Zhodnocení varianty rozšíření personálu 

Další možnou variantou jak dosáhnout jisté optimalizace výroby je rozšíření pracovního 

personálu. Výhodou tohoto návrhu je zvýšení objemu produkce a tím i zkrácení dodání 

výrobku zákazníkovi, což může vést ke značné konkurenční výhodě. Jako dalším 

významným kladem této metody je fakt, že při zaměstnání více pracovníků,  se nemusí 

majitel firmy již účastnit výrobního procesu a může se věnovat řízení podniku, plánování 

výroby a provádění kontrol jakosti. V kapitole Rozšíření pracovního personálu bylo pomocí 

odhadů i výpočtů určeno, že nejvýhodnější je zaměstnání dvou pracovníků.  

Naopak nevýhodou této navržené metody jsou finanční náklady spojené s jejím  

zavedením do výrobní produkce. Počáteční náklady jsou tvořené finančními prostředky 

nutnými na zaškolení nových pracovníků a s tím spojeným ušlým ziskem. Výroba dalších 

laminovacích forem, zvýšené množství výrobků neodpovídajících standardu v prvních 

měsících výroby, delší celkové výrobní časy vzniklé nedostatečnými zkušenostmi pracovníků 

s výrobním postupem, mzdy a výdaje na sociální zabezpečení jsou dalšími příklady zvýšení 

nákladů při zavedení této metody do praxe. 
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Vyčíslení nákladů při zavedení této varianty v prvním měsíci 

 mzda pracovníků 2 x 27000 Kč    =   54 000 Kč 

 příspěvek na stravenky 2 x 882 Kč     =    1 764 Kč  

 materiál na výrobu forem  2 x 11500 Kč    =  23 000 Kč 

 ušlý zisk zaškolováním 2 x 22435 Kč   =  44 870 Kč 

 ušlý zisk výrobou forem 4 x 22435 Kč   =  89 740 Kč 

 nákup ochranných pomůcek 2 x 1500 Kč    =    3 000 Kč 

216 374 Kč 

Stanovená nástupní hrubá mzda je 20 000 Kč. Tato částka je odvozena z průměrné 

hrubé mzdy v olomouckém kraji, která činí 21 353 Kč. K této hodnotě je přičteno sociální  

a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem a následně je tato suma vynásobená počtem 

pracovníků. 

Výpočet mzdy jednoho pracovníka 

 

KčSHM

zHMHMSHM

27000)35,020000(20000

%35




    [4.7] 

Kde: 

 SHM – super hrubá mzda 

 HM – hrubá mzda 

Příspěvek na stravenky se majitel rozhodl pořídit svým pracovníkům z důvodu 

nezajištění stravovaní. Cena jedné stravenky byla dohodnuta na 70 Kč, z toho příspěvek 

zaměstnavatele činí 60%. Hodnota celkových nákladů na stravování zaměstnanců je 

stanovena vynásobením ceny stravenky počtem pracovních dnů v kalendářním měsíci 

březnu roku 2012,  což je 22 dnů.  
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Výpočet příspěvku na stravenky 

 

  [4.8] 

 

Kde:   

 CS – proplácená cena stravenky 

 CHS – celková hodnota stravenky 

 PD – počet pracovních dnů 

Materiál na výrobu dvou kusů kompletních forem byl stanoven z celkových nákladů 

výroby předcházejících forem. Tato částka je pouze orientační vzhledem k neustále se 

měnícím cenám materiálu potřebného na výrobu forem. Jedna forma pro výrobu kompletního 

modelu se skládá z deseti různých částí. 

Ušlý zisk při zaškolování byl stanoven průměrnou dobou zaškolení jednoho pracovníka 

což činí asi dva týdny. Vzhledem k tomu, že zaškolení provádí sám majitel, cena ušlého 

zisku byla určena jako cena modelů, které by za toto období byly vyrobeny. 

Finanční ztráty při výrobě forem byly stanoveny obdobným způsobem, s tím rozdílem, že 

výroba dvou kusů kompletních forem modelů, zabere jednomu pracovníkovi asi čtyři týdny.  

Náklady na nákup ochranných pomůcek například latexových rukavic, ochranných  

oděvů a roušek jsou určeny jejich pořizovacími cenami. 

Při zavedení této optimalizace do provozu jsou sice počáteční náklady vyšší než  

u ostatních navržených variant, ale objem výroby je oproti předcházejícím metodám  výrazně 

vyšší. Tyto investované náklady se vícenásobně navrátí již v prvním čtvrtletí od zavedení do 

výroby  a to i při ne zcela stoprocentní  efektivnosti.  

Tato varianta rozšíření personálu byla uskutečněna ve zkušebním provozu, který  trval 

jeden týden. Během této doby byly pomocí objemu práce a celkového času vyčísleny 

snížené náklady na výrobu. Tyto výsledky jsou však zkresleny nedostatečným zaškolením  

a nezkušeností  druhého pracovníka. Z toho důvodu jsou tyto výpočty pouze orientační. Při 

zaškolení pracovníka a získané praxi by se náklady ještě snížily. 

KčCS

PDzCHSCS

176422)7060,0(

%60
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Vyčíslení snížení nákladů při rozšíření pracovního personálu 

 

Současná délka výroby     = 3182 minut 

Délka výroby se 2 pracovníky    = 3182 minut 

Prodejní cena výrobku      = 48 046 Kč (2,25x 22 435 Kč) 

Prodejní marže       = 30% z prodejní ceny 

Náklady na materiál pro 1 pracovníka   = 3000 Kč 

Náklady na materiál pro 2 pracovníky   = 7000 Kč  

Cena výroby + výrobní režie    = 12 704,50 Kč 

Cena výroby + výrobní režie pro 2 pracovníky  =28 585,50Kč (2,25x12 704,50 Kč) 

Počet pracovních týdnů     = 4,4 = 22 výrobních dnů 

Hodina výroby je vyčíslená jako prodejní cena od které jsou odečteny náklady na 

materiál, což je  vyděleno celkovým časem výroby jednoho výrobku v hodinách. 

Cena výroby a výrobní režie pro dva pracovníky je určena ze vztahu k objemu výroby 

stanového v předchozí kapitole „ Rozšíření pracovního personálu“. Hodnota 2,25 představuje 

objem výroby pro dva pracovníky za jeden pracovní týden.  

Současný stav pracovníků: cena výroby + výrobní režie 12 704.50 Kč  3182 minut 

(53,033) hodin. 

hodKč
T

N
N

C

V

HV /556,239
303,53

50,12704
     [4.9] 

 

 

Zaměstnání dvou pracovníků: cena výroby + výrobní režie 25 409 Kč  3182 minut 

(53,033) hodin. 

hodKč
T

N
N

C

V
HV /539

303,53

50,28585

2

2      [4.10] 

 

Kde: 

 NHV – cena hodinové výroby jednoho pracovníka 

 NHV2 – cena hodinové výroby dvou pracovníků 

 Nv – celková cena výroby 

 TC – celkový výrobní čas jednoho pracovníka 

 TC2 – celkový výrobní čas dvou pracovníků 
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Výnos z výroby současného stavu pracovníků za měsíc 

KčNQV VvCU 5590050,127044,4       [4.11] 

 

   Výnos z výroby zaměstnání dvou pracovníků za měsíc 

KčNQV VvCU 50,12577650,285854,422      [4.12] 

Kde: 

 VCU – výnos výroby jednoho pracovníka za jeden měsíc 

 VCU2 – výnos výroby dvou pracovníků za jeden měsíc 

 QV – počet pracovních týdnu v měsíci 

Nv – celková cena výroby 

Nv 2– celková cena výroby pro dva pracovníky 

 

V hodnotě výnosu z výroby dvou pracovníků za měsíc však nejsou zohledněny náklady 

spojené se mzdou pracovníků. To znamená, že od výnosu by se dále odečítaly mzdy obou 

pracovníků a příspěvky na stravenky. Avšak z hodnoty výnosu výroby současného stavu 

pracovníků by se žádné náklady neodečítaly, z důvodu působení pouze majitele ve výrobě.  

 

 

4.1.4 Zhodnocení varianty zavedení nové metody výroby  

Poslední navrhovanou možností je zavedení nové metody výroby. Tato metoda nalezne 

uplatnění pouze při laminování dutých a podélných tvarů, jako jsou části špičky a trupu 

modelu. Pro laminování křídel a výškovek je tato metoda nevhodná a nerealizovatelná. To 

znamená, že bude zavedena pouze v prvním výrobním dnu kdy se tyto části vyrábějí. 

Tato varianta byla průběžně testována a v součastné době dochází k drobným úpravám. 

Při jejím zavedení do výrobního programu firmy by se dosáhlo zkrácení operací výroby trupu 

a špičky asi o 191 minut. Současnou metodou laminování trvá výroba celého trupu i špičky 

jeden pracovní den, což představuje asi 11 hodin. Při použití nové varianty laminování je 

možno zkrátit  výrobní čas na 8 hodin i s veškerými přípravami materiálu, nástrojů, obecně 

nutnými přestávkami a dokonce i technologickými ztrátami z důvodů schnutí barvy. Další 

výhodou této varianty je i zrušení některých činností a technologických přestávek. Například 

je zcela vynecháno opakované separování tkanin ve formách a schnutí první vrstvy 

v horkovzdušné peci. Z toho důvodu také odpadá technologická přestávka způsobená 

schnutím  vrstev tkanin a epoxidu. To má v konečném součtu vliv na zkrácení celkového 

výrobního času prvního dne o 233 minut.  
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Další výhodou této varianty při zavedení do výroby jsou nízké počáteční náklady. 

Jedinou odlišností od stávajícího postupu je uplatnění pístového kompresoru, jehož 

pořizovací cena se pohybuje od 2 000 Kč do 18 000 Kč. Přechod ze staré metody výroby na 

novou zabere jednomu pracovníkovi jeden výrobní den, takže ušlý zisk je minimální 

v porovnání s navrhovanou variantou rozšíření pracovního personálu. Jako tvarovací 

médium při zkušební výrobě je zatím použita klasická duše z jízdního kola.  

Vyčíslení nákladů při zavedení této varianty v prvním měsíci 

 

 nákup pístového kompresoru ATMOS BOBBY 1,1/23  = 5 464 Kč 

 ušlý zisk zavedením metody do výroby    = 2 540,90 Kč 

 Pryžový vak        =    550 Kč 

8 554,90 Kč 

 

Vyčíslení snížení nákladů při zavedení nové metody výroby 

 

Současná délka výroby     = 3182 minut 

Délka výroby při zavedení nové metody výroby  = 2949 minut 

Prodejní cena výrobku      = 22 435 Kč 

Prodejní marže       = 30% z prodejní ceny 

Náklady na materiál      = 3000 Kč  

Cena výroby + výrobní režie    = 12 704,50 Kč 

Počet pracovních týdnů     = 4,4 = 22 výrobních dnů 

Hodina výroby je vyčíslena jako prodejní cena od které jsou odečteny náklady na 

materiál a tato částka je vydělena celkovým časem výroby jednoho výrobku v hodinách. 

 

Současná metoda výroby: cena výroby + výrobní režie 12 704,50 Kč  3182 minut 

(53,033) hodin 

hodKč
T

N
N

C

V

HV /50,239
303,53

50,12704
      [4.13] 

 

Cena výroby + výrobní režie za 1 hodinu  240 Kč 
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Náklady na výrobu zavedením nové metody výroby 

- Ušetřený čas je 233 minut. 

  

                KčN
TT

N HV
UC

VN 11796240
60

2333182

60






      [4.14] 

Kde: 

 NHV – cena hodinové výroby 

 NVN – celková cena výroby novou metodou 

 TC – celkový výrobní čas 

 TUN – ušetřený čas zavedením nové metody 

 

Teoretické snížení nákladů při zavedení nové metody výroby za měsíc 

KčQNNN vVŘVNO 50,39974,4)1179650,12704()(     [4.15] 

 

Kde: 

 NNO –  teoretické snížení nákladů při zavedení nové metody výroby 

 Nv – celková cena výroby 

 NVN – celková cena  výroby při zavedení nové metody výroby 

 QV – počet pracovních týdnu v měsíci 

 

 

4.2 Výběr nejvhodnější varianty  

Všechny navržené varianty optimalizace mají tendenci zkracovat výrobní postup, některé  

však jen o desítky minut jako v případě varianty zlepšení řízení výroby, naopak při zlepšení 

organizace výroby se výrobní doba může zkrátit až o několik hodin. Při rozšíření pracovního 

personálu nebo zavedení nové metody výroby se docílí i vyššího objemu výroby. 

Nejvýhodnější metodou optimalizace by bylo uplatnění všech návrhů dohromady. V takovém 

případě by docházelo ke zdlouhavé implementaci těchto návrhů, finančním ztrátám 

způsobeným zastavením výroby a hlavně  vysokým nákladům na realizaci.  

Právě výše vynaložených nákladů na zavedení metody do firmy byla pro majitele 

nejdůležitější. Po konfrontování vlastníka podniku s navrženými variantami bylo stanoveno 

zavedení nové metody výroby jako nejvýhodnější. Počáteční náklady jsou v přijatelné výši  

a zároveň je docíleno mnohonásobně vyšší efektivnosti výroby se stávajícím počtem 

pracovníků. Tuto variantu lze dále ještě vylepšovat za účelem dosažení zkrácení výrobního 

času a objemu výroby. Pokud bude do provozu zavedeno také řízení výroby a její organizace 

spolu s uplatněním nové metody pracovního postupu, lze náklady a výrobní čas ještě snížit.    
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V dnešní době kdy firma nemá žádné stálé zákazníky a výroba je převážně sezónního 

typu, je najímání a hlavně zaškolování pracovníků nevýhodné. Pokud bude mít majitel 

v budoucnu snahu dosahovat vyšších zisků a lepšího konkurenčního postavení na trhu, 

zřejmě se rozšíření pracovního personálu nevyhne. Pro tuto možnost je však důležité získání 

stálých odběratelů, kteří zajistí odbyt výrobků i mimo sezónu. Tyto odběratele by mohly 

představovat například obchody zabývající se prodejem a distribucí nejrůznějších RC 

modelů, modelářské kluby a zájmové organizace zabývající se touto činností.   
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5. Celkové zhodnocení výsledků práce 

Cílem bakalářské práce byla optimalizace výrobního postupu. Toto téma bylo 

zpracováváno v prostředí malé podnikatelské firmy se specializací na výrobu sportovních  

a hobby větroňů z kompozitních materiálů. Největším nedostatkem firmy je objem výroby, 

která není schopna pokrýt množství objednávek v uspokojivém časovém intervalu. Po 

důkladném seznámení s výrobou a výrobními technologiemi byly sestaveny snímky 

pracovních dnů, které detailně monitorují celý výrobní proces. Zhodnocením a analýzou 

těchto výsledků pracovních listů byly stanoveny možné varianty náprav nevyhovujícího 

současného postupu. Varianty byly navrženy tak, aby se nezabývaly jen odstraněním 

ztrátových časů  ve výrobě, ale aby také zvyšovaly její efektivnost. Všechny tyto navržené 

metody byly však do jisté míry limitovány pořizovacími náklady. V závěru této práce byla 

nakonec vybrána jedna varianta, která nejlépe splňovala zadaná kritéria. 

Jako nejvhodnějším řešením současného stavu bylo zvoleno zavedení nové metody 

výroby. Tato metoda úspěšně prošla předvýrobními zkouškami s vynikajícími výsledky, kdy 

se podařilo čas výroby výrazně zkrátit a zvýšit jak efektivnost, tak kvalitu výroby. Z toho 

důvodu v součastné době probíhají přípravy k jejímu plnému zavedení do výrobního 

procesu.  

Při vypracování této bakalářské práce jsem využil jak teoretických znalostí získaných 

studiem, tak i praktických dovedností. Pro lepší porozumění dané problematiky a pochopení 

celé výroby produktů firmy, jsem se i já stal jedním z pracovníků. Po dobu dvou měsíců jsem 

docházel do podniku a postupně se zaškoloval do jednotlivých operací. Vlastnoručně jsem si 

vyzkoušel jak současnou, tak i novou metodu laminování. Tyto zkušenosti mi napomohly 

podrobněji popsat a pochopit všechny děje ovlivňující průběh vzniku výrobku. Při práci 

v podniku jsem si dále mohl vyzkoušel zavedení některých metod získaných studiem do 

praxe.



 56 

 

Zdroje: 

 

[1] TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s.r.o., 

2000. 412 s. ISBN 80-7169-955-1. 

 

[2] LÍBAL, V. a kol., Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL / ALFA, 1989. 558 s. ISBN 80-

03-00050-5. 

 

[3] PTÁČEK, S. Řízení výrobních procesů. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2004. ISBN 80-248-0617-7. 

 

[4] DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

2006. ISBN 80-248-1017-4. 

 

[5] PERNICE, P. Logistika vymezení a teoretické základy. Praha: Vysoká škola ekonomická 

v Praze, 1995. ISBN 80-7079-820-3. 

 

[6] SCHULTE, CH. Logistika. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1994. 301 s. ISBN 80-85605-

87-2  

 

[7] PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt. Jak psát bakalářskou práci [online]. Ostrava: VŠB-

TUO, FS, 2007, poslední aktualizace 30.6. 2009 [cit. 2009-10-19]. Dostupný z: 

http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Jak%20ps%C3%A1t%20cerven%202009.pdf 

 

[8] NOVÁK, J., LAMPOVÁ, P. Racionalizace výroby. [PDF]. Ostrava, 2007. Učební text.  

VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

 

[9] NOVÁK, J. Řízení výroby. [PDF]. Ostrava, 2007. Učební text. VŠB - Technická univerzita 

Ostrava. 

 

[10] NOVÁK, J. a kol. Organizace a řízení. [PDF]. Ostrava, 2007. Učební text.  

VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

 

[11] State of Art Composite Company, JS Model Czech Republic [online]. 2012 [cit. 2012-04-

06]. Dostupné z: http://www.f3x.cz/index.html 

 

[12] Modelářský web [online]. 2012 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://www.pina.cz/ 

http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Jak%20ps%C3%A1t%20cerven%202009.pdf
http://www.f3x.cz/index.html
http://www.pina.cz/


 57 

 

[13] MONAKO. Modelařina na koleně server pro všechny modeláře [online]. 2011 [cit. 2012-

04-06]. Dostupné z: <i>Modelářský web</i> [online]. 2012 [cit. 2012-04-06]. Dostupné  

z: http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Jak%20ps%C3%A1t%20cerven%202009.pdf 

 

[14] Výrobní procesy laminátu [online]. 2009 [cit. 2012-04-06]. Dostupné  

z: http://www.epotecautomotive.cz/informace/vyrobni-procesy/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.345.vsb.cz/KE%20vyuka/Jak%20ps%C3%A1t%20cerven%202009.pdf
http://www.epotecautomotive.cz/informace/vyrobni-procesy/


 58 

Seznam grafů a obrázků 

 

Obrázky 

 

Obrázek č.1 Sortiment výrobků .................................................................................... 13 

Obrázek č.2 Navržení celého letadla v 3D programu ................................................... 13 

Obrázek č.3 Kopyto výškovky a části trupu .................................................................. 15 

Obrázek č.4 Forma trupu ............................................................................................. 15 

Obrázek č. 5 Příprava forem pro nástřik barvy a stav po nanesení barvy..................... 15 

Obrázek č. 6 Laminování do negativních forem ........................................................... 16 

Obrázek č. 7 Tkaniny  pro výrobu ................................................................................ 17 

Obrázek č. 8 Vytvoření podtlaku na formě výškovky .................................................... 17 

Obrázek č. 9 Lepení výztuh křídla ................................................................................ 18 

Obrázek č. 10 Uzavření forem a stažení svorkami ....................................................... 18 

Obrázek č. 11  Použití ochranných obalů pro expedování ........................................... 20 

Obrázek č. 12 Obsah balení objednávky...................................................................... 20 

Obrázek č.13 Ilustrační graf objednacího množství na základě signálního stavu ......... 33 

Obrázek. č.14 Trubka vyrobená novou metodou laminování........................................ 37 

 

 

Grafy 

 

Graf č.1 Skutečná bilance pracovního času směny ...................................................... 24 

Graf č.2  Celková bilance pracovního času směny ....................................................... 26 

Graf č.3 Jednofaktorová produkční funkce – křivky průměrného a mezního produktu .. 36 

Graf č.4 Původní vyhodnocení celkových ztrát bez rozvržení činností ......................... 15 

Graf č.5 Vyhodnocení celkových ztrát po zavedení rozvržení činností ......................... 15 



 59 

Seznam tabulek 

 
Tabulka č.1 Vyhodnocení pozorovacího listu č.1 ......................................................... 23 

Tabulka č.2 Skutečné využití času provozního listu č.1 ............................................... 24 

Tabulka č.3 Vyhodnocení celého pracovního týdne ..................................................... 25 

Tabulky č.4  Celkové zhodnocení pracovního týdne .................................................... 27 

Tabulka č.5 Jednofaktorová produkt. funkce – objem produkčního faktoru .................. 15 

Tabulka č.6 Návrh optimalizace prvního výrobního dne ............................................... 41 

Tabulka č.7 Návrh optimalizace druhého výrobního dne .............................................. 42 

Tabulka č.8 Zjištění největších ztrát v pozorovacím listu č.4 ........................................ 43 

Tabulka č.9 Původní vyhodnocení pracovního týdne ................................................... 44 

Tabulka č.10 Vyhodnocení pracovního týdne po zavedení optimalizace ..................... 44 

 

 

 



 60 

Seznam příloh 

 

Příloha A Snímek prvního pracovního dne ..................................................................... 1 

Příloha B Vyhodnocení prvního snímku pracovního dne - Skutečná bilance 

pracovního času směny .................................................................................................. 3 

Příloha C Vyhodnocení prvního snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ........................................................................................................... 4 

Příloha D Snímek druhého pracovního dne ................................................................... 5 

Příloha E  Vyhodnocení druhého snímku pracovního dne - Skutečná bilance 

pracovního času směny .................................................................................................. 7 

Příloha F Vyhodnocení druhého snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ........................................................................................................... 8 

Příloha G Snímek třetího pracovního dne ...................................................................... 9 

Příloha H Vyhodnocení třetího snímku pracovního dne - Skutečná bilance 

pracovního času směny ................................................................................................ 11 

Příloha CH Vyhodnocení třetího snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ......................................................................................................... 12 

Příloha I Snímek čtvrtého pracovního dne ................................................................... 13 

Příloha J Vyhodnocení čtvrtého snímku pracovního dne - Skutečná bilance 

pracovního času směny ................................................................................................ 15 

Příloha K Vyhodnocení čtvrtého snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ......................................................................................................... 16 

Příloha L Snímek pátého pracovního dne .................................................................... 17 

Příloha M Vyhodnocení pátého snímku pracovního dne - Skutečná bilance pracovního 

času směny .................................................................................................................. 18 

Příloha N Vyhodnocení pátého snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ......................................................................................................... 19 

Příloha O Celkové vyhodnocení pracovního týdne - Skutečná bilance pracovního času 

směny ........................................................................................................................... 20 

Příloha P Vyhodnocení pátého snímku pracovního dne - Skutečné využití času 

pozorovacího listu ......................................................................................................... 21 

Příloha Q Snímek pracovního dne při použití nové metody laminování ........................ 22 

Příloha R Vyhodnocení snímku pracovního dne při použití nové metody laminování 

 - Skutečná bilance pracovního času směny ................................................................. 24 

Příloha S Vyhodnocení snímku pracovního dne při použití nové metody laminování  

 - Skutečné využití času pozorovacího listu .................................................................. 25 

Příloha T Parametry vyráběného modelu při pozorované výrobě a hotový výrobek ..... 26

 


