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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření informačního systému pro potřeby 

pracovníků oddělení Údržby výrobního podniku. Informační systém bude používán při 

řešení provozních událostí bránících výrobnímu cyklu. Cílem práce je vytvořit informační 

systém, který bude schopen shromažďovat data a zpracovávat informace o vzniklých 

provozních událostech. Ty budou evidovány, zpracovávány a vyhodnocovány pomocí 

relačního databázového nástroje Microsoft Access. 

V úvodu práce je vysvětlen význam informačního systému v podniku. Navazující 

kapitoly se zabývají analýzou současného stavu evidence dat, následným návrhem 

a realizací informačního systému. V závěru je zhodnoceno nasazení systému do provozu. 

Klíčová slova: Access, data, databáze, informace, informační systém, provozní událost 

SUMMARY 

This thesis is focused on the creation of an information collection system for 

purposes of streamlining a maintenance department in an industrial company. This 

information collection system will be used for rectifying production events which have 

a negative impact on production results. The purpose of this thesis is to create a system for 

gathering and processing data which contains key production events. This information will 

be recorded, processed and evaluated using a relational database in Microsoft Access. 

The introduction of this thesis explains the benefits of such an information 

collection system in an industrial company. Subsequent chapters analyse the collected data 

and formulate a proposal for the implementation of a suitable information collection 

system. The conclusion evaluates the implementation of the system and its impact 

on productivity. 

Keywords: Access, data, database, information, information collection system, production 

events 
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WO    Work order       (Pracovní zakázka)  



 

 

 „Informační systém je soubor lidí, technologických prostředků 

a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat 

za účelem tvorby informací pro potřeby uživatelů.“ 
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1 ÚVOD 

V současné době je z hlediska konkurenceschopnosti firem kladen velký důraz 

na spokojenost zákazníka s kvalitním výrobkem či službou za přijatelnou cenu. S tím je 

úzce spjata rychlá dostupnost potřebných relevantních informací. Informace jsou stále více 

rozhodujícím faktorem v úspěšnosti podnikatelských subjektů. 

„Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní 

faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem 

bohatství jsou informace a znalosti.“ 

(P. F. Drucker – americký ekonom, zakladatel moderního managementu) 

Rozvíjející se IT technologie umožňují řešit problematiku dostupnosti potřebných 

informací uchováváním velkého množství dat na harddiscích počítačů (serverových 

discích) s možností jejich zpracování např. databázovými nástroji. Vhodným zpracováním 

lze vytvářet ucelené informační systémy. Ty umožňují data uchovávat, organizovat 

a zpracovat do podoby informací, které uživatel požaduje. 

Data však nestačí evidovat. Pokud by systém, který data uchovává, sloužil jen pro 

jejich evidenci, mělo by to nulovou efektivitu. S daty je potřeba pracovat, analyzovat je 

a na jejich základě vytvářet informace, poznatky a vědomosti, které lze využít 

ke zdokonalení pracovních činností. Systém, který umožňuje s daty pracovat a vytvářet 

z nich informace, nazýváme informační systém. 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření informačního systému pro potřeby 

pracovníků oddělení Údržby průmyslového výrobního podniku. Navazuje zčásti 

na bakalářskou práci (Laštůvka 2011), která se zabývala návrhem evidenčního systému 

pro zmiňované oddělení. Během uplynulých dvou let se evidenční činnost v oddělení 

Údržby výrazně nezměnila. Vyplynuly však nové požadavky na vytvoření funkčního 

informačního systému, což znamená data nejen evidovat, ale také aktivně využívat.  

Na výrobních zařízeních nastávají provozní události, které většinou zapříčiňují 

jejich neprovozuschopnost. Jsou to převážně stavy, kdy vlivem špatné manipulace 

či opotřebení části zařízení dojde k jeho nefunkčnosti a zařízení je plně nebo částečně 

vyřazeno z provozu. Protože jsou výrobní procedury na sobě závislé, má mnoho 

takovýchto situací za následek zastavení kontinuální výroby. Vznikají tak velké finanční 

škody z ušlé výroby, které nelze v nepřetržitém provozu nahradit.  Pro řešení těchto 

nepříznivých stavů je zapotřebí kvalifikované pracovní síly, ale také informací, které 

napomáhají k nápravě. Informace získávají pracovníci oddělení Údržby 

z pracovních zkušeností, z technických dokumentací, dokumentů a dat, které evidují. Aby 

z evidovaných dat vznikla rychle dostupná, potřebná informace, je nutné data nejen 

evidovat, ale také zpracovat a vyhodnocovat. Vyvstala tak potřeba na vytvoření systému, 

který by tyto požadavky naplňoval. 

Cílem diplomové práce je vytvořit funkční informační systém pro oddělení Údržby 

výrobního podniku obsahující data a technické dokumenty, které budou využívány 

především k tvorbě potřebných informací podporujících efektivnější řešení při pracích 

konaných na odstraňování provozních událostí. Vznikne tak systém podporující zvládnutí 
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poruchové situace na technickém zařízení v co nejkratším čase. Další vyhodnocování dat 

by mělo vést k informacím, na jejichž základě se sníží počet těchto nepříznivých stavů. 

Tím dojde ke zkrácení doby nefunkčnosti výrobních zařízení a snížení četností prostojů 

bránících výrobě a zmírní se tak ekonomické ztráty. Nezanedbatelný význam bude mít 

i zvýšení bezpečnosti práce, kterou bude informační systém podporovat evidovanými, již 

vyzkoušenými a v minulosti ověřenými postupy na odstraňování provozních událostí 

zpracovaných ve formě zápisů o příčinách a nápravách těchto událostí či pracovních 

instrukcí zaznamenaných v technických dokumentech.  

Přestože bude informační systém prioritně zaměřen na získávání informací 

pro řešení provozních událostí, bude také zdrojem informací vedoucím pracovníkům 

pro kontrolu, plánování, rozhodování a řídící činnosti. Informace, ke kterým bude mít 

uživatel díky informačnímu systému přístup, budou obsahovat, kromě evidence provozních 

událostí a technických dokumentů i seznam zaměstnanců s jejich certifikací (vzdělání, 

školení, oprávnění, znalosti), kontakty na servisní firmy, seznam používaných náhradních 

dílů a informace o prováděných preventivních údržbách. Vznikne tak ucelený systém 

zdroje informací, který budou využívat všichni zaměstnanci oddělení podle svých 

pracovních potřeb. 

Zdrojový kód databáze bude zabezpečen proti úmyslným i nechtěným změnám 

pomocí hesla. Ochrana informací bude zajištěna přístupovými právy jednotlivých uživatelů 

vyplývajících z jejich pracovního zařazení. 

Informační systém bude řešit nedostatky v současné evidenci a především 

zpracování a využití dat k efektivnějšímu fungování oddělení Údržby v prostředí 

výrobního podniku. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

„Chcete-li se rozhodnout, kam půjdete, musíte nejprve zjistit, kde jste.“ 

(J. M. Hernandez, 2006) 

Úlohou druhé kapitoly DP je především provedení analýzy evidovaných dat 

a technických dokumentů, se kterými přicházejí pracovníci oddělení Údržby do styku, 

popsání způsobu jejich evidence a používání. Důležitou částí je zjištění a upřesnění 

požadavků zadavatele na nový způsob evidence a využití shromažďovaných dat. Poznatky 

vzešlé z analýzy budou výchozím materiálem pro návrh a následnou realizaci 

informačního systému. 

2.1 O společnosti 

Společnost Nemak Czech Republic s. r. o. (dále jen společnost) je jedním 

z 31 závodů mexické firmy Nemak S.A., Monterrey, Mexiko. Tato firma se zabývá 

výrobou hliníkových komponentů pro automobilový průmysl, a to konkrétně hlav a bloků 

motorů. Její výrobky jsou součástí motorů automobilů mnoha světových značek. 

Společnost vznikla v roce 1979 a svou výrobu rozšířila v roce 2003 na evropský kontinent 

vybudováním závodu v České republice v Havrani u Mostu. Dnes již vlastní velkou část 

evropských i světových výrobních závodů, které se zabývají touto technologií (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Výrobní závody firmy Nemak S.A. 
Zdroj: Interní materiál 
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Oddělení Údržba 

Společnost je rozdělena na jednotlivá oddělení podle náplně činností a přidělených 

zodpovědností. Jedním z nich je oddělení Údržba. Prvořadým úkolem oddělení Údržby 

je udržovat plynulý chod výrobních zařízení v nepřetržitém provozu. K této činnosti 

je zapotřebí nejen pracovní síly, ale i důležitých informací a z nich vznikajících znalostí. 

Znalosti se rozdělují na implicitní, ty získávají pracovníci svým vzděláním, školeními 

a zkušenostmi a explicitní a ty je možno formalizovat, evidovat a využívat. Tyto informace 

uchovává oddělení Údržby především ve formě zápisů dat do tabulkového procesor 

Microsoft Excel či ve formě textových popisů zpracovaných textovým editorem Microsoft 

Word. 

Pracovníci Oddělení Údržby zajišťují nepřetržitý výrobní provoz ve čtyřsměnném 

pracovním grafu, a to vždy dva z každé skupiny v jedné směně. Ostatní pracovníci pracují 

na ranních směnách v pracovním týdnu. 

Oddělení Údržby personálně zastávají: 

 vedoucí oddělení, 

 plánovač, 

 2 softwaroví inženýři, 

 předáci elektro a mechanické skupiny, 

 cca 20 pracovníků elektro, mechanické a údržbové skupiny (Obrázek 2). 

Předák 
mechanické 

skupiny

Vedoucí 
oddělení

Plánovač
Softwaroví 

inženýři

Předák
elektro 
skupiny

Pracovníci 
elektro 
skupiny

Pracovníci 
údržbové 
skupiny

Pracovníci 
mechanické 

skupiny

Projektový 
inženýr

 

Obrázek 2: Organizační struktura oddělení Údržby 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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2.2 Evidence 

Evidenční činnost oddělení Údržby spočívá v evidenci a uchovávání dat 

a technických dokumentů. Evidovaná data se vztahují především k příčinám a řešením 

provozních událostí, technické dokumenty popisují pracovní postupy při činnostech 

pracovníků oddělení Údržby a seznamují je s provedenými změnami na spravovaných 

zařízeních. Evidované položky jsou podkladem pracovníkům oddělení Údržby pro jejich 

pracovní činnosti. Využívání evidence jednotlivými pracovníky je popsáno v BP Laštůvka 

2011. Změny v evidenční činnosti oddělení Údržby, které od té doby nastaly, jsou 

podrobněji popsány dále. 

V současné době se evidují: 

 provozní události, 

 preventivní údržby, 

 náhradní díly, 

 pracovní instrukce ve formě jednostránkových technických dokumentů, 

 subjekty zajišťující odborný servis, 

 kontaktní údaje na pracovníky, 

 kvalifikace a dovednosti pracovníků, 

 oddělení podniku, 

 dočasné softwarové a hardwarové změny na zařízeních, 

 návrhy pracovníků na zlepšení technických a technologických procesů, 

 přístupová hesla do jednotlivých technických zařízení. 

Provozní událost 

Provozní událost je neplánovaná situace, při které je narušena plynulost výroby. Je 

zapříčiněna zpravidla poruchovým stavem samotného výrobního zařízení, či pomocných 

provozů, které výrobu podporují. Pokud tento stav vyžaduje korektivní zásah pracovníků 

oddělení Údržby, jsou informace o řešených provozních událostech popsány samotnými 

pracovníky, kteří provedou zápis o události do tabulkového procesoru Microsoft Excel 

(Příloha 1). 

Zápisem je podrobněji popsána především příčina a náprava provozní události 

na udržovaných zařízeních. 

Zapisují se: 

 datum a čas vzniku a ukončení provozní události, 

 stroj, na kterém provozní událost vznikla, 

 podčást stroje, pokud se na ni stroj dělí, 

 jména pracovníků, kteří provozní událost řešili, 

 prostoj ve výrobě (ano/ne), 

 příčina vzniku provozní události, 

 postup nápravy provozní události. 
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Zápisy o provozních událostech budou, kromě informací pro bezprostřední řešení 

nově nastalé, ale v minulosti již známé situace, sloužit k různým analýzám, např. 

pro vhodnost preventivní údržby, pro zjišťování poměru provozních událostí vzhledem 

k  pracovní směně, danému období. 

Požadované rozšíření: 

 provizorní oprava, 

 důležitost. 

Označení nápravy provozní události jako „provizorní oprava“ upozorní předáka 

skupiny na nedořešenou opravu, kterou bude zapotřebí dořešit v nejbližším vhodném 

termínu, nejčastěji o plánovanou údržbu. Označení důležitosti provozní události určí, zda 

je popis příčiny a nápravy vhodný k trvalé evidenci. Pokud bude provozní událost 

označena jako nedůležitá, bude po určitém časovém intervalu z databáze vymazána. 

Preventivní údržba 

Preventivní údržba je plánovaná údržba převážně strojních zařízení zajišťujících 

výrobní proces firmy. Údržba je prováděna pravidelně v předem stanovených rozsazích 

podle typu údržby a naplánovaného harmonogramu četnosti. Jako podklad prováděných 

činností slouží vytištěný Work order (WO), který po provedení předepsaných instrukcí 

provádějící pracovník vyplní. Potvrdí do něj provedené plánované činnosti, doplní 

činnosti, které bylo nutné provést nad rámec plánovaných prací, a vepíše další poznámky 

týkající se stavu spravovaného zařízení. Tento dokument je nadále evidován pouze 

v papírové formě (Příloha 2) a je uložen v archivu oddělení Údržby. Pokud je potřeba 

dohledat Work order z určitého období pro případnou kontrolu provedení prací, či zjištění 

pracovníka, který údržbu prováděl je to poměrně složité. Bylo by vhodné dokument 

evidovat elektronicky s možností jeho dohledání podle data provedení, spravovaného 

zařízení, či pracovníka, který údržbu prováděl. Work ordery jsou vytvářeny plánovačem 

a vyplněné mu jsou vraceny. Plánovač tedy bude mít odpovědnost i za elektronickou 

evidenci. 

Bude evidována: 

 zakázka (číslo Work orderu), 

 druh (perioda četnosti), 

 typ (strojní/elektro), 

 datum vystavení, 

 datum provedení, 

 provedeno. 

Náhradní díl 

Důvodem evidence skladových položek – náhradních dílů oddělením Údržby 

je jejich složité dohledání v systému evidence SAP/R3 oddělení skladu. Dohledání položky 

je časově velmi náročné a mnohdy není uskladněný díl nalezen vůbec, přestože se kdesi ve 

skladu nachází. 
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Jako příklad vyhledání náhradního dílu je uvedena často odebíraná položka 

– indukční snímač. Tento obecný název ve skutečnosti představuje desítky různých, avšak 

funkcí stejných, snímačů. Vyhledání položky v systému SAP je možné pomocí 

evidenčního čísla nebo části textu popisu položky. Zpravidla není evidenční číslo známo, 

takže je snaha dohledat indukční snímač pomocí zadání části textu „ind“ (Obrázek 3). 

Systém vyhledá položky, které obsahují tuto část textu (Příloha 3a). Vyhledaný seznam 

přesto neobsahuje všechny položky „indukční snímač“, protože některé nemají v popisu 

uvedený text „ind“, ale např. „snímač“, „senzor“, atd. I kdyby byl výčet snímačů úplný, 

nelze z evidence zjistit konkrétními parametry, tj. průměr, délka, senzitivita, podle kterých 

je náhradní díl požadován.  

 

 

 

Obrázek 3: Vyhledávání skladové položky v systému SAP/R3 
Zdroj: Interní materiál SAP R/3 

Oddělení Údržby si vytvořilo vlastní seznam, který je z jejich pohledu 

srozumitelnější a při potřebě náhradního dílu je v něm položka lépe dohledatelná 

(Příloha 3b). Vytvoření a editaci položek seznamu mají na starosti předáci pracovních 

skupin, plánovač a projektový inženýr. 

Zapisují se: 

 název dílu, 

 evidenční SAP číslo, 

 pozice ve skladu, 

 příslušnost ke stroji. 

Pro přesnější identifikaci konkrétního náhradního dílu nebo podrobnější specifikaci 

vhodné náhrady je potřeba evidovat u položky i informace o jeho vlastnostech. Proto bude 

tato entita rozšířena o atributy typ, parametr a poznámka. 

Požadované rozšíření: 

 typ, 

 parametr, 

 poznámka.  
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Technický dokument 

Evidovanými dokumenty jsou většinou jednostránkové textové dokumenty, 

popisující postup při pravidelných, avšak technologicky složitějších činnostech 

(Příloha 4a). Dále to jsou popisy různých hardwarových či softwarových změn a úprav 

na spravovaných zařízeních. Pro pracovníky oddělení jsou cenným pomocníkem při jejich 

činnostech. Nedostatkem technických dokumentů je, že jsou vytvářeny několika 

pracovníky a nemají určena pravidla pro jejich tvorbu a archivaci, což se odráží 

v nejednotné struktuře a nepřehledné evidenci dokumentů. Jsou vytvářeny softwarovými 

inženýry, plánovačem a předáky pracovních skupin a zpravidla uloženy do složky 

na síťovém firemním disku. 

Zapisují se: 

 název, 

 popis, 

 autor, 

 datum vyhotovení. 

Z důvodu zmíněných nedostatků je potřeba technickému dokumentu definovat 

jednotnou strukturu (hlavička dokumentu, tělo dokumentu, datum vytvoření, jméno 

zpracovatele, atd.). Aby dokument splňoval požadavky na firemní dokument, musí ještě 

obsahovat další atributy. 

Požadované rozšíření: 

 jméno autora aktualizace, 

 datum aktualizace, 

 jméno zodpovědné osoby, která dokument schválila, 

 datum schválení, 

 v informačním systému bude mít technický dokument vazbu na příslušný stroj. 

Přestože jsou tyto údaje důležité z pohledu splnění pravidel firemního dokumentu, 

nejsou z hlediska IS dále dotazovány a budou tedy pouze součástí dokumentu. 

Externí servis 

Nastávají situace, kdy je zvládnutí provozní události mimo možnosti oddělení 

Údržby. V takovém případě je zapotřebí řešit problém specializovaným servisem, který 

je nutno kontaktovat a objednat. Pro tyto účely slouží seznam externích servisů 

s kontaktními údaji zpracovaný v textovém editoru Microsoft Word (Příloha 5), který je 

však přístupný jen plánovači a v případě potřeby mimo ranní směnu je dohledání kontaktu 

problematické. 

Evidují se: 

 název subjektu, 

 popis činností, 

 email, telefon. 
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O odborném servisu se budou evidovat podrobnější kontaktní údaje i údaje 

o praktických zkušenostech s poskytovanými službami. Jeho evidenci v IS bude udržovat 

plánovač. 

Požadované rozšíření: 

 rozšiřující kontaktní údaje, 

 hotline. 

Zařazení údajů o externím servisu do databáze umožní přístup ke kontaktům všem 

kompetentním osobám. 

Zaměstnanec 

Seznam zaměstnanců slouží k vyhledání kontaktů na dotyčnou osobu (Příloha 6).  

Tyto údaje jsou ze strany všech evidovaných pracovníků dobrovolné a přístupné jen 

nadřízeným pracovníkům oddělení, kteří budou odpovědni i za jejich doplňování 

a aktualizaci. 

Evidují se: 

 jméno a příjmení, 

 telefon, 

 email. 

V novém informačním systému se bude entita „Zaměstnanec“ vztahovat k řešiteli 

provozní události a preventivní údržby, ke změnám a návrhům, které zaměstnanec provedl, 

k evidenci jeho kvalifikace a platnosti všech školení a odborností, které mají omezenou 

dobu platnosti a k uživatelské úrovni. 

Kvalifikace a školení pracovníků 

V rámci oddělení Údržby dochází k činnostem, které smějí provádět jen pracovníci 

s příslušnou kvalifikací. Je proto potřeba znát kvalifikaci jednotlivých pracovníků 

a případně ji obnovovat či rozšiřovat. Typy kvalifikací a oprávnění jednotlivých 

pracovníků eviduje oddělení HR (Příloha 7). 

Pracovníci, kteří mají zodpovědnost za své podřízené, tedy předáci skupin, 

plánovač a vedoucí oddělení sledují kvalifikaci jednotlivých pracovníků ve spolupráci 

s HR oddělením. Na jejich základě společně plánují nová školení. Informace o kvalifikaci 

zaměstnanců jsou pro řídicí pracovníky důležité při plánování a obsazování jednotlivých 

pracovních směn či odborných prací jednotlivými pracovníky. Protože je dotazování 

na tyto informace časté a mnohdy časově zatěžující, eviduje si je oddělení samostatně. 

Je proto vhodné tyto údaje přiřadit v IS k jednotlivým pracovníkům. 

Bude evidován: 

 název, 

 typ, 

 povinnost a platnost.  
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Oddělení 

Evidence oddělení (Příloha 8) slouží pracovníkům Údržby především ke zjištění 

čísla CC, které musejí vyplňovat do výdejky při odebírání náhradních dílů ze skladu. 

Vyplněné CC následně slouží k vyúčtování náhradního dílu příslušnému oddělení. 

V IS bude mít oddělení vazbu na příslušný stroj právě z důvodu zaevidování 

použitého náhradního dílu pod konkrétní oddělení, do kterého daný stroj patří. Evidenci 

oddělení s rozdělením jednotlivých strojů zajišťuje projektový inženýr ve spolupráci 

s pracovníky  ekonomického oddělení. 

Evidují se: 

 název, 

 cost centrum. 

Návrh na zlepšení technických a technologických procesů 

Vedení oddělení Údržby motivuje své pracovníky osobním ohodnocením, které 

se odvíjí také od podání návrhu na zlepšení pracovních procesů s prokazatelnou přidanou 

hodnotou za každý kalendářní měsíc (Příloha 9). Tyto návrhy vytvářejí řadoví pracovníci, 

evidují je zápisem do textového editoru a ukládají do příslušné složky na síťovém disku. 

Ostatní řídící pracovníci je jednou měsíčně posuzují s vedoucím oddělení. 

Evidují se: 

 název, 

 datum podání návrhu, 

 pracovník, který návrh podal. 

Dočasné HW a SW změny na zařízeních 

V papírové podobě se evidují dočasné HW a SW změny na zařízeních, kterými 

se řeší momentální neprovozuschopnost zařízení s tím, že tyto úpravy neohrožují samotná 

zařízení ani obsluhu, a proto mohou být takto provozovány (Příloha 10). Úprava je přesto 

dočasným řešením a je nutno ji opět zrušit a vrátit zařízení do původního stavu. Provádějí 

ji pracovníci, kteří řeší neprovozuschopnost udržovaných strojů, a to řadoví pracovníci, 

předáci, plánovač a softwaroví inženýři. 

Evidují se: 

 datum provedení změny, 

 jméno pracovníka, který změnu provedl, 

 stroj, 

 důvod změny, 

 datum navrácení do původního stavu, 

 jméno pracovníka, který navrátil zařízení do původního stavu. 
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Přístupová hesla 

Hesla slouží převážně k přístupu do obrazovek ovládacích panelů, kde je možno 

měnit technologické parametry strojů a zařízení. Na některých zařízeních je podle úrovně 

uživatele více hesel. Jsou evidována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Z důvodu 

bezpečnosti nejsou uvedena v příloze. Jejich správu zajišťují softwaroví inženýři. 

Evidují se: 

 heslo, 

 uživatel, 

 zařízení. 

Z analýzy požadovaných funkcí IS vyplynula potřeba evidence dalších entit, 

kterými budou Stroj, Podčást stroje, Zařízení a Dokumentace. 

Dokumentace 

Strojní a elektrotechnická dokumentace je neodmyslitelnou součástí technických 

zařízení. Popisuje jejich strukturu a funkčnost. Práce s technickou dokumentací 

je každodenní potřebou pro pracovníky Údržby a přístup k ní bude tedy zakomponován 

i do IS. Nejrychlejší a nejjednodušší práce s dokumentací v provozních podmínkách 

je v listinné podobě. Listinná dokumentace je archivována na dílnách pracovníků, 

v rozvaděčích strojů a v archivu firmy. Dokumentace je však samozřejmě archivována 

i v elektronické podobě na firemním síťovém disku. Tato forma archivace je důležitá 

z důvodu možného poškození, či ztráty papírové dokumentace, či z důvodu snadného 

doplnění případných změn v dokumentaci. Protože jsou však jednotlivé dokumentace 

velmi obsáhlé, nelze je v této podobě zakomponovat přímo do databáze IS. Dokumentace 

bude nadále uložena v elektronické podobě na síťovém firemním disku a v IS na ni bude 

vytvořen hypertextový odkaz. Správu elektronické dokumentace udržuje projektový 

inženýr. 

Stroj 

Z důvodu přiřazení provozní události a dalších položek k danému technickému 

subjektu je nutné tento subjekt evidovat. Nazvěme ho „Stroj“, na kterém tato událost 

vznikla. 

Bude evidován: 

 název. 

Podčást stroje 

Protože je přiřazení provozní události ke stroji většinou velmi obecné, neboť 

strojem jsou v mnoha případech myšleny celé výrobní linky, je potřeba zvýšit rozlišovací 

úroveň přiřazením provozní události k určité části stroje. Nazvěme ji „Podčást stroje“. 

Entity „Stroj“ a „Podčást stroje“ budou do IS zařazovány projektovým inženýrem. 
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Bude evidován: 

 název, 

 typ, 

 výrobce, 

 země výroby, 

 rok výroby, 

 životnost. 

Zařízení 

Zařízením je myšlena část podčásti stroje, která má určitou specifickou funkci. V IS 

je evidováno z důvodu přiřazení přístupového hesla, které je zapotřebí k aktivaci 

ovládacích prvků a funkcí prostřednictvím daného zařízení. Evidenci jednotlivých zařízení 

a přístupových hesel zajišťují softwarový inženýři. 

Bude evidován: 

 název. 

2.3 Požadované funkce 

Požadované funkce IS jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle svého 

funkčního zaměření. 

Zabezpečení 

 Požadavek na ochranu struktury IS prostřednictvím hesla proti úmyslným 

i nechtěným strukturálním změnám. 
 

 Požadavek na zabezpečený přístup k obsahu IS prostřednictvím přístupového 

oprávnění, na jehož základě bude mít uživatel možnost vstoupit do IS a provádět 

jen ty operace, které budou vyplývat z úrovně přihlášení. 

Evidence 

Je požadováno vytvoření jednoduchého uživatelského prostředí pro evidenci dat. 

Stěžejní bude realizace evidence provozních událostí, která má sloužit řadovým 

pracovníkům k zápisům o proběhnutých pracích na udržovaných zařízeních.  

 Požadavek na evidenci provozní události – bude sloužit k archivaci provozních 

událostí řadovými pracovníky. 
 

Bude obsahovat vysvětlující popis příčiny a nápravy provozní události z důvodu: 
 

o obhájení činností spojených s odstraňováním následků; 

o archivace pro případ, že se bude událost v budoucnu opakovat (což je velice 

pravděpodobné); 

o analýz četnosti opakujících se událostí, což by mělo vést k nápravným 

opatřením. 
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V zápise bude možno definovat: 
 

o zda se jednalo o prostoj ve výrobě; 

o důležitost zápisu pro archivaci. V případě, že bude zápis označen jako 

nedůležitý pro archivaci, bude po určité době z databáze odstraněn; 

o provizorní opravu, která bude upozorňovat na potřebu dořešení provozní 

události. 
 

 Požadavek na evidenci dočasných SW a HW změn na zařízeních – bude sloužit 

k editaci, zaevidování či odebrání zápisů o provedených SW nebo HW úprav. 
 

 Požadavek na evidenci dokumentací – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání neplatných odkazů na složky s dokumentací. 
 

 Požadavek na evidenci dokumentů – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání neplatných technických dokumentů. 
 

 Požadavek na evidenci externích servisů – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání subjektů externích servisů. 
 

 Požadavek na evidenci hesel – bude sloužit k editaci, zaevidování či odebrání 

hesla. 
 

 Požadavek na evidenci kvalifikací – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání položky kvalifikace. 
 

 Požadavek na evidenci náhradních dílů – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání položky. Je nutné zpřesnit a doplnit záznamy novými požadovanými 

údaji o náhradních dílech. 
 

 Požadavek na evidenci návrhů na zlepšení – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání popisu návrhu na zlepšení technických a technologických procesů. 
 

 Požadavek na evidenci oddělení – rozdělení podniku podle zaměření činností. 

Bude sloužit k editaci, zaevidování či odebrání technických zařízení do jednotlivých 

oddělení, např. pro evidenci použitých náhradních dílů, které se následně 

vyúčtovávají příslušným oddělením a zaměstnanec oddělení Údržby musí tento údaj 

při odebrání náhradního dílu ze skladu uvést do výdejky. 
 

 Požadavek na evidenci podčásti strojů – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání položky podčást stroje. 
 

 Požadavek na evidenci preventivních údržeb – bude sloužit 

k editaci, zaevidování či odebrání vydaných WO plánovačem údržby s možností 

definovat, zda byla preventivní údržba provedena. Evidence zabezpečí možnost 

zpětné kontroly provádění preventivních údržeb. 
 

 Požadavek na evidenci strojů – bude sloužit k editaci, zaevidování či odebrání 

položky stroj. 
 

 Požadavek na evidenci zaměstnanců – bude sloužit k editaci, zaevidování 

či odebrání položky zaměstnanec a jeho kontaktních údajů. 
 

 Požadavek na evidenci zařízení – bude sloužit k editaci, zaevidování či odebrání 

položky zařízení.  



Martin Laštůvka: IS pro řešení provozních událostí výrobního podniku 

2013   14 

Reporty a analýzy 

 Požadavek na vyhledání provozních událostí vzhledem k: 

o časovému období, 

o důležitosti záznamu, 

o prostoji, 

o řešení provizorní opravou, 

o řešiteli, 

o danému stroji. 
 

 

 Požadavek na vyhledání aktivních dočasných SW a HW změn. 
 

 Požadavek na vyhledání končících kvalifikací pracovníků. 
 

 Požadavek na vyhledání preventivních údržeb dle provedení. 
 

Konstrukce 

 Požadavek na zapracování IS do příjemného uživatelského prostředí 
podněcující uživatele k jeho využívání a rozšiřování. 
 

 Požadavek na sdílení IS oprávněným uživatelům. 
 

 Požadavek na funkčnost IS v prostředí operačního systému Microsoft 

Windows 7. 

2.4 IS pro řízení údržby nabízené na trhu 

Většina podniků disponuje podnikovým informačním systémem, který je kdykoliv 

schopný poskytnout údaje o aktuálních finančních ukazatelích. Pokud však mají být tyto 

ukazatele aktuální a přesné, nevyhnutně potřebují mít k dispozici i aktuální informace 

z oblasti údržby. Předpokladem pro výkonnou a efektivně zabezpečovanou údržbu jsou 

komplexní, aktuální ale i historické údaje o stavu sledovaných objektů a zařízení, 

o prováděných údržbářských zásazích, struktuře nákladů apod. Tyto požadavky 

na komplexní a kvalitní informace v dnešní době zabezpečí pouze moderní informační 

systémy pro údržbu, které se označují jako CMMS nebo také EAM – systémy pro řízení 

údržby. 

Náklady na údržbu patří mezi nejvyšší provozní náklady v organizacích. Mnohokrát 

jsou ještě významnější ztráty vzniklé při náhlých haváriích a poruchách, které mohou mít 

příčinu právě v podcenění nebo přímo v zanedbání údržby. Náklady na údržbu a opravy 

se v průmyslových podnicích pohybují v rozmezí 6 - 10 % ročního obratu firmy. Při 

započtení nákladů na udržování skladového hospodářství a na úroky kapitálu v nich 

vázaném dosahují až 25 %. S postupující technizací a automatizací výrobních procesů 

nutno počítat s dalším nárůstem. Proto si oblast údržby právem zasluhuje pozornost [11], 

[12]. 

Možnostmi, jak řešit požadavek oddělení Údržby na IS, je vytvoření IS vlastními 

prostředky, či zakoupení nebo pronajmutí již hotového produktu. Na trhu jsou desítky 
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profesionálních nástrojů, kterými se dá řešit problematika evidence a vyhodnocování dat 

do formy potřebných informací. Jedná se však o placené aplikace a je tedy nutné zvážit 

využitelnost funkcí daného systému a návratnost investice a zvolit tak vhodnou variantu 

informačního systému pro potřeby konkrétního oddělení Údržby. Pro posouzení vhodného 

řešení je uvedena analýza dostupných softwarových prostředků zabývajících se 

problematikou údržby. 

SAP R/3 

Firma Nemak Czech Republic s. r. o. využívá celopodnikový modulární informační 

systém od firmy SAP – SAP R/3, založený na relačním databázovém principu. Ten 

obsahuje i modul údržby (PM modul), který se však zaměřuje na náklady preventivní 

údržby, neplánované zásahy, hodnotu položek na skladě náhradních dílů, vytíženost strojů, 

provádění a plánování preventivní údržby, ale neřeší podle představ oddělení Údržby 

prostoje na výrobních zařízeních vzniklé poruchovými stavy zařízení. 

PM modul 

SAP R/3 je orientován spíše na personalistiku, sklady, objednávky, účetnictví, 

čemuž odpovídá i stavba PM modulu. 

Základní funkce: 

 řízení operativních zásahů; 

 plánování preventivní údržby; 

 řízení stavu zásob náhradních dílů; 

 napojení na controllingový modul – podrobné sledování nákladů na opravy. 

Obrázek 4 znázorňuje evidenci provozní události v systému SAP R/3. Nevýhodou 

pro uživatele je složité uživatelské ovládání pomocí kódů transakcí, popis položek 

v anglickém jazyce, nepřehlednost zapříčiněná množstvím údajů, které jsou z pohledu 

uživatele nepotřebné a nevyužívané.  

 

Obrázek 4: Evidence poruchy v systému SAP R/3 

Zdroj: Interní materiál SAP/R3 
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Přestože je systém ve firmě nasazen od jejího počátku, tj. již 10. rok, modul údržby 

je využíván jen plánovačem údržby k evidenci preventivní údržby. Snaha o rozšíření 

využitelnosti systému vždy skončila na složitém a nepřehledném ovládání a absenci 

požadovaných funkcí. 

ABRA G3 

ABRA je celopodnikový informační systém pro středně velké společnosti, který 

nabízí modul Servis pro řízení servisní a opravárenské činnosti v libovolném 

podnikatelském oboru. 

Modul Servis 

Základní funkce: 

 připravené instalační sady pro specifické opravárenské obory; 

 elektronická evidence servisních listů, závad, servisních operací a montážních listů; 

 záznam odpracovaného času na zakázce; 

 kontrola výdeje materiálu; 

 funkce servisní dispečink zobrazuje data o klientovi a opravovaném předmětu; 

 přímá fakturace; 

 podrobná evidence zakázky: popis závady, stav předmětu, odhad ceny, požadované 

servisní operace, fotodokumentace; 

 podrobná evidence zakázky; 

 popis závad a servisních operací textově nebo výběrem z předdefinovaných 

položek; 

 montážní listy s volbou subdodavatelské kooperace; 

 evidence odborných pracovních rolí pro přidělování k úkonům dle náročnosti [9]. 

 

Jedná se o placený ERP systém. Nejvhodnějším modulem se jeví modul Servis, 

který je však specificky zaměřený na pozáruční servis a chybějí mu tak některé 

požadované funkce. 

IFS Aplikace 

ERP systém IFS Aplikace je komponentově orientovaný informační systém 

společnosti IFS Czech, s. r. o. Jedním z modulů IS je modul Údržba. 

Modul Údržba se skládá z dalších komponent: 

Plánování 

 obsahuje funkce umožňující grafické znázornění pořadí prací při plánování zdrojů 

a činností; 

 těsné propojení s komponentami IFS týkajícími se lidských zdrojů umožňuje 

automatické porovnání potřeby zaměstnanců se skutečnou dostupností různých 

kvalifikací. 

  



Martin Laštůvka: IS pro řešení provozních událostí výrobního podniku 

2013   17 

Preventivní údržba 

 slouží k naplánování pravidelné preventivní údržby a uspořádání a přípravě všech 

typů úkolů v zařízení. 

Pracovní/servisní objednávka 

 slouží ke správě všech úkolů, které mají vliv na organizaci údržby: vykazování 

chyb, přípravy, plánování a závěrečné vykazování; 

 úplná sledovatelnost prostřednictvím informačních přístupových vrstev umožňuje 

kompletní řízení následného sledování a analýzy. 

Měření zařízení 

 zvyšuje ziskovost a zlepšuje možnosti kontroly využívání zařízení vyžadujícího 

servis. 

Sledování zařízení 

 spravuje všechny fyzické informace o daném pracovišti, včetně strojů, budov, 

systémů, ventilace a dopravních systémů; 

 registruje všechny provozní události; 

 sleduje se dostupnost, výkonnost a kvalitu (OEE); 

 umožňuje určit příčiny výrobních ztrát a graficky znázornit klíčové údaje; 

 vyplňuje prodlevu mezi shromážděním informací ze zařízení v reálném čase 

a přenosem těchto informací vedení podniku za účelem analýzy; 

 lze sledovat aktuální stav zařízení, příčiny přerušení provozu a údaje o vytvořeném 

a zamítnutém množství [10]. 

 

Systém se z obecného popisu jeví jako vhodný. Nejsou u něj však podrobně 

popsány jeho funkce, ovládání a pořizovací náklady. Dotaz na tyto informace přes uvedený 

emailový kontakt nebyl zodpovězen. 

Patriot 

Společnost dataPartner, s. r. o., dodává informační systém Patriot, který nabízí 

moduly zahrnující procesy od nové zakázky přes přípravu, plánování a sledování výroby 

až po expedici hotových výrobků, včetně modulu Řízení údržby pro kompletní péči 

o výrobní prostředky a ostatní majetek. Umožňuje evidenci pracovních postupů, využívá 

znalostní databáze a ve správný čas umožňuje přístup k pracovní dokumentaci. 

Modul Řízení údržby 

Systém řeší kompletní evidenci, plánování a ekonomické vyhodnocení údajů 

souvisejících s údržbou. 

Systém je možné implementovat postupně i podle druhu požadované údržby: 

 údržba preventivní na základě kategorií údržeb a intervalů (bez poruchy); 

 údržba po poruše; 

 diagnostická údržba na základě měření (před poruchou); 

 implementace vyšších metod predikce poruch nebo sledování technického stavu. 
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Kromě prvotního zadávání dat o objektech údržby, je nutné zajistit každodenní 

potřeby zadávání požadavků na údržbu nebo zaznamenat jejich vyřešení. K tomuto účelu 

slouží Terminál údržby. Autorizovaný pracovník zde výběrem pouze několika údajů zadá 

svůj požadavek na odstranění poruchy. Obdobnou formou provede zápis o opravě 

pracovník údržby, kterému stačí vyplnit pouze údaje o počátku odstraňování poruchy 

a trvání servisní činnosti. Pokud je to třeba, může připojit i poznámku k realizaci opravy.  

Údržba po poruše klade důraz především na rychlé odstranění vzniklého omezení 

funkčnosti stroje (poruchy). Cílem je co nejrychleji a nejefektivněji minimalizovat 

finanční, ale i bezpečnostní důsledky poruchy. Pro nahlašování poruch je v systému 

připraveno velké množství způsobů s hardwarovou podporou přímo pro konkrétní potřeby 

provozu. Příkladem je zadávání požadavku na údržbu po poruše prostřednictvím panelu, 

který je instalován v dosahu obsluhy stroje a je součástí systému Sledování výroby. 

Pro každý objekt nebo výrobní celek údržby lze snadno získat rychlý přehled 

o počtu údržeb na jednotlivých zařízeních, klíčové indikátory, ukazatel celkové efektivity 

zařízení, informace o nákladech na jednotlivé zdroje údržby nebo další informace 

požadované zákazníkem. To vše je doplněno o reporty, které poskytují možnost srovnání 

nákladů a efektivity údržby na vybraných objektech. Reporty slouží jako podklad pro 

analytické rozbory při hledání nápravných opatření, rozhodování o efektivitě dalšího 

používání zařízení nebo při plánováni a minimalizaci nákladů na údržbu. Kromě množství 

reportů je v systému modul Analýzy a vyhodnocení, ve kterém lze vytvářet a modifikovat 

vlastní pohledy na data pořízená v procesu údržby [13]. 

Systém Patriot se jeví jako vhodné řešení. Bylo by potřeba získat o systému 

doplňující informace, které však nebyly od výrobce získány. 

QI 

ERP systém QI je komplexní podnikový informační systém od společnosti 

DC Concept a.s., který efektivně pomáhá řešit většinu běžné podnikové činnosti. Je určen 

pro velké, střední, ale i malé firmy.  

Informační systém QI je ojedinělý svou celkovou koncepcí, použitím špičkových 

technologií. Je složen z jednotlivých modulů, což umožňuje jeho vysokou variabilitu. 

Modul Servis & Údržba 

Komplexní přehled o servisní a opravárenské činnosti ve firmě. Vhodný pro každý 

typ firmy. 

Hlavní výhody: 

 přehledně informuje o tom, kdy, kde a kým bylo zařízení opraveno; 

 umožňuje vyhodnotit náklady spojené se servisem technického zařízení; 

 poskytuje okamžitý přehled o stavu zařízení nebo strojů; 

 zabezpečuje pohodlné sledování harmonogramu předepsané a periodické údržby; 

 pomáhá při plánování kapacit, upozorní na plánované/neplánované odstávky strojů; 

 umožňuje smluvně podchytit poskytovaný servis; 

 řeší plánované i ad hoc požadavky na servis. 
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Modul je nabízen ve třech základních variantách. Nejvhodnější varianta „Řešení pro 

soběstačné firmy“ je určena firmám, které poskytují servis na svoje výrobky a zároveň 

servisují svoje stroje a zařízení. 

Základní funkce: 

 sledování plánu předepsané údržby vlastních strojů a zařízení; 

 sledování skutečných nákladů na servis proti plánovaným nákladům; 

 odstávky strojů a zařízení kvůli servisu; 

 rychlé objednávání plánovaného i neplánovaného servisu v rámci organizace; 

 využití vlastních standardizovaných postupů servisu; 

 tvorba interních objednávek přijatých z již existujících objednávek vydaných; 

 automatická tvorba servisních prací na základě předepsané údržby či přijaté faktury; 

 rychlá tvorba seznamu servisovaných zařízení; 

 přehled oprav dle typu, důvodu opravy, zákazníka, spotřebovaného materiálu 

a provedené práce [10]. 

Na poptávku bližších informací nebylo odpovězeno. Systém je velmi obsáhlý 

z globálního pohledu celopodnikového IS, a tudíž je předpokládána vysoká cena vzhledem 

k využití poskytovaných funkcí. 

SG Maintenance   

SGM je původní české řešení vytvářené na základě požadavků údržby s využitím 

profesionálních informačních technologií na zpracování rozsáhlých dat, s vysokým 

uživatelským komfortem a rozsáhlou konfigurovatelností a zákaznického přizpůsobení. 

Jsou použity unikátní nástroje pro práci se stromovou strukturou (Obrázek 5), dotykové 

rozhraní pro běžné údržbáře, vestavěný systém dokumentace DMS a vyspělý reporting 

využívající všechny výpočtové, statistické i grafické prostředky Microsoft Excel. 

 

Obrázek 5: Stromová struktura definující údržbu v jednom místě  
Zdroj: [16] 

http://www.synergit.cz/wp-content/uploads/poutac1.jpg
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Organizování a plánování činnosti údržby: 

 automatizovaně generuje opakované preventivní údržby po vypršení nastavené 

hodnoty standardní periody (frekvence) individuálně pro každou činnost v různých 

jednotkách; 

 dovoluje získat informace o skladové dostupnosti náhradních dílů; 

 preventivní, prediktivní údržba a údržba v poruše tvoří jedinou evidenci řízenou 

definovanými pravidly. 

Řešení definice udržovaného majetku, strojů a zařízení: 

 jádrem definice předmětu údržby je obecná stromová struktura udržovaných 

zařízení s rozpadem do libovolné úrovně a přiřazením činností údržby na jakékoli 

úrovni stromu; 

 subjekty údržby firmy, pracovníky, profese, útvary lze stanovit k činnostem údržby 

jako výchozí pro plánování i vykazování; 

 historie všech zásahů údržby jsou na jednom místě a přístupné on-line i za několik 

let zpátky bez ohledu na jejich rozsah; 

 připojování dokumentace, obrázků, technických výkresů, schémat a pracovních 

postupů k vybraným záznamům. 

Speciální dotykové rozhraní pro řízení a vykazování prací: 

 systém umožňuje běžným údržbářům přímo zjišťovat svůj zásobník práce, 

zahajovat a ukončovat vybrané činnosti údržby pomocí dotykového rozhraní 

na kioscích SGM nebo tabletech; 

 pro identifikaci osob, předmětu údržby i spotřebovaných dílů a materiálu lze využít 

RFID i čárový kód; 

 přímo z kiosku je i přístup k výkresové a technické dokumentaci vestavěného DMS 

systému; 

 v SGM kiosku je možné také zadat hlášení poruchy nebo požadavek údržby 

či vykázat spotřebované díly a materiál [16]. 

Z hlediska funkcí lze tomuto systému vytknout jen jejich nadbytečnost a drahé 

pořizovací náklady. 

PROFYLAX 

Informační systém Profylax je jedním z velmi dobře prezentovaných IS 

na webových stránkách výrobce (Příloha 11). 

Základní funkce: 

 kompletní přehled o položkách údržby; 

 automatické plánování jednotlivých druhů údržby s možností přeplánování; 

 kompletní přehled o provedených údržbách a nákladech na ně; 

 řízení a plánování údržby dle předchozích statistik; 

 tisk plánu, pracovních příkazů. 
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Nadřazené funkce: 

 plánování údržby; 

 rozbory údržby za delší období; 

 organizace znalostí o údržbě. 

 Běžná práce údržby: 

 jednoduché vytváření, tisk a změny pracovních příkazů; 

 snadný zápis do evidence hotové údržby; 

  možnost okamžitých zásahů do obsahu plánované údržby; 

 vylepšení komunikace v okruhu lidí, kterých se údržba týká; 

  jednoduché změny v systému údržby při nových strojích nebo požadavcích; 

  připomínání nejbližších akcí [15]. 

Systém je omezený jen na řízení preventivních a prediktivních údržeb. 

Zhodnocení 

Zdrojem pro analýzu dostupných prostředků pro řešení IS oddělení Údržby byly 

převážně webové stránky výrobců IS pro řízení podniku, které obsahovaly moduly pro 

údržbu či přímo IS pro řízení údržby. Bylo osloveno několik společností nabízejících tyto 

produkty s žádostí o rozšiřující informace nad rámec obecných webových informací 

(Příloha 12). Odpověděli čtyři ze sedmi dotázaných s tím, že podrobnější informace 

poskytnou jen na základě konkrétní žádosti o produkt či přeposlání kopie diplomové práce. 

Ze získaných informací bylo zjištěno, že existují prostředky v podobě systémů pro 

řízení údržby, kterými by mohl být IS pro potřeby oddělení Údržby řešen. Avšak jejich 

hlavním nedostatkem z pohledu požadavků oddělení Údržby je, že neobsahují evidenci 

znalostních podkladů pro řešení provozních událostí, které jsou stěžejní složkou 

připravovaného IS. Jen u jediného systému byla zjištěna pořizovací cena, která však 

překračuje schválené prostředky na vytvoření IS. 

Nejlépe prezentovaný byl IS ABRA, který podrobně popisuje každý svůj produkt 

a jako u jediného z posuzovaných byl uveden veřejný ceník jeho produktů. Nesplňoval 

však některé funkční požadavky. Z dostupných informací se nejvíce přiblížily požadavkům 

systémy Patriot a SG Maintenance. Oba systémy se zabývají především problematikou 

údržby, z čehož vyplývá jejich propracované uživatelské prostředí a vhodné funkce. Přesto 

však nebyly v nabízených variantách všechny požadované funkce. 

Ze zjištěných skutečností vyplynulo jako nejefektivnější řešení vytvoření IS 

vlastními prostředky. Nízké pořizovací náklady spolu s možností vytvoření IS přesně podle 

potřeb oddělení Údržby rozhodlo o realizaci vlastního IS. Možnost pořízení komerčního IS 

bylo zavrhnuto z důvodu vysoké investice do pořízení potřebných HW i SW prostředků, 

nevyužitelnosti poskytovaných funkcí a zároveň postrádání funkcí požadovaných, které 

nedokážeme zajistit ani vlastním profesionálním systémem SAP R/3. Komerční IS jsou 

zaměřeny především na evidenci a provádění preventivní údržby, ale neobsahují evidenci 

korektivních činností na udržovaných zařízeních. Oddělení Údržby požaduje IS zaměřený 

především na údržbu při poruše, tzv. korektivní údržbu. Vytvoření IS vlastními prostředky 

navíc přinese v budoucnu možnost realizace dodatečných úprav na základě vzniklých 

potřeb oddělení Údržby.  
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3 NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

„Aby vznikl funkční systém, musí být i funkční návrh.“ 

Nejdůležitější věcí při návrhu informačního systému postaveného na základě relační 

databáze je konzistence, integrita a přesnost dat v databázi. Správně navržená databáze 

poskytuje přístup k aktuálním a přesným informacím. Pro dosažení požadovaných 

výsledků při práci s databází je správný návrh nezbytný. Navrhneme-li databázi bez 

důkladného uvážení, bude velmi obtížné získat některé druhy údajů a riskujeme, že 

vyhledávání bude vracet nepřesné údaje. Nepřesné údaje jsou pravděpodobně nejhorším 

důsledkem špatného návrhu databáze – mohou ovlivnit nejzákladnější fungování 

společnosti, která je využívá [2], [14]. 

3.1 Databázová aplikace 

Požadavky vyplývající z analýzy současného stavu evidenční činnosti oddělení 

Údržby a nové požadavky na systém evidence dat a technických dokumentů budou řešeny 

vytvořením informačního systému. 

Protože bylo rozhodnuto o vytvoření IS pro potřeby oddělení Údržby vlastními 

prostředky, je potřeba zvolit vhodný nástroj pro jeho realizaci. Takovým nástrojem 

je relační databázová aplikace, která dokáže data nejenom evidovat, ale jejich vzájemným 

propojením také účelně zpracovat a využít. 

Potřebu vytvoření IS uspokojí středně velká databázová aplikace. Na trhu 

se nacházejí desítky relačních databázových aplikací od freewarových, sharewarových 

verzí až po aplikace s placenou licencí. Hlavním měřítkem těchto aplikací jsou kapacita, 

funkce a v neposlední řadě cena, a ta je tvořena nejen pořizovacími náklady, ale i náklady 

na údržbu a správu databáze. Rozhodovalo se proto mezi dostupnými aplikacemi na trhu 

a možností využití již zakoupených aplikací. Vytvoření informačního systému 

je limitováno nízkou pořizovací cenou, a proto bylo po analýze možných řešení 

rozhodnuto o použití relační databázové aplikace Microsoft Access 2010, pro kterou 

hovoří nízká cena, použitelné a dostačující funkce. Tento produkt je součástí softwarového 

vybavení společnosti s platnou licencí. 

Realizací IS vlastními prostředky vznikne prostor pro vytvoření aplikace podle 

požadavků a představ pracovníků oddělení Údržby bez nutnosti nové finanční investice. 

MS Access 2010  

Microsoft Access je relační databázová aplikace společnosti Microsoft dodávaná 

v softwarovém balíku Microsoft Office. Jedná se o relační databázový nástroj pro malé 

a střední databáze s grafickým uživatelským prostředím. 

Systémové požadavky, které jsou uvedeny v tabulce 1, hardwarové a softwarové 

vybavení oddělení Údržby splňuje na všech PC, ze kterých bude aplikace provozována. 

Obecné parametry a funkce aplikace Microsoft Access 2010 jsou pro vytvoření 

IS dostačující.  
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Tabulka 1: Minimální systémové požadavky na sady Microsoft Office 2010 

 32bitové aplikace a sady 64bitové aplikace a sady 

Procesor 500 MHz 500 MHz 

Paměť 256 MB, doporučená 512 MB 256 MB, doporučená 512 MB 

Rozlišení displeje 1024 × 576 pixelů 1024 × 576 pixelů 

Disk 3 GB 3 GB 

Operační systém Windows XP SP3 Windows Vista 64-bit SP1 

Optická mechanika CD nebo DVD CD nebo DVD 

Zdroj: Vlastní zpracování + [14] 

3.2 Funkce IS 

Stěžejní bude využívání informačního systému pro získání potřebných informací při 

řešení neprovozuschopnosti výrobních zařízení, které povedou k rychlejšímu vyřešení 

provozní události na zařízení. Uživatel, v tomto případě „Pracovník“, bude mít k dispozici 

souhrnný přehled informací o spravovaném stroji a vztahujících se komponent. Ostatní 

uživatelé naleznou v IS taktéž informace využitelné pro svou pracovní činnost. 

Zabezpečení 

IS bude zajištěn heslem proti neoprávněnému spuštění. Pro vstup do již otevřeného 

IS bude zapotřebí zadat identifikační číslo, na jehož základě se uživateli přiřadí uživatelská 

úroveň. Tou bude definován funkční přístup do jednotlivých částí IS. Potvrzení 

přihlašovacím heslem umožní uživateli vstup do IS. Přihlašovací heslo si bude moci 

uživatel kdykoliv při vstupu do IS změnit. 

Evidence 

Evidenční činnost bude zajišťována zápisem dat do IS prostřednictvím formulářů, 

které budou uživatelům zodpovědným za doplňování dat uvolněny pro zápis. Uživatelům, 

nemajícím tuto zodpovědnost, budou formuláře podle požadavků uvolněny jen pro čtení 

nebo zakázány. 

Reporty a analýzy 

Dohledávání informací pro reporty a analýzy budou poskytovány řídícím 

pracovníkům pomocí dotazování. Konkrétní dotaz bude předem definován a oprávněný 

uživatel si jej bude moci spustit příslušným ovládacím prvkem. 

Částí podporující reporty a analýzy budou i tiskové sestavy plnící funkci 

přehledného tištěného zobrazení požadovaných informací.  
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Konstrukce 

IS bude vytvořen pomocí relační databázové aplikace, která bude fungovat pod 

operačním systémem Windows 7. Bude umístěn na síťovém firemním disku a sdílen 

oprávněným uživatelům. 

3.3 Datové modely 

„Nejabstraktnější částí celého návrhu databáze je datový model. Je to totiž 

myšlenkový popis daného prostoru problému. Datové modely se vyjadřují pomocí entit, 

atributů, domén a vztahů.“ 

„V této fázi procesu návrhu bychom měli již docela přesně vědět, čeho hodláme 

dosáhnout. Nadefinovali jsme záběr systému, sestavili jsme množinu kritérií návrhu 

a provedli analýzu pracovních procesů. Nyní je tedy na čase začít s vytvářením datového 

modelu. Myšlenkový neboli konceptuální datový model obsahuje popis jednotlivých entit, 

jejich atributů a vztahů mezi nimi“ [7]. 

3.3.1 Konceptuální datový model 

„Na této úrovni se snažíme popsat předmětnou oblast datové základny. V žádném 

případě nebereme v úvahu jakékoli pozdější způsoby implementace. Konceptuální návrh 

určuje, co je obsahem systému. Je tedy implementačně nezávislý na prostředí 

a je výsledkem datové analýzy. Konceptuální datový model představuje realitu pomocí 

objektů a jejich vlastností na logické úrovni a výběr entit a atributů pro popis objektů“ [6]. 

„Vytvoříme si seznam všech dat a informací z podkladových dokumentů, se kterými 

bude databáze pracovat. U každé položky se musíme zamyslet, zda se jedná o objekt nebo 

nějakou skutečnost, která se o objektu zaznamenává. Z objektů se stanou entity 

a ze zaznamenaných skutečností atributy této entity“ [7]. 

Entita vyjadřuje objekt, o kterém chceme v systému uchovávat informace. 

Na základě provedené analýzy vzniklo 16 entit. 

Entity: 

 Dočasná změna           Oddělení 
 

 Dokument             Podčást stroje 
 

 Dokumentace            Řešitel provozní události 
 

 Externí servis            Provozní událost 
 

 Heslo              Stroj 
  

 Kvalifikace            Uživatel 
 

 Náhradní díl            Zaměstnanec 
 

 Návrh na zlepšení          Zařízení 
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Vztah je asociací mezi jednotlivými entitami, je určen tzv. kardinalitou. 

Vztah mezi dvěma entitami může být: 

 1:1 – k jednomu výskytu entity A existuje právě jeden výskyt entity B a naopak 

k jednomu výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity A, tj. 1:1 + 1:1; 
 

 1:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 

výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity A, tj. 1:N + 1:1; 
 

 M:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 

výskytu entity B existuje více výskytů entity A, tj. 1:N + 1:N. 

Určení vztahů mezi jednotlivými entitami (v databázi prezentovanými tabulkami) 

je nutné pro vytvoření prvotní verze diagramu entit vztahů datového modelu, tzv. ERD. 

Proces určování vztahů začneme tím, že ze všech entit vytvoříme matici (Tabulka 2). 

Cílem je nalézt vztah mezi jedním záznamem v některé tabulce a jedním či více záznamy 

z jiné tabulky a naopak. 

Tabulka 2: Matice pro určení vztahů 

MATICE 
VZTAHŮ 
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Dočasná 
změna          1:1     1:1  

Dokument          1:N       

Dokumentace          1:N       

Externí servis          1:N       

Heslo                1:1 

Kvalifikace               1:N  

Náhradní díl          1:N  1:N     

Návrh na 
zlepšení          1:1     1:1  

Oddělení             1:N    

Podčást stroje 1:N 1:N 1:1 1:N   1:N 1:N   1:N 1:N 1:1   1:N 

Preventivní 
údržba          1:1     1:N  

Provozní 
událost       1:N   1:1     1:N  

Stroj         1:1 1:N       

Uživatel               1:N  

Zaměstnanec 1:N     1:N  1:N   1:N 1:N  1:1   

Zařízení     1:N     1:1       

Zdroj: Vlastní zpracování + [2] 
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Vztahy se mohou z pohledu jednotlivých tabulek lišit. Například záznam z tabulky 

„Zaměstnanec“ je k záznamu z tabulky  „Dočasná změna“ ve vztahu 1:N, ale naopak 

záznam z tabulky „Dočasná změna“ k záznamu z tabulky  „Zaměstnanec“ je ve vztahu 1:1. 

Musíme tedy určit, o jaký typ vztahu se mezi tabulkami ve skutečnosti jedná. Pro toto 

určení využijeme výše uvedených vzorců, tzn. v našem příkladu 1:N + 1:1 = 1:N. 

Další příklad vztahu je např. z pohledu záznamu tabulky „Dokument“ k záznamu 

tabulky „Podčást stroje“, který je ve vztahu 1:N a opačně záznam tabulky „Podčást stroje“ 

k záznamu tabulky „Dokument“ je ve stejném vztahu, tj. 1:N. Výsledný vtah mezi 

tabulkami bude tedy 1:N + 1:N = M:N (Obrázek 6). 

DOKUMENT
PODČÁST 

STROJE

M N
se vztahuje

 

Obrázek 6: Vztah typu M:N  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vztahy typu M:N je však třeba vzhledem k funkčnosti databáze rozdělit fiktivní 

entitou na vtah 1:N a N:1 (Obrázek 7). 

DOKUMENT

je

N1 1DOKUMENT 
PODČÁSTI 

STROJE

PODČÁST 
STROJE

N

se vztahuje

 

Obrázek 7: Rozdělení vztahu typu M:N fiktivní entitou 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vztah typu 1:1, tj. 1:1 + 1:1 se v tomto návrhu mezi tabulkami IS nevyskytuje [2]. 

Entitně relační diagram graficky znázorňuje entity systému a jejich vzájemné 

vztahy. Na základě vytvořených vztahů je možné realizovat prvotní ERD navrhovaného IS 

(Obrázek 8). 

Vazbami typu M:N není možné realizovat funkční databázi. Nebylo by možné 

jednoznačně přiřadit záznam z tabulky s kardinalitou M záznamu tabulky s kardinalitou N. 

Je tedy nutné vztahy typu M:N upravit tzv. fiktivní entitou a teprve po jejich rozdělení 

vytvořit konečný ERD (Obrázek 9), podle kterého bude možné vytvořit funkční databázi. 

Rozdělením vztahů M:N vzniklo 7  fiktivních entit: 

 Dokument podčásti stroje        Náhradní díl provozní události 
 

 Externí servis podčásti stroje       Řešitel preventivní údržby 
 

 Kvalifikace zaměstnance        Řešitel provozní události 
 

 Náhradní díl podčásti stroje   
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Obrázek 8: ERD před rozdělením kardinalit M:N 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 9: ERD po rozdělení kardinalit M:N 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.2 Relační datový model 

Relační datový model je nástrojem technologické úrovně. Vychází z konceptuálního 

modelu. Popisuje systém v dané terminologii technologického prostředí. Určuje, jak bude 

obsah systému v dané technologii realizován. 

„Termín relace se často plete, protože termín jedna relace je správně vyhrazen 

jedné databázové tabulce. Ovšem v konceptuálním modelování je naopak relace vnímána 

jako vztah, tedy vazba mezi tabulkami. Zavádíme zde pomocný aparát nazvaný schéma 

relace“. 

„Relační datový model se skládá ze schémat relací a deklarace integritních omezení 

jako jsou existence primárního klíče a zajištění referenční integrity“ (Obrázek 11) [6]. 

Relační schéma 

„Schéma relace říká, jaký je název relace, kolik má sloupců a jaké jsou jejich názvy 

a domény (doména určuje přípustné hodnoty v daném sloupci). V databázích je pak 

schématem relace definice struktury tabulky“ [6]. 

Parcialita určuje povinnost vztahu a je vlastností, která se vyznačuje v relačním 

schéma. Po nadefinování a upravení typů vztahů mezi veškerými dvojicemi entit musíme 

dále zvážit, jestli je pro některého z účastníků, případně pro oba, tento vztah volitelný. 

Příklad jednostranně parciálního vztahu je obrázku 10. Oddělení nemusí vlastnit žádný 

stroj, vztah je nepovinný a na obrázku je vyznačen prázdnou šipkou. Avšak stroj musí 

patřit do konkrétního oddělení, vztah je povinný a je na obrázku vyznačen plnou šipkou. 

Referenční integrita je omezení, které popisuje vztahy mezi daty ve dvou 

relacích. Takové dvě relace se nazývají master - detail nebo česky obvykle hlavní 

– závislá. Atribut, kterého se referenční integrita týká v závislé relaci, se nazývá cizí klíč. 

Např.: „ID Oddělení“ z relace „Oddělení“ je primární klíč, ale objevuje se i v relaci „Stroj“ 

jako položka „ID Oddělení“, v tomto případě jako cizí klíč (Obrázek 10) [6]. 

 

Obrázek 10: Část relačního datového modelu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V relačním schématu jsou kromě referenční integrity a parciality také: 

 obecné vlastnosti (jméno pole, popisek), 

 fyzické vlastnosti (datový typ, délka, formát), 

 logické vlastnosti (typ klíče, jedinečnost, podpora null, vyžadovaná hodnota) polí. 
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Obrázek 11: Relační datový model 
 

Zdroj: Vlastní zpracování
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3.4 Technický Dokument 

Jelikož z analýzy vyplynulo, že technický dokument je důležitým nástrojem 

pracovníků při řešení provozních událostí, je vhodné jeho začlenění do databáze. Je 

potřeba mu však předem definovat strukturu a pravidla jeho tvorby. 

Technický Dokument byl upraven do podoby splňující požadavky na firemní 

dokument. Byla navrhnuta struktura nového formátu technického dokumentu (Příloha 4). 

Dokument je možno vložit do databáze jako: 

 hypertextový odkaz, 

 OLE objekt, 

 příloha. 

Použití hypertextového odkazu či OLE objektu s propojením by však znamenalo 

archivovat dokumenty mimo databázi. Jelikož zatím není jednoznačné, jak bude databáze 

archivována, je vhodnější uložit dokumenty přímo do databáze. Dalším faktorem 

je zajištění dokumentu proti jeho neúmyslné změně, což je ošetřeno otevřením dokumentu 

v režimu čtení. Takto zajištěný dokument je však problematické uložit do databáze jako 

datový formát hypertextový odkaz či OLE soubor s propojením. Zůstává tedy možnost 

vložení dokumentu do databáze jako OLE objekt bez propojení nebo jako příloha. Použití 

datového typu příloha je z pohledu zaplňování databáze efektivnější variantou, neboť 

se velikost databáze zvětší jen o velikost dokumentu, kdežto u datového typu OLE bez 

propojení došlo k dvojnásobnému zvětšení (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Změna velikosti databáze v závislosti na datovém typu dokumentu 

                                                                                     Velikost [kB] 

Původní velikost databáze 4 292 

Velikost vkládaného dokumentu 2 709 

Datový typ Velikost DB [kB] 

Hypertextový odkaz           dokument mimo DB 4 308 

OLE objekt s propojením   dokument mimo DB 6 598 

OLE objekt bez propojení  dokument součástí DB 12 091 

Příloha                               dokument součástí DB 7 024 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do databáze byl technický dokument vložen jako příloha s oprávněním pouze pro 

čtení. Pro uživatele, který bude mít oprávnění k editaci a bude znát přístupové heslo 

do dokumentu je umožněna i editace dokumentu.  
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4 REALIZACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

„Systém je navržen k tomu, aby dělal něco, ne všechno.“ 

(Robert Hall, výzkumný pracovník Severoamerického letectva) 

Tato kapitola popisuje vlastní realizaci a funkčnost informačního systému oddělení 

Údržby společnosti Nemak Czech Republic s. r. o., který byl navržen pomocí relačního 

databázového nástroje Microsoft Access 2010. 

4.1 Datová struktura 

Prvním krokem při realizaci IS bylo vytvoření tabulek. Na základě relačního 

datového modelu byly do polí tabulek zapsány atributy a definovány jejich vlastnosti. 

Tvorba tabulky „Zaměstnanec“ v návrhovém zobrazení s obecnými vlastnostmi entity 

„Osobní číslo“ je na obrázku 12.  

 

Obrázek 12: Návrhové zobrazení tabulky “Zaměstnanec“ 

Zdroj: Microsoft Access 

V záložce „Vyhledávání“ byly u některých entit vytvořeny dotazy pro zobrazování 

seznamu vkládaných položek formou zobrazení seznamu. Bylo tím zajištěno rychlejší 

vložení korektního záznamu.  

Příklad dotazu pro vytvoření seznamu  položek „ID Uživatel“: 

SELECT tab_Uzivatel.ID_Uzivatel, tab_Uzivatel.Nazev FROM tab_Uzivatel ORDER BY tab_Uzivatel.Nazev; 
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Dotaz vybere atribut „ID_Uživatel“ a „Název“ z tabulky „Uživatel“ a seřadí jejich 

položky vzestupně podle atributu „Název“. Nastavením šířky sloupce s „ID_Uživatel“ 

na 0 cm se docílilo toho, že se položky „ID_Uživatel“ nebudou zobrazovat a v seznamu tak 

budou zobrazeny jen položky atributu „Název“ uživatele. Při vkládání položky 

z „ID_Uživatel do záznamu tabulky „Zaměstnanec“ stačí vybrat položku ze seznamu 

a potvrdit její vložení (Obrázek 13).  

 

Obrázek 13: Vkládání ID Uživatel do záznamu tabulky pomocí seznamu položek 

Zdroj: Microsoft Access 

Dalším krokem bylo vytvoření datové struktury. Bylo potřeba nadefinovat vazby 

(relace) mezi jednotlivými tabulkami se zajištěním hlídání referenční integrity tak, aby 

došlo k propojení záznamů podle nadefinovaných klíčů (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Vytvoření relace mezi tabulkami „Uživatel“ a „Zaměstnanec“ 

Zdroj: Microsoft Access 
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Propojením všech tabulek podle ÚRDM vznikla datová struktura IS (Obrázek 15), 

čímž bylo dosaženo možnosti pracovat s vloženými daty.  

 

 

Obrázek 15: Vztahy mezi tabulkami v MS Access 

Zdroj: Microsoft Access 
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4.2 Zabezpečení 

Aktuální verze databáze je uložena ve sdílené složce na síťovém disku firemního 

serveru. Tím je zajištěna jednak ochrana dat i samotné databáze a jednak možnost 

souběžného používání IS více uživateli. 

Data na firemním serveru jsou duplikována na záložní server mimo prostory firmy 

a denně automaticky zálohována. Takto je zabezpečena jejich ochrana proti ztrátě. 

Připojení více uživatelů současně zajišťuje uložení souboru s databází do sdílené složky. 

Uživatel přistupuje k databázi přes aplikaci Microsoft Access, kterou má nainstalovanou 

na svém PC. Ti, kteří mají přístup do sdílené složky, tak mohou používat databázi 

souběžně. 

Protože databáze obsahuje důležité a chráněné informace, je zašifrována a její 

otevření je podmíněno zadáním přístupového hesla. Tato funkce je standardně zajištěna 

v nabídce „Soubor“ aplikace Microsoft Access 2010. Po otevření databáze je potřeba 

nastavit uživateli přístup jen na funkce, které využívá k výkonu své profese. To je zajištěno 

přiřazením uživatelské úrovně pracovní pozici daného uživatele (Tabulka 4). 

Tabulka 4: Přiřazení uživatelské úrovně pracovní pozici. 

 

Uživatelská úroveň 

Pracovník Předák Plánovač 
Projektový 

inženýr 
Softwarový 

inženýr 
Vedoucí 

Pracovní pozice 

Mechanik 

 

Elektronik 

 

Údržbář 

Předák 
elektro 
skupiny 

 

Předák 
mechanické 

skupiny 

Plánovač 
Projektový 

inženýr 
Softwarový 

inženýr 
Vedoucí 
oddělení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Omezení, která vyplývají z jednotlivých uživatelských úrovní, jsou podrobněji 

popsány v kap. Přihlášení. 

Z důvodu zabezpečení databáze proti strukturálním změnám bude databáze před 

uvedením do provozu převedena na typ souboru s příponou ACCDE. Jedná se o příponu 

souborů pro databáze aplikace Access 2010, které jsou kompilovány do uzamčené verze 

původního souboru ACCDB nebo jeho verze jen pro spuštění. Jestliže soubor ACCDB 

obsahuje nějaký kód VBA, bude soubor ACCDE obsahovat pouze kompilovaný kód. 

V důsledku toho nemůže uživatel kód VBA zobrazit ani upravit. Kromě toho nemohou 

uživatelé, kteří pracují se soubory ACCDE, provádět změny návrhu formulářů ani sestav 

[14].  
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4.3 Spuštění 

Po spuštění IS se zobrazí pouze pracovní plocha s přihlašovací obrazovkou bez 

navigačního okna, čímž je zajištěno, že se uživatel dostane prvotně jen k přihlášení do IS. 

Tato funkcionalita je vytvořena akcemi v makru „Autoexec“. (Obrázek 16), které 

se provedou automaticky po spuštění IS.  

 

Obrázek 16: Makro funkce Autoexec 

Zdroj: Microsoft Access 

Makro „Autoexec“ je makro, které aplikace Microsoft Access provádí při spuštění 

vždy jako první před jinými makry či programovými kódy VBA. Do tohoto makra 

je vložen příkaz „SkrýtOkno“, který skryje navigační okno. Tím je zajištěno 

znepřístupnění strukturálních prvků databáze uživateli. Další příkaz, který makro obsahuje 

je „OtevřítFormulář“ definující formulář „Přihlášení“, který se uživateli zobrazí jako 

výchozí okno. 

Makro „Autoexec“ je jediným makrem použitým v IS. Ostatní úpravy a funkce jsou 

řešeny programovými kódy VBA. 

4.4 Přihlášení a odhlášení uživatele 

Přihlášení uživatele do IS probíhá přes automaticky otevřený formulář „Přihlášení“. 

Uživateli se zobrazí přihlašovací obrazovka (Obrázek 18) s textovými poli „Osobní číslo“ 

a „Heslo“, do kterých je nutné přihlašovací údaje vyplnit, aby bylo možné vstoupit do IS. 

Po vyplnění osobního čísla se zobrazí pro kontrolu jméno příslušného uživatele. Toto 

jméno je pro informaci o přihlášeném uživateli i na dalších formulářích. Pokud nedojde 

ke správnému vyplnění přihlašovacích údajů, upozorní systém uživatele textovou zprávou 

o chybných údajích (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Zprávy o chybném zadání přihlašovacích údajů 

Zdroj: Microsoft Access 
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Obrázek 18: Přihlašovací obrazovka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Bude-li si chtít uživatel změnit své přihlašovací heslo, bude tak moci učinit 

aktivováním tlačítka „Změna hesla“. Po jeho aktivování se zobrazí další dvě textová pole 

„Nové heslo“ a „Kontrola nového hesla“ pro zadání a kontrolu nově zadaného hesla. Tato 

možnost bude uživateli doporučena již při prvním přihlášení do systému, neboť výchozí 

přihlašovací heslo je implicitně nastaveno jako osobní číslo. Při nesouladu nového hesla 

s kontrolou nového hesla upozorní IS uživatele textovou zprávou obdobně jako při zadání 

nesprávných uživatelských údajů (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Zpráva o chybném zadání nového hesla 

Zdroj: Microsoft Access 

Kontrola přihlašovacích údajů, změna hesla a funkčnost přihlášení je zajištěna 

programovým kódem „PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE" (Obrázek 20). 
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Obrázek 20: Programový kód „Přihlášení uživatele“ 
Zdroj: Vlastní zpracování 



Martin Laštůvka: IS pro řešení provozních událostí výrobního podniku 

2013  39 

Tlačítkem „Potvrzení“ dojde ke kontrole totožnosti údajů z příslušné tabulky, kde 

jsou tyto údaje uloženy. Pokud se budou shodovat, přihlašovací obrazovka se zavře 

a uživateli se otevře úvodní obrazovka IS s volbou výběru dotazování, evidenčních 

formulářů či tiskových sestav (Obrázek 21). 

 

Obrázek 21: Úvodní obrazovka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 22: Programový kód „Odhlášení uživatele“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z formuláře úvodní obrazovky a z jakéhokoliv následujícího formuláře či tiskové 

sestavy se může uživatel odhlásit odhlašovacím tlačítkem. Tuto funkci zajišťuje 

programový kód „ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE“ (Obrázek 22), který je umístěn v hlavním 

modulu, aby jej bylo možné volat z programových modulů ostatních formulářů a zajistit 

tak tuto funkcionalitu i z nich. Programový kód zajistí aktivací odhlašovacího tlačítka 

zavření všech aktivních formulářů a otevření přihlašovací obrazovky, ze které se může 

přihlásit nový uživatel. Stejným způsobem je řešeno zavření všech tiskových sestav. 

4.5 Evidenční činnost 

Evidenční činnost je v IS důležitou oblastí. Data uložená v databázi jsou podkladem 

ke vzniku cenných informací. Pokud by ovšem nedocházelo k doplňování a aktualizaci 

stávajících dat, ztrácely by informace postupem času hodnotu.  

 

Obrázek 23: Obrazovka výběru evidenčních formulářů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Evidence a editace dat databáze je zajištěna přes formuláře. Na obrázku 23 

je obrazovka „Evidence“ pro výběr evidenčních formulářů uživatelskou úrovní 

„Pracovník“. Na obrazovce jsou rozmístěna tlačítka pro otevírání jednotlivých formulářů. 

Tlačítka jsou uspořádána do 4 sloupců, podle důležitosti a předpokládané četnosti 

používání jednotlivých formulářů. Tlačítka formulářů, která jsou uživateli přístupná, mají 

zvýrazněný popis a při najetí kurzorem se změní jejich zbarvení. Stiskem tlačítka dojde 

k otevření příslušného formuláře. Tlačítka formulářů, které jsou uživateli nepřístupná, mají 

potlačené zvýraznění a jsou pro uživatele neaktivní.  
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4.5.1 Formuláře 

Formuláře jsou efektivním nástrojem pro práci s daty v tabulkách a celé databázi. 

Jsou to databázové objekty, pomocí kterých se zobrazují, zadávají, mění nebo odstraňují 

data z tabulek či dotazů. Formuláře mohou zobrazovat také jen část jedné nebo více 

tabulek a usnadnit tak uživateli orientaci při práci s databází. Na formulář se mohou přidat 

tlačítka pro další funkce nebo vložit obrázky a další grafické objekty a vytvořit tak 

databázové prostředí uživatelsky co nejpříjemnější.[4].  

Formuláře IS slouží všem uživatelům k prohlížení dat. Data je však také nutné 

do IS doplňovat. Proto je pracovníkům odpovědným za doplňování konkrétních dat 

uživatelskou úrovní zajištěna i možnost editace. Naopak uživatelé mající přístup 

do formuláře jen pro čtení jsou o tomto informováni vloženým návěštím „Jen pro čtení“ 

do záhlaví formuláře (Obrázek 24). Uživatelům, kterým je formulář nepřístupný není 

umožněno aktivovat otevírací tlačítko formuláře a formulář otevřít. 

 

Obrázek 24: Návěští „Jen pro čtení“ a ovládací tlačítka pro výstup z formuláře 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Realizace informování uživatele o otevření formuláře jen pro čtení byla provedena 

v programovém kódu otevření formuláře. Pomocí řetězce string „Jen pro čtení“, který byl 

vložen do vlastnosti OpenArgs v příkazovém řádku pro otevření formuláře bylo možno 

tuto vlastnost přiřadit návěští „lblInfo“ a zobrazit uživateli v záhlaví formuláře. Návěští 

je realizováno na formuláři v záhlaví vložením popisku „lblInfo“. Řádek programového 

kódu pro otevření formuláře „Dočasná změna“ pro uživatele „Projektový inženýr“, který 

má tento formulář uvolněn jen pro čtení a je touto vlastností řešen je na obrázku 25. 

 

Obrázek 25: Argument „OpenArgs“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uživatelské přístupy do formulářů, realizované na základě požadavků vzešlých 

z analýzy, jsou vyznačeny v tabulce 5. Uživatelské přístupy jsou dále v práci uváděny i pro 

přístupy k dotazům a tiskovým sestavám, a protože uživatel a zároveň správce IS 

„Administrátor“ má neomezená přístupová práva, není v tabulkách uživatelských přístupů 

uváděn.  
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Tabulka 5: Uživatelský přístup do evidenčních formulářů 

 Pracovník Předák Plánovač 
Projektový 

inženýr 
Softwarový 

inženýr 
Vedoucí 

Dočasná změna E E E R E R 

Dokument R E E R E R 

Dokumentace R R R E R R 

Externí servis R R E R R R 

Heslo R R R R E R 

Kvalifikace D E E D D E 

Náhradní díl R E E E R R 

Návrh na zlepšení E R R R R R 

Oddělení R R R E R R 

Podčást stroje R R R E R R 

Preventivní údržba R R E R R R 

Provozní událost E R R R R R 

Stroj R R R E R R 

Uživatel D D D D D D 

Zaměstnanec D E E D D E 

Zařízení R R R R E R 

Disabled – zakázaný přístup 

Read only – jen pro čtení 

Edit – pro editaci 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Uživatelská úroveň je řešena přiřazením k pracovní pozici zaměstnance 

(Tabulka 4). V databázi je uživatelská úroveň definována v tabulce „Uživatel“, která 

je propojena s tabulkou „Zaměstnanec“. V této tabulce jsou jako entity záznamu „Heslo“ 

a fiktivní klíč „ID Uživatel“. Při přihlašování uživatele dojde na základě vyplnění osobního 

čísla, což je primární klíč tabulky „Zaměstnanec“ ke kontrole hesla a přiřazení uživatelské 

úrovně pomocí fiktivního klíče „ID Uživatel“. 

Na základě uživatelské úrovně jsou formuláře uživateli: 

 zakázány, 

 povoleny jen pro čtení, 

 povoleny pro editaci. 
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Zákaz nebo povolení formuláře pro uživatele je řešen souhrnem formulářů do case 

zásobníku příslušné uživatelské úrovně, ve kterém je definováno, zda je konkrétní formulář 

uživateli povolen či nepovolen. Příklad takového zásobníku pro uživatele „Projektový 

inženýr“ je na obrázku 26. 

 

Obrázek 26: Case zásobník – povolení formulářů pro uživatele Projektový inženýr 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud je příslušný formulář povolen, je v dalším programovém kódu pro příslušný 

formulář definováno, kterým uživatelům je formulář otevřen jen pro čtení a kterým i pro 

editaci. 

 

Obrázek 27: Režim otevření formuláře „Dokument“ příslušnému uživateli 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na obrázku 27 je programový kód pro otevření formuláře „Dokument“, který má 

Projektový inženýr povolen, společně s Pracovníkem a Vedoucím, jen pro čtení. Ostatní 

uživatelé, kteří mají formulář „Dokument“ v case zásobníku povolení formulářů povolen, 

tzn. Předák, Plánovač a Softwarový inženýr, ho otevřou v režimu editace. 

4.5.2 Popis formulářů 

Protože funkce a tvorba formulářů je prakticky totožná, jsou v tomto oddíle 

uvedeny jen vzorové příklady pro nejpoužívanější formuláře. 

Provozní událost je stěžejním, nejvíce používaným formulářem celého IS 

(Obrázek 28). Jsou do něj pravidelně průběžně zapisovány jednotlivé provozní události, 

které byly řešeny pracovníky oddělení. Těchto záznamů je denně cca 30, z toho zhruba 

10 % jsou záznamy, které je vhodné evidovat trvale z důvodu cenných informací o příčině, 

průběhu a řešení provozní události. Takovýto záznam je označen jako „důležitý“ pomocí 

přepínacího tlačítka s datovým typem ano/ne. Pokud uživatel označí důležitost na „ano“, 

označí tím vhodnost jeho trvalé evidence. Ostatní záznamy, které budou mít tento parametr 

nastaven na „ne“, budou po určitém období z databáze smazány jako nepotřebné.  

 

Obrázek 28: Formulář Provozní událost s podformulářem Náhradní díl PU 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stejným způsobem jako položka „Důležitost“ jsou řešeny položky „Prostoj“ 

a „Provizorní oprava“. Označením „Prostoje“ na „ano“ je označena provozní událost, která 

měla za následek přerušení plánované výroby. Tento údaj je důležitý z důvodu evidence 
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a analýz prostojů ve výrobě zapříčiněných neplánovanou neprovozuschopností výrobních 

a podpůrných zařízení.  

„Celková délka“ prostoje je vypočítána jako rozdíl konečného a počátečního času 

dané provozní události.  Aby se s tímto údajem dalo co nejjednodušeji pracovat, je jeho 

délka evidována v minutách. 

Záznamy označené jako „Provizorní oprava“ označují řešení provozní události 

provizorním řešením, které je potřeba uvést do původního stavu. Takto označené zápisy 

budou selektovány jednoduchým dotazem a budou k dispozici předákům skupin 

a plánovači v přehledném zobrazení. 

Záznam do formuláře „Provozní událost“ provádí jen uživatel „Pracovník“. Prvním 

polem záznamu je „Datum nahlášení“. Jeho zadání je možné ručním zápisem, nebo 

potvrzením nabídky výběru data či možnosti „Dnes“. Protože je „Datum odstranění“ 

v drtivé většině případů shodné s „Datem nahlášení“ je při opuštění pole „Datum 

nahlášení“ pomocí procedury „LostFocus“ vyvoláno překopírování hodnoty pole „Datum 

nahlášení“ do pole „Datum ukončení“, což zjednoduší uživateli zápis záznamu. 

Dalšími vyplňovanými údaji jsou „Čas nahlášení“ a Čas odstranění“. Po jejich 

vyplnění dojde k výpočtu rozdílu časů a vyplnění jeho hodnoty do pole „Celkový čas“. 

Jeho hodnota slouží při obhajobě činnosti na Provozní události či tvorbě analýz 

neprovozuschopnosti strojů. Tato funkce je vytvořena programovým kódem „Výpočet 

časového rozdílu“ (Obrázek 29). 

 

Obrázek 29: Programový kód „Výpočet časového rozdílu“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podčást stroje je nejsložitějším formulářem z pohledu množství prezentovaných 

informací (Obrázek 30). Při řešení provozní události na konkrétním stroji a jeho podčásti 

vzniká často požadavek na informaci, která je s danou podčástí stroje spjata, ale vychází 

z dat jiných tabulek. Všechna požadovaná data není možné na jednom formuláři najednou 

přehledně zobrazit, přesto je vhodné je na tomto formuláři uživateli poskytnout. Vhodným 

řešením bylo vytvořit samostatné karty a na ně umístit podformuláře vztahujících 

se tabulek. Po otevření formuláře „Podčást stroje“ potom stačí vybrat konkrétní položku 

podčásti stroje a přepínáním jednotlivých karet získá uživatel komplexní informace o dané 

podčásti stroje. Na obrázku 30 je příklad zobrazení externího servisu pro podčást stroje 

„ABB simone“ z karty „Externí servis podčásti stroje“. 

Podrmuláře podčásti stroje: 

 Dočasná změna, 

 Dokument podčásti stroje, 

 Externí servis podčásti stroje, 

 Náhradní díl podčásti stroje, 

 Provozní událost, 

 Stroj, 

 Zařízení.  

 

Obrázek 30: Formulář Podčást stroje s kartou podformuláře Externí servis 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vznikne-li na příslušné podčásti stroje provozní událost, se kterou si nebude 

pracovník vědět rady, otevře si formulář „Podčást stroje“, kde dotyčnou podčást stroje 

vyhledá a na kartě „Provozní událost“ si prohlédne záznamy, zdali již v minulosti nebyl 

takovýto problém řešen. Pokud ano, bude mu záznam cennou informací o příčině i nápravě 

provozní události. V případě potřeby bude mít uživatel k dispozici i podrobnější popisy 

pracovních postupů ve formě technických dokumentů, údaje o dočasných změnách, 

náhradních dílech, kontaktech na externí servisy a heslech podružných zařízení. 

Podformuláře 

Formuláře jsou vytvořeny nad tabulkami. Většina formulářů v sobě zahrnuje data 

z více tabulek. Pokud se jedná o data z tabulek, které jsou spolu ve vztahu 1:N, je tabulka 

s kardinalitou N vložena přímo do formuláře tabulky s kardinalitou 1. Takto je například 

řešeno zobrazení dat z tabulky „Heslo“ na formuláři tabulky „Zařízení“. Data z tabulek, 

které jsou ve vztahu M:N, však takto být zobrazena na jednom formuláři nemohou. 

V tomto případě je do formuláře dané tabulky vložen podformulář, který již data z tabulky 

s kardinalitou N může obsahovat.  

Například tabulka „Zaměstnanec“ je s tabulkou „Kvalifikace“ ve vztahu M:N. 

Pokud se chceme dostat z formuláře tabulky „Zaměstnanec“ k záznamům z tabulky 

„Kvalifikace“ musíme do formuláře „Zaměstnanec“ vložit podformulář s daty tabulek 

„Kvalifikace zaměstnance“ a „Kvalifikace“. Dostaneme se tak k údajům o názvu, typu, 

datu vystavení a doby platnosti kvalifikace (Obrázek 31).  

 

Obrázek 31: Formulář „Zaměstnanec“ s podformulářem „Kvalifikace zaměstnance“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Dotazování 

Dotazování je silným nástrojem IS pro získávání důležitých ucelených informací. 

Takovéto informace jsou vytvářeny cíleným pospojováním dat z tabulek. Například data 

„Datum provedení“ a „Popis“ z tabulky „Dočasná změna“ nemají prozatím požadovanou 

informační kvalitu na dotaz o dočasných změnách na strojích se jménem osoby, která je 

provedla. Přidají-li se ale k těmto datům ještě data „Název“ z tabulky „Stroj“ a „Jméno a 

Příjmení“ z tabulky „Zaměstnanec“, získáme již plnohodnotnou odpověď (Obrázek 32). 

 

 

Obrázek 32: Dotazování výběrem vhodných dat 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Obrazovka pro dotazování (Obrázek 33) umožňuje uživateli výběr konkrétního 

dotazu. V tomto případě je přihlášený uživatel „Projektový inženýr“, který však nemá 

přístup k dotazům „Končící kvalifikace“ a „Provizorní oprava“. 

 

Obrázek 33: Obrazovka výběru dotazů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dotazování slouží v IS k získání specifických informací, avšak s jinou mírou 

důležitosti pro určitého uživatele. Podle tohoto kritéria je opět stejným způsobem jako u 

evidenční činnosti zajištěn uživatelský přístup k dotazům (Tabulka 6). 

Tabulka 6: Uživatelský přístup pro dotazování 

 Pracovník Předák Plánovač 
Projektový 

inženýr 
Softwarový 

inženýr 
Vedoucí 

Dočasná změna R R R R R R 

Končící kvalifikace D R R D D R 

Preventivní údržba R R R R R R 

Provizorní oprava R E R D R R 

Provozní událost R R R R R R 

Disabled – zakázaný přístup 

Read only – jen pro čtení 

Edit – pro editaci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.6.1 Popis dotazů 

V této kapitole je popsána funkčnost a tvorba jednotlivých dotazů. Dotazy jsou 

realizovány na formulářích z důvodu možnosti přiřazení dalších prvků a tím zvýšení 

funkcionality dotazu. Jelikož jsou dotazy tvořeny v návrhovém zobrazení podobným 

způsobem, je zde uvedena tvorba těch složitějších. 

Dočasná změna je dotazem na aktivní dočasné změny, které sice nevyžadují 

bezprostřední nápravu jako provizorní opravy, ale je potřeba o nich vědět a následně 

je řešit. Pro uživatele pracovník je dotaz vhodný například pro možnost rychlého dohledání 

dočasné změny, kterou byla v minulosti řešena provozní událost. Pro přehlednost 

vyvolaných informací je tento i ostatní dotazy zobrazován na formulářích jako datový list. 

Končící kvalifikace je dotazem pro odpovědné osoby za platné kvalifikace svých 

podřízených pracovníků. Pokud je kvalifikace vedena jako povinná, je dalším kritériem její 

platnost, která je ve většině případů časově omezená. Z důvodu včasného upozornění 

na blížící se konec platnosti kvalifikace je přidán do tabulky „Kvalifikace“ atribut 

„Upozornění“, který udává dobu, kterou má IS v předstihu upozornit odpovědného 

pracovníka na blížící se konec platnosti kvalifikace zaměstnance. Tuto dobu si může 

oprávněný uživatel nastavit dle svých potřeb. Vyvoláním dotazu na končící kvalifikace se 

uživateli zobrazí všechny kvalifikace zaměstnanců, které spadají do lhůty upozornění, nebo 

jsou již neplatné. Návrhové zobrazení dotazu je na obrázku 34. 
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Dotaz je vytvořen z dat tří tabulek: 

 Kvalifikace, 

 Kvalifikace zaměstnance, 

 Zaměstnanec.  

 

Obrázek 34: Návrhové zobrazení dotazu Končící kvalifikace 

Zdroj: Microsoft Access 

Složení dotazu: 

 Osoba, jako sloučené jméno a příjmení zaměstnance; 

 Název kvalifikace; 

 Objednat, jako datum pro upozornění na končící platnost kvalifikace podle data 

vystavení, doby platnosti a nastavené doby pro toto upozornění s kritériem 

<=Now() vypočtené výrazem pomocí funkce DateAdd: 
DateAdd("m";[tab_KVALIFIKACE].[Platnost]-[tab_KVALIFIKACE].[Upozorneni]; 

[tab_KVALIFIKACE_ZAMESTNANCE].[Datum_vystaveni]); 

 Konec platnosti, jako datum pro konec platnosti kvalifikace podle data vystavení 

a nastavené doby platnosti s kritériem <=Now() vypočtené výrazem pomocí funkce 

DateAdd:  
DateAdd("m";[tab_KVALIFIKACE].[Platnost]-[tab_KVALIFIKACE].[Upozorneni]; 

[tab_KVALIFIKACE_ZAMESTNANCE].[Datum_vystaveni]); 

 Povinnost s kritériem „Pravda“, nezobrazuje se, slouží jen jako filtr; 

 Platnost s kritériem >0, nezobrazuje se, slouží jen jako filtr. 
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Preventivní údržba je dotazem na provedené preventivní údržby s informací 

o číslu zakázky, podčásti stroje, datu vystavení, datu provedení a řešiteli. Slouží ke zjištění, 

zda, kdy a kým byla příslušná preventivní údržba provedena, případně ke zjištění čísla 

zakázky pro dohledání pracovního listu. 

Provizorní oprava je důležitým dotazem z hlediska provozuschopnosti strojů 

a pracovní bezpečnosti. Kritériem dotazu jsou aktivní provizorní opravy. Dotaz 

na provizorní opravu je možno vyvolat ještě z dotazu na provozní událost, kde je dalším 

kritériem datum, od kterého dotaz na provizorní opravu požadujeme. (Obrázek 35). 

 

Obrázek 35: Návrhové zobrazení dotazu Provizorní oprava 

Zdroj: Microsoft Access 

Přestože stroj s provizorní opravou funguje, je velká pravděpodobnost, že se 

původní příčina znovu projeví a může dojít jejím následkem k dalšímu poškození stroje 

nebo snížení míry bezpečnosti práce na stroji. Z těchto důvodů je potřeba provizorně 

opravený stroj uvést do původního stavu v co nejbližším možném termínu jeho 

plánovaného odstavení. Avšak tím, že je stroj funkční, je provizorní oprava často vědomě 

či nevědomě opomíjena. Z důvodu připomenutí tohoto skutku je odpovědná osoba, v tomto 

případě předák, upozorněn výpisem všech provizorních oprav na obrazovku PC. Tato 

funkce je zajištěna vyvoláním dotazu na kompletní výpis provizorních oprav bez možnosti 

časového omezení. Aby bylo zaručeno, že se oprávněné osobě tento dotaz automaticky 

zobrazí, je vyvolán při každém přihlášení předáka do IS. V programovém kódu „Přihlášení 

uživatele“ je vložena podmínka, která při přihlašování uživatele „Předák“ otevře dotaz 

na provizorní opravu v zobrazení modálního okna (Obrázek 36). Takto je zajištěna 

nepřehlédnutelnost všech provizorních oprav při přihlášení odpovědné osoby. 

 

Obrázek 36: Příkaz pro zobrazení dotazu Provizorní oprava pomocí modálního okna 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Provozní událost je z pohledu dotazování nejvíce rozšířeným dotazem. Řešení 

provozních událostí je prvořadým úkolem všech pracovníků oddělení Údržby. Proto 

informace vznikající dotazováním na provozní události jsou všem uživatelům v režimu 

čtení přístupné. Protože většina dotazů na provozní událost se odvíjí od časového hlediska 

a určení ke konkrétnímu stroji, jsou tyto dvě kritéria vytvořeny pro většinu dotazů 

na provozní událost společné. Dotazů na provozní událost je celkem šest. 

Dotazování na provozní událost podle: 

 data; 

 nedůležitosti; 

 prostoje; 

 provizorní opravy; 

 řešitele; 

 stroje. 

Protože je dotazů na provozní událost více, jsou pro přehlednost umístěny 

na jednotlivých kartách formuláře „Dotazování na provozní událost“. Příklad vyhledání 

provozní události podle řešitele od konkrétního data je na obrázku 37. Pro vyvolání dotazu 

stačí vyplnit kritéria „Datum od“ a „Hledaný řešitel“ a aktivovat tlačítko „Vyhledej“, které 

vyvolá příkaz „Refresh“ aktualizující data na formuláři.  

 

Obrázek 37: Dotazování na provozní událost podle řešitele 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku 38  je návrhové zobrazení dotazu. Do kritéria „Datum od“ se vyplní 

datum, které se v dotazu porovnává s entitou „Datum nahlášení“ tabulky „Provozní 

událost“. Do kritéria „Hledaný řešitel“ se vybere položka vyvolaná dotazem pro toto pole 



Martin Laštůvka: IS pro řešení provozních událostí výrobního podniku 

2013  53 

na řešitele provozní události, která se v dotazu porovnává s entitou „Osobní číslo“ tabulky 

„Řešitel provozní události“. 

 

Obrázek 38: Návrhové zobrazení dotazu Provozní událost podle řešitele 

Zdroj: Microsoft Access 

Složení dotazu: 

 Název stroje; 

 Název podčásti stroje; 

 Datum nahlášení, jako sloučené datum a čas nahlášení provozní události; 

 Celkový čas; 

 Příčina; 

 Náprava; 

 Datum nahlášení s kritériem vyhledání všech záznamů od data zadaného na kartě 

formuláře: 
>=[Forms]![quefrm_PROVOZNI_UDALOST]![TextDatumResitele]; 

 Osobní číslo s kritériem vyhledání všech záznamů podle zadaného řešitele na kartě 

formuláře: 
[Forms]![quefrm_PROVOZNI_UDALOST]![SeznamResitele]. 

4.7 Tiskové sestavy 

Tiskové sestavy slouží k efektivnímu uspořádání dat pro možnost prohlížení. Jejich 

předností je přehlednost a možnost rychlé prezentace informací. Velikost a uspořádání 

sestav jsou navrhovány tak, aby je bylo možné kdykoli vytisknout na daný formát papíru 

[4]. 

V oddělení Údržby budou tiskové sestavy využívány jako přehledné podklady 

řídícím pracovníkům při reportech, analýzách a pracovních poradách. Uživatel má možnost 
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si z obrazovky „Tiskové sestavy“ (Obrázek 39) podle své uživatelské úrovně (Tabulka 7) 

zvolit danou sestavu. 

 

Obrázek 39: Obrazovka výběru tiskových sestav 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto případě je přihlášený vedoucí oddělení s volbou otevření tiskové sestavy 

„Provizorní oprava“. Tento uživatel má přístup ke všem tiskovým sestavám. Nastavení 

sestav je připravené k tisku na běžný formát papíru A4. 

Tabulka 7: Uživatelský přístup pro tiskové sestavy 

 Pracovník Předák Plánovač 
Projektový 

inženýr 
Softwarový 

inženýr 
Vedoucí 

Končící kvalifikace D R R D D R 

Preventivní údržba D D R D D R 

Prostoj D R R D D R 

Provizorní oprava D R R R R R 

Disabled – zakázaný přístup 

Read only – jen pro čtení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.7.1 Popis tiskových sestav 

V této kapitole je popsána funkčnost a tvorba jednotlivých tiskových sestav. 

Tiskové sestavy byly vytvořeny pomocí průvodce sestavou buď na základě dotazu, nebo 

tabulky. 

Končící kvalifikace je přehledným zobrazením o blížícím se konci platnosti dané 

kvalifikace nebo kvalifikace, která je již neplatná. Předák, plánovač i vedoucí oddělení 

Údržby mají k dispozici přehledný seznam, s nímž mohou pracovat při objednávání 

potřebných kurzů a školení. Sestava je vytvořena pomocí průvodce na základě dotazu 

„Končící kvalifikace“. 

Preventivní údržba slouží plánovači oddělení Údržby jako podklad pro kontrolu 

provedených údržeb. 

Sestava byla vytvořena pomocí průvodce na základě tabulek „Podčást stroje“ 

a „Preventivní údržba“ (Obrázek 40). 

 

Obrázek 40: Tvorba tiskové sestavy „Preventivní údržba“ pomocí průvodce 

Zdroj: Microsoft Access 
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Byla vybrána pole z tabulek: 

 Podčást stroje, 

o Název, 
 

 Preventivní údržba: 

o Zakázka, 

o Datum vystavení, 

o Datum provedení, 

o Provedena. 

Zvolením volby „Prohlížet data podle tabulky Podčást stroje“ došlo k řazení 

záznamů prvotně podle názvu podčásti stroje. V dalším kroku je zvoleno úrovňové řazení 

záznamů vzestupně podle data vystavení a data provedení. V posledním kroku je zvoleno 

blokové rozložení polí na sestavě. Sestava byla pomocí průvodce dokončena a otevřena 

v návrhovém zobrazení, kde byla upravena podle jednotného vzoru tiskových sestav 

(Obrázek 41). 

 

Obrázek 41: Úprava tiskové sestavy „Preventivní údržba“ v návrhovém zobrazení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Prostoj slouží vedoucímu oddělení Údržby jako podklad na pracovní porady 

k odůvodnění údržbářských zásahů na provozních zařízeních, či jako přehledný podklad 

pro vytváření analýz. Sestava byla vytvořena pomocí průvodce na základě dotazu 

„Prostoj“. 

Provizorní oprava slouží předákům k listinnému zobrazení nedokončených prací 

(Příloha 13). Tisková sestava je podkladem pro porady pracovníků oddělení při 

zpracovávání náplně preventivních údržeb. Některé provizorní opravy však lze odstranit 

ještě před plánovanou údržbou. Není například nutné zastavení stroje, nebo je stroj 

zastaven neplánovitě z jiného důvodu, než je provozní událost vyžadující zásah pracovníků 

oddělení Údržby. V tomto čase provádějí pracovníci údržby mimo jiných prací 

i odstraňování provizorních oprav. Tisková sestava je tedy i vhodným zobrazení seznamu 

provizorních oprav, které se dají odstraňovat v průběhu pracovních směn mimo plánované 

údržby. Sestava byla vytvořena pomocí průvodce na základě dotazu „Provizorní oprava“.  
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za úkol vytvořit funkční informační systém pro potřeby 

pracovníků oddělení Údržby výrobního podniku. Cílem bylo získání potřebných informací 

zaměřených převážně na podporu při řešení provozních událostí na výrobních zařízeních. 

V úvodní části byl vysvětlen obecný význam IS s odůvodněním vhodného použití 

pro správu dat oddělení.  

V kapitole Analýza současného stavu byl popsán nynější způsob evidenční činnosti 

oddělení Údržby a problematika získávání požadovaných informací. Z provedené analýzy 

vzešly požadavky na vytvoření funkčního IS pro správu dat. Byla také provedena analýza 

možných řešení s využitím komerčních produktů nabízených na trhu. Bylo zjištěno, 

že existují desítky EAM systémů, které se však zabývají především plánováním 

preventivní údržby na rozdíl od požadované podpory systému pro řešení prediktivní 

údržby, tj. podpory při řešení nežádoucích provozních událostí na výrobních zařízeních. 

S přihlédnutím k dalším faktorům, kterými byly náklady na realizaci IS a možnost 

vytvoření systému přesně podle požadavků oddělení Údržby bylo rozhodnuto o vytvoření 

IS vlastními prostředky. 

Návrhem infomačního systému bylo navázáno na požadavky vzešlé z analýzy. Jako 

nástroj pro vytvoření IS byla zvolena relační databázová aplikace Access 2010. Bylo nutné 

shrnout požadavky na IS a definovat základní funkce IS. Pro vlastní realizaci bylo potřeba 

vytvořit konceptuální datový model ve formě ERD a relační datový model ve formě 

relačního schéma. Důležitým prvkem IS je technický dokument, proto mu byla věnována 

samostatná kapitola zabývající se jeho návrhem a začleněním do  IS. 

Vlastní realizace IS započala vytvořením datové struktury pomocí tabulek a vztahů 

mezi nimi. Tabulky byly naplněny základním vzorkem dat, aby bylo možné ověřovat 

funkčnost vytvořených formulářů, dotazů a tiskových sestav. Nadstandardní funkce, jako 

například přihlášení uživatele a přiřazení příslušné uživatelské úrovně, byly vytvářeny 

pomocí programových kódů jazykem VBA. 

V současné době je IS testován pracovníky elektroúdržby. Nasazení do zkušebního 

provozu přineslo zprvu nechuť a odmítavost zaměstnanců systém využívat a především 

spravovat. Po několika zkušenostech s možností rychlého získání potřebné informace však 

začal být IS využíván. Pracovníci pochopili smysl systému a začali ho používat 

a doplňovat. Po ukončení testovacího režimu budou zváženy připomínky k případné 

opravě, doplnění a vylepšení systému. Bude dopracována uživatelská příručka a systém 

bude moci být předán s proškolením uživatelů k plnému nasazení do provozu. 

Zadání diplomové práce bylo vytvořením funkčního informačního systému splněno. 

Tento IS může při malých nákladech v krátkém časovém období zkvalitnit provádění 

prediktivních údržeb, snížit počet poruch výrobních zařízení či zkrátit časy při jejich 

odstraňování. Dojde tak ke zvýšení výrobní produkce za jednotku času a tím zvýšení 

efektivity práce. Výsledným a společností očekávaným efektem bude ekonomický přínos. 

IS je součástí diplomové práce jako volná příloha. Z důvodu citlivosti informací, 

které obsahuje je však zaheslován. Programové kódy, kterými byla řešena nadstandardní 

funkcionalita IS, jsou součástí databázové aplikace, která je přílohou na DVD. 
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Příloha 1: Příklad evidence dat v tabulce Provozní události 

Datum Stroj Od Do Čas Jméno Směna Příčina Náprava 

20. 12. 
2012 

MOSSNER_1 18:10 18:23 0:13 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Špatná výška řezu po 
výměně plátku. 

Seřízení výšky řezu. 
Řez_1 - P135 z hodnoty 
42. 0 na 40.5, řez_2 – 
P140 z hodnoty 42,5 na 
40.0. 

20. 12. 

2012 

F + K 18:39 18:47 0:08 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Trvale sepnutý snímač 
„otočný stůl v pozici 180°“. 
Snímač byl mechanicky 
poškozený. 

Výměna snímače. 

20. 12. 

2012 
TAVICÍ 
PEC_2 

19:22 19:53 0:31 Horáček 

Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Nešlo spustit tavení. 
Poruchová hláška 
„Dosažená hladina taveniny 
MAX“. Nesplněna podmínka 
v LAD 118/53. 

Nepřeváděl kontakt relé 
41A3. Kontakt sepnut 
poklepáním na relé. Je 
potřeba relé o údržbu 
vyměnit. 

20. 12. 

2012 
LORAMENDI 21:04 21:21 0:17 Horáček 

Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Neaktivní snímač „Spodní 
vyhazovače v poloze dole“. 
Snímač byl uvolněný a 
mechanicky posunutý.  

Seřízení snímače. 

20. 12. 

2012 
SIMONE    Horáček 

Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Vypadlý setpoint lože D. Najetí setpointu. 

20. 12. 

2012 

F + K    Horáček 

Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Nefunkční svítidlo uvnitř 
vytřásačky, prasklá 
halogenová žárovka. 

Výměna žárovky, 
vyčištění svítidla. 

         

         

         
20. 12. 

2012 
SIMONE 4:45 5:38 0:53 Horáček 

Miloslav 

Rejnek 

Tomáš 

Noční Po plánované preventivní 
údržbě byl vypadlý setpoint 
zakladače. Po spuštění 
hledání setpointu se 
zakladač rozjel horizontálně 
pomalou rychlostí a přejel až 
horizontální koncový spínač. 
Licí robot jezdil vertikálně v 
pozici nad pecí dolu a 
nahoru (cca 20 cm). Na 
zakladači zjištěn překlopený 
kolíbkový bezpečnostní 
spínač I:22/2 proti střetu s 
licím robotem. 

Překlopení kolíbkového 
bezpečnostního spínače 
do základní polohy, najetí 
setpointu, spuštění 
automatického cyklu. 

20. 12. 

2012 
HOTBOX 5:43 5:58 0:15 Horáček 

Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční   

         

Provozní událost, kterou není potřeba dlouhodobě evidovat. 

Provozní událost, která vyžaduje další aktivity. 

Provozní událost, kterou je vhodné evidovat do budoucna. 
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Příloha 2: Work order 
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Příloha 3: Příklad evidence náhradních dílů – položka indukční snímač 

a) v systému SAP/R3 oddělení Skladu 
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b) v tabulce oddělení Údržby 

Název Popis SAP Výskyt Poloha 

Snímač indukční 25x40x25 mm, sn 4 mm, oranž. 310411 Klein 7R 

Snímač indukční 35x35x70 mm, zelený 320969 Jaderna 4N 

Snímač indukční 40x40x40 mm, sn 35 mm, žlutý 328567   7R bok 

Snímač indukční 40x40x50 mm, sn 20 mm, bezp. 308985 Fill 7B 

Snímač indukční 40x40x60 mm, sn 20 mm 190956   13F 

Snímač indukční 40x40x60 mm, sn 25 mm 190957   7C 

Snímač indukční 40x40x60 mm, sn 35 mm 190958   7C 

Snímač indukční 40x40x95 mm, sn 40 mm 152317 Luber 7A 

Snímač indukční M8, l 30 mm, s kabelem 152645 kleště ABB 7R 

Snímač indukční M8, l 30 mm, sn 1,5 mm 228379 zámek formy 7E 

Snímač indukční M8, l 40 mm, sn 1,5 mm 190949   7C 

Snímač indukční M8, l 80 mm, sn 5 mm 190953   7C 

Snímač indukční M12, l 40 mm, sn 2 mm 190952   7C 

Snímač indukční M12, l 45 mm, sn 6 mm 446908   8G 

Snímač indukční M12, l 50 mm 211291   7R 

Snímač indukční M12, l 50 mm, sn 2 mm 320970   4I 

Snímač indukční M12, l 50 mm, sn 4 mm 191598   7R 

Snímač indukční M12, l 60 mm 151726   7R 

Snímač indukční M12, l 60 mm, sn 4 mm 192751   4J 

Snímač indukční M12, l 60 mm, sn 4 mm 151874   4L 

Snímač indukční M12, l 60 mm, sn 7 mm 450431   6E 

Snímač indukční M12, l 65 mm, anti Al. 405038 Mössner 7A bok 

Snímač indukční M12, l 65 mm, sn 8 mm 369084   7F bok 

Snímač indukční M12, l 70 mm, sn 2 mm 190951   7C 

Snímač indukční M12, l 70 mm, sn 4 mm 446997   7Q bok 

Snímač indukční M18, l 45 mm, sn 5 mm 190954   7C 

Snímač indukční M18, l 55 mm, sn 5 mm, kovový 151598 Simone 7B 

Snímač indukční M18, l 60 mm, s kabelem 446847   8G 

Snímač indukční M18, l 60 mm, sn 12 mm 191600   7E 

Snímač indukční M18, l 70 mm, NPN 385387 Loramendi 4H 

Snímač indukční M18, l 70 mm, sn 8 mm 315066   7C bok 

Snímač indukční M18, l 70 mm, sn 8 mm 192750   4J 

Snímač indukční M18, l 70 mm, sn 8 mm 192749   4J 

Snímač indukční M18, l 70 mm, sn 8 mm 151873   4L 

Snímač indukční M18, l 95 mm, sn 5 mm 151883   7B 

Snímač indukční M30, l 50 mm, sn 20 mm 192752   4J 

Snímač indukční M30, l 80 mm, sn 10 mm 190955   7C 

Snímač indukční M45, l 95 mm, sn 25 mm 180137 Hotbox 7B 
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Příloha 4: Technický dokument Pracovní postup 

a) Původní formát 

 

Mössner – nastavení referenčního bodu osy X 
 

Tento návod se zabývá nastavením referenčního bodu (nuly) osy X, např. po 

rozebrání mechanického pohybového ustrojí, výměně motoru či poruše záložní 

baterie měniče. 

Pravděpodobně je možné tento návod použít i pro nastavení referenčního bodu os 

Y a C, ale prakticky to není odzkoušeno. 

Stav stroje: 

Operátorský panel pily hlásí chybu č. 300 – APC need zero * 

Ještě se k tomu může objevit chyba č. 507 – X overtravel alarm * 

Chyba č. 507 značí přejetou osu na fyzický koncový spínač. 

*Popis chyby se může na jednotlivých pilách lišit, ale číslo chyby je vždy stejné. 

Postup: 

V zapnutém stavu fyzicky najedeme osu na značky (šipky přesně proti sobě, 

ověříme např. pomocí pravítka) – ručně, otáčením šroubovice (utáhne jeden 

člověk). 

V [OFFSET/SETTING] povolíme změnu parametrů – PARAMETER WRITE=1. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APC z 1 na 0. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APC z 0 na 1. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

Poloha osy X dle panelu by měla být 0.0. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APZ z 0 na 1. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

Nyní by měla jít pila najet do automatického režimu. 

Martin Barák                                                                                                                                           28. 12. 2011  
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b) Nový formát 

    Technický dokument 

Název: Mössner – Nastavení referenčního bodu osy X, Y a C 

 Číslo: Pracovní postup – PP_0004 

Popis: Tento pracovní postup se zabývá nastavením referenčního bodu (nuly) osy X, např. po 

rozebrání mechanického pohybového ustrojí, výměně motoru či poruše záložní baterie 

měniče. 

Tento návod lze použít i pro nastavení referenčního bodu os Y a C. 

Stav stroje: 

- Operátorský panel pily hlásí chybu č. 300 – APC need zero *, 

- ještě se k tomu může objevit chyba č. 507 – X overtravel alarm *, 

- chyba č. 507 značí přejetou osu na fyzický koncový spínač. 

* Popis chyby se může na jednotlivých pilách lišit, ale číslo chyby je vždy stejné. 

Postup: 

V zapnutém stavu fyzicky najedeme osu na značky (šipky přesně proti sobě, ověříme 

např. pomocí pravítka) – ručně, otáčením šroubovice (utáhne jeden člověk). 

V [OFFSET/SETTING] povolíme změnu parametrů – PARAMETER WRITE=1. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APC z 1 na 0. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APC z 0 na 1. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

Poloha osy X dle panelu by měla být 0.0. 

V [SYSTEM] změníme v parametru 1815 u osy X záložku APZ z 0 na 1. 

Vypneme napájení pily. 

Zapneme napájení pily. 

Nyní jde pila najet do automatického režimu. 

 

 
 

Vypracoval: Martin Barák Datum: 28. 12. 2011 
 

Aktualizoval:  Datum:  
 

Schválil: Ladislav Plas Datum: 28. 12. 2011 

 

G:\Operations\Maintenance\MAINTENANCE\35-Control Systems (PM)\Postupy a procedury\Pracovní postup – PP_00004           1/1 
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Příloha 5: Příklad evidence externích servisů 

Název: ABB, s. r. o. 

Popis činnosti: 

Autorizovaný servis průmyslových robotů ABB. Elektroinstalační materiál, 
přístroje nn i vn, rozváděče, transformátory, řídicí systémy, 
elektromotory, frekvenční měniče, instrumentace a analytika a dodávky 
robotizovaných pracovišť automatizovaných celků a s tím spojených 
služeb. 

IČO: 49682563 Email: helena.endalova@cz.abb.com 

Telefon: 
Hotline: 

+420 234 322 110 
+420 731 552 229  

Název: AC TECHNOLOGIES, s. r. o. 

Popis činnosti: 
Průmyslové odprášení, filtrace, odprašování, odsávání. Výroba 
prachových a hadicových filtrů, vzduchotechniky. 

IČO: 27527794 Email: info@ac-t.cz Telefon: +420 569 477 305 

Název: ALTUS +, s. r. o. 

Popis činnosti: 
Prodej a montáž telekomunikačního i elektronického zabezpečování či 
požární signalizace. Nabídka kamerových, docházkových a přístupových 
systémů. 

IČO: 27527795 Email: info@ac-t.cz 

Telefon: 
Pacička: 

+420 476 442 186 
+420 476 441 112 

Název: Atlas Copco, s. r. o. 

Popis činnosti: 
Výroba šroubových, pístových a zubových kompresorů. Prodej, servis 
sušičů, filtrů stlačeného vzduchu, elektrocentrál, nových i repasovaných 
kompresorů a projektování kompresorových stanic. 

IČO: 49614932 Email: kompresory@cz.atlascopco.com 

Telefon: 
Hotline: 
Příhoda: 

+420 225 434 335 
+420 606 631 163 
+420 603 261 116 

Název: AREA TZB, a. s. 

Popis činnosti: 
Kompletní dodávky technických zařízení budov. Inženýrská činnost v 
oblasti vzduchotechniky, klimatizace a souvisejících profesí. Výroba, 
montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 

IČO: 25740351 Email: realizace@areatzb.cz 

Telefon: 
Hotline: 

+420 257 886 732 
+420 602 341 062  

  

mailto:helena.endalova@cz.abb.com
mailto:info@ac-t.cz
mailto:info@ac-t.cz
mailto:kompresory@cz.atlascopco.com
mailto:realizace@areatzb.cz
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Příloha 6: Evidence pracovníků 

Jméno Osobní číslo Telefon Email 

Babinčák Jiří 21278 +420 737 233 800 jiri.babincak@nemak.com   

Barák Martin 20211 +420 737 233 801 martin.barak@nemak.com  

Batelka Roman 23100 +420 737 233 802 roman.batelka@nemak.com  

Čadek Zdeněk 17032 +420 737 233 803 zdenek.cadek@nemak.com   

Flugr Pavel 44973 +420 737 233 804 pavel.flugr@nemak.com  

Gojdič Martin 34949 +420 737 233 805 martin.gojdic@nemak.com  

Günzel Milan 20244 +420 737 233 806 milan.gunzel@nemak.com   

Holub Pavel 20277 +420 737 233 807 pavel.holub@nemak.com  

Horáček Miloslav 30882 +420 737 233 808 miloslav.horacek@ nemak.com   

Jelínek Jan 22797 +420 737 233 809 jan.jelinek@nemak.com  

Kohout Emil 17031 +420 737 233 810 emil.kohout@nemak.com  

Křenek Vlastimil 45259 +420 737 233 811 vlastimil.krenek@nemak.com  

Kroupa Josef 39370 +420 737 233 812 josef.kroupa@nemak.com  

Krpala Tomáš 31584 +420 737 233 813 tomas.krpala@nemak.com   

Kryndler Ondřej 22689 +420 737 233 814 ondrej.kryndler@nemak.com  

Laštůvka Martin 16990 +420 737 233 815 martin.lastuvka@nemak.com  

Macal Jiří 24709 +420 737 233 816 jiri.macal@nemak.com   

Mertl Michal 22326 +420 737 233 817 michal.mertl@nemak.com    

Novotný Petr 29148 +420 737 233 818 petr.novotny@nemak.com  

Plas Ladislav 19763 +420 737 233 819 ladislav.plas@nemak.com  

Plicka Zdeněk 19975 +420 737 233 820 zdenek.plicka@nemak.com  

Průša Jiří 18013 +420 737 233 821 jiri.prusa@nemak.com  

Puchmeltr Pavel 45258 +420 737 233 822 pavel.puchmeltr@nemak.com  

Rejnek Tomáš 31925 +420 737 233 823 tomas.rejnek@nemak.com   

Rychlý David 31703 +420 737 233 824 david.rychly@nemak.com   

Slavík Karel 16992 +420 737 233 825 karel.slavik@nemak.com  

Tuček David 17725 +420 737 233 826 david.tucek@nemak.com  
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Příloha 7: Evidence kvalifikací 

Název Typ Povinnost Platnost 

ABB roboti Základní kurz Ne Neomezena 

BOZP   Ano Neomezena 

Hydraulika Základní kurz Ne Neomezena 

Jeřábník ČSN ISO 12480 - 1 Ano 1 rok 

Kuka roboti Základní kurz Ne Neomezena 

Kuka roboti Pokročilý kurz Ne Neomezena 

Obsluha nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., §14 Ano 5 let 

Obsluha plynového zařízení 
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 
Sb. ve znění novely 
554/1990 Sb. 

Ano 5 let 

Obsluha tlakové nádoby ČSN 69 0012, příl. čl. 7 Ano 3 roky 

Pájení mědi na měkko ČSN 05705, 942 W31 Ano 2 roky 

Pájení mědi na tvrdo ČSN 05705, 912 W31 Ano 2 roky 

Pneumatika Základní kurz Ne Neomezena 

PO   Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
Allen  Bradley 

SLC 500 Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
GE Fanuc 

  Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
Indramat 

  Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
Pilz 

Základní kurz Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
Simatic 

S5 Ne Neomezena 

Programovatelný řídicí automat 
Simatic 

S7 Ne Neomezena 

První pomoc ZNZZ Ano 2 roky 

Řezání a drážkování kyslíkem ČSN 05705, 311 W01 Ano 2 roky 

Řezání plazmou ČSN 05705, 15 W01 Ano 2 roky 

Sváření elektrickým obloukem 
netavící se WELDA, ochranný plyn 
Ar, hliník a jeho slitiny 

ČSN 05705, 141 W21 Ano 2 roky 

Sváření plamenem ČSN 05705, 311 W01 Ano 2 roky 

Vazač ČSN ISO 12480 - 2 Ano 1 rok 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5, 6, 7, 8 Ano 3 roky 

Vysokozdvižná plošina Haulotte Ano 2 roky 
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Příloha 8: Evidence oddělení 

Název Číslo Odpovědná osoba 

Výroba 302000 Albl Jan 

Lití 300300 Albl Jan 

Jaderna 300100 Albl Jan 

Tavení 300200 Albl Jan 

Dokončování 300500 Albl Jan 

Nástrojárna 300800 Hadinec Milan 

Procesní inženýring 302800 Devietti Walter 

Kvalita 303400 Devietti Walter 

Údržba 302300 Plas Ladislav 

Budova 302100 Syrovátková Monika 

Logistika 302200 Syrovátková Monika 

Finance 306000 Cedillo Alejandro 

ICT 306300 Dočkal jiří 

Investice 306100 Šulc Jaroslav 

Nákup 306400 Kounovská Lucie 

Lidské zdroje 306200 Románková Alena 

Ekologie 302600 Plas Ladislav 

Plánování 303200 Plas Ladislav 

Kontrola 306101 Šulc Jaroslav 
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Příloha 9: Návrh na zlepšení 

 

 
 

   
  

1154879 

      
 

  

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

       
Jméno 

zaměstnance 
Jiří Babinčák,             

ing. Michal Mertl 
         Osobní číslo  21278, 22326 

          Úsek El.Údržba               Datum 8. 1. 2013 

  
 

Popis stávající situace 

            
 

SIMONE - LOŽE D                                                                                                                                 
Na podružném rozvaděči na loži v pozici údržby šly špatně otevřít dveře. Dveře měly vnitřní 
pantové závěsy a šly otevřít max. do 90°. Při práci v rozvaděči tak pracovník měl málo operačního 
prostoru a prostoj s tím spojený byl logicky delší. 

Popis návrhu na zlepšení 

            
 

Výměna vnitřního pantového závěsu za vnější pantový závěs. Dveře rozvaděče tak lze otevřít až 
do 180° a pracovník, který provádí v rozvaděči zásah, tak má více operačního prostoru. Tím se 
zkrátí i čas celkového prostoje na loži. 
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Příloha 10: Příklad evidence HW a SW dočasných změn 
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Příloha 11: Podrobná prezentace IS Profylax 

PROFYLAX 

 Co Vám PROFYLAX poskytne: 

 uspořádání veškerých informací o údržbě do přehledné databáze  

 komfortní kalendářní plánování preventivní údržby s možností ručních zásahů a doplňků  

 tisk pracovních příkazů a jejich snadný převod do provedených údržeb  

 kompletní přehled o provedených údržbách, opravách a nákladech na ně  

 tisky pro ISO audit, statistiky vytížení kapacit a další tisky pro zlepšování řízení a plánování údržby 

 Charakteristické vlastnosti systému 

 PROFYLAX je naprogramován ve vývojovém prostředí Delphi pro operační systémy Windows. Ovládání je proto 

standardní a intuitivní. Pro ukládání dat je použita databáze NexusDB (Nx). Databáze Nx je plnohodnotné řešení typu 

klient/server, ověřené v mnoha instalacích docházkových systémů Ivar a.s.  

 PROFYLAX lze provozovat ve verzi lokální nebo síťové. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje nutně implementační 

asistenci  

 Síťová verze není omezena počtem uživatelů!  

 Přístup do programu je chráněn hesly a právy přístupu jednotlivých uživatelů, které definuje správce. Práva přístupu 

dosahují až k jednotlivým strojům.  

 Ke každému stroji lze zapsat 5 stupňovitých a neomezeně nestupňovitých údržeb, ke každé údržbě lze zaznamenat 

profese, materiál a úkony  

Možnost propojení na stavy náhr.dílů ve vašem ERP systému a doprogramování specifických funkcí a doplnění údajů podle vašeho 

zadání 

 Popis systému 

Karta stroje 

Stroj je základní entitou databáze údržby. Do karty stroje lze uvést 

všechno, co o něm potřebujete vědět. Mimo předdefinované údaje 

můžete využít neomezenou textovou poznámku, přiřadit fotografii a 

třeba i návod k použití. Na kartě se definují jednotlivé druhy údržby 

stroje: stupňovité a nestupňovité. Z karty se přistupuje k plánu i k 

historii údržeb a oprav. 
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Plánování 

PROFYLAX vám „na knoflík“ podle údajů v kartách strojů sestaví 

plán údržeb a z něj i plán odstávek na zvolené období. Zobrazí ho 

jako kalendář nebo podrobně jako tabulku. Pro plánování je 

podstatná perioda údržby, tolerance periody a naposled provedená 

údržba. Plánované akce lze ručně přesouvat na jiná data a přesun 

zůstane při přeplánování zachován. Plán lze tisknout v různých 

formách a ke každé akci lze tisknout pracovní příkaz. 

PROFYLAX při startu upozorňuje na aktuální údržby a na jejich 

včasnou přípravu. 

 

Druhy údržby 

Rozlišujeme 3 typy údržby: STUPŇOVITÁ, NESTUPŇOVITÁ, 

OPRAVA. 

Stupňovitá údržba je taková, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i 

stupeň nižší (např. 1.st.-promazání, 2.st.-seřízení, 3.st.-výměna 

dílu). Co se má při údržbě dělat, lze zapsat jako volný text nebo jako 

databázi úkonů. Stroj může mít až 5 stupň. údržeb a neomezeně 

nestupňovitých. Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese 

a s jakou kapacitou se na něm budou podílet a jaké skladové 

položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také 

zařadit konkrétní pracovníky. 

 

 

 

Body odstávky 

Bod odstávky je množina strojů (obvykle linka), kde se při údržbě 

jednoho stroje musí zastavit celá tato množina strojů. Definice bodů 

odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu 

hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízené body odstávky. 

Podle definice bodů odstávek a podle přiřazení strojů se pak z plánu 

údržby sestavuje automaticky plán odstávek kvůli údržbě. 

 

Nákladová střediska 

V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivá Nákladová 

střediska podniku a na nich pak sledovat celkové náklady na 

údržbu. Každý stroj lze na kartě stroje přiřadit k jednomu 

nákladovému středisku. 

Definice nákladových středisek je hierarchická, tj. začíná se od 

nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují 

podřízená nákladová střediska. 
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Provedené údržby 

Kompletní přehled všech provedených údržeb a nákladů na ně. 

Zde se můžete přesvědčit, jak byly u stroje dodržovány intervaly 

preventivních údržeb, jaké byly u stroje opravovány poruchy, pro 

kontrolu můžete např. okamžitě zjistit,. kdo prováděl předchozí 

údržbu apod. Ideální pro zákaznický audit dle ISO 9001 ! 

Zápis do provedených údržeb je velmi jednoduchý, nejčastěji se 

jedná o převedení pracovního příkazu do jiné formy jedním 

kliknutím. 

 

Pracovníci 

Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění 

údržeb. Takto pořízené pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým 

druhům údržby, k plánovaným údržbám a samozřejmě hlavně k 

zápisům hotové údržby. 

Dále je k dispozici číselník profesí, které se podílejí na provádění 

údržeb. Každý pracovník by měl patřit do nějaké profese. V 

kapacitním plánování údržby je podstatné právě vytížení profesí, 

teprve potom má smysl přiřazovat pracovníky k pracovním příkazům. 

 

 

 

Sklad 

 

Náhr. díly a jiný materiál pro údržbu přiřazujete k druhům údržby. Při 

plánování se kontroluje stav, při zápisu údržeb se potvrzuje 

spotřeba. Sklad údržby se obvykle vede v centrálním skladovém 

hospodářství. Pak v Profylaxu evidujete jen číselník vybraných 

položek a na Váš sklad Vám Profylax napojíme. Chcete-li vést sklad 

údržby přímo v Profylaxu, máme pro Vás samostatně licencovaný 

modul SKLAD. Umožňuje standardní skladovou práci: evidenci více 

místních skladů, vystavování příjemek, výdejek a převodek. Při 

zápisu provedené údržby se pak automaticky vytvoří výdejka 

spotřebovaného materiálu přiřazeného k údržbě. 

 

Partneři 

Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s 

jednotlivými stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní 

organizace ...). 

Partnera lze ke stroji zaznamenat na kartě stroje výběrem ze 

seznamu. 
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Schémata 

V modulu SCHÉMATA lze jednoduše vytvářet organizační schémata 

např. pro zachycení pořadí strojů v lince, pro názorný popis 

diagnostických postupů pro odhalení poruchy, popis bodů odstávky z 

pohledu schopnosti výroby skupin výrobků apod. Schémata lze 

exportovat do obecného emf formátu ze kterého lze vytvářet JPG, 

BMP…. 

PROFYLAX v sobě obsahuje i modul POŠTA, ve kterém je možno 

posílat nejrůznější zprávy mezi jednotlivými uživateli definovanými v 

PROFYLAXu. 

 

Tisky 

PROFYLAX nabízí několik desítek tisků, přehledně setříděných. 

Jednotlivé tisky jsou před samotným tiskem zobrazeny nejprve v 

náhledovém okně. V tiscích je možno filtrovat požadované tiskové 

výstupy dle časového rozmezí. 

Samozřejmě je možné dle přání zákazníka další tisky doplnit. 

 

 

 

Uživatelé 

Správce programu má možnost definovat nové uživatele a nastavit 

jim práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu. Také lze 

definovat práva přístupu ke strojům. 

Pro rychlejší nastavení práv lze využít předdefinované typy uživatelů 

s typizovanými právy:- Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní 

Zdroj: [15] 
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Příloha 12: Poptávka IS 

Dobrý den, 

v rámci své diplomové práce „Informační systém pro řešení provozních událostí 

výrobního podniku“ zpracovávám předběžnou analýzu výběru možného informačního 

systému pro oddělení Údržby středně velkého výrobního podniku. Systém bude prioritně 

sloužit jako znalostní báze pro pracovníky oddělení Údržby při řešení provozních událostí 

bránících výrobě. Ze shromažďovaných dat o proběhnutých poruchových událostech na 

výrobních zařízeních s vazbou na dané oddělení, stroj, náhradní díl, řešitele, externí servis 

a textový popis pracovních postupů budou vznikat nejen informace pro efektivnější řešení 

provozních událostí, ale zároveň i informace využívané pro kontrolu, plánování, 

rozhodování a řídící činnosti. 

Váš systém mne zaujal jako jedno z možných řešení. Prosím Vás o vyjádření, zdali 

je možné získat rozšiřující informace nad rámec obecné prezentace na Vašich webových 

stránkách. 

Děkuji 

Martin Laštůvka 

Odpověď firmy ABRA Software a.s. 

Dobrý den, 

rádi Vám zašleme nabídku a veškeré informace, ale nejprve nám prosím sdělte Vaše IČO. 

Děkujeme, s pozdravem, 

tým ABRA 

Odpověď firmy dataPartner s .r. o. 

Vážený pane Laštůvko,  

Poskytnutí bližších informací je určitě možné. Nic méně bych se rád blíže seznámil s vaší 

prací. Byla by možné i osobní schůzka?  

S pozdravem  

Zdeněk Jůzl 

Odpověď firmy ALTEC a.s. 

Dobrý den, 

Bližší informace k produktu IFS modul údržba bychom mohli zaslat, pokud se domluvíme, 

že nám zašlete kopii diplomové práce na uvedené téma. V případě jakýchkoliv otázek mě 

neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Lukáš Odl 

obchodní oddělení 
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Odpověď firmy Synergit, s. r. o. 

Dobrý den,  

Těší nás váš zájem o náš systém řízení údržby. Rádi bychom vám pomohli získat všechny 

potřebné informace. Můžete se podívat na naši on-line dokumentaci 

http://support.synergit.cz/wiki/doku.php?u=sgm&p=sgmaintenance&id=sgm:start  
Tyto informace nemusí být pro vás dostačující, v nejbližší době budou aktualizovány dle 

poslední verze. Nabízím vám proto písemné zodpovězení vašich otázek nebo dokonce 

možnost návštěvy u nás ve firmě s debatou o systému. V případě vašeho zájmu nabízím 

i stáž v naší firmě v oblasti této problematiky.  

S pozdravem  

Boris Soukeník  

Ředitel  

  

http://support.synergit.cz/wiki/doku.php?u=sgm&p=sgmaintenance&id=sgm:start


Martin Laštůvka: IS pro řešení provozních událostí výrobního podniku 

2013  xix 

Příloha 13: Tisková sestava “Provizorní oprava“ 

 


