
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt: 

Hlavní cíl diplomové práce, přímo koresponduje s jejím zadáním. Provedl jsem analýzu u 

zvolené firmy, a podle zjištěných výsledků doporučil návrhy na změny.  Při vypracování 

diplomové práce jsem získal důležité informace prostřednictvím odborných metod a jejich 

využitím dosáhl cíle. Cílem bylo navrhnout optimalizaci výroby a zvýšit tímto efektivitu 

výrobního procesu zaměřeného na jeden výrobek, který firma vyváží do zahraničí. Mezi dílčí 

cíle patřily také návrhy norem pro jednotlivé operace a doporučení v oblasti kontroly kvality. 

Prostřednictvím diplomové práce firma získala mnoho informací o jejím působení. Kladný 

postoj k navrhnutým změnám dokazoval, že získané informace jsou pro firmu důležitým 

zdrojem pro další působení a uvažuje nyní pokračovat v optimalizaci výroby i u svých dalších 

výrobků. Diplomová práce se skládá z úvodu, teoretické části, praktické části, představení 

firmy, měření jednotlivých operací a doporučení pro firmu. V závěru diplomové práce se 

zabývám celkovým shrnutím probíraného tématu a reakce firmy na má doporučení. 

Klíčová slova: 

Jakost, optimalizace, výrobky, firma, normy, výrobní operace, proces. 

 

Abstract 

The main object of the thesis corresponds directly with its assignment. I have done an analysis 

in a chosen company and recommended suggestions for changes according to the obtained 

results. While elaborating the thesis, I obtained important information by means of 

professional methods and reached the object by using it. The object was to put forward 

production optimization and thus increase the effectiveness of the production process focused 

on one product, which is exported by the company. One of the partial objects was also 

suggestion of standards for single operations and recommendations in the area of quality 

control. The positive approach of the company to the suggested changes proved that the 

obtained information is an important source for the company further activities and now they 

are thinking about continuation in the production optimizing also with their other products. 

The thesis consists of the introduction, theoretical part, practical part, the company 

introduction, measuring of single operations and recommendations for the company. In the 

end of the thesis, I deal with the overall summary of the discussed topic and reactions to my 

recommendations. 

Keywords: 

Quality, optimization, products, company standards, manufacturing operations, process. 
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1. Úvod 

Optimalizace a plánování výroby jsou slova, která se skloňují v současné době stále častěji. 

Firmy a organizace v těžkých časech hledají úspory ve všech možných segmentech 

organizační struktury. Snahu ušetřit podniky řeší mnoha způsoby a to zejména (snižováním 

mezd, propouštěním, omezováním benefitů, snižováním investic, nákupem levnějších 

materiálu apod.). Někdy ovšem firmy zapomínají na optimalizaci procesu výroby, kde mohou 

v určitých případech uspořit velké množství finančních prostředků. A právě v těchto 

„krizových“ dobách zažívá trh i velkou očistu a slabí hráči jdou s kola ven. Ti silnější se udrží 

a mohou si rozdělit zakázky krachujících firem. Stabilní hráči na trhu nesmí spoléhat na 

nekonečný přísun nových zakázek, ale musí se zaměřit na vlastní efektivitu výrobních faktorů 

a tyto faktory hlídat pomocí právě optimalizace a plánování výroby.  

Proč bychom měli plánovat výrobu a optimalizovat jednotlivé výrobní procesy? Hlavní důvod 

je samozřejmě zamezení plýtvání času a s tím souvisejících finančních prostředků. Každá 

hodina, minuta práce zaměstnance stojí určité množství peněz a v případě, že tento 

zaměstnanec musí provádět činnosti, které jsou mnohdy zdlouhavé a neefektivní. Důkladnou 

analýzou výrobních operací máme možnost zamezit plýtvání času a navrhnout takové řešení, 

které nám v konečném výsledku ušetří nemalé množství peněžních prostředků. Rád bych 

diplomovou prací přesvědčil management analyzované firmy o možnostech úspory i mimo 

standardní postupy, které jsem popisoval výše. Optimalizace výroby by měla přispět 

k plynulosti výroby výrobků i mimo pouze tento jeden výrobek, který budu v diplomové práci 

analyzovat. Zkoumaný výrobek je ovšem stěžejní část výroby celé firmy, a proto je i čas 

věnovaný výrobě značný. Zaměření na jednotlivé operace výroby by firmě mělo přinést 

úspory a celkový nadhled procesu výroby. Výsledky práce by měly přispět i k efektivnějšímu 

plánování výroby.  

V závěru mé práce bude srovnání provádění výrobních operací před optimalizací a následné 

vyčíslení vlivu nových přístupů ve výrobě na časový fond zaměstnance a konkrétní výsledek, 

respektive finanční ohodnocení prováděných změn. Po konzultaci s managementem firmy 

bych rád uvedl do praxe normy pro jednotlivé výrobní operace. Při zjištění chyb v procesu 

výroby budu v doporučeních navrhovat změny, aby se snížily ztrátové časy, kdy pracovník 

nepracuje a zabývá se okolnostmi, které jsou pro pracovní výkon nežádoucí. Za důležité 

považuji v korespondenci se zavedením norem ve výrobě i sledování kvality výroby, jelikož 

mohou zaměstnanci při překonávání norem zapomenout na tuto důležitou součást výrobního 
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procesu. Právě kvalita a flexibilita s rozumnou nabídkou výrobků dnes vítězí na 

konkurenčním trhu.  
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2. Optimalizace 

V důsledku stále neutišující se situace na trhu se více firem začíná zabývat optimalizací 

nákladů ve firmě. Hledají se možnosti efektivního způsobu řízení výroby a úspory nákladů, 

což v konečném důsledku zvyšuje konkurenceschopnost daného výrobku a podniku jako 

celku. Optimalizovat můžeme náklady různého charakterů.  

 

 2.1 Optimalizace plánování výroby 

Mezi základní cíle plánování výroby patří uspokojení požadavků trhu při minimalizaci 

nákladů spojených s výrobou, skladováním a nevyřízenými objednávkami. Právě z tohoto 

důvodu je důležité, aby výstup výrobního procesu co nejpřesněji odpovídal průběhu 

poptávky. Přitom respektujeme všechna omezení, která existují ve výrobě. Výstup procesu 

výroby se dá ovlivnit jen způsobem, jakým jsou do výroby zadávány výrobní zakázky. 

Plánování výroby tedy řeší úlohu jak zorganizovat výrobní proces a způsob, jak zadávat do 

výroby jednotlivé výrobní zakázky. Plánování rozdělujeme do několika úrovní. 

 

  2.1.1 Strategické plánování 

Strategické plánování znázorňuje řízení podniku, organizace, obce či regionů. Základním 

předpokladem je, aby subjekt mobilizoval a nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje a 

včas správně reagoval na změny v okolním prostředí. Strategií rozumíme ucelenou sadu 

standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů k řízení změn a společně i samotný proces 

řízení těchto změn. Součástí strategického plánování je přesné určení směru změn, stanovení 

postupu jejich zavedení, průběžné sledování a vyhodnocování průběhu a výsledků. 

Strategický plán patří mezi důležitý prvek plánování a ve formě dokumentu by měl splňovat 

následující kritéria:  

 

- Dlouhodobost  

- Systematičnost  

- Selektivnost  

- Provázanost  

- Soustavnost 

- Otevřenost 
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  2.1.2 Taktické plánování 

Rozpracovává detailněji určitou oblast strategického plánování a konkretizuje cíle této oblasti.  

Zpracování taktického plánu většinou časově omezujeme od 1 roku až po 5 let.   

 

  2.1.3 Operativní plánování 

Základem pro operativní plánování je taktický plán. Charakter operativního plánu je 

krátkodobý a hlavní smysl je dotváření provozních procesů. Operativní plán se zpracovává na 

dobu kratší než 1 rok. Hlavním smyslem je charakterizovat cíle podniku, kterých můžeme 

dílčími postupy a plány dosáhnout. Tyto cíle vycházejí z taktického plánu a rozdíl je v jejich 

obsáhlejší a detailnější rozpracovanosti. 

  

 2.2 Typy výrob 

Zásadním hlediskem při plánování a řízení je zvolený charakter výroby, kterým podporujeme. 

Součinnost výroby a informačního systému s typy výrob, jejž odlišujeme většinou podle 

následujících hledisek. 

Četnost opakování výrobků: 

- Hromadná 

- Sériová 

- Malosériová 

- Kusová 

 

Spojitost výrobního procesu 

- Spojitá (kontinuální) 

- Nespojitá (diskrétní) 

 

Způsob odběru 

- Výroba na zakázku 

- Montáž na zakázku 

- Výroba na sklad 

- Montáž na sklad 
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V oblasti typů výrob se v poslední době prosazuje rozlišení podle vztahu vstupní materiál 

versus výrobek, kde označení podle písmena naznačuje tyty vazby: 

 

Typ výroby „V“ 

- Počet finálních výrobků > počet nakupovaných materiálů 

- Stejný technologický postup 

- Charakteristický typ výroby pro textilní průmysl a ocelářství 

Typ výroby „A“ 

- Počet materiálu > počet výrobků 

- Odlišné technologické postupy pro různé díly finálního výrobku 

- Reprezentantem tohoto typu výroby je např. strojírenství. 

Typ výroby „T“ 

- Výrobek je složen s omezeného množství součástí. 

- Úplně odlišné technologické postupy. 

- Tento typ výroby se používá ve výrobě spotřebního zboží a elektrotechnika. 

 

 2.3 Metody plánování výroby 

Různé metody plánování výroby využívají jednotlivé modely výrobního procesu, u kterých se 

provádí optimalizace s cílem snížení nákladů při zvolení nejlepších výstupních parametrů 

procesu. Běžný MRP systém (Material Requirement Planning). Když přeložíme tuto zkratku 

do českého jazyka, tak se jedná o systém „Plánování materiálových potřeb výroby“. Základní 

MRP systémy využívají jednoduchý model výroby, kde vztah mezi vstupem a výstupem 

konkrétního výrobku je dán obvykle konstantním průběžným časem výroby. Pro optimalizace 

využívají metody lineárního programování. 

 

  2.3.1  Řízení materiálových požadavků minimální    

   zásobou 

Mezi první metody řadíme rozpojení výrobního řetězce na několik fází. Mezi těmito fázemi 

figurují uzlové body, ve kterých se sleduje stav zásob. Tento způsob funguje na jednoduché 

platformě a základem je plynulé doplňování zásob na základě dosáhnutí jejich minima. 

Nevýhodou je statický přístup, který se obtížně přizpůsobuje změnám.
1
 

                                                 
1
 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 

9788074001192, str. 65 
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  2.3.2 MRP, MRP I (Material Resources Planning) 

U této metody se plánují materiálové požadavky již mnohem důsledněji, než předchozím 

dělení výrobního řetězce. Úzkou souvislost této metody hledejme v logistických tocích ve 

firmě (zásobování, skladování a dopravě). Řídicím prvkem jsou požadavky zákazníků a 

metoda pracuje na principu vyrovnání bilance požadavků a jejich uspokojení. 

 

  2.3.3  MRP II (Material and Capacity) Resources    

   Planning 

Metoda MRP II rozšiřuje základ MRP o problematiku plánování kapacit. V případě MRP 

pracujeme s neomezenými kapacitami. U MRP II se jedná o iterační proces, kde se zadávají 

materiálové a kapacitní požadavky společně s počátečním nebo koncovým termínem výroby. 

Systém pracuje od počátečního termínu dopředu nebo od koncového termínu dozadu a 

rozplánuje výrobu podle zadaných požadavků. Může se stát ovšem, že výsledný plán je 

neuskutečnitelný. Při tomto problému musíme výrobu plánovat podle skutečných termínů 

dodávky materiálu, zvyšovat kapacity a provést další iteraci.
2
 

 

 2.4 Management jakosti 

Jakost, jejíž synonymum je kvalita známe i z běžného života. Jedná se o uspokojení 

zákazníka, které umožňuje spotřebiteli užívat výrobky či služby bez omezení. „Jakost či 

kvalita je pojem vztahující se k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem a 

procesům – pojem, který má svou historii.“
3
 Podniky řízení jakosti věnují hodně času i 

finančních prostředků a to zejména právě proto, aby předešli špatné reklamě a nespokojenosti 

svých zákazníků. Definice pojmu jakost v řízení podniku zní takto: „Stupeň splnění 

požadavků souborem typických znaků.“ Závažná podmnožina managementu jakosti jsou 

požadavky zákazníků, kterým odevzdáváme výsledky své práce. Nezapomínáme samozřejmě 

i na požadavky, které jsou jednoznačně definovány závaznými předpisy a to v podobě zákonů, 

norem, vyhlášek a další. Všechny výstupy, které vyjdou z procesu výroby, považuje norma 

ČSN EN ISO 9000:2001 jako produkt.  Každý produkt se prezentuje určitými znaky jakosti a 

                                                 
2
 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro 

praxi. ISBN 9788074001192, str. 67 
3
 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 201 s. C.H. Beck 

pro praxi. ISBN 978-80-247-1782-1, str. 14 
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to vlastnostmi, které jsou pro daný produkt typické. Příkladem typického znaku může být 

například automobil a výkon jeho motoru, či kvalita zpracování. 
4
 

  

 2.5 Přínosy a důvody systému řízení jakosti 

Význam řízení jakosti v posledních letech zaznamenal výrazný růst a hovoří se někdy o 

revoluci jakosti. Zavádění řízení jakosti není pro všechny řídicí pracovníky přínosem a někteří 

jej považují za rozvojový jev, který je potřeba nechat přejít a nijak výrazně mu nevěnovat 

pozornost. Opak je ovšem pravdou, a pokud mají naše firmy přežít ve stále hustější síti 

konkurence, neměly by problematiku řízení jakosti brát na lehkou váhu a vážně se ji zabývat. 

Právě firmy, které zvolí správný postup při řízení kvality svých výrobků či služeb mají 

reálnou šanci, že přežijí na ostrém konkurenčním trhu. Účinné řízení jakosti má vliv na: 

 

- Zlepšení ekonomických výsledků. 

- Vedení lidí a rozvoji podnikové kultury. 

- Vyšší zájem zákazníků o výrobky či služby daného podniku. 

- Změny v osobním rozvoji zaměstnanců. 

 

Firmy s moderním přístupem a systémy řízení jakosti dosahují dlouhodobě výrazně 

příznivějších výsledků, než podniky s orientací na tradiční zabezpečení jakosti v podobě 

technické kontroly. Systémy řízení jakosti se projevují pozitivními účinky zejména uvnitř 

firmy. Interní účinky systému řízení jakosti se projevují rychleji, než účinky externí. Mezi 

interní účinky řadíme: 

 

- Klesající podíl neshod na celkových výkonech. 

- Zvyšující se účinnost vnitropodnikových procesů. 

- Růst výtěžnosti materiálu. 

 

Všechny tyto účinky vedou ke zvyšování kvality, produktivity a redukci nákladů. 

 

 

 

                                                 
4
BusinessInfo[online]. [cit. 2013-28-2]. Dostupný z: < http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/system-

managementu-jakosti-2281.html > 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/system-managementu-jakosti-2281.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/system-managementu-jakosti-2281.html
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 2.6 Nástroje zvyšování kvality 

Jedná se o pevně stanovený soubor 7 nástrojů napomáhající k řešení problémů s kvalitou. 

Využití nástrojů lze především v linkové výrobě. U Linkové výroby lze totiž sledovat, 

zmetkovitost, chybovost strojů či zaměstnanců. Tyto nástroje jsou v podnicích využívány 

zejména pro svou jednoduchost před složitými statistickými metodami. Mezi tyto nástroje 

patří: 

 

- Diagram příčin a následků 

- Kontrolní tabulka 

- Histogram 

- Paretův diagram 

- Korelační diagram 

- Vývojový diagram 

- Regulační diagram 

 

  2.6.1 Diagram příčin a následků 

Jedná se o Ishikawa diagram. Tento název vyplývá ze jména osoby Kaoru Išikawy, který ho 

poprvé představil. Základním principem této metody je hledání příčin problémů a nekvalit. 

Každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Příkladem použití 

Ishikawa diagramu může být například určitý problém, jako např. nelze rozsvítit světlo. Tento 

problém může mít celou řadu příčin – vadná žárovka, špatná elektroinstalace, vypnutý proud. 

Abychom jednodušeji nalezli řešení, znázorňujeme příčiny do diagramu. U tvorby diagramu 

používáme brainstorming, který nám pomáhá definovat všechny možné, i málo 

pravděpodobné příčiny problému, který řešíme. Mluvíme tudíž o týmové metodě. 

 

Obr. 1 Ishikawův diagram 

   

 

 

 

 

 

Vybavení

 

 

 

Proces Lidé 

Materiály Prostředí Managment 

Problém 
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  2.6.2 Kontrolní tabulky 

Účelem kontrolních tabulek je zpracovat kvantitativní zprávu o výrobku, u kterého máme 

problém s kvalitou. Nejlepší interpretace kontrolních tabulek je ukázka na příkladu výrobku. 

Vyrábíme např. dřevěný produkt, který má velkou přidanou hodnotu lidské práce. U takového 

výrobku je tady nesmírně důležitá kontrola kvality jednotlivých operací při výrobě. Použijeme 

pro takovou kontrolu jednoduchou tabulku, do které zaznamenáváme vady u jednotlivých 

kroků výroby. Záznamy v tabulce nám poskytnou ucelenou informaci, který z kroků je 

nejvíce problematický a kde bychom měli věnovat pozornost na odstranění závady.  

 

Tab.1 Kontrolní tabulka 

Název výrobku: Soustružený díl č. 052 

Kontrola: Jan Novák 

Dávka: OBJ.124569 

Začátek kontroly: 5.12.2012 

Konec kontroly: 21.12.2012 

Vada Četnost vad Celkem 

Soustružení IIII IIII I 9 

Broušení IIII I 5 

Vrtání  IIII IIII IIII II 14 

Čištění II 2 

Moření IIII III 7 

Lakování IIII IIII IIII I 13 

 

V tabulce jsme se dozvěděli, že největší četnost vad je při procesu vrtání. Mohli bychom 

stejné měření provést i u kontroly na druhé směně, kde bude provádět zapisování dat jiný 

pracovník. Možnost různorodosti zde existuje, ale my budeme pracovat s tím, že výsledná 

kontrola ukáže podobnou četnost vad právě u vrtání. Na základě výše zmíněného výsledku 

použije pracovník jakosti zmetkovité kusy a zařadí se právě na nejvíce problematický krok při 

výrobě. Následně analyzuje tento určitý krok ve výrobě a hledá pochybení a důvod proč 

dochází k největším ztrátám u této konkrétní výrobní operace.
5
 

 

   

 

                                                 
5
 IKVALITA[online]. [cit. 2013-6-3]. Dostupný z: < http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=23> 

http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=23
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  2.6.3 Histogram 

Grafické znázornění distribuce dat. Znázornění probíhá pomocí sloupcového grafu, kde 

sloupce stejné šířky vyjadřují interval tříd, a výška sloupců znázorňuje četnost kontrolované 

veličiny daného intervalu. Důležitým aspektem u Histogramu je volba správné šířky intervalu, 

jelikož nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Využití 

histogramu je zejména tam, kde pracujeme s číselnými údaji o běhu procesu, při určení, zda je 

distribuce přibližně normální a zda proces vyhovuje požadavkům. Možnost je také sledovat, 

kdy došlo v procesu ke změnám nebo graficky porovnávat výstupovost různých procesů. 

Histogram používáme zejména pro snadno pochopitelné zobrazení distribuce dat rozdílných 

procesů.
6
 

 

Obr. 2 Histogram 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.6.4 Paretův diagram 

Grafické vyjádření jednotlivých příčin, které jsou odpovědné za vadu výrobku. V oblasti 

řízení jakosti použil poprvé aplikaci principu italského ekonoma Vilfreda Pareta americký 

odborník J. M. Juran. Tímto jednoduchým diagramem lze zjistit, že 80 – 95 % problémů 

s jakostí je zapříčiněno 5 – 20 % příčin. Za předpokladu, že do Paretova diagramu zahrneme 

zjištěné problémy, vyskytující se v nekvalitě a tyto nedostatky seřadíme podle nákladů, které 

                                                 
6
 IKVALITA[online]. [cit. 2013-6-3]. Dostupný z: < http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=24> 

http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=24
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představují, zobrazíme právě problém, na který je třeba se zaměřit a jehož vyřešením 

odstraníme největší podíl nekvality vyjádřený ve finančních jednotkách. Pokud známe příčiny 

vzniku zmetků a máme je dostatečně zdokumentovány, můžeme si je zanést do sloupkového 

diagramu od nejčastějších, po ty nejméně časté. Postupné součty důvodů vad je pak možné 

kumulovaně načíst do křivky, která se bude, směrem k 100 % zmetků, logicky narovnávat do 

vodorovné polohy.  Tento diagram používáme především u analýzy zmetkovitosti s tím, že 

dává návod, na kterou příčinu se nejvíce zaměřit.
7
 

 

  2.6.5 Korelační diagram 

Tento diagram je grafickým zobrazením závislosti dvou veličin (korelací). V prostředí kvality 

je využívaná nejčastěji takzvaná párová korelace (porovnání dvou parametrů kvality). Body 

v diagramu jsou rozmístěny podle jednotlivých dvojic hodnot příslušných proměnných. 

Charakterizují směr, tvar a míru těsnosti závislosti mezi sledovanými proměnnými. Na 

rozptyl bodů má vliv také nepřesnost stanovení hodnot, které ovlivňuje řada parametrů, např. 

nepřesnost metody stanovení měřícího zařízení, obsluhy atd. Vypovídající schopnost 

diagramu může být ovlivněna volbou měřítek na jednotlivých osách. Před vyslovením závěru 

z analýzy je žádoucí poctivě analyzovat stupnice hodnot na osách.  

Postup při zpracování korelačního diagramu: 

 

 1. Stanovit Y (závislou) a X (nezávislou) proměnnou veličinu. 

 2. Shromáždění příbuzných dat procesu pro identifikování  proměnných veličin 

 v kroku 1. 

 3. Mapování dat 

 4. Prohlížení mapovaných dat, zda je určitý vztah mezi proměnnými veličinami. 

   

  2.6.6 Vývojový diagram 

Grafická pomůcka, která usnadňuje pochopení procesů ve firmách. Symboly, které používáme 

ve vývojových diagramech, jsou vyobrazeny v normě ČSN ISO 5807. Norma obsahuje velké 

množství symbolů používaných k popisu procesů, ale i pro vytváření vývojových diagramů 

počítačových programů. Při bližším pohledu na tuto normu Vám některé věci mohou přijít 

hodně složité.  

 

                                                 
7
 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2009, 253 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3156-8, str. 240 
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Vysvětleme si tedy praktické použití, kde používáme zejména 5 následujících symbolů: 

- Spojovací čára. 

- Blok činnosti. 

- Rozhodovací blok. 

- Blok počátku nebo konce procesu. 

 

  2.6.7 Regulační diagram 

Základní grafický nástroj statistické regulace, který umožňuje posoudit statistickou 

zvládnutost procesu. Proces, který je statisticky zvládnutý ovlivňuje pouze náhodné příčiny 

variability. Regulační diagram je nástroj, který je určen pro odlišení rozptýlení způsobených 

vymezitelnými nebo zvláštními příčinami od náhodného rozptýlení, které je vlastním rysem 

procesu. Náhodná rozptýlení se opakují různě uvnitř nepředvídatelných mezí. Rozptýlení, 

která jsou způsobena vymezitelnými nebo zvláštními příčinami ukazují, že můžeme některé 

faktory, které proces ovlivňují, identifikovat, vyšetřit a vytvořit podmínky pro jejich trvalé 

odstranění. Kostra regulačního diagramu má matematicko-statistický základ. Regulační 

diagram používá provozní údaje pro stanovení mezí, uvnitř kterých lze očekávat budoucí 

pozorování. To vše se děje za předpokladu není-li proces ovlivňován vymezitelnými nebo 

zvláštními příčinami.  

 

Postup při tvorbě regulačního diagramu: 

1. Určíme znaky pro aplikaci regulačního diagramu. 

2. Vybereme vhodný typ regulačního diagramu. 

3. Následuje rozhodnutí o podskupině (malý soubor jednotek, uvnitř něhož lze předpokládat, 

že rozptýlení jsou způsobena jen samotnými náhodnými příčinami.), o jejím rozsahu a 

kontrolním intervalu pro odběr skupiny. 

4. Dáváme dohromady a zaznamenáváme údaje pro nejméně 20 až 25 podskupin nebo se 

využijí již zaznamenané údaje. 

5. Vypočítají se statistiky, které charakterizují každý výběr tvořený podskupinou. 

6. Výpočet regulační meze založené na statistikách z výběru tvořených podskupinami. 

7. Sestrojí se diagram a zakreslí se statistiky vypočtené z podskupin. 

8. Vyšetření souřadnice bodů vně regulačních mezí a dávání dohromady naznačující 

přítomnost vymezitelných (zvláštních) příčin. 

9. Výběr budoucího opatření. 
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3. Organizace a řízení výroby 

Jedná se o uspořádání a zabezpečení vzájemných vztahů všech proměnných činitelů procesu 

výroby. Řešení tohoto úkolu závisí na výrobních podmínkách, dodržení zásad organizace a 

řízení procesu výroby. 

 

Organizace a řízení výroby se řídí těmito zásadami: 

- Nepřetržitost výrobního procesu 

- Proporcionálnost 

- Souběžnost 

- Rytmičnost 

- Specializace 

- Plánování 

 

 3.1 Nepřetržitost výrobního procesu 

Podmínkou výše uvedené zásady je hospodaření s časem a úspěšný průběh výrobního procesu 

zajišťuje krácení průběžné doby výroby i snižování výrobních nákladů při zvyšování objemu 

produkce. Nepřetržitost výrobního procesu, především jeho úroveň klesá každým přerušením 

výroby. 

 

 3.2 Proporcionálnost 

Jedná se o nevyhnutelné a trvalé kritérium při projektování a realizaci vnitřní skladby 

výrobního procesu pro zabezpečení co nejkratšího časového průběhu a plynulosti výroby. Má 

vliv na nepřetržitost výrobních procesů. Jednotlivé části výroby na sebe současně působí a tím 

vznikají určité vztahy. 

  

 3.3 Souběžnost 

Synonymem souběžnosti je paralelnost. U této zásady mluvíme o výrobním procesu, který 

souběžně vykonává stejné nebo různé činnosti (operace) při výrobním procesu určitého 

výrobku. Souběžnost vede k podstatnému zkrácení průběžné doby výrobků a k lepšímu 

využívání zdrojů jednotek výroby.  
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 3.4 Rytmičnost 

Rytmická výroba je pravidelná a rovnoměrná. Nejedná se pouze o rytmické odvádění 

hotových výrobků, ale i o rytmický průběh celého výrobního procesu, jakožto jeho jednotlivé 

části včetně pracovního procesu. Jako příklad rytmické výroby uvádím proudovou výrobu, 

která se uskutečňuje na rytmizovaných a taktizovaných linkách. 

 

 3.5 Specializace 

Úkolem specializace výroby je zvyšování výroby pouze některých součástí nebo výrobků, a 

tím k zužování sortimentu výroby ve výrobní jednotce. Umožňuje zhromadňovat výrobu, 

snižovat výrobní náklady a zvyšovat produktivitu práce. 

 

Rozlišujeme tři formy specializace: 

- Předmětná (Předpokládá soustředění výroby určitých typů výrobků.) 

- Součástková (Soustředění jednotlivých součástí nebo uzlů montážních skupin 

výrobků.) 

- Technologická (Soustřeďuje výrobu podle určitých druhů prací, technologií nebo 

procesů.) 

 

 3.6 Plánování 

Je stejně jako racionalizace základním nástrojem řízení činnosti na odlišných úrovních 

výrobních jednotek. 

 

 3.7 Normativní základna 

Jedná se o nástroj řízení výroby. Organizace a řízení výroby se stala kvůli technickému 

pokroku náročnější a to především růstem složitosti i nároky na koordinaci, věcné, časové a 

prostorové sladění výrobních činitelů. Zvyšují se obzvláště „požadavky na tvorbu a 

zdokonalování vhodných nástrojů organizace a řízení, které by zajišťovaly nejen 

proporcionálnost výrobních činitelů a procesů, ale umožňovaly i kontrolu a bylo stimulováno 

jejich efektivního využití.“ Tímto nástrojem máme na mysli normy, které, jsou-li setříděny do 

určitého, relativně samostatného informačního systému, vytvářejí normativní datovou 

základnu. „Prvek normativní základny – norma – poukazuje na jednotný, časově relativně 

stabilní, závazný, nebo častěji směrný předpis vlastností, míry vztahů výrobních činitelů a 

jejich fungování ve výrobním procesu.“ 
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Funkce normativní základy: 

- Proporcionálnost (počet strojů, zařízení a zaměstnanců určité profese, kapacity) 

- Koordinace (plánování, operativní řízení, návaznost a plynulost výrobního procesu, 

vytížení strojů) 

- Motivace (odměňování zaměstnanců) 

- Kontrolní a racionalizační (kontrola, posuzování a zvyšování efektivnosti). 

 

Členění normativní základy 

- Technické normy 

- Technicko-hospodářské normy 

- Normativy operativního řízení výroby 

- Organizační normy 
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Obr. 3 Normativní základna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3.8 Technické normy 

„Technické normy jsou kvalifikovaná doporučení, která obsahují technické specifikace nebo 

kritéria, pravidla.“
8
 Úkolem technických norem je zdokonalování a zvyšování ekonomické a 

technické úrovně výroby výrobků, jakosti, specializace výroby a efektivnosti investic, 

efektivní využití surovin, materiálů a energie, zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

provádění pracovních úkonů a zlepšování pracovního prostředí. Technické normy jsou pro 

jednotlivé podniky velmi důležité, avšak liší se u jednotlivých skupin a druhů těchto norem. 

                                                 
8
 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 201 s. C.H. Beck 

pro praxi. ISBN 978-80-247-1782-1, str. 56 
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Příčinou je zejména různorodost výrobků a technologických přeměn a z toho plynoucí 

odlišností při přípravě a řízení výroby. 

 

Funkce technických norem 

- Měřítko kvality a technické úrovně výrobků, služeb, úrovně využití surovin, energií a 

materiálů. 

- Důležité jsou i v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, zvyšování hygieny práce a prac. 

prostředí. 

 

Úrovně technických norem: 

- Vnitropodnikové 

- Podnikové 

- Oborové 

- Státní 

- Evropské 

- Světové 

Objektem technických norem jsou konstrukce výrobků, technologické postupy výrobků, 

pracovní předměty i prostředky a jiné. Vytváření norem je důležité pro řízení výroby a 

potřeby organizace.  

 

Uplatňování technických norem: 

- Vstupní věcné prvky výrobního procesu 

- Výstupní prvky výrobního procesu 

- Činnosti ve výrobním procesu. 

 

 3.9 Časové studie práce 

Jedná se o nástroj metod průmyslového inženýrství. Řadíme je svým zaměřením do oblasti 

měření práce. Tyto techniky slouží především pro účely tvorby normování práce, ale zároveň 

mohou být podkladem pro zlepšování pracovních procesů. Právě na zlepšování procesů mají 

největší vliv výstupy z těchto analýz, které pomohou odhalit činnosti nepřidávající hodnotu i 

podstatu jejich vzniku. Důvodů pro použití těchto metod je více. Mezi nejčastější uvádíme 

zvyšování produktivity, definování normo-časů až po podklady k vyjádření neefektivnosti.  
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Přímé měření práce je metoda, kterou provádíme přímo na pracovišti, kdy sledujeme průběh 

práce. Při analýze a následné implementaci navrhnutých zlepšení je důležité postupovat podle 

jistého PDCA cyklu. Začínáme s výběrem pracoviště a zaznamenáváme současný stav. Při 

další fázi se zkoumá způsob, jakým proces probíhá, jsou navrženy ekonomičtější a 

efektivnější postupy, které musí být v závěru vyhodnoceny. Nejlepší návrh je definován a 

zaveden. Poslední krok v sobě skrývá udržování nového stavu.
9
 

 

Metody přímého měření práce: 

- Snímky pracovního dne 

- Momentové pozorování 

- Chronometráž 

 

   3.9.1 Snímek pracovního dne 

Zaznamenává všechny spotřeby pracovního času během směny. Tato sledování se provádí 

formou nepřetržitého pozorování, kde je výhodou získání podrobných informací o průběhu 

určité výrobní operace. Nevýhoda této analýzy je vysoká časová náročnost a jisté psychické 

zatížení pozorovatele i pozorovaných. Zaznamenávání můžeme provést různými druhy 

snímků: 

 

- Snímek pracovní směny jednotlivce. 

- Snímek pracovní směny skupiny pracovníků. 

- Hromadný snímek pracovní směny. 

- Vlastní snímek pracovní směny. 

 

I přes časovou náročnost této analýzy se jedná o nejvíce odpovídající časovou analýzu práce a 

to především díky tomu, že zachycuje přesně prováděné činnosti a jejich časy. Dalším 

důležitým kladem je blízký kontakt s pracovníky a samotným procesem výroby. Díky úzkému 

kontaktu rozpoznáváme nedostatky a problémy ve výrobních procesech. 

 

    

 

 

                                                 
9
 API[online]. [cit. 2013-9-3]. Dostupný z: <http://e-api.cz/article/68428.casove-studie-8211-nastroj-

prumysloveho-inzenyrstvi/> 

http://e-api.cz/article/68428.casove-studie-8211-nastroj-prumysloveho-inzenyrstvi/
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  3.9.2 Postup analýzy snímku pracovního dne 

 

- Výběr pracovníka 

- Seznámení s pracovištěm 

- Vymezení sledovaných dějů 

- Stanovení počtu snímků 

- Měření 

- Vyhodnocení snímků. 

 

Důležitým předpokladem pro analýzu je výběr pracovníka a výrobní operace, která bývá 

úzkým místem ve výrobním procesu. Ta se může týkat zvýšení jakosti, zkrácení průběžných 

časů, snížení času přetaktování, balancování linky nebo i re-layoutu. Snímkování se provádí 

všude tam, kde je potřeba odhalit veškeré neefektivnosti na daném pracovišti, lince či výrobě. 

10
Pro záznamy časů se předem připravují formuláře: 

 

Obr. 4 Časový snímek výrobní operace 
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 TOMEK, Gustav. Řízení výroby a nákupu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 378 s. ISBN 978-80-247-
1479-0, str. 115 
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V průběhu analýzy je důležité dodržovat 5 hlavních okruhů, které posoudí sledované procesy 

z hlediska jejich aktivit, plýtvání a činností nepřidávající hodnotu. Na začátku je otázka cíle 

samotné činnosti pracovníka a jeho výstup.  V potaz musíme brát i místo, osobu, čas a způsob 

vykonávání dané výrobní operace. Rozčlenění těchto faktorů později pomáhá při návrhu 

zlepšení. V závěru analýzy očekáváme eliminaci nepotřebných činností nebo jejich sloučení, 

kombinování či zjednodušení. 

   

 3.10 Spaghetti diagram 

Tento diagram má za cíl přesně zachytit a popsat pohyb pracovníka v jistém časovém období. 

Do lay-outu pracoviště se zachycují jeho veškeré pohyby. Tuto analýzu je snadné 

zkombinovat při snímkování průběhu výrobních operací. Diagram nám umožňuje odhalit 

množství chůze mimo pracoviště a může být dobrým podkladem na re-layout. Grafické 

zpracování je přehlednější a díky tomu lépe zobrazíme prostor, ve kterém se sledovaný 

pracovník zdržuje. Pojmenování „Spaghetti“ je odvozeno od podoby diagramu. Pohyby 

pracovníků na pracovišti se zobrazují čárami, které se při daném časovém období natahují, a 

jejich finální podoba je srovnatelná se špagetami.  Tuto metodu využijeme především u 

výrobních operací, které jsou zatíženy ztrátami ve formě dlouhé vzdálenosti mezi operacemi. 

Spaghetti diagram nám pomůže tyto vzdálenosti analyzovat, změřit a navrhnout popřípadě 

výhodnější variantu, abychom těmto ztrátám zamezili. Na obrázku níže nevidíme pohyb 

pracovníka, ale výrobní jednotky. Tím jsem chtěl poukázat na druhou možnost použití tohoto 

diagramu, která je sledování výrobní jednotky či samotného výrobku.
11

 

 

Obr. 5 Spaghetti diagram 
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 ALUKAL, George a Anthony MANOS. Lean kaizen: a simplified approach to process improvements. 
1. vyd. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality Press, 2006, xvii,174 p. ISBN 08-738-9689-0, str. 61 
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Obrázek nám prozradí nesprávné umístění zařízení na vrtání, jelikož zde dochází ke ztrátám 

při dlouhém přecházení mezi jednotlivými stroji.  

Jednotlivé barvy ukazují každou výrobní jednotku zvlášť. Spaghetti diagram tedy analyzuje 

délku přecházení u tří výrobních jednotek. 
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4. Popis firmy 

Vybranou firmou, kterou budu analyzovat pomocí vybraných metod je firma Dendros, jenž se 

zabývá 21 let podnikáním v oboru dřevozpracování. Firma má v dnešní době právní formu 

podnikání jako společnost ručeným omezeným a celý název je DENDROS Bohemia s.r.o., 

dále jen Dendros. 

  

 4.1 Historie firmy 

Firma Dendros byla založena v roce 1992 a hlavním předmětem podnikání bylo soustružení 

dřeva, zaměřené na maloobjemové zakázky. Po roce 1989 začínalo s podnikáním mnoho 

podnikatelských subjektů a i díky této nové poptávce se podařilo pro firmu Dendros získat 

v prvním roce svého vzniku pravidelnou práci pro firmu, která si zadala přesné parametry pro 

výrobu dřevěných doplňků určených pro dětské stavebnice. Postupem času začala firma 

vyvíjet i své vlastní produkty v podobě nábytkových úchytek, které distribuovala přímým 

prodejem do okolních prodejen železářství a obchodů truhlářského zaměření. Z důvodu 

zvyšující se poptávky a nedostačující kapacitě výroby, firma Dendros přemístila své sídlo do 

nedalekého areálu a společně s nákupem nových technologií výrazně inovovala své výrobní 

zařízení a kapacitu, společně s přijetím nových zaměstnanců. Firma zvolila novou obchodní 

strategii a začala pronikat i do ostatních krajů a pomocí vlastního obchodního zástupce 

oslovovala další prodejny postupně na celém území ČR. Dřevěné úchytky byly v této době 

velmi dobře prodejný artikl. Náskoku před konkurencí dosáhli díky širokému spektru nových 

tvarů a různých provedení, což přilákalo zákazníky, kteří měli k dispozici větší výběr než 

doposud. Pro podporu marketingu firma Dendros inovovala své katalogy a zúčastnila se 

mezinárodního veletrhu dřevozpracujících firem Woodtec v Brně. Veletrh byl pro firmu 

přínosem z pohledu získání nových zákazníků v ČR a prvního potencionálního odběratele 

z Nizozemí, se kterým po více než ročním vyjednávání navázala spolupráci. Následně došlo 

k rozšíření sortimentu o bytové doplňky, dřevěné krytky a kluzáky. Toto rozšíření bylo 

přínosem především z důvodu většího rozsahu prodávaných výrobků u jednotlivých 

stávajících partnerů a také získání nového zahraničního odběratele z Francie. V roce 1999 

proběhl nákup nového stroje, který umožnil zvýšit kapacitu výroby kluzáků a výrazně 

zjednodušit celkový postup výroby, což umožnilo zvýšit konkurenceschopnost nabídky pro 

velké nábytkové firmy.  

Získání nových odběratelů v této oblasti a transformace výroby tímto směrem pomohla 

překonat pokles poptávky po nábytkových úchytkách, který přišel v roce 2004 a přetrvává 
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dodnes. Milníkem pro celou firmu je rok 2010, kdy začala vyrábět dřevěné doplňky k židlím 

pro německou firmu. Jedná se o velkého odběratele, který pomohl firmě překonat těžké doby 

propadu odbytu, a tím si firma udržela postavení na trhu. 

  

 4.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je především výroba dřevěných nábytkových úchytek, bytových 

doplňků (věšáků, garnyží), krytky na šrouby, kluzáky, prvky zábradlí. Mezi další činnosti 

patří výroba polotovarů pro výrobce nábytku a zakázková výroba zaměřená na 

velkoobjemové série. Především díky dobrému technickému vybavení, které získala 

v průběhu svého podnikání, je schopná splnit v dnešní době i poptávky většího rozsahu.  

Obratem ve vývoji prodeje sortimentu měl za příčinu zvýšený import nábytkového kování z 

Číny, především tedy kovového, který během pár měsíců snížil cenovou hladinu u většiny 

prodejců v zemi, téměř na úroveň dřevěných nábytkových úchytek a ostatního sortimentu. 

Dalším silným konkurentem, který zahájil expanzi na náš trh, jsou dřevěné doplňky z Polska, 

které se svou cenou přibližovaly rozdílu -35% stávajících cen na trhu. Společně s tímto 

efektem začaly do ČR ve větší míře pronikat zahraniční hobby řetězce (Baumax, Obi, 

Hornbach, Bauhaus) a další. Co tento trend měl za příčinu? Snížení nákupní síly u menších 

prodejců železářství a specializovaných truhlářských prodejen, kteří jsou nejčastějšími 

odběrateli. Většina těchto řetězců nakupuje prostřednictvím velkoobchodu, a tudíž přímý 

prodej bez zprostředkovatele není ve většině případů možný. 

Pokles prodejů díky výše zmíněným faktorům byl v posledních dvou letech ještě výrazněji 

postihnut finanční krizí. Díky novým zakázkám a stalého hledání nových zákazníků se 

částečně tento propad zastavil a firma vyplnila kapacity výroby jinými výrobky. V posledním 

roce byli přijati noví zaměstnanci na pozici lakýrník, soustružník a pracovník stolárny a to 

především z důvodu dojednání nové zakázky pro významnou Německou firmu, která v dnešní 

době tvoří téměř 40 % výrobní kapacity firmy. 

  4.2.1 Nákup materiálu 

Na základě skutečnosti, že se jedná o výrobní firmu potřebuje neustálý přísun materiálu. 

Nejvyšší podíl na nákupu materiálu má bezesporu dřevo, které tvoří 62,5% ze všech ostatních 

materiálů. Nejvíce dřeva je nakupováno ze Slovenska a to především buky, ze kterých je 

vyrobena většina produktů. Další dřeviny nakupuje firma v ČR a to především v okruhu 80 

km od sídla firmy. Jedná se o dřeviny dub, borovice, smrk, jasan, javor atd. Mezi druhou 

významnou část nákupu materiálu patří laky a mořidla. Veškerá povrchová úprava na 
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výrobcích je prováděna ve vlastní lakovně. Laky a mořidla tvoří 31,5 % nákladů na materiál. 

Ostatní materiál používaný k výrobě jsou nástroje, kování, obalové materiály, jenž odpovídají 

poměru 6 % z celkových nákladů na materiál.  

 4.3 Sídlo firmy 

Firma Dendros má sídlo v průmyslovém areálu firmy zabývající se výzkumem a prodejem 

travních směsí. Sídlo výroby je tedy na Hamerské ulici 698 ve městě Zubří.  

Prostory areálu mají výhodnou pozici, co se týká vzdálenosti od obydlené oblasti, kde první 

rodinné domy jsou vzdáleny cca. 400 m, což nezapříčiňuje problémy s hlukem od odsávacích 

a kompresorových zařízení a nenarušuje tudíž komfort bydlení obyvatel v blízkosti areálu. 

Areál je také dobře přístupný ze silnice 1. třídy E442 a uvnitř areálu je dostatek místa na 

manipulaci s těžkou technikou, tudíž je možné přijímat nákladní automobily přímo v areálu.  

 

Obr. 6 Sídlo firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dendros: oficiální stránky fy Dendros[online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupný z: http://www.dendros-ds.cz 

  

Firma působí v pronajatých prostorech o celkové rozloze 613 m
2
. Tyto prostory zahrnují 

výrobní část, která pokrývá většinu celkového prostoru, dále jsou to garáže, lakovna, sklady a 

kanceláře. Výroba a garáže jsou ve společném objektu. Sklady, kanceláře a lakovna sídlí 

v sousedících prostorech, které jsou ovšem vzdáleny necelých 50 m, což nenarušuje 

významným podílem logistiku. Prostory výroby jsou upravovány tak, aby vyhovovaly 

potřebám dřevovýroby a již při stěhování bylo dobudováno centrální odsávání, které bylo 

následně rozvedeno do všech dílen (soustružna, stolárna, brusírna) vyjímaje jediné dílny, kde 

je umístěn samostatný kopírovací stroj a ten má na míru vyrobené odsávání lokální. 

Následnou úpravou prošly i skladovací prostory z důvodu přizpůsobení potřebám 

zaměstnanců expedice. 
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 4.4 Vybavení firmy 

Úvodem bude představeno vybavení firmy výrobními zařízeními. 

- 3 × Automatický kopírovací stroj Hempel (využívá k opracování speciální frézovací 

pilu). 

- 5 × Automatický lunetový stroj Hempel (využívá se na výrobu nábytkových úchytek a 

krytek). 

- 2 × Automatický stroj na broušení (použití zejména k broušení nábytkových úchytek). 

- 4 × Univerzální soustruh (použití zejména přípravné práce a dodělávky). 

- 4 × Pila; 3 × Lis; 5 × Stojanová vrtačka. 

Nástroje potřebné pro tyto stroje vyrábí externí dodavatelé a broušení nástrojů provádějí 

částečně vlastní zaměstnanci a externí firmy. Stroje procházejí pravidelnou údržbou a to vždy 

zaměstnanci, kteří jsou za údržbu jednotlivých pracovišť zodpovědní.  

Balení výrobků provádějí zaměstnanci expedice pomocí standardních obalových materiálů, 

které jsou opatřeny známkou ochrany životního prostředí EKO-KOM. Zaměstnancům je 

k dispozici balící stroj. Expedici provádíme z pohledu typu expedovaného výrobku a rozměru 

dané dodávky.  

Lze říci, že  98 % případů vlastního sortimentu jako jsou nábytkové úchytky, krytky, bytové 

doplňky, prvky zábradlí rozesíláme prostřednictvím přepravní služby Geis. Co se týká 

rozměrnějších a stálých zakázkových prací, kde se jedná především o kluzáky a výrobky, jejž 

si u firmy nechávají vyrábět jednotliví odběratelé např. ze zahraničí, zprostředkováváme 

dopravu vlastními prostředky nebo smluvními přepravními společnostmi a to platí především 

u mezinárodních dodávek.  

Vlastní vozový park: 

- 2×  Vozík o rozměrech 3 × 1,5 m. 

- 3 × Osobní automobil. 

- 1 × Vysokozdvižný vozík. 
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Další vybavení firmy tvoří:  

1. Vybavení kancelářských prostor (stoly, židle, poličky, skříně, pc, tiskárny, scanner, telefon, 

fax). 

2. Vybavení zázemí zaměstnanců (wc, sprchy, skříňky v šatnách). 

3. Vybavení kuchyňky a jídelny (stoly, židle, lednička, rychlovarná konvice, nádobí). 

 Vzhledem k používání vysoce hořlavých materiálů jako jsou speciální polyuretanové 

laky disponuje firma skladem přizpůsobeným k ukládání nebezpečného odpadu. V souvislosti 

s těmito materiály má oprávnění pro lakování dřevěných výrobků ve speciální komoře. 

 4.5 Lidské zdroje 

Aktuální stav zaměstnanců k 1. 1. 2013 je 56 zaměstnanců. Tito zaměstnanci působí 

především na pozicích soustružník, stolař, lakýrník, brusič nástrojů, skladník, administrativní 

pracovník. Část zaměstnanců má také potřebné oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku 

pro manipulační práce. Věkový průměr zaměstnanců je 40 let. Vzhledem k tomuto vysokému 

věkovému průměru se rozhodla firma v příštím roce navázat spolupráci s okolními učilišti a 

přilákat do firmy nové mladé a perspektivní pracovníky, především zaměřené na obory 

soustružník a stolař.  

Jednou ze strategií je také podpora těchto učňovských oborů a případná dohoda o umožnění 

části praktické povinnosti každého studenta splnit ve firmě na výrobních zařízeních. 

 

  4.5.1 Získávání nových zaměstnanců 

Přijímání nových zaměstnanců je závislé především na vývoji poptávky po výrobcích firmy. 

Hovoříme-li o posledním roce 2012 a částečně i v roce 2013 byli přijati 3 noví zaměstnanci. 

Nejvíce osvědčeným kanálem je hledání v okolních městech a na základě doporučení 

stávajících zaměstnanců se podařilo sehnat potřebné zaměstnance. Tito zaměstnanci získali 

výhodu práce přímo v jejich městě a nemusejí tudíž dojíždět do vzdálenějších okolních obcí. 

Jako nepříliš spolehlivý zprostředkovatel práce se ukázal úřad práce, jehož potencionální 

zájemci o práci se ve většině případů, ne-li vždy neosvědčili. I z těchto důvodů se firma 

orientuje na jednání s řediteli učilišť a nabízí jim spolupráci. To je jedna z možností 

k vychování si řady nových zaměstnanců již přímo během školní docházky ve formě praxí 

nebo pomocných brigád v časech, kdy bude potřeba zvýšit jednorázově kapacitu lidských 

zdrojů ve firmě. 
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  4.5.2 Vytížení pracovníků ve firmě. 

Během krize především v polovině roku 2008 se firma musela do jisté míry zúžit a omezit 

pracovní čas na 8 hod./den při běžných 5 pracovních dnech (1 směna). Neustálým hledáním 

nových odběratelů se firmě podařilo rozběhnout začátkem roku 2009 novou zakázku pro 

významnou firmu vyrábějící postele a rozšířila se výroba na 2 směny (ranní a odpolední) a 

zaměstnanci se vrátili k dvousměnnému provozu po 8 hodinách. Získáním dalších nových 

zakázek se firma podle vytížení aktuálně transformuje určité týdny v měsíci i na třísměnný 

provoz a to byl i důvod navýšení počtu zaměstnanců na začátku roku 2012. Vytížení 

pracovníků je 8 hodin denně + přesčasy, 5 pracovních dnů v týdnu, popřípadě občasná práce o 

víkendech a svátcích. Část zaměstnanců se střídá na ranní a odpolední směny v případě 

potřeby i noční. Firma prochází v průběhu roku výkyvy poptávky na trhu v ČR, které jsou 

ovšem doplněny zahraničními zakázkami a tudíž lze konstatovat, že zmíněný pracovní rytmus 

je dodržován v průběhu celého roku. 

 

  4.5.3 Školení a získávání odborných znalostí. 

Skutečnost, že firma disponuje části zaměstnanců, jejichž pracovní minulost je již z velké 

části spojená právě s firmou Dendros, může hovořit o velmi zkušené základní struktuře firmy. 

Tito zaměstnanci byli přítomni období, kdy firma z velké části inovovala své výrobní zařízení 

a zúčastnili se školení pořádané přímo německou firmou, od které byly tyto stroje nakoupeny. 

Měli možnost zde odzkoušet způsoby a varianty nastavení jednotlivých strojů, údržbu, 

přípravu nástrojů a ukázky správné funkce jednotlivých zařízení při práci. Tito zaměstnanci i 

v dnešní době zodpovídají za správnou funkčnost a kontrolu pracovníků, kteří na těchto 

stanovištích pracují. Samozřejmostí je zaučování nových zaměstnanců svými zkušenějšími 

kolegy. Všichni tito zaměstnanci jsou specializovaní soustružníci a jejich další vzdělávání se 

soustřeďuje především na výuku práce na lunetových a kopírovacích strojích. 

Dalším segmentem výroby jsou pracovníci stolárny, kteří jsou vyškolení v oboru zpracování 

materiálů. Jejich znalostí jsou důležité zejména v oboru práce s pilou a výběr materiálů pro 

jeho další zpracování. Vzhledem k přijetí nového výrobního programu kluzáků a doplňků pro 

výrobce nábytku byli proškolení i v oblasti lepení a kontroly vlhkosti řeziva. Správná vlhkost 

řeziva je důležitá především pro správnou odolnost lepené části. V případě, že je kontrola 

opomenuta, může dojít ke zvýšené zmetkovosti a snížení efektivity, a proto je důležitá znalost 

těchto parametrů řeziva zodpovědnými zaměstnanci. Důležitým a neopomenutelným 

prostředkem pro práci s řezivem je řízení a manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Na každé 
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směně je vždy osoba, která je tímto pověřena a splňuje oprávnění k řízení a manipulaci 

s materiálem. 

Zvyšováním odborných znalostí prochází i pracovníci lakovny, kteří mají oprávnění 

k používání a manipulaci s hořlavými látkami a nakládání s nebezpečným odpadem. Rovněž 

ve své dlouholeté praxi se neustále učí novým technikám lakování a moření dřevěných 

výrobků. 

Správná volba odborných školení u jednotlivých pracovníků na specializované pozice, ke 

kterým mají stanovená pravidla a kompetence je důležitým prvkem konkurenceschopné a 

flexibilní firmy.  

Pro styk se státními úřady je důležitým aspektem i pravidelné poučení o bezpečnosti práce a 

tyto pravidla jsou povinni plnit všichni zaměstnanci napříč celou firmou. 

   

  4.5.4 Odměňování zaměstnanců a kolektiv 

Ve firmě je zvolena časová forma odměňování. Dále dostávají zaměstnanci stálou výši 

měsíční prémie, jejichž výše je odvozena od míry technické odbornosti vykonávané práce. 

Zaměstnanci jsou odměňováni i prémiemi za práci v sobotu nad rámec přesčasových 

zvýhodnění stanovených zákonem. Firma pořádá pro své zaměstnance i společné večírky z 

důvodu stmelení kolektivu. Před řádnou celozávodní dovolenou připravuje firma posezení u 

ohně a před vánočními svátky formálnější posezení v restauraci. 

 

 4.6 Podpora prodeje 

 Zvolená strategie podpory prodeje je odlišná pro každý druh sortimentu, který firma 

nabízí. Dá se říci, že lze rozdělit politiku podpory prodeje na 2 základní programy: 

- Vlastní sortiment  

Jedná se o sortiment, který firma vyvinula a obsahuje především nábytkové úchytky, krytky, 

bytové doplňky a prvky zábradlí. Vlastní sortiment distribuuje prostřednictvím obchodních 

partnerů na celém území ČR. Jedná se o 135 aktivních obchodů, které prezentují výrobky fy 

Dendros a podle velikosti prodejní plochy mají část nebo celý sortiment na skladě. O podporu 

prodeje se z velké části u obchodních partnerů angažuje samotná firma formou poskytnutí 

vzorků, výstavních tabulí a katalogů. Dále tyto obchody navštěvuje obchodní zástupce, který 

uvádí na trh novinky a spolupracuje s referenty nákupu jednotlivých prodejen na skladbě 

sortimentu.  

 



38 

 

- Zakázkový sortiment 

Jsou to zakázkové práce, které jsou vyráběny na přání a požadavky zákazníka. Zaměření je na 

velkoobjemové série výrobků pro výrobce postelí, sedacích souprav, schodišť a další obory ve 

výrobě nábytku. Mezi, odběratelé patří i firmy, pro které se vyrábí speciální didaktické 

pomůcky určené handicapovaným dětem.  

Hlavní strategii podpory prodeje u těchto firem je vyhledávání a zahájení jednání o 

možnostech spolupráce. Při jednání spoléhá firma na kvalitu, flexibilitu a zajímavou cenovou 

nabídku vzhledem k technickému vybavení výroby. U těchto firem funguje nejlépe podpora 

prodeje prostřednictvím osobní návštěvy prodejního manažera, který zjistí požadavky firmy a 

sestaví nabídku na míru. Tyto firmy a vesměs hodně i zahraniční zákazníci kladou velký 

důraz na reference, které pokud jsou pozitivní může ulehčit vstup na daný zahraniční trh. 

Samotnou podporu prodeje v zahraničí zajišťuje z části vládní agentura na podporu exportu 

CZECHTRADE. Prostřednictvím této agentury získává důležité kontakty na zahraničních 

trzích a zajišťuje předání marketingových materiálů odpovědným osobám v zahraničních 

firmách. 

 4.7 Propagace 

Pro firmu je propagace velmi důležitá a soustřeďuje se zejména na vlastní doménu webových 

stránek, katalogů, vizitek, prezentačních CD, výstavy na veletrzích a reklamních panelech. 

Webové stránky jsou jakožto už většina webových aplikací vícejazyčné a obsahují internetový 

obchod. 

Obr. 7 Náhled webové prezentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dendros: oficiální stránky fy Dendros[online]. [cit. 2013-2-2]. Dostupný z: http://www.dendros-ds.cz 
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Začátkem roku 2010 a počátkem roku 2011 firma investovala finanční prostředky na výrobu 

dvou nových katalogů. Katalogy jsou odlišné svým obsahem. Jeden z nich je zaměřen na 

představení sortimentu a ukázky výroby zakázkových prací společně s představením firmy. 

Druhý v pořadí je katalog zahrnující kompletní sortiment s představením detailů jednotlivých 

typů, provedení povrchových úprav a dřevin. Společně s těmito katalogy byly představeny 

vizitky a hlavičkové papíry. Další z forem propagace tvoří panely výrobků na prodejnách u 

obchodních partnerů, kde je vyobrazeno logo s kontaktními informacemi. Společně s těmito 

panely je název firmy uveden na webových stránkách odběratelů společně s ostatními 

dodavateli.  

 4.8 Cíle firmy 

Stanovení cílů je pro budoucí směřování firmy důležitým aspektem. Hlavním cílem firmy je 

z pohledu zákazníka maximální spokojenost s výrobky. Dalším pohledem je celková 

spokojenost uvnitř firmy ze strany zaměstnanců, což je důležitý předpoklad pro kvalitní 

výrobu. Plnění těchto cílů se snaží dosáhnout především častou komunikaci s odběrateli, kteří 

mají kontakt s koncovým zákazníkem a jsou schopni prostřednictvím obchodního zástupce 

reportovat jejich názory a případné připomínky. Analyzovaná firma klade důraz na kvalitní 

výrobky a flexibilní přístup k zákazníkům. Tento přístup zajistil firmě významné zákazníky 

v oboru jak v ČR tak i zahraničí. 

 4.9 Vize firmy 

Důležitým předpokladem na obranu proti stagnaci je stanovit si jasné vize do budoucna a 

směr, kterým se firma bude dále vyvíjet.  

Vzhledem k rozšíření portfolia odběratelů a stoupající tendenci nových výrobních zařízení 

musí firma do budoucna přestěhovat výrobu do větších prostor. Nedostatečnou kapacitu 

pociťuje firma zejména ve velikosti skladovacích prostor ať už v případě materiálu, tak i 

skladování výrobků. Neustálý vývoj v provádění povrchové úpravy ukazuje nutnost co 

největší modernizace a zvětšení prostoru lakovny. Jako hlavní vizí modernizace firmy je 

zvětšení prostorů a inovace některých částí výroby.  

Aby mohla firma rozšiřovat a financovat přestavbu, musí brát v úvahu i hledání stále nových 

zákazníků. Rozvoj obchodu je neméně důležitou složkou budoucího směřování firmy. 

Management firmy se řídí heslem, že důležité je samozřejmě umět vyrobit, ale ještě 

důležitější je výrobky prodat. Ve firmě sleduji pozitivní trend pro další rozvoj a to především 
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díky novým zakázkám a dostatečného využívání výrobních kapacit, což vede i k lepší 

finanční situaci a tento řetězec v sobě skrývá i mnohem větší „chuť“ budovat něco nového. 

5. Optimalizace výroby výrobku soustružený díl č. 052 

K optimalizaci výroby jsem si vybral výrobní operace výrobku, který firma vyváží do 

zahraničí. Jedna se o dřevěný komponent, který je součástí moderně situované židle. Součástí 

výroby je mnoho po sobě následujících výrobních operací, které budu v této části diplomové 

práce podrobněji zkoumat a na základě provedených měření analyzovat možné návrhy na 

zlepšení. Vzhledem k tomu, že celý proces výroby se skládá z 21 výrobních operací, je 

efektivita celého procesu výroby důležitý faktor. Skladba ceny je totiž zatížena především 

cenou lidské práce a technologie používané při výrobě, než právě materiálem. Materiál je 

obsažen v celkových nákladech poměrem 20 %. Cílem práce je navrhnout na základě 

zjištěných skutečností nový průběh výroby a pomoci měření jednotlivých operací zavést 

normo-časy pro každý proces výroby zvlášť. V současné době se ve firmě především 

nevyužívá časový fond efektivně, a tudíž dochází k prodlevám ve výrobě a jednotlivé procesy 

výroby se kouskují na menší dávky. Nyní bych se rád detailněji věnoval jednotlivým 

výrobním operacím a popsal slabé stránky, kde dochází k časovým prodlevám. 

 

 5.1 Příprava materiálu ve stolárně 

Zahájení výrobního procesu výrobku probíhá dovozem již vysušeného materiálu. Pro výrobek 

je používaný dřevěný materiál Javor – Klen. Při nepříznivých podmínkách, především 

zvýšená vlhkost vzduchu a to především v zimě nechává firma řezivo ještě dosušovat 

v sušárně řeziva poblíž sídla firmy. K přesušování se firma rozhodla především po 

negativních zkušenostech s vyšší vlhkostí řeziva právě v zimních měsících. Co se týká 

rentability výroby, nemá dosušování žádný vliv, jelikož se jedná o zanedbatelnou částku 

v celém procesu výroby a od nového roku 2013 firma vyjednala nové podmínky spolupráce a 

to především slevu na cenu řeziva. Při převzetí materiálu na stolárnu dochází k manipulaci 

s řezivem a jeho následné hrubé krácení pro přípravu hranolků o rozměrech 29 × 29 mm.  

 

 

 

 

 



41 

 

 

Obr. 8 Příprava materiálu   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 5.2 Krácení 

Krácení probíhá po přípravě materiálu ve stolárně. Na jednoúčelovém strojí, dochází ke 

krácení, vždy po dvou kusech. Krátí se na přesnou délku 396 mm, kterou už má potom i 

hotový výrobek. Výroba na této operaci probíhá jednoduchou formou. Do připravených 

zásobníků zasune pracovník 2 ks hranolků a ty následně pohybem pily zkrátí na požadovanou 

délku. Tento stroj je téměř bezúdržbový a za údržbu zde považujeme pouze ostření nástroje 

(pily).  

 

Tab. 2 Měření operace a údržba (krácení) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Krácení (2 ks) 17 10 70 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 Výměna pily 25 2/rok 

  

 

Navrhované změny operace krácení: 

U této operace jsme neshledali možnou výraznější inovaci. Řez je viditelný pouze v malém 

měřítku a tudíž není důvod klást obzvláště velký důraz na ostření nástroje.  
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  5.3 Předvrtávání 

Ještě před vrtáním dlouhého otvoru o průměru 12 mm musíme hranolek po krácení předvrtat. 

Předvrtávání provádíme z důvodu použití speciálního nástroje, právě pro díru průměru 12 

mm. Tento nástroj neumožňuje navrtání materiálu a je schopen vrtat pouze do připraveného 

otvoru. U této operace je důležité správné nastavení středu otvoru. V současné době se otvor 

vrtá na strojní fréze, která je ovšem z důvodu velkých sérií daného výrobku blokována.  

 

Tab. 3 Měření operace a údržba (předvrtávání) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Předvrtávání 8 11 70 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 Výměna vrtáku 10 1/měsíc 

 Nastavení frézy 20 2/měsíc 

  

 

Obr. 9 Předvrtávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhované změny operace předvrtávání: 

U této operace zjišťujeme problém v blokaci strojní frézy. Fréza je víceúčelový stroj, který je 

ve firmě využíván pro složité výrobní operace a především pro výrobu přípravků na nové 

zakázky. Řešením tohoto problému je sestavení jednoúčelového vrtacího zařízení.  

  

   



43 

 

  

 5.4 Vrtání otvoru Ø 12 mm 

Tato výrobní operace je jedním ze stěžejních kroků výroby. Vyvrtat otvor dlouhý 315 mm je 

do dřevěného materiálu složité. Ještě před zahájením sériové výroby, firma zjistila problém 

při vrtání výše zmíněné délky do měkkého materiálu, který se používá při výrobě 

zkoumaného výrobku.  Na řadu se dostaly vrtáky různých provedení a neustále nebyly 

schopny vyvrtat díru rovně a stahovaly se do strany, kde značně oslabovaly stěny výsledného 

výrobku. Do tohoto otvoru je vsazována kovová výztuž o průměru 11 mm, a proto se otvor 

nemůže radikálně odchýlit od středu hranolku. Při zkouškách bylo zjištěno, že nejlepší 

technologie pro vrtání je kombinace speciálního vrtáku s přívodem vzduchu, který odstraňuje 

dřevní odpad z otvoru a tím pádem je otvor přesný a kvalitně provedený. 

 

Tab. 4 Měření operace a údržba (vrtání ø 12 mm) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Vrtání (Ø12 mm) 80 110  70 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 
Výměna a 
nastavení vrtáku 

30 1/měsíc 

 Výměna ložiska 
a unášecí 
objímky 

10 1/měsíc 

  

Navrhované změny operace vrtání: 

Operace je úzkým místem, jelikož je zdlouhavá. V tabulkách u předchozích operací můžeme 

sledovat, že kapacita operací před tímto krokem je násobně vyšší. Samotné vrtání není možné 

urychlit, jelikož správně zvolená rychlost motoru, který pohybuje s výrobkem směrem 

k vrtacímu vřetenu je daná zkoušením a při zrychlení dochází ke zvýšení zmetkovitosti 

otvorů. Navrhoval bych nákup vrtacího zařízení s dvěma vrtacími vřeteny a zásobník, který 

bychom průběžně doplňovali. Zvýšili bychom násobně kapacitu výroby, přičemž by kvalita 

otvorů zůstala nezměněna. Dvojnásobná kapacita by měla vliv na celý proces výroby, ale za 

předpokladu zvýšení kapacity i u soustružení. Zvolil jsem dvě vrtací vřetena, především 

z důvodu, že by dostatečně pokryla požadovanou kapacitu roční produkce. 

 



44 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Ukázka časového snímku výroby 

 

 

Obr. 11 Vrtání ø 12 mm   
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 5.5 Značení výrobků pro soustružení 

Značení výrobků má oficiální pojmenování v procesu výroby „ďulčikování“. Je to především 

z toho důvodu, že při značení dochází k vylisování značky do dřeva, na kterou potom 

zaměstnanec připojí trn při soustružení. Značení probíhá nasunutím vyvrtaného hranolku na 

těleso, které určí střed vyvrtaného otvoru a následně pomocí hrotu vzduchem označí výrobek 

pro soustružení. 

Tab. 5 Značení výrobků 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Značení 6 7,5 70 

 

 

U této operace nedochází k žádné údržbě. 

 

Navrhované změny operace značení: 

U této operace by bylo možné vyrobit automatický stroj. Podle předběžných kalkulací by 

ovšem tento stroj nebyl výhodný a investice by měla dlouhou návratnost. Předpokládané 

zrychlení procesu výroby by bylo zanedbatelné, v řádech 1 vteřiny/operace. Tento údaj je 

ovšem velmi zavádějící, jelikož by tento stroj nedokázal urovnávat hranolky do bedny 

odpovídajícím způsobem. 

 

 5.6 Soustružení 

Jedná se o nejdelší výrobní operaci a tudíž úzké místo v celém procesu výroby. Soustružení 

probíhá na poloautomatickém kopírovacím soustruhu. Výrobek v této fázi výroby získává 

základní tvar, který je z větší části i konečný. U této výrobní operace je velmi důležité 

neustálé měření a správné broušení, a proto se zde velmi intenzivně hlídá kvalita výsledného 

produktu. Za předpokladu, že kvalita výrobků je výborná urychluje se proces výroby na 

dalších krocích a to především při přípravě na povrchovou úpravu (čištění + kitování). Pokud 

ovšem výrobek špatně vybrousíme, výrazně to prodlužuje operaci čištění. V případě 

nesprávně vybroušených kusů se může prodloužit doba čištění až o ¼  celkového času na 

jednotku. 
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Tab. 6 Měření operace a údržba (soustružení) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Soustružení 105  191 95 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 

Výměna nože 10 1/den 

 
Broušení 
nástroje 

10 1/den 

 

Nastavení stroje 30 3/měsíc 

  

Navrhované změny operace soustružení: 

Základním doporučením je nákup nového stroje pro soustružení. Tato operace nejvíce 

zpomaluje proces výroby a v případě navýšení objednávek o 30 % již atakuje maximální 

kapacitu stroje. I tento důvod jsem zahrnul do svého doporučení nákupu stroje. Tento stroj by 

již nebyl jednoúčelový a může být užitečný i pro ostatní výrobky, které firma v současné době 

vyrábí. Z tohoto důvodu je investice výhodná a pomůže k výraznému urychlení procesu 

výroby. 

Obr. 12 Ukázka časového snímku (soustružení) 
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Obr. 13 Soustružení 

 

   

   

 

 

   

 

 5.7 Rádius 

Následnou drobnou operací po soustružení je rádius. Soustruží se rádius R4. Tuto operaci je 

nutné dělat odděleně od soustružení celého tvaru, jelikož kopírovací soustruh nedokáže tento 

rádius udělat dostatečně kvalitně a přesně jako univerzální soustruh a nůž s přesným tvarem. 

Rádius se po soustružení obrousí a zkontroluje tvar. Tato operace je náchylná na broušení, 

jelikož pracovník musí citlivě brousit, aby zachoval rádius R4. Strojové broušení u této 

operace je nemožné. 

Tab. 7 Měření operace a údržba (rádius) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Rádius 18 32 95 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 
Výměna nože 
rádiusu 

10 2/měsíc 

 
Broušení nože 
rádiusu 

10 2/měsíc 

   

Navrhované změny operace Rádius: 

Tato operace není svým průběhem nijak složitá, a tudíž nevyžaduje zásahy do svého průběhu. 

V současné době bych pouze doporučoval vyrobit rezervní nůž, který by byl vždy nabroušený 

a pracovník by tento nůž mohl ihned vyměnit a nedocházelo by k prostojům, kdy se čeká na 

broušení nástroje. Prostoje nejsou zanedbatelné podle časů na údržbu, které jsou zapsány 

v tabulce údržby. 
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Obr. 14 Rádius 

 

   

 

 

 

 

 

   

 5.8 Vrtání (Ø 11 mm) 

Vrtání dvou otvorů probíhá pomocí jednoúčelového stroje, který byl vyroben na zakázku, 

právě kvůli této operaci. Již soustružený kus pracovník vloží pod dva souběžně točící se 

vrtáky až na doraz, který je nastaven pro správné umístění otvorů na výrobku. Při správném 

vložení výrobku se pohybem páky uvede do chodu vrtací hlavice. Ještě před kontaktem vrtáku 

se výrobek vzduchem pevně upne k pohyblivé podložce pod vrtáky. Podložka je pohyblivá 

pouze z části a to zejména pod vyvrtanými otvory. Je to z důvodu, že vrták při ukončení 

otvoru vyštipoval okraje. Tomuto problému pohyblivá podložka zamezila. Operace vrtání 

vyžaduje dbát velký důraz na ostření nástrojů a citové zacházení s průběhem vrtu, jelikož se 

může při necitlivém zacházení zvýšit procento zmetkovitosti. 

 

Tab. 8 Měření operace a údržba (vrtání ø 11 mm) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Vrtání (Ø11 mm) 12 24 95 

    
Údržba 

Operace 
(min.) 

Četnost 

 

Výměna vrtáků 30 3/měsíc 

 

Čištění vedení 2 3/den 
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Navrhované změny operace vrtání Ø 11 mm: 

Při sledování této operace jsme analyzovali, že zaměstnanec ztrácí čas za směnu při čištění 

stroje, aby odpad z vrtání nezůstával v pohyblivých částech stroje. Navrhuji zvýšit výkon 

odsávání, aby většina odpadu při vrtání skončila mimo stroj a ne v jeho pohyblivých částech. 

Uvažoval bych o návrhu nové základní desky stroje, která by měla zabudované otvory pro 

odsávání rozvedené rovnoměrně kolem otvorů ve výrobku. Na stroji by pak bylo možné 

vytvořit jeden centrální otvor pro hadici od odsávání, která by rozvedla vzduch rovnoměrně 

k pohyblivým částem. 

 

Obr. 15 Vrtání ø 11 mm 

 

   

 

 

 

 

 

 

 5.9 Kontrola 

Během roku 2012 byla dodatečně zařazena kontrola středu dlouhé díry o ø 12 mm. Důvodem 

k zařazení dodatečné kontroly byla především zpráva německého odběratele, který firmu 

upozornil na občasný výskyt chybného vrtání otvoru ø 12 mm. Četnost výskytu této chyby se 

pohybovala průměrně u 50 ks/měsíc po dobu 3 měsíců, než firma zařadila tuto dodatečnou 

kontrolu do procesu výroby. V současné době firma neeviduje žádné reklamace. Reklamace 

v období roku 2012 jsou následující: 
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 Tab. 9 Přehled reklamací 

Datum Firma Výrobek Množství Popis reklamace 

1. 3. 2012 XY Dřevěná noha 102 ks Vrtání otvoru ø 12 mm. 

8. 6. 2012 XY Dřevěná noha 48 ks Vrtání otvoru ø 12 mm. 

8. 6. 2012 XY Dřevěná noha 23 ks Vady na povrchové úpravě. 

25. 10. 
2012 

XY Dřevěná noha 41 ks Vady na povrchové úpravě. 

      214 ks   

   

 5.10  Drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm. 

Všechny tyto výrobní operace probíhají na jednoúčelových strojích. V případě řezání drážek 

pracovník uchytí výrobek do připraveného přípravku, který přesně pomocí točící se pily 

vytvoří drážku na horním konci vysoustruženého výrobku. Stroj na řezání šikmin je umístěn 

vedle stroje na řezání drážek. Opět pracovník uchytí výrobek do připraveného přípravku a 

odřeže pod požadovaným úhlem konec vysoustruženého výrobku. Vrtání otvoru o ø 2 mm 

dochází na stroji, který je ve vedlejší místnosti. Proces uchycení je totožný jako u drážek a 

šikmin. Pracovník po uchycení navrtá otvor požadovaných rozměrů a po dokončení jednotky 

(bedny) předává výrobu na čištění a kitování. V současné době je tento způsob provádění 

těchto tří operací neefektivní, jelikož 1 pracovník obchází tyto operace vždy pouze s jedinou 

jednotkou (bedna = 95 ks). Kromě této časové ztráty, dochází také ke ztrátám při přecházení 

mezi jednotlivými operacemi. Tyto informace jsme získali z časového snímku pracovníka, 

který tyto tři stroje obsluhuje. 
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Obr. 16 Ukázka časového snímku (drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový snímek pracovníka nám ukazuje příliš velké ztráty při manipulaci s jednotlivými 

jednotkami. Výrazné časové ztráty jsou způsobeny i přecházením mezi zařízeními. 

Zaměstnanec musí mezi jednotlivými stroji jednotku přenášet a v případě vrtačky č. 4 i do 

vedlejší dílny, která je vzdálená od strojů pila č. 4 a pila č. 5 23 metrů. Tato vzdálenost se poté 

projeví v časovém snímku vyšší časovou ztrátou. Pohyb pracovníka mezi stroji nám 

zachycuje zpracovaný „Spaghetti Diagram“. 

 

Obr. 17 Spaghetti diagram (drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm) 
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Barevné pruhy zobrazují, vždy pohyb pracovníka s jednotkou. Tento pracovník prošel okruh 

se třemi výrobními jednotkami zvlášť. Okruh pracovníka se neliší jednotlivými jednotkami, 

ale diagram nám ukazuje velkou vzdálenost ke stroji na vrtání. 

 

Navrhované změny operace Šikminy, drážky, vrtání ø 2 mm: 

V navrhovaných změnách si shrneme základní nedostatky těchto tří operací. Jedná se 

především o velké časové ztráty při přípravě výroby na jednotlivých strojích a přenášení 

výrobních jednotek mezi dílnami. Na první pohled bychom zvolili přestěhování vrtačky č. 4 

blíže k ostatním strojům. Tímto zásahem bychom uspořili 6 minut, které jsou navíc oproti 

přesunu výrobní jednotky mezi pila č. 4 a pila č. 5. Mezi těmito stroji dochází k přesunu 

jednotky a přípravy výroby během 3 minut. Přesun do vedlejší dílny jsou navíc 2 minuty. My 

se budeme spíše zaměřovat na ještě větší úsporu času a tou je kombinace těchto strojů do 

jednoho multifunkčního. Tento stroj je již vyroben a v současné době je ve zkušebním 

provozu, kde se měří přesnosti řezů a správné nastavení přípravku do kterého se výrobek 

vkládá. Stroj nebyl zahrnut do měření, jelikož se jedná o novinku. Nicméně jsme vyzkoušeli 

společně s mistry výroby délku operace (řezání drážky, šikminy a vyvrtání díry o ø 2 mm.). 

Průměrný čas operace (průměr byl stanoven z 10 po sobě jdoucích operací) je 18 vteřin. 

Z časového snímku výroby je zřejmé, že tímto novým postupem odbouráme ztrátové časy u 

položek (Přesun výrobku a příprava řezání šikmin = 3 min; Přesun výrobků do vedlejší 

místnosti a příprava vrtání o ø 2 mm. = 5 min.; Přesun pracovníka na řezání šikmin, přinesl 

bednu s polotovary a připravil prázdnou pro hotové výrobky = 5 min.). Odbourání přesunů 

jsme uspořili 13 minut. Další úsporou času je odbourání trojnásobného umístění výrobků do 

přípravku.  

 

Tab. 10 Měření operace a údržba (drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Drážky 9 16 95 

Šikminy 9 15 95 

Vrtání (Ø2 mm) 7 11 95 

    

Údržba 
Operace 

(min.) 
Četnost 

 
Výměna pily 
(šikminy) 

30 2/měsíc 
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Čištění vedení 
stroje (drážky) 

30 1/měsíc 

 Výměna vrtáku + 
nastavení (vrtání 
ø 2 mm) 

20 2/měsíc 

  

Obr. 18 Šikminy 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.11  Čištění + kontrola před povrchovou úpravou 

Před povrchovou úpravou je nutné výsledný výrobek očistit a drobné nedostatky opravit 

kitováním. U čištění se pracovník zaměřuje především na kontrolu otvorů po vrtání všech 

rozměrů a následně také šikminy a drážky. Pomocí kontrolních tabulek jsme zjistili, že 

nejvíce vyskytující se chyba výroby je soustružení, respektive broušení po soustružení. Jedná 

se o nedokonalé broušení a vyskytující se drsné místa na povrchu výrobku. Tyto špatně 

vybroušené výrobky po soustružení musí pracovník čištění výrobek zakitovat a opětovně 

přebrousit. Takto chybný výrobek, který projde procesem moření, již není možné dále použít 

a stává se zmetkem. Zmetkovitost po procesu moření a lakování se snaží firma od počátku 

výroby tohoto výrobku snižovat, jelikož se jedná o téměř hotový výrobek. 

 

Tab. 11 Měření operace a údržba (čištění + kitování + kontrola) 

Operace: Operace (s.) Jednotka (min) Jednotka (ks) 

Čištění + kitování + 
kontrola 

45 75 95 
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Navrhované změny operace čištění + kitování + kontrola: 

Největší přínos pro plynulost výroby bude zavedení normočasů na jednotku výroby, jelikož 

jsme při měření odhalili odchylky mezi výkony jednotlivých pracovníků. U této výrobní 

operace se lišil výkon jednoho pracovníka od druhého v průměru o 20 %. Průměr byl měřen 

na dávce 5 jednotek (bedna = 95 ks). U prvního pracovníka jsme naměřili průměrnou 

výkonovou hodnotu na jednotku 75 minut. Druhý pracovník zvládl stejnou dávku v průměru 

za 90 minut. Již při výsledku měření jsme na tuto skutečnost reagovali a zjistili jsme, že 

zaměstnanec používá nesprávný postup při čištění, které má za důsledek tento časový rozdíl. 

Přeškolením a seznámením zaměstnance s požadovaným výkonem se při dalším měření jejich 

průměrný rozdíl lišil odchylkou  2 %.  

 

Na základě výsledků průzkumu kontrolní tabulkou jsme zjišťovali četnost kazů ve výrobě u 

jednotlivých předcházejících operací. V tabulce jsou zpracovány četnosti chyb jednotlivých 

operací: 

Tab. 12 Kontrolní tabulka (vady ve výrobě) 

Název výrobku: Soustružený díl č. 052 

Kontrola: Ivana Pernická 

Dávka: OBJ. 45006637058 

Začátek kontroly: 27. 2. 2013 

Konec kontroly: 2. 3. 2013 

Vada Četnost vad Celkem 

Vrtání Ø12 mm 2+1+0+3 6 

Soustružení 40+36+32+39 147 

Rádiusy 3+2+0+1 6 

Vrtání Ø 11 mm 1+1+0+2 4 

Drážky 4+3+7+4 18 

Šikminy 3+1+2+1 7 

Vrtání Ø 2 mm 0+0+1+0 1 

 

Graf 1 Četnost výskytu chyb. 
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Analýza byla provedena na základě měření během ranních směn v období 4 dnů. V průběhu 

analýzy bylo vyčištěno a zkontrolováno pověřeným pracovníkem 12 jednotek (1140 ks). 

Počty kusů vad zjištěných při kontrole nemusí znamenat jednoznačně zmetky a většinou je 

možné tyto vady odstranit zásahem pracovníka. Jako nepoužitelné výrobky je označeno pouze  

5 % z celkového objemu kusů, které mají nějakou vadu po předešlých operacích.  

 

 5.12  Povrchová úprava (moření + lakování) 

Důležitá operace pro konečnou podobu hotového výrobku. V první fázi je nanášeno mořidlo, 

které dodává barevný odstín hotovému výrobku. Následně je nanášen transparentní lak, který 

chrání povrch výrobku před odíráním, vlhkostí a jinými dalšími vlivy. Tato výrobní operace 

patří mezi nákladnější v porovnání s některými ostatními výrobními operacemi. Vyšší 

náklady v sobě skrývají vstupní materiály ve formě barev a laků. Dalším činitelem jsou 

energie, jelikož je zde potřeba stále udržovat požadovanou teplotu pro správné schnutí 

povrchově upravených výrobků. Právě z důvodu snížení nákladů firma provedla minulý rok 

modernizaci stříkacího zařízení. Tato modernizace měla výrazný vliv na spotřebu materiálu a 

efektivitu výroby.  

 

Tab. 13 Úspora barev a laků v důsledku nákupu nového zařízení. 

 

V tabulce je zobrazen přehled nákladů na směs, která se používá při moření a lakování 

dřevěných nohou. Spotřeba laku a mořidla byla vypočtena při stejném množství vyrobených 

kusů v daných měsících (vzduchová pistole – rok 2011 a zařízení Kremling – rok 2012). 

Celková cena zařízení činila 180 000 Kč a návratnost investice při stávajícím průměrném 

množství kusů měsíčně je cca. 8,5 měsíce.  

Měsíc 
Vzduchová pistole 

2011 

Zařízení 

Kremling (2012) 
Úspora Úspora v % 

 Září 61789 38586 23203 -38 

 Říjen 64235 41258 22977 -36 

 Listopad 62213 42158 20055 -32 

 Prosinec 59120 37900 21220 -36 

 Leden 62103 40741 21362 -34 

 
Celkem 309460 200643 108817 -35 

-

>Průměr 
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Navrhované změny operace moření + lakování: 

U těchto operací jsme neprováděli měření výrobních operací. Firma měla problémy v roce 

2012 s kapacitou lakovny, jelikož neprodukovala dostatečné množství kusů. To mělo za 

následek časté přesčasové hodiny a práce o víkendech. Samozřejmě to bylo důvodem 

neúměrného zvyšování nákladů na mzdy a zvýšeného zatížení pracovníka lakovny. Po nákupu 

nového stříkacího zařízení se problém s kapacitou lakovny vyřešil a firma již nemusí platit 

přesčasové hodiny pracovníkům. Důležitým přínosem pro pracovníka je i komfortnější 

používání, jelikož pracovník neztrácí čas neustálým mícháním směsi a nemusí držet v ruce 

stříkací hlavici i s 0,5 l nádobkou. V novém zařízení je objem nádobky 3 litry a je umístěna 

mimo stříkací hlavici, tudíž není tolik zatížena ruka pracovníka. Doporučení pro tuto výrobní 

operaci je vzdělávání pracovníků. Nové zařízení je složitější svou technologií a dochází často 

k servisním úkonům ze strany dodavatele zařízení. Podle vedoucího výroby dochází k těmto 

servisním úkonům často z důvodu nevědomosti pracovníků lakovny. Při dostatečném 

proškolení by se těmto servisním úkonům zamezilo a firma by ušetřila náklady na servis.  

 

 5.13 Výsledky měření a porovnání výkonu ze současným stavem 

V této práci jsem se především zabýval měřením jednotlivých operací při výrobě. Jako 

vzorové operace pro porovnání jsem zvolil: 

- Vrtání ø 12 mm 

- Soustružení 

- Drážky, šikminy, vrtání ø 2 mm 

 

Operaci vrtání ø 12 mm a soustružení jsem zvolil pro porovnání z hlediska délky trvání dané 

operace. Výběr drážek, šikmin a vrtání ø 2 mm má za cíl v mých následných doporučeních 

odstranit vysokou míru ztrátových časů, které vznikají manipulací s jednotlivými dávkami 

(bednami). V následující tabulce zobrazuji současný stav výkonu pracovníka a náklady na 

jednotlivé operace. Firma mi poskytla ocenění jednotlivých operací podle současného 

výkonu. Pro příklad uvádím výpočet nákladů operace soustružení:  
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Tab. 14 Současný stav výkonů ve výrobě  

Středisko: Operace: 
Průměrný výkon 

2012 Náklady na 1 ks 
Náklady směna 

Soustružna Vrtání (Ø12 mm) 273 8,5 2320,5 

Soustružna Soustružení 202 9,98 2015,96 

Brusírna Drážky 570 2 1140 

Brusírna Šikminy 570 2 1140 

Brusírna Vrtání (Ø2 mm) 570 1 570 

 

Výkony zobrazené v tabulce jsem čerpal z dat, které mi poskytla firma. Firma kontroluje 

výkony svých zaměstnanců pomocí formuláře „Výkaz práce za pracovní den“. Do tohoto 

formuláře zapisuje každý pracovník svoje úkoly a množství kusů, které splnil ve své pracovní 

době. 

Firma mi poskytla ocenění jednotlivých operací podle současného výkonu. Pro příklad 

uvádím výpočet nákladů operace soustružení:  

Tab. 15 Výpočet nákladů u operace soustružení 

 
   Odpisy 38 Kč 

 Mzdové náklady 130 Kč 
 Energie 26 Kč 
 Režie 58 Kč 
 Celkem/hod. 252 Kč 
 Celkem/směna 2 016 Kč 
 Celkem 1 ks 9,98 Kč 
  

Na základě měření, které jsem prováděl ve firmě Dendros můžu nyní porovnat, kde dochází 

ke ztrátám ve výrobě. V následující tabulce uvádím data, která jsem získal snímkováním 

každé z vybraných operací.  

Tab. 16 Tabulka výkonů podle měření výrobních operací 

Středisko: Operace: 
Průměrný výkon 

2012 Náklady na 1 ks 
Náklady směna 

Soustružna Vrtání (Ø12 mm) 273 8,50 Kč 2 320,50 Kč 

Soustružna Soustružení 202 9,98 Kč 2 015,96 Kč 

Brusírna Drážky 570 2,00 Kč 1 140,00 Kč 

Brusírna Šikminy 570 2,00 Kč 1 140,00 Kč 

Brusírna Vrtání (Ø2 mm) 570 1,00 Kč 570,00 Kč 

 

Tabulka obsahuje pravidelné časové prostoje ve formě ztrát. Tyto prostoje obsahují 

manipulace s jednotkami a další přecházení mezi jednotlivými stroji, ke kterému dochází 
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zejména u operací drážky, šikminy a vrtání ø 2 mm. Předpokládaný výkon by nám měl dát 

představu o požadované normě. Když porovnáme současný stav s výpočtem předpokládaného 

výkonu, tak je nám zřejmé, že pracovník pracuje méně, než mu umožňuje daný stroj. 

Především u vrtání a soustružení je důležité co nejvíce efektivně využívat čas a stroj musí 

vyrábět neustále. Firma v současné době pracuje na třísměnný provoz (vrtání ø 12 + 

soustružení - další výrobní operace mají jednosměnný provoz), takže podle předpokládaného 

výkonu může vyrobit za jeden pracovní den o cca. 15 % výrobků více než za současného 

výkonu pracovníka. Samozřejmostí je fakt, že čísla nejsou vždy shodná s praxí, nicméně 

rozdíl mezi výkony je vzhledem k délce trvání operace soustružení zarážející a při správném 

nastavení norem, kdy budeme počítat s motivací pracovníka, můžeme vyrábět efektivněji. 

 

 

Tab. 17 Srovnání současného a navrhovaného stavu. 

Středisko: Operace: 
Předpokládaný 

výkon 
Náklady na 1 ks 

Rozdíl 
nákladů na 1 

ks 

Soustružna Vrtání (Ø12 mm) 309 7,51 Kč 0,99 Kč 

Soustružna Soustružení 233 8,65 Kč 1,33 Kč 

Brusírna Drážky 714 1,60 Kč 0,40 Kč 

Brusírna Šikminy 714 1,60 Kč 0,40 Kč 

Brusírna Vrtání (Ø2 mm) 714 0,80 Kč 0,20 Kč 

   
Celkem 3,33 Kč 

 

 

Tab. 18 Nastavení norem pro sledované operace 

Operace: Norma/směna 

Vrtání ø 12 mm 290 ks 

Soustružení 218 ks 

Drážky, šikminy, vrtání 665 ks 
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6. Navrhovaná řešení na základě zjištěných informací 

 

Na základě informací, které jsem získal během výzkumu průběhu výroby ve firmě Dendros 

bych zde rád představil mé doporučení, ke kterým jsem došel pomocí použitých metod. 

Doporučení mám konzultovány s firmou. 

 

 6.1 Zavedení norem 

Z výše zmíněných tabulek je patrné, že měření výrobních operací a časové snímkování mělo 

svůj význam. Detailněji jsem se zaměřil na výrobní operace vrtání ø 12 mm, soustružení, 

drážky, šikminy a vrtání ø 2 mm. Z výše uvedených záznamů v tabulkách je zřejmé, že 

zavedení norem je nezbytně nutné, aby firma zvýšila efektivitu výroby dřevěných nohou. Po 

konzultaci na poradě s mistry výroby jsme určili s managementem normy pro všechny 

detailněji zkoumané výrobní operace. Doporučil jsem svolat firemní schůzi a na základě 

domluvy s mistry výroby představit změny všem pracovníkům. V konečné podobě jsme se 

snažili normy stanovit na úroveň, která je nižší o 7 % a tento prostor jsme nechali jako 

motivační složku pracovníka, který pracuje na dané pozici. O formě motivace budu hovořit 

v kapitole níže. Zavedení norem se stalo pro management firmy důležitým pracovním cílem, 

jelikož jsem je detailněji seznámil s úsporami, které se zavedením souvisí. Doporučení 

ohledně zavedení norem by mělo v konečném důsledku vyhovovat i pracovníkům, kteří na 

daných strojích pracují, jelikož budou mít možnost navýšit svou výplatní pásku tím, že budou 

vyrábět více výrobků, než stanovuje norma.  Pro tento účel jsem doporučil nižší normu a část 

ponechat jako motivační složku. U norem nesmíme zapomenout i na kroky pravidelné údržby. 

Pravidelnou údržbu daný pracovník zapisuje do „výkazu práce za pracovní den“ a v případě 

provádění této údržby se mu odečítá normočas, který je stanovený pro každou údržbu stroje 

zvlášť. Vedoucí pracovník následně vyhodnocuje, jestli pracovník tento normo-čas pro 

údržbu stroje nepřekročil a v případě, že ano, tak musí uvést důvod. Kvalita a produktivita 

výroby totiž závisí i na spokojenosti pracovníka a právě obsluha těchto strojů je důležitým 

prvkem v celém procesu výroby. Firma má zájem dále pokračovat v normování výroby a 

zaměřit se na výrobní postupy dalších výrobků, které vyrábí.  
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 6.2 Kontrola kvality výroby 

Zavedení norem a motivace pracovníka v překonávání za účelem vyššího výdělku se nesmí 

projevit na výsledné kvalitě výrobků. Proto se v mých doporučeních zabývám i touto 

tématikou. Navrhl jsem firmě a zpracoval jednoduchý, ale podle mého názoru účinný systém 

na sledování kvality výroby. Jedná se o oběžník v podobě papírové karty s rozepsanými 

veškerými výrobními operacemi, které jsou důležité pro sledování výsledné kvality. Každý, 

kdo danou výrobní operaci provádí, napíše své jméno do kolonky té dané operace a karta dále 

pokračuje s jednotkou procesem výroby až k expedici. V expedici dochází k poslední kontrole 

výrobků a v případě zjištění odchylky pracovnice kontroly zapíše chybu, datum výroby a 

jméno pracovníka, u kterého k této chybě došlo. Ukázku karty pro sledování kvality a 

formulář uvádím v příloze. Tyto karty jsou důležitou informací i během výrobního procesu, 

jelikož i během výroby dochází k dalším 3 kontrolám, které zachycují a provádějí opravu 

výrobků během výroby, než se výrobek dostane na povrchovou úpravu. Pro přehled a 

snižování zmetkovitosti jsem firmě navrhl i použití kontrolních tabulek. Kontrolní tabulky 

jsou lepší variantou pro sledování odchylek ve výrobě. Prostřednictvím kontrolních tabulek 

sledujeme četnost chyb u sledovaných operací. Firma již podnikla opatření u zjištěné vysoké 

četnosti chyb v operaci soustružení, kterou jsme zjistili během výzkumu. Na základě 

informací z firmy se podařilo problém eliminovat výměnou typu a zrnitosti brusného pásu, 

který pracovník používá během soustružení na konečnou úpravu. 

 

 6.3 Zásah do procesu výroby 

Při pořizování časových snímků výroby jsme zjistili časové ztráty v podobě častého přenášení 

jednotek. Nejvyšší míru těchto ztrát jsem naměřil u výrobního kolečka šikminy, drážky a 

vrtání ø 2 mm. Ale výraznější problém, který jsem zjistil je kompletní proces výroby a tudíž i 

potřebná změna. Pracovník obchází tento okruh tří výrobních operací vždy s jednou jednotkou 

a tím pádem dochází ještě k větším ztrátám, než kdyby najednou provedl jednu z těchto tří 

operací např. se třemi jednotkami. Firmě jsem doporučil plánovat výrobu takovým způsobem, 

abychom vždy při zahájení nové zakázky zahájili vrtání ø 12mm a soustružení v předstihu 

jednoho dne u třísměnného provozu a dvou dnů u dvousměnného provozu, abychom mohli 

v dalších dnech provádět výrobní operace po více jednotkách a tím ušetřili čas 

přemísťováním. Tento ušetřený čas přemísťováním se následně projeví i u dalších operací a 

výrazným způsobem přispěje k celkové plynulosti výroby. Normy a časový snímek 

jednotlivých navazujících operací nám umožní lépe výrobu organizovat a plánovat. 
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 6.4 Motivace zaměstnanců 

Krátce se zmíním i o motivaci zaměstnanců, jelikož úzce souvisí se zavedením norem. 

Z hlediska vnímání zaměstnanců nemají normy většinou pozitivní přijetí. Jako doporučení 

jsem se ve firmě zmínil i o úzkém vztahu mezi zavedením norem a následnou motivací. Jak 

jsem se již psal výše, je důležité nastavit normy takovým způsobem, aby zaměstnanec nebyl 

demotivován. Motivace zaměstnance dosáhneme ohodnocením jeho výkonu podle toho jakým 

způsobem plní zavedené normy. V tomto případě navrhuji odměny odstupňované procentem 

plnění norem. Např. pracovník, který například celý měsíc plní normy na 105 % dosáhne na 

určitou odměnu. Dalším návrhem je poskytování benefitů ve formě nepeněžního příspěvku 

pracovníkovi, který bude mít nejvyšší průměrný výkon za určitý časový úsek např. měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

7. Závěr 

Tématem diplomové práce byla „Optimalizace a plánování výroby ve firmě DENDROS 

Bohemia s.r.o.“. Konfrontace s praxí mi umožnila vytvořit ucelený pohled na fungování firmy 

a porozumět procesu výroby. Při spolupráci s firmou DENDROS jsem měl možnost 

nahlédnout „pod pokličku“ výroby dřevěných výrobků. Firma se vyznačuje tím, že je do velké 

míry soběstačná a tudíž drtivá většina výrobních operací probíhá v areálu firmy. Externí 

činitelé u zkoumaného výrobku jsou dodavatelé řeziva, barev a laků. Další výrobní proces od 

zpracování materiálu na stolárně až po povrchovou úpravu zajišťují zaměstnanci firmy 

DENDROS. To je jeden z důvodů, proč jsem si vybral tuto firmu a jeden určitý výrobek jako 

předmět diplomové práce. Zkoumaný výrobek se vyváží do zahraničí a tudíž je velmi důležitá 

jeho kvalita a do jisté míry, jak je v dnešním konkurenčním prostředí normální i cena. 

Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace výroby, respektive zavádění norem. S těmito 

tématy úzce souvisí i kontrola jakosti, kterou jsem se okrajově také zabýval. Při provádění 

měření jsem úzce spolupracoval s mistry výroby a vedením společnosti. Měření, které jsme 

prováděli většinou v průběhu prvních třech měsíců roku 2013, nám pomohla získat ucelený 

pohled na celý proces výroby vybraného výrobku. Informace, které prezentuji v diplomové 

práci, jsem představoval i před vedením společnosti a ti byli překvapeni především výsledkem 

kalkulace úspory u detailněji měřených operací. Firma na konci roku 2012 čelila 

konkurenčnímu tlaku a musela snížit cenu u sledovaného výrobku o 7 %. Snížení ceny mělo 

za příčinu oslovení dodavatelů, se kterými vyjednávali nové podmínky, respektive snížení 

vstupů u materiálu. Nicméně u tohoto výrobku má nejvyšší podíl lidská práce a tudíž jsou 

nejvýrazněji v celkové ceně vidět zásahy ve výrobě. I z tohoto důvodu firma DENDROS 

ocenila detailní zkoumání průběhu celého procesu výroby a s tím související doporučení. 

Hlavním přínosem není pouze úspora nákladů, ale samozřejmě také předání mnoha informací 

ohledně fungování a organizace výroby, které byly výzkumem zjištěny. 

Při zpracování diplomové práce byly dodrženy logické posloupnosti. Úvod práce zahrnuje 

teoretickou část, kde jsou podrobněji vysvětleny použité metody.  

Při vysvětlování jednotlivých metod jsem čerpal z odborných publikací a internetových 

zdrojů. Velmi mi pomáhaly při zpracování diplomové práce i znalosti nabyté během mého 

studia. Naopak využití praktických dovedností, které jsem během psaní diplomové práce 

získal v analyzované firmě, mi ulehčily zpracování praktické části.  

Součástí diplomové práce jsou také přílohy. Společně s diplomovou prací přikládám 

formuláře sledování výroby,  přehled měření operací, záznamy o údržbě, záznamy kontrolních 
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tabulek, oběžník pro sledování kvality během výroby, hlášení zmetkovitosti, formuláře 

plánování výroby.
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Příloha č. 1 Časy jednotlivých měřených operací. 

Středisko: Operace: Oper. (s.) Jedn. (min) Jednotka (ks) 

Soustružna 

Předvrtávání 8 11 72 

Vrtání (Ø12 mm) 80 110 72 

Značení 6 7,5 72 

Soustružení 105 191 95 

Rádius 18 32 95 

Brusírna 

Vrtání (Ø11 mm) 12 24 95 

Kontrola 3 5 95 

Drážky 9 16 95 

Šikminy 9 15 95 

Vrtání (Ø2 mm) 7 11 95 

Čištění + kitování 45 75 95 

 

Příloha č. 2 Záznamy kontrolních tabulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 Záznamy o časech údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Oběžník sledování kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Hlášení zmetkovitosti při konečné kontrole v expedici. 

Hlášení zmetkovosti 
  

 

 
 

     

     Datum 
výr. 

Jméno pracovníka 
Typ 

výrobku 
ztráty/zmetky ks Popis ztráty 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 Výkaz práce v lakovně + sledování spotřeby mořidel a laků. 

 

 

 

Příloha č. 7 Týdenní plán výroby - Stolárna 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8 Týdenní plán výroby – soustružna. 

 


