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Abstrakt  

Práce se zabývá optimalizací výrobních proces  ve výrobním podniku. Popisuje nej ast ji 

používané metody pro optimalizaci výrobních proces  a zp soby jejich užití. Následn  je 

prakticky použita metoda CPM pro analýzu dat o výrobním procesu v konkrétním podniku 

a k navržení nového, optimáln jšího výrobního procesu. 
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výrobní proces, kritická cesta, sí ový graf, metoda CPM 

 

 

 

Abstract 

This thesis is concerned with optimalization of production processes in the factory. It 

describes the most commonly used methods for optimalization of production processes and 

ways for their usage. Afterwards CPM method is practically used for analysis of data about 

production process in a specific company and to propose new, more optimal production 

process. 
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ÚVOD 

 

Práce se zabývá tématem optimalizací výrobních proces , pomocí kterých je možné zvyšovat 

produkci, zisky, snižovat výrobní náklady a podobn . Optimalizací výroby se firmy stávají 

konkurenceschopn jší a mohou se lépe uplatnit na trhu. 

 

Hlavním podn tem k vytvo ení této práce byl neut šený stav výroby ve firm , jejíž jednatel 

zpracování analýzy svého provozu nabídl. Domníval se, že je ve výrob  skryto mnoho rezerv 

a že využití zdroj  by mohlo být vylepšeno. 

 

V teoretické ásti práce popisuji management výroby, p ístupy k ízení výroby a plánování 

výroby. Management výroby je nejnižším stupn m v ídící hierarchii. Díky správnému 

rozhodování, plánování a ízení výroby je možné minimalizovat výrobní náklady, které 

mohou být vysoké.  

 

Teoretická ást pokra uje popisem metod používaných k optimalizaci, zvlášt  pak metody 

CPM, která je hlavní metodou této práce a je použita pro analýzu výroby. První ást práce 

uzavírá téma normativní základy popisující technickohospodá ské normy spot eby asu 

a kapacitní normy. Normativní základna je výstup standardizace v ízení spole nosti. 

 

Náplní praktické ásti je ešení problému výrobního podniku se špatným využitím asových, 

lidských a výrobních kapacit. Nejprve je analyzován stávající výrobní proces a jsou v n m 

identifikovány jednotlivé innosti. Následn  je proces optimalizován tak, aby byly co nejvíce 

využívány všechny dostupné zdroje a zachovány všechna omezení. Vytvo ení 

optimalizovaného výrobního procesu bylo hlavním cílem této práce. 

 

 



1. Operativní management výroby 

Nedílným stupn m ízení ve všech úrovních managementu je operativní management. Pod 

tímto termínem je možné v širším slova smyslu chápat strukturalizaci procesu managementu 

podle jednotlivých ízených a ídících funkcí i hladin, v detailn jším pohledu jej lze chápat 

jako složku strukturalizace procesu ízení podle druh . 

Operativní management je možné charakterizovat jako základní hladinu celkového procesu 

ízení, která má následující vlastnosti: 

• Díky své poloze p ímo na základn  pyramidy ízení se operativní management dotýká 

inností bezprost edn  vykonávacích. Má souvislost s ízením základních lánk  

ízeného procesu. 

• Svou ší í, kterou vyjad uje základna pyramidy ízení, p edstavuje (na rozdíl od 

ostatních hladin ízení) soubor obsáhlého po tu aktivit, které jsou rozptýleny 

v ízeném prostoru, využívají celé ady informací, a to s vysokou periodicitou. 

• Protože se jedná o nejnižší hladinu ízení, musí být založen p ímo na konkrétní 

znalosti ízeného objektu a orientován na možnost okamžitých zásah  do ízeného 

procesu.                                   [23] 

 

Operativní ízení je, díky tomu, že je nejnižším stupn m v ídící hierarchii, založeno na 

využití základních informací, krátké dob  rozhodování, na nejvyšší aktualizaci vstupních dat 

a sb ru dat o pr b hu výrobního procesu. Základní aspekty jsou konkrétní sortiment, analýza 

a zajišt ním výrobních faktor , lh tový pr b h výrobního procesu. P i operativním ízení 

výroby jde o adu úzce navazujících rozhodovacích i výkonných inností. Hlavn  operativní 

plánování a evidence výroby, vlastní ízení pr b hu výrobního procesu a aktualizaci 

informa ní základny.              [23] 

 

1.1 P ístupy k ízení výroby 

Pod pojmem ízení výroby se rozumí p sobení pracovník  (manažer ) na výrobní systémy 

s cílem zabezpe ení jejich optimální funkce a rozvoje. D ležitost ízení vyplývá hlavn  

z pot eby koordinovat a usm r ovat innosti vzniklé d lbou práce.  

K ízení výroby existují odlišné p ístupy: 

• Analytický 

• Komplexní              [7] 



1.1.1 Analytický p ístup k ízení výroby 

Základem je p edpoklad, který tvrdí následující: Každý systém lze rozd lit na menší ásti 

(subsystémy), každou z nich ešit samostatn  a takto vy ešit celý systém. Tato myšlenka byla 

prezentována A. Smithem a F. W. Taylorem a byla využívána zejména p i manufakturní 

výrob . Její charakter je kvantitativní, asto se používá i název mechanistická organizace 

práce. Tento p ístup se v sou asné dob  v pr myslov  vysp lých zemích používá 

v omezeném m ítku a je spíše charakteristický pro tzv. industriální spole nost.                  [7] 

 

1.1.2  Komplexní p ístup k ízení výroby 

Základním p edpokladem komplexního p ístupu je tvrzení, že každý subsystém má ur itou 

autonomii, ale jeho innosti jsou neustále koordinovány vzhledem ke globálním cíl m celého 

systému. Musí zde platit, že žádný subsystém nerealizuje nic, co by poškodilo jiný subsystém 

nebo celek. Toto chápání souvislostí má jako základ poznání synergického efektu, že celek je 

víc než suma jeho jednotlivých ástí. Popsaný zp sob smýšlení je sou ástí jak nových 

„východních“ výrobních filozofií Just-in-time, KAIZEN, Lean production, tak i nap . 

tzv. fraktálového podniku, používaného v evropském prostoru.                   [7] 

 

1.2 Plánování p ípravy výroby 

Plánování doby zahájení, trvání a ukon ení jednotlivých etap p ípravy výroby se nazývá 

lh tové plánování. Jeho p edm tem jsou krom  asu (lh tové plánování) i další zdroje – 

finan ní prost edky, po ty pracovník  a kapacity za ízení. Jsou-li projekty jednoduché, je 

možné pro plánování inností použít jednoduché grafické metody (nap . sloupcové diagramy). 

Ty se ozna ují jako empirické metody v p íprav  výroby a pat í k vývojov  nejstarším a také 

k nejmén  p esným.  

 

Komplexn ji a p esn ji eší plánovací proces tzv. exaktní metody, založené na matematicko-

statistických principech. Umož ují zachytit zm ny a poskytují p ehled o vazbách mezi 

jednotlivými innostmi i o rezervách. Mezi jejich výstupy pat í sestavený sí ový graf nebo 

výstupní údajové sestavy z po íta e.                         [7] [2] 

 

 

 

 

 



2. Metody optimalizace výrobních proces  

Typické výrobní operace jsou v tšinou mimo ádn  složité a množství zm n, které mohou být 

provedeny, je tém  nekone né. Použitelných alternativ je také velké množství. Kv li t mto 

fakt m byl k ešení problém  managementu vypracován produktivní systém kvantitativních 

metod. V tšina t chto metod pochází z pr myslového inženýrství, opera ního výzkumu 

a systémového inženýrství. Specialisté z t chto obor  stále ast ji používají k ešení 

výrobních problém  po íta e. Je to proto, že problémy, které jsou charakteristické pro 

sou asné výrobní operace, zahrnují velké objemy dat souvisejících s vysokým po tem 

zam stnanc , velkým množstvím zásob a objemem rozpracovaných výrobk .     [24] 

 

Jde o soubor postup , které svým použitím hledají takové ešení, které dává optimální efekt 

vzhledem k p edem u enému kritériu. Jedná se p edevším o ešení zaru ující celkové 

minimální náklady všech složek náklad  ovliv ujících dané ešení.          [23] 

 

2.1 Metoda CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) 

Metoda CRAFT bývá uvád na jako p íbuzná k metodám sí ové analýzy. Jedná o techniku 

zformování vzájemné polohy pracoviš , jde tedy o metodu prostorového uspo ádání. Cílem je 

ur it takové rozmíst ní (provoz , dílen), aby celkové náklady vynaložené na manipulaci 

s materiálem byly minimální. Zm nou rozmíst ní pracoviš  se zm ní i vzdálenosti mezi nimi. 

Výrobek (sou ást) musí podle technologického postupu výroby projít pracovišti v ur itém 

po adí.                  [23] 

 

Kriteriální funkcí optimálního ešení je minimalizace funkce   

 

kde: 

n  … po et pracoviš  i a j., 

  … náklady na manipulaci s výrobkem mezi pracovišti i a j na jednotkovou vzdálenost, 

  … vzdálenost mezi pracovišti i a j v jednotkách, v jakých je stanoven náklad na 

        manipulaci s výrobkem.                                    

[23] 

 



2.2 TOC [Theory of constraints] 

P vodní myšlenku teorie omezení poprvé p edstavil v knize Cíl (The Goal) Eliyah M. 

Goldratt v roce 1984. Vnímání hlavního významu jeho práce se kloní spíše k podn cování 

manažer  k tomu, aby p emýšleli, hledali odpov di tam, kde je ne ekají, zpochyb ovali 

rutinní p edpoklady, které jsou denn  využívané v podnikové praxi, než k hotovému ešení. 

Goldratt p išel s vlastním systémem plánování a rozvrhování výroby, díky kterému mohla 

firma dramaticky zvýšit produkci bez velkých nár st  provozních náklad . Jelikož nebyl 

v dob  vzniku myšlenky na trhu žádný odpovídající software pro plánování, vytvo il Goldratt 

na základ  svých myšlenek softwarové ešení, které se dnes ozna uje jako OPT (optimized 

production technology).  

 

TOC vnáší do logistiky výroby dva základní nástroje: 

- proces neustálého zlepšování  

- systém DBR ur ený k plánování výroby         [11] 

 

2.2.1 OPT [Optimized production technology] 

Hlavní myšlenkou tohoto systému je úvaha, že úzká místa ve výrob  mají podstatný vliv na 

její pr b h. Díky identifikaci a optimálnímu obsazení, resp. využití úzkých míst m že být 

zajišt no zvýšení pr m rného využití všech výrobních za ízení, zmenšení pr b žných dob 

a také snížení stavu pracovník .                      [23] 

 

OPT je metoda ízení výroby, která je zam ená na optimalizaci výrobních tok  (pr chod  

sou ástí, výrobk  atd. výrobním systémem) cestou maximálního využití kapacit úzkých míst 

i úzkoprofilových pracoviš . Zam uje se na oblast výroby a vychází z poznatku, že kapacita 

každého výrobního systému je daná práv  kapacitou úzkých míst. OPT se zakládá na 

poznatku, že výkonnost výrobního systému jako celku, a tím zárove  i úrove  vázaných 

ob žných prost edk , ur ují práv  úzkoprofilová pracovišt . Na metodu OPT je možné 

nahlížet ze t í hledisek: 

• jako na novou filosofii ízení výroby, 

• nástroj pro zlepšení organizace výroby, 

• dokonalý software pro plánování výroby,              [9][18] 

 

 

 



Základní principy metody OPT lze popsat pomocí deseti pravidel: 

 

1. Výrobní tok nevyvažuje kapacity. 

2. Stupe  užití výkonné jednoty, která nep edstavuje úzké místo, nebude ur ovat její 

vlastní výkon, ale jistá hranice z okolního systému. 

3. Pohotovost a využití kapacit rozdílných za ízení nemají stejný význam. 

4. Jedna ztracená hodina (kapacity nebo pr b žné doby) na jednom úzkém míst  

znamená ztrátu hodiny v celém systému. 

5. Jakýkoliv as získaný na jiném míst , než na úzkém, nemá v bec žádný význam. 

6. Úzká místa ur ují nejen pr b h, tak zásoby. 

7. Transportní dávka nemá být identická s dávkou výrobní. 

8. Výrobní dávka by m la být plovoucí, ne fixní. 

9. Po sestavení plán  musí být všechny p edpoklady p ezkoušeny sou asn . Pr b žné 

doby jsou až výsledkem realizace plánu a nemohou být p edem ur eny. 

10. Suma jednotlivých optim se nerovná celkovému optimu.          [23] [13] 

 

Základem jsou data, obsahující postupy s uvedenými výkonovými normami ( as p ípravy, 

práce a zakon ení) a kapacitami výrobních za ízení i lidí, kusovníky. Poté p ichází na adu 

identifikace úzkých míst, p i kterém je provád no plánování vp ed. To znamená, že zakázky 

jsou nasazeny ve sm ru plánovaného kone ného termínu. Získá se tak profil zatížení 

kapacitních jednotek a jejich po adí podle ubývajícího zatížení.  

 

Podle n ho mohou být identifikována projevující-se úzká místa a u každého z nich m že dojít 

k ocen ní jejich významu pro proces postavení výkon .  

 

Posledním plánovacím krokem je na základ  p edchozích zjišt ní rozd lení sí ového grafu 

výroby na kritickou a nekritickou ást. Schéma je uvedeno na obr. 1.    

                         [23]      



 

Obr. 1: Rozd lení výrobní sít  [23] 

 

Systém OPT je možné získat jako softwarový produkt a zkušenosti z jeho používání uvád jí: 

• p i zm n  kapacity úzkého místa se musí znovu propo ítat sí ový graf, 

• r zné stanovení výrobních a dopravních dávek dovoluje rychlejší pr b h zakázky 

a snížení zásob, 

• program neposkytuje trvalý p ehled o výši zásob, pr b žných dobách, odchylkách od 

termínu apod., 

• uživatel nem že svým zásahem do systému ur it p ípadnou prioritu.       [23] 

 

2.2.2 Úzké místo 

Aplikace TOC v logistice výroby vychází z p edpokladu, že kterýkoliv výrobní systém 

v m nících se podmínkách nebude vyvážený tak, aby v n m nebylo jedno nebo více omezení 

– úzkých míst (bottlenecks), která brání v získání neomezených finan ních p íjm . Úzké 

místo je nejslabší prvek systému, který ur uje jeho celkový výkon. Je-li cílem zvýšit výkon 

systému, je nutné zvýšit propustnost (výkon) úzkého místa. Zvyšování propustnosti 

jakéhokoliv ostatního prvku systému nepovede k uvedenému cíli.      [11] 

 



Úzkým místem nemusí být jenom výrobní za ízení, ale také chybná pravidla pro využívání 

kapacit, energie, chyb jící materiál nebo pracovníci. V praxi jsou za klí ová úzká místa 

považovány kapacity i kapacitní úzká místa. Kapacitní úzká místa je možné definovat jako 

ur ité zdroje, které z d vodu z ejmého nedostatku dostupné kapacity narušují hladký tok 

výrobk  výrobním provozem.         

 

Kapacitní úzká místa mohou mít dvojí charakter: 

• stálá úzká místa (dlouhodobá), 

• plovoucí úzká místa (poloha se m ní dle momentální struktury výrobního program).

                                   [11] 

 

2.2.3 Proces neustálého zlepšování – (Process of ongoing improvement) 

Proces neustálého zlepšování výkonnosti výrobního systém  je možné definovat na základn  

myšlenky o posloupnosti následujících krok : 

• ur ení kapacitního úzkého místa a popsání jeho charakteru, 

• zachování a ochrana propustnosti úzkého místa pomocí mén  náro ných 

organiza ních opat ení, 

• použití odpovídajících závazných pravidel pro innost všech spolupracujících, 

dodávajících a ídících pracoviš  pro podporu opat ení, která byla navržena v kroku 2, 

• pomocí po ízení paralelních za ízení, znásobením obsluhy apod. zásadn  zvýšit 

kapacitu úzkého místa, 

• provedení další analýzy nové situace a nalezení dalšího kapacitn  úzkého místa.   [11] 

 

Hlavní ástí daného procesu je krok 2, což je hledání opat ení pro lepší využití kapacitn  

úzkých míst. Ke kroku 4 (zásadnímu zvýšení kapacity úzkého místa) se p istoupí až když se 

vy erpají všechna mén  náro ná opat ení. Je tomu tak proto, že zásadní zvýšení kapacity se 

pojí s podstatn  vyššími náklady i rizikem, než je jen implementace bodu 2.      [11]

   

 

Ve velkém množství p ípad  nejde p itom o speciální opat ení, které vyvinul Goldratt a jeho 

spolupracovníci, ale o známé a asto i jednoduché postupy, pomocí kterých se zajiš uje 

maximalizace využití kapacit.  

 



P íkladem m že být: 

• zkrácení doby ne innosti úzkého místa, 

• vytvo ení efektivního programu výroby, tj. takového, který zajistí, že celkový výstup, 

který bude limitován úzkými místy, bude ekonomicky nejvýhodn jší,    

• systém pro ízení jakosti, jehož cílem je nevpustit neshodné výrobky k úzkému místu 

a taky omezit tvorbu neshod práv  na úzkém míst , 

• pr ezová opat ení, která podporují p edcházející postupy (vizualizace stavu 

v d ležitých ídících bodech, i ú inná motivace pracovník  tak, aby efektivn  plnili 

úkoly na úzkém míst ).          [11] 

 

2.2.4 Teorie omezení – princip DBR (Drum Buffer Rope) 

ízení využívající principy Drum Buffer Rope (DBR) je jedna z ásti teorie omezení. 

Koncept DBR používá z ásti podobné principy jako systém OPT, nebo vyt žovací ízení. 

Cílí na úzká místa a na regulaci vstupu výrobních úkol  do výroby.  

 

První p edpoklad je tedy odhalení úzkých míst ve výrob , následný krok poté sm uje 

k odstran ní plýtvání v úzkém míst . Toho je možné dosáhnout nap íklad t mito kroky: 

• zjednodušením ízení za pomoci opat ení organiza ního typu (nap íklad lepším využití 

pracovišt , úpravou sm nnosti, lepším zabezpe ením p ísunu materiálu apod.), 

• zmenšením po tu prostoj  na pracovišti (lepší organizací, odstran ním poruch apod.), 

• zabrán ním plýtvání kapacitou na pracovišti (výroby zmetk ), 

• umíst ním zásobníku p ed pracovišt m, který zabezpe í jeho lepší využití, 

• zabrán ní p ísunu zmetk  k úzkému místu díky technické kontrole jakosti p ed tímto 

pracovišt m.                  [7] 

 

Další zásadou DBR je skute nost, že úzké místo si odebírá výrobní úkoly ze svého vstupu, 

tj. podobn  jako u vyt žovacího ízení se reguluje vstup do dílny podle množství 

meziopera ních zásob. V tomto p ípad  je rozhodování soust ed no jen na úzká místa. 

Tím, jak se postupn  odstra ují problémy v úzkých místech (jejich zpr chod ováním) tato 

místa zanikají a objevují se nová v jiné ásti výroby. Proto se musí celá výroba takovýmito 

zásahy neustále analyzovat, p ehodnocovat a optimalizovat.         [7] 

 



2.3 Metoda  CPM (Critical Path Method) 

Metoda CPM a následn  metoda PERT (kapitola 2.4) pat í mezi metody sí ové analýzy. 

Z hlediska sí ové analýzy jsou metody CPM a PERT metodami, které berou v úvahu funkci 

asu. Použití sí ové analýzy je obzvlášt  vhodné pro plánování množství proces , hlavn  

z oblasti výzkumu a vývoje, p i výstavb  nových pr myslových závod , nebo u p ípravy nové 

výroby.                                 [4] [19] 

 

Metoda kritické cesty se používá k asové analýze provád ných inností v rámci daného 

projektu. P ispívá ke zjišt ní asových rezerv p i výkonu inností a tím k optimalizování doby 

realizace celého projektu. Metoda CPM je deterministická, protože p edpokládá, že doby 

trvání inností v procesu jsou pevn  dané a nep ipouští možnost jejich zm ny.                  [8]  

 

Pomocí metody kritické cesty je možné stanovit, které innosti (operace) tvo ící celou akci 

jsou „kritické“ z hlediska vlivu na celkový as trvání akce. Následn  jak lze nejlépe 

naplánovat všechny innosti pro získání cílového termínu.          [1] 

 

P i aplikaci metody CPM v praxi se p edpokládá tento postup: 

• naplánování postupu jednotlivých inností projektu pomocí sí ového grafu, 

• vypo ítání asové náro nosti projektu i díl ích inností, 

• vyhodnocení asových rezerv inností, 

• nalezení kritické cesty a provedení její analýzy.        [15] 

 

Sí ový graf se m že získat dv ma zp soby: 

• Metodou postupu vp ed, která vychází z po áte ních inností a postupn  se navazují 

innosti na základ  dotazu, „Které innosti m žou bezprost edn  za ít po ukon ení již 

daných inností?“. Tento postup se aplikuje tak dlouho, dokud se nestanoví všechny 

innosti vytvá ející projekt. Tato metoda je vhodná v p ípadech, kdy innosti tvo ící 

projekt jsou známe i p i znázor ování opakovaných, jednodušších projekt .  

• Metodou postupu vzad, která postupuje od cílových innosti a p edcházející innosti 

stanovuje na základ  dotazu „Co se musí bezprost edn  ud lat p edtím, aby bylo 

možné provést již stanovené innosti?“. Tabulka po áte ních informací je následn  

obohacena o sloupec „p edcházející innosti“. Tato zp tná metoda se aplikuje 



v p ípadech složitých, p edem nevyjasn ných projektech, p i znázorn ní nových, 

dosud nevyzkoušených procesech.          [15] 

 

2.3.1 Algoritmus metody CPM 

Základ CPM spo ívá v tom, že se pro všechny innosti projektu odvozují tyto 4 asové 

charakteristiky: 

1) Nejd íve možný za átek vykonávání innosti – asová charakteristika, která vychází 

z tvrzení, že innost nem že za ít d íve, než skon í všechny innosti ji p edcházející. 

2) Nejd íve možný konec provád ní innosti – prostý sou et doby trvání innosti a jejího 

nejd íve možného za átku.  

3) Nejpozd ji p ípustný konec provád ní innosti – jde o okamžik, kdy musí být 

nejpozd ji innost ukon ena, aby v provád ní navazujících inností nedošlo ke skluzu. 

4) Nejpozd ji p ípustný za átek innosti – rozdíl mezi nejpozd ji p ípustným koncem 

provád ní a dobou trvání této innosti.                 [8][3] 

 

Sám algoritmus metody CPM se zakládá na výpo tu uvedených ty  charakteristik pro každou 

innost v procesu. Výpo et má ty i fáze:            [8] 

 

 

I.  Výpo et nejd íve možných za átk  a konc  provád ní inností 

Nejd íve možný za átek provád ní inností za ínajících v uzlu uj se rovná maximu z nejd íve 

možných konc  inností, které jsou vstupy uzlu .  

Vyjád ení vzorcem je:  

 

 

Nejd íve možný za átek provád ní inností za ínajících ve vstupním uzlu sít  u1 je roven nule 

(po átku asové osy) - . 

 

V každé z iterací se postupn  podle výše uvedeného vztahu vypo ítá nejd íve možný za átek 

inností, které vycházejí z uzl  u2, u3, … un, kde n je index ozna ující výstupní uzel sít .  

Pomocí symbolu T se ozna uje nejd íve možný za átek provád ní inností pro konkrétní 

výstupní uzel sít , tzn. . 

 



Hodnota T zjišt ná v I. fázi odpovídá nejkratší možné dob , ve které lze celý projekt 

dokon it. Sou asn  s tím jde i o ohodnocení nejdelší cesty v síti mezi jejím vstupním 

a výstupním uzlem. 

Nejkratší as realizace projektu je roven ohodnocení nejdelší cesty mezi vstupním 

a výstupním uzlem v síti.                [8] 

 

II. Výpo et nejpozd ji p ípustných za átk  a konc  provád ní inností 

Nejpozd ji p ípustný konec provád ní inností, které mají konec v uzlu , je roven minimu 

z nejpozd ji p ípustných za átk  inností, které z uzlu  vycházejí. 

Vyjád ení vzorcem je: 

 

 

Jako nejpozd ji p ípustný konec provád ní inností kon ících ve výstupním uzlu sít   se 

dosazuje hodnota . Hodnota  je plánovanou dobou pro ukon ení projektu 

a musí být v tší, než délka kritické cesty T (  T), nebo ji rovna. Hodnota T udává 

nejkratší možnou dobu realizace celého projektu. 

 

Ve všech jednotlivých iteracích se postupn  vypo te podle výše uvedeného pravidla 

nejpozd ji p ístupný konec inností kon ících v uzlech , , …,  . 

Je možná áste ná kontrola správnosti výpo tu – hodnota  zjišt ná v poslední iteraci 

p edcházejícího kroku musí být rovna  – T.           [8] 

 

III. Výpo et celkových asových rezerv 

Po realizaci prvních dvou fází výpo tu je každá innost procesu charakterizovaná asem, kdy 

m že nejd íve za ít (nejd íve možný za átek ) a asem, kdy musí nejpozd ji skon it 

(nejpozd ji p ípustný konec ). Tyto dv  charakteristiky definují asové rozp tí pro realizaci 

popisované innosti. Celková asová rezerva se pak rovná rozdílu mezi nejpozd ji p ípustným 

koncem s nejd íve možným za átkem a dobou trvání innosti. 

Vyjád ení vzorcem je: 

 

 

Kritické innosti se definují jako innosti s minimální velikostí jejich celkové asové rezervy. 

                   [8] 



IV. Rozvrhování realizace innosti 

Jde o ur ení, které innosti je možné nechat probíhat paraleln  a které na sebe musí 

navazovat. Díky tomu pak lze i rozvrhovat zdroje, které jednotlivé innosti vyžadují.       [8]

                 

Kritickou cestou se nazývá posloupnost kritických inností mezi vstupním a výstupním 

uzlem. Znamená to, že neexistuje žádná asová rezerva mezi možnými a nutnými za átky 

a konci. Je možné, že kritických cest bude i vyšší po et.  

 

Protože kritická cesta nemá žádnou asovou rezervu, je jakákoliv zm na v trvání innosti 

p ímo odpov dná za zkrácení nebo prodloužení trvání celého procesu (projektu). 

 

Má-li se celý proces (projekt) zkrátit, jsou zde v podstat  3 možnosti: 

• vylou ení ur ité innosti na kritické cest  (vylou í se takové innosti, které nejsou pro 

dokon ení procesu nezbytn  nutné, nebo jejichž vylou ením vznikne velmi malé 

riziko ohrožení konce projektu), 

• provád ní soub žn  n kolik innosti, které p vodn  byly navrženy jako postupné, 

• zkrácení innosti na kritické cest  tak, že se na ni p evede ást asových rezerv 

z nekritických cest.                                                [4] 

 

 

2.3.2 asové rezervy 

asová rezerva je as, který je maximáln  k dispozici pro uskute n ní inností, tzn. 

maximáln  p ípustný as nebo disponibilní doba pro provedení inností. Rezerva je dána 

rozdílem nejpozd ji p ípustného ukon ení inností a nejd íve možného za átku inností. 

 

Jestliže je maximáln  p ípustný as pro provedení inností v tší, než doba trvání, existuje pro 

innosti tzv. asová rezerva. T chto rezerv je využíváno pro racionáln jší využití zdroj  již 

v období p ípravy projektu i p i realizace projektu. Rezervy jsou významným nástrojem tzv. 

analýzy kritické cesty. P i analyzování musíme rozeznávat o jaký typ asové rezervy jde.  

               [15] 

 

 

 



 Rozlišují se 3 základní typy asových rezerv: 

• celková rezerva (Rc), která udává po et asových jednotek, o které lze prodloužit dobu 

trvání innosti, p ípadn  posunout termín jejího nejd íve možného za átku p i 

dodržení celkové doby trvání projektu. Jestliže vy erpáme pln  tuto rezervu, vznikne 

v projektu nový kritický pr b h a zanikají p vodn  vypo tené rezervy u inností 

v tomto pr b hu.  

• volná rezerva (Rv), která vzniká pouze v p ípad , že do uzlu Pj vstupuje více než 

jedna hrana. Tato rezerva udává po et asových jednotek, o které lze prodloužit dobu 

trvání inností, p ípadn  posunout termín jejího nejd íve možného za átku p i 

dodržení nejd íve možných termín  následujících inností. 

• Nezávislá asová rezerva (Ra), která vyjad uje po et asových jednotek, o které lze 

prodloužit dobu trvání inností, p ípadn  posunout termín jejího nejd íve možného 

za átku p i dodržení všech ostatních termín  projektu.       [15] 

 

2.3.3 Kritická cesta 

Kritická cesta je tvo ena posloupností kritických inností, a to jsou takové innosti, jejichž 

maximáln  p ípustný as je práv  roven dob  jejího trvání, pak celková rezerva a tím i ostatní 

asové rezervy na innosti nevznikají. 

 

Kritická innost musí být realizovaná p esn  v naplánovaných termínech, protože má termín 

nejd íve možného za átku roven termínu nejpozd ji p ípustného za átku, resp. termín 

nejd íve možného konce roven termínu nejpozd ji p ípustného konce. 

Každé prodloužení, nebo posunutí pr b hu kritických inností oproti plánu zp sobí 

prodloužení celkové doby trvání projektu a tím nedodržení plánovaného termínu ukon ení 

projektu. 

 

Hlavním cílem analýzy kritické cesty je posouzení stupn  ohrožení realizace projektu. 

P ípadn  zkrácení naplánované doby trvání projektu, díky tomu dojde ke vzniku asových 

rezerv na d íve kritických innostech a zvýšení pravd podobnosti spln ní požadovaného 

termínu dokon ení projektu.            [15] 

 

 

 



Pro analýze kritické cesty je vhodné dodržovat následující postup: 

• vylou it procesy na kritické cest , které nejsou nutné, 

• procesy naplánované za sebou zkusit naplánovat tak, aby byly vedle sebe (alespo  

áste n ), 

• kde je to možné z technologického hlediska p evést na kritické innosti zdroje 

z nekritických inností ( erpáme rezervy v po adí nezávislá, volná, celková), 

• zkusit požádat o dodate né zdroje pro zkrácení kritických inností.     [15] 

 

Jestliže žádný z bod  nelze splnit, ohrožení realizace projektu trvá. Ohrožení je tím v tší, ím 

v tší procento tvo í kritické innosti. P i realizaci projektu se musí v novat mimo ádná 

pozornost zajišt ní (zdrojovému apod.) pr b hu vytypovaných kritických inností. 

 

D ležitý význam p i analýze projektu má vyhledávání tzv. subkritických cest, které jsou 

tvo eny subkritickými innostmi. Na t chto innostech vznikají malé celkové asové rezervy 

a je zde možnost nebezpe í, že p i realizace se stanou kritickými.                  [15] 

 

2.3.4. Zdroje projektu 

Je nutné si uv domit, že v asná realizace projektu závisí také na správném erpání r zných 

druh  zdroj , kterými je projekt limitován. Dostatek zdroj  m že pomoci projekt zkrátit, 

avšak jejich nedostatek m že vést k ohrožení realizace ve vypo teném termínu.  

 

Zdroje mohou být dvojího druhu, z hlediska erpání: 

• Zdroje erpatelné, které se mohou využívat v celém pr b hu projektu. Je možné je 

p evád t z jednoho období do druhého, 

• Zdroje, u kterých již není p evod mezi obdobími možný (z hlediska specializace 

pracovník , techniky, ne erpaný úv r apod.) 

 

Málokdy je možné dosáhnout ideálního stavu rovnom rného erpání zdroj  projektu, proto je 

nutné tyto zdroje analyzovat a snažit se o vyrovnání jejich erpání. 

Rovnom rné erpání zdroj  se m že ešit pomocí rovnom rného rozvrhnutí tak, aby nebyl 

p ekro en limit, nebo snahou o odstran ní období s vysokými nároky.                 [15] 

 

 



2.4. Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

Metoda PERT má p edpoklad, že doba trvání každé innosti je náhodná veli ina, definovaná 

na intervalu < >. Doba je obecn  reprezentována hranou , kde  je p edpokládaná 

nejkratší možná doba realizace innosti (v p ípad  nejvhodn jších podmínek) a hrana  je 

brána za nejdelší dobu provedení innosti (v p ípad , že budou panovat nejmén  p íznivé 

podmínky).   

 

Metoda PERT p edpokládá, že je pro každou innost možné stanovit její nejpravd podobn jší 

dobu trvání . Ve fázi p ípravy projektu pro zpracování metodou PERT tak definuje 

projektový manažer pro každou z inností t i asové charakteristiky: 

•  – nejkratší uvažovanou dobu trvání innosti – optimistický odhad, 

•  – nejdelší p edpokládanou dobu trvání innosti – pesimistický odhad, 

•  – nejpravd podobn jší dobu trvání innosti – modální odhad.                  [8] 

 

Výpo et kritické cesty metodou PERT se nijak neodlišuje od výpo tu metodou CPM. Jen se 

místo pevn  daných hodnot  pracuje se st edními hodnotami dob trvání inností . 

Kone ným výsledkem výpo tu je jistá kritická cesta, jejíž ohodnocení se zna í M. Jde 

o sou et st edních dob trvání kritických inností. Hodnota M vlastn  definuje st ední dobu 

trvání celého projektu.               [8]  

 

Hlavní cíl asové analýzy deterministických sítí je nalezení kritické cesty, v etn  její délky. 

U stochastické sít  je teoreticky možné, že kritické budou všechny cesty vedoucí od 

po áte ního do kone ného uzlu sít . Každá bude mít ale jinou pravd podobnost.  

 

Auto i metody PERT kv li tomu navrhli postup, který spo ívá na t ech krocích: 

• v prvním se odhadnou hodnoty  pro jednotlivé innosti projektu 

a vypo tou se jejich st ední hodnoty a rozptyly podle uvedených empirických vztah , 

• ve druhém se vypo ítají základní asové údaje projektu metodou CPM jen s tím 

rozdílem, že se vedle asových ukazatel  vypo ítají i jejich rozptyly, 

• ve t etím se podrobí výsledky pravd podobnostní analýze, p i které se hledá odpov  

na následující otázky:  

o „Jak je pravd podobné, že se nekritické innosti stanou kritickými?“, 

o „Jak je pravd podobné dodržení zvoleného termínu ukon ení innosti?“, 



o „Jak ur it plánovaný termín akce tak, aby byl spln n se zvolenou 

pravd podobností?“.                [6] [17] 

 

3. Normativní základna 

Normativní základna je výsledkem komplexní standardizace v ízení firmy. Zahrnuje normy 

organiza ní, ekonomicky výhodnou standardizaci vstupních a výstupních prvk  a pracovních 

postup .  

Z hlediska plánování a ízení výroby je t žišt  v soustav  norem a normativ  udávajících 

hmotné, kapacitní, prostorové a asové limity spot eby výrobních faktor , uspo ádání 

výrobního procesu a pohybu materiálového toku.         [22] 

 

3.1 Technickohospodá ské normy spot eby asu 

Jedním cílem normování práce je ur ování optimální spot eby asu na jednotlivé pracovní 

operace, které jsou vykonávané na jednotlivých pracovištích. Výsledky normování práce se 

používají hlavn  ke: 

• kvantitativn  proporcionálnímu a ú elnému rozd lení fondu pracovního asu mezi 

r zné specializované práce, které jsou vykonávány spole n  pracovníky na 

jednotlivých pracovištích, 

• ekonomickým rozbor m a propo t m b hem ur ování po tu nutného výrobního 

za ízení a ke zjišt ní využití výrobní kapacity instalovaného za ízení, 

• stanovení množství pracovník  nutných pro vykonání ur itého druhu a objemu práce, 

• tvorb  harmonogramu práce na výrobních i nevýrobních pracovištích, 

• zm ení množství práce, kterou vynakládají jednotliví pracovníci, 

• stanovení diferenciace výd lk  pracovník  (podle množství jimi vykonané práce)        

             [23] 

 

 

Tab. 1: as sm ny [23] 



Normovaný as m že mít charakter: 

• jednotkový – vztahuje se k jednotce výkonu, 

• dávkový – vztahuje se k výrobní dávce jako takové bez ohledu na jednotlivé výrobky 

v dávce, 

• sm nový – pot ebný v rámci sm ny bez ohledu na po et výrobk  a výrobních dávek.

                              [23] 

3.1.1 Metody normování 

Kv li r zným podmínkám na pracovištích, nárok m na práci a r znému charakteru výkon  je 

v praxi vhodné použít v tší po et normovacích metod. K nejužívan jším pat í:  

 

a) metoda rozborov  výpo tová - základem metody je rozbor operace na díl í pracovní 

úkony (na pohyby a stanovení asu pro tyto složky pomocí normativ  asu) a má 

uplatn ní p i jakémkoliv stupni opakovanosti práce. Velkou výhodou této metody je 

možnost stanovit normy asu ješt  p ed zahájením práce.                       [5] [22] 

 

b) metoda rozborov  chronometrážní - princip je shodný s principem rozborov  

výpo tové metody. as se však místo normativ  asu stanovuje pomocí snímkování – 

asových studií.  Metoda se zakládá na získání asových hodnot pomocí jejich m ení 

p ímo v provozu. Proto je její použití možné pouze u prací, které již probíhají a mají 

p itom i vysokou opakovanost.  

 

c) metoda rozborov  porovnávací - Používá se porovnání jednotlivých složek asu 

operace, pro kterou je již stanovena norma n kterou z ostatních metod, s obdobnými 

složkami asu normované operace. Je vhodná pro výrobky tvarov  a technologicky 

shodné.  

 

d) Metoda sumární - P i užití sumárních metod se norma asu ur í pomocí jediné 

hodnoty asu, bez dalšího rozboru práce v operaci. Stanovením normy se tak 

neanalyzuje pracovní postup, který se ponechává v p vodní podob . Proto není tato 

norma považována za zd vodn nou. Typicky se použije pro pomocné a obslužné 

procesy, i pro kancelá ské práce. Sumární normy je možné stanovit pomocí regresní 

analýzy, statisticky, sumárním m ením, sumárním porovnáním nebo odhadem.    

 



e) Metoda statistická - Podstatné na statistické metod  je fakt, že se norma ur uje 

z pr m rného výkonu, kterého bylo dosaženo za ur ité asové období. Takto 

stanovená norma obsahuje zpravidla adu ztrátových as , zavin ných samotnými 

pracovníky i nedostatky v organizaci práce. Jako p íklad statistické metody m že 

sloužit stanovení pr m rného po tu zpracovaných doklad  (faktur, platebních p íkaz  

apod.) za ur itý as (nap íklad sm nu). Pot ebná data je možné získat z evidence. 

 

f) Metoda odhadová - Ve velkém množství p ípad  je opodstatn né použít i metodu 

odhadu, který by m l být takzvan  kvalifikovaný. 

 

 

Pro pot eby operativního managementu výroby jsou nutné tyto datové prvky obsažené 

v norm  spot eby asu – as p ípravy a zakon ení operace i výrobku, kusový (opera ní) as, 

režijní operace, kolektivní operace apod.           [22] 

 

Na základ  známé spot eby asu na konkrétní pracovní úkol se pro jednotlivé pracovníky, i 

pracovní skupiny stanoví ukazatele, které udávají žádoucí výkon, tj. výkonové cíle. 

 

Mezi výkonové cíle pat í také spln ní jednorázových úkol , jakými je nap íklad zpracování 

projektu, zavedení ur itého opat ení apod. M ení komplikované práce pomocí díl ích 

ukazatel  je nebezpe né, protože pracovník se p ednostn  zam uje na ty úkoly, podle 

kterých je hodnocen.  

 

M že tak snadno dojít k opomenutí dalších d ležitých úkol , což zhorší nap . kvalitu práce. 

Na výsledek pracovní innosti asto p sobí i vn jší vlivy, které pracovník nem že nijak 

ovlivnit. Spravedlivé hodnocení musí s t mito skute nostmi po ítat.    

 

Normovaný úkol - ur uje objem práce dané kvality a sortimentu v naturáliích, p ípadn  

i v hodnotových jednotkách za ur ité asové období. Sou ástí normovaného úkolu jsou i další 

technickoorganiza ní podmínky práce (spot eba energie, materiálu apod.).       [5] 

 

 

 

 



3.2 Kapacitní normy 

Výrobní kapacitou se rozumí obecn  množství výrobk  téhož druhu, které lze vyrobit na 

ur itém výrobním za ízení za daných podmínek a v daném asovém období..  

Technicko-hospodá ská norma výrobní kapacity je takové množství, které je možné vyrobit 

za jednotku asu: 

• na daném výrobním za ízení, 

• p i normálních podmínkách, které p edpokládá p ijatá technologie, 

• p i respektování efektivnosti z ekonomického hlediska, 

• p i zajišt ní dané jakosti, 

• p i respektování bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci.     [22] 

               

Rozlišují se t i zp soby vyjád ení (výpo t ): 

1) Technickohospodá ská norma využitelného asového fondu, která je vyjád ená 

v asových jednotkách jako velikost využitelného asového fondu, 

2) Technickohospodá ská norma výkonnosti (výrobnosti), která je vyjád ená 

v jednotkách výroby (výkonu), p edstavující reálný objem výkon  za jednotku asu, 

3) Technickohospodá ská norma celkové (integrální) kapacity, která p edstavuje reálnou 

normu výkonnosti v rámci daného využitelného asového fondu, který je v dispozici.  

 

Existují i technickohospodá ské normy ploch, které jsou specifickým druhem kapacitních 

norem, které jsou využívané p i plánování objemu výroby, tak i prostorového uspo ádání.  

                [22] 

3.3 Standardní normativy operativního ízení výroby 

Cílem skupiny normativ , které jsou ozna eny jako standardní normativy operativního ízení 

výroby, je stanovit optimální kombinace pr b hu výrobního procesu, sjednotit pr b h 

výrobního procesu p i daných technickoekonomických podmínkách a stabilizovat jej po ur ité 

období.              [22] 

 

3.3.1 Pr b žná doba výroby 

Pr b žnou dobou výroby se rozumí asový úsek od provedení první operace až do okamžiku 

odvedení výrobku na sklad hotových výrobk . Rozsah této pr b žné doby výroby odpovídá 

dob , která je nezbytn  nutná pro ur itý konkrétní výrobní úkol p i daných 

technickoekonomických a technickoorganiza ních podmínkách bez ohledu na poruchy.  



 

V kontinuální výrob  je pr b žná doba vyjád ena vysloven  dobou technologických operací. 

V p erušované výrob  tuto dobu podstatn  ovliv ují initele, které mají vliv na vznik 

p estávek mezi jednotlivými operacemi. K výpo tu je možné použít p esné analytické 

metody, které vycházejí z výkonných a kapacitních technickohospodá ských norem, pak také 

metody statistické, vycházející z minulých období, nebo založené na existenci obdobných 

výrobk   i na odhadu.                                            [22] 

 

3.3.2 Výrobní p edstih 

Jako výrobní p edstih se ozna uje as, o který musí dodávající pracovišt  za ít pracovat d íve 

než odebírající pracovišt  tak, a  je na odebírajícím pracovišti zajišt na nerušená a rytmická 

práce. P edstih je možné ur it pomocí údaj  zjišt ných p i výpo tech pr b žných dob. 

Propo ty se komplikují, pokud jsou na navazujících pracovištích rozdíly ve velikosti 

jednotlivých dávek.  

 

V p ípad  nesynchronizované výroby je t eba p i výpo tu p edstihu respektovat asový 

nesoulad r zných operací, p estávky, organizací výroby apod. Proto jsou obdobné výpo ty 

nepraktické. P edstih se pro pot eby plánování a ízení výroby ur uje pro r zné typy sou ástí 

ur itou paušální hodnotou.              [22] 

 

3.3.3 Zásoby rozpracované výroby 

Jako zásoby rozpracované výroby se ozna ují ty zásoby, které jsou na jednotlivých 

pracovištích a manipula ních prost edcích, tzn. ve vlastním materiálovém toku. Výši t chto 

zásob ovliv uje hlavn : 

• sortiment a objem výroby, 

• doba výrobního cyklu, 

• rytmus a takt, 

• stabilita výroby a výrobního programu, 

• úrove  synchronizace výrobního procesu, 

• organizace výrobního procesu.          [22] 

 



3.3.4 Standardní plán práce linky 

Jedná se o standardní komplexní normativ pro operativní ízení výroby, který je možné použít 

v podmínkách opakované, velkosériové až hromadné výroby. Za cíl si klade p isp t 

k plynulému chodu výroby a výrobního procesu. Zárove  snižuje nároky na sestavení 

operativního plánu výroby a je možné jej použít opakovan  za podmínky, že nedojde 

k výrazným zm nám.  

 

Pro jeho vypracování se vychází ze vstupních údaj , které se sestavují jako díl í podklady: 

• doby opakování práce na každém pracovišti, 

• asové okamžiky zadání a odvodu jednotlivých výrobních dávek, 

• ur ení pracoviš  a p esného po adí jednotlivých operací, 

• propo et dob trvání operací na všech pracovištích, 

• pr b žná doba výroby dávky pro každou sou ást, 

• pr b žná doba výroby celku (všech sou ástí).  

 

P edpokladem je, že byly zpracovány normativní poklady, hlavn : 

• seznamy všech pracoviš  a jejich ástí 

• p esn  stanovené asy, 

• p esn  ur ený (využitelný) asový fond pracoviš , 

• ur ení možností zastoupení jednotlivých pracoviš , 

• rozpis jednotlivých p estávek 

• velikost a zp sob p edávání dávek, 

• velikosti všech druh  zásob rozpracované výroby. 

 

Jako nevýhoda tohoto normativu je p edpoklad ur ité stati nosti výrobního procesu. Je možné 

jej p esto uplatnit i tam, kde jsou alespo  n jaké p edpoklady stability.      [22] 

 

 

 

 

 

 

 



4. Praktická ást 

Náplní praktické ásti mé práce byla aplikace metod pro optimalizaci výrobního procesu na 

reálný výrobní proces. Toto jsem realizovala ve výrobní firm , pekárn , ve které jsem 

analyzovala práci v hlavní ásti spole nosti – ve výrobn  pe iva. 

 

Jednatel spole nosti si nep ál zve ejnit jméno a sídlo spole nosti. Zjiš ování dat jsem 

provád la osobn , m ením na odpolední sm n . Mým cílem bylo zjistit data pro plánování 

výroby, nalézt kritickou cestu výrobního procesu a navrhnout úpravy proces  tak, aby se 

zlepšila produktivita práce. 

 

4.1 P edstavení spole nosti 

Spole nost byla založena v kv tnu 2011, dle informací z obchodního rejst íku, za ú elem: 

• výroby, obchodu a služeb neuvedených v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

• peka ství, cukrá ství, 

• výroby, instalace, oprav elektrických stroj  a p ístroj , elektronických 

a telekomunika ních za ízení, 

• montáže, oprav a rekonstrukcí chladících za ízení a tepelných erpadel. 

 

Zp sob jednání spole nosti je takový, že každý z jednatel  jedná jménem spole nosti v plném 

rozsahu samostatn . Základní kapitál spole nosti inil 200 000,- K . 

 

Pekárna je menší spole nost o po tu zam stnanc  mén  než 25. Podnik se skládá z n kolika 

souvisejících ástí (úsek ). V hlavním provozu se vyrábí sladké, slané a bílé pe ivo. 

S hlavním úsekem t sn  sousedí ást, ve které jsou mícha ky t st a kde probíhá navážka t st 

a jejich prvotní míchání.  

 

Z této ásti je zásobován hlavní provoz již p ipravenými t sty. Dále je zde úsek ur ený pouze 

k p íprav  a pe ení chleb , cukrá ský úsek a dále obslužné ásti, které slouží jako sklady 

zásob, k umíst ní mrazák , jako administrativní ást a expedice.  

 

 



4.2 Zjišt ní vstupních údaj  pro analýzu 

P i zjiš ování vstupních údaj  pro analýzu jsem se pohybovala primárn  v hlavním provozu, 

ve kterém jsem pozorovala a zaznamenávala celou odpolední sm nu. Zjiš ovala jsem, jaké 

úkony (procesy) je p i výrob  nutné d lat, jak dlouho každý proces trvá a v jakém sledu na 

sebe navazují. 

 

Protože proces  p i výrob  bylo mnoho, rozd lila jsem si vlastní zjišt ní všech nutných 

vstupních údaj  do n kolika krok . Nejprve jsem identifikovala jednotlivé procesy a zp soby, 

jak na sebe navazují. Toto jsem ud lala pro všechny analyzované výrobky. Vznikl tak p ehled 

všech proces  nutných k vytvo ení každého z analyzovaných výrobk . Tento p ehled se 

nachází v p íloze íslo 1. 

 

Po identifikaci proces  a jejich návazností jsem p istoupila k dalšímu kroku, kterým bylo 

ur ení as  trvání každého jednotlivého kroku p i výrob  každého produktu. Tyto informace 

jsou zpracovány v tab. 2: asové vyjád ení proces . 

 

Zjišt ní as  trvání je d ležité pro budoucí plánování a p ípravné úpravy ve výrob . Protože 

se zabývám peka stvím, nejsou všechny asy deterministické. Nap íklad kynutí t sta, ru ní 

p íprava a podobn  mohou trvat pro stejný výrobek rozdílnou dobu. To je zp sobeno tím, že 

t sto m že být pokaždé jiné (nap íklad horší mouka, t sto špatn  kyne, je nepoddajné a h e 

se upravuje). Proto jsou asy n kterých proces  spíše orienta ní, ale stále mohou být použity 

pro plánování. 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny doby trvání všech jednotlivých proces  pro každý vyráb ný 

produkt. Pokud byl n jaký krok u n kterého výrobku vynechán, je jako doba trvání tohoto 

vynechaného kroku uvedena poml ka. 

Protože se produkty nepe ou jednotliv , ale vždy ur ité množství (r zné pro každý výrobek) 

najednou, zvolila jsem jako jednotku výrobní dávky plech. 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 2: asové vyjád ení proces  (vlastní m ení)  

 

Agenda: 

I – Ru ní upravení výrobku dle tvaru; II – p íprava nápln ; III – napln ní; IV – ukon ovací práce (uzav ení, upevn ní…);V – d lkování; VI – 

vrchní napln ní; VII – pomazání vají kem; VIII  - posypka; IX - ozdoba 

 

 

Po et ks  Celkový sou et Press D li ka II IV V VI VII VIII IX kynutí Pe ení
na plechu sek. min. min min min ks 1 plech 1 plech 1 ks 1 plech 1 plech 1 plech 1 plech 1 plech 1 plech 1 plech min. (v min)

Makovky 12 56 0,93 134,42 3,4 41 - - - - - - 15 - - 60 15
Sladký rohlík 12 35 0,58 116,67 3 2 1,7 20 - - - - - - 15 - - 60 15
Váno ky malé 6 202 3,37 318,00 4 10 27 162 - - - - - - 25 - 15 60 15
Váno ky velké 4 131 2,18 267,50 4 26 21,5 86 - - - - - - 30 - 15 60 25
Preclíky 16 261 4,35 286,56 15,563 249 - - - - - - 10 - 2 x 10
Kolá e velké 20 351 5,85 430,75 8 5 11 220 - 0,8 15 - 20 34 15 29 18 45 10
Kolá e malé 30 445 7,42 503,17 7 2 8,5 255 - 0,7 20 - 30 50 20 43 27 30 10
Frgály 2 1058 17,63 1602,00 93 186 76 381 762 - - - 20 14 - 60 10
Záviny 3 207 3,45 226,67 - - - - 60 19,7 59 45 - - 43 - - x 18-20
Plundry 10 130 2,17 148,00 - - - - - 3 30 80 - - 20 - - x 15
H eben 18 234 3,90 252,00 - - - - - 3 54 90 - - 90 - - x 15
Šáte ky 20 292 4,87 342,45 - - - 5,5 109 160 11 - 12 - - 30 15
Loupáky 16 46 0,77 121,88 2 10 2,9 46 - - - - - - - - - 55 6
Koblihy 20 212 3,53 285,69 1,1 10,6 212 - - - - - - - - - 60 2
Cereální loupák 16 30,5 0,51 77,13 2,7 1,9 30,5 - - - - - - - - - 30 12

Sortiment/Procesy 
I IIISou et I - IX



 V další ásti práce budu nej ast ji pracovat s dobou trvání výroby jednoho plného plechu na 

pe ení s jednotlivými produkty, ne s dobou nutnou na výrobu jednoho kusu jakéhokoliv 

produktu. Z tohoto d vodu je i v tabulce výše uvedena doba trvání na jeden plech a to jak pro 

jednotlivé kroky, tak pro celkovou dobu trvání p ípravy pro všechny produkty (sloupec 

celkový as). 

 

Ke zjišt ní n kterých dalších dat jsem použila i objednávkový list, ze kterého bylo možné 

zjistit p esný po et výrobk , který se v den m ení musel vyprodukovat. Je tak nap íklad 

vypo ítán sloupec Press – d li ka, kde je as ur en jako pr m r na jeden plech p epo tem 

z celkového množství vyrobených kus . 

 

4.3 Analýza hodnot nam ených v podniku 

Všechny údaje, které jsem v podniku získala, jsem podrobila analýze a zjiš ovala jsem, jaké 

skute nosti brání pracovník m k dosažení lepších výsledk . Cílem t chto krok  je 

identifikovat nejvíce problémové procesy. 

 

4.3.1 Gantt v graf  

asy trvání všech proces  i jejich asovou souslednost jsem pro lepší p ehlednost zanesla do  

Ganttova grafu.  

 

Ten slouží pro znázorn ní naplánované posloupnosti inností v ase, které se využívá p i 

ízení projekt  nebo program . Gantt v diagram zobrazuje ve sloupcích (horizontáln ) asové 

období, ve kterém se plánuje. V ádcích (vertikáln ) se zobrazují díl í aktivity – kroky, 

innosti nebo podprojekty a to v takovém po adí, které odpovídá jejich logickému sletu.  

Nej ast ji se používá pro plánování aktivit. V praxi se používá jednoduchá forma Ganttova 

diagramu pouze pro grafické znázorn ní inností v rámci projektu v ase, kterou lze 

zrealizovat pomocí tabulky v jednoduchých kancelá ských aplikacích (softwarech)   [12] 

 

 

Já jsem použila pro vytvo ení Ganttova grafu s procesy za sledovanou sm nu program 

MS Excel, ve kterém je možné tento graf vytvo it jednoduchým zp sobem.   

 

V tab. 3 jsou kompletní údaje o práci celé mnou analyzované odpolední sm ny.  



Název procesu . procesu Za átek Trvání Konec Název procesu . procesu Za átek Trvání Konec

Za átek sm ny Z 11:00 Odpo inek t sta na koblihy [A10] 14:10 0:15 14:25

P íprava pracovníka 1 k práci [A1] 11:00 0:10 11:10 Kynutí vozíku . 3 45 14:11 0:25 14:36

P íprava peka e k práci [A3] 11:00 0:32 11:32 Míchání t sta na koblihy 46 14:25 0:22 14:47

P íprava pracovníka 2 k práci [A2] 11:00 0:30 11:30 Pe ení vozíku . 5 47 14:36 0:17 14:53

išt ní plech  [1] 1 11:10 0:35 11:45 Kone ná úprava vozíku . 3 48 14:36 0:07 14:43

P íprava náplní [2] 2 11:30 0:27 11:57 Kynutí vozíku . 4 53 14:50 0:23 15:13

P íprava váno kového t sta (t sto . 1) [3] 3 11:32 0:18 11:50 Ru ní úprava preclík  + kone ná úprava 50 14:52 0:13 15:05

Míchání váno kového t sta [4] 4 11:50 0:14 12:04 Vkládání vozíku V3 do pece [A12] 14:53 0:03 14:56

Prostoj [A4] 11:50 0:06 11:56 Pe ení vozíku . 3 51 14:56 0:14 15:10

P íprava preclíkového t sta (t sto . 2) 5 11:56 0:03 11:59 P íprava t sta . 5 52 14:56 0:04 15:00

Prostoj [A5] 11:57 0:09 12:06 Prostoj [A13] 15:00 0:05 15:05

Míchání preclíkového t sta 6 11:59 0:08 12:07 Míchání t sta . 5 54 15:00 0:20 15:20

P íprava t sta na kolá e (t sto . 3) 7 11:59 0:06 12:05 Prostoj [A14] 15:05 0:02 15:07

P íprava plech  na váno ky 9 12:04 0:06 12:10 Odpo inek preclík [A15] 15:05 0:33 15:38

Prostoj [A6] 12:05 0:05 12:10 P íprava t sta . 6 56 15:05 0:04 15:09

Press váno kového t sta 8 12:05 0:05 12:10 Press koblížk 57 15:07 0:03 15:10

P íprava t sta . 8 10 12:10 0.05 12:15 P íprava plech  na koblížky 58 15:07 0:02 15:09

Press preclíkového t sta 11 12:10 0:03 12:13 Míchání t sta . 6 59 15:09 0:20 15:29

D li ka preclíkového t sta 12 12:13 0:03 12:16 Odpo inutí t sta koblížk 60 15:10 0:06 15:16

Míchání t sta na kolá e 14 12:15 0:24 12:39 Pe ení vozíku . 4 61 15:14 0:23 15:37

Míchání t sta . 8 15 12:15 0:20 12:35 D lení koblížk 62 15:16 0:02 15:18

Skládání preclík  do p epravky 13 12:16 0:01 12:17 Uprava koblížk 63 15:18 0:23 15:41

Odpo inek t sta na preclíky [A11] 12:17 2:35 14:52 P íprava t sta .. 7 64 15:29 1:29 16:58

D lení a ru ní zpracování makovek 16 12:17 0:01 12:18 Pe ení preclík  vozík . 6 65 15:38 0:15 15:53

D lení a ru ní zpracování sl. rohlík 18 12:18 0:01 12:19 Press cereálního pe iva 66 15:41 0:03 15:44

D lení a ru ní zpracování malých váno ek 21 12:19 0:11 12:30 Kynutí vozíku . 7 67 15:41 1:09 16:50

Kynutí vozíku . 1 22 12:19 0:58 13:17 Press loupák 68 15:44 0:02 15:46

D lení a ru ní zprac. velkých váno ek 24 12:20 0:09 12:29 První d lení loupák 69 15:46 0:14 16:00

Odpo inek V2 p ed kynutím [A7] 12:39 0:03 12:42 Vkládání zboží z vozíku . 1 a 2 do beden 70 16:00 0:15 16:15

Press frgál 25 12:39 0:05 12:44 Prostoj [A17] 16:15 0:04 16:19

P íprava plech  na frgály 26 12:39 0:03 12:42 D lení a ru ní zprac. cereálního pe iva 71 16:19 0:07 16:26

Kynutí vozíku . 2 28 12:42 0:50 13:32 Druhé d lení a úprava loupák  na plech 73 16:26 0:22 16:48

Prostoj [A8] 12:44 0:02 12:46 Kynutí vozíku . 9 75 16:26 0:21 16:47

Úprava frgál  na pe . Papír 27 12:44 0:02 12:46 Odpo inek V9 [A19] 16:47 1:12 17:59

Press kolá 29 12:46 0:06 12:52 Kynutí vozíku . 10 76 16:48 0:56 17:44

Odpo inutí frgál 30 12:46 1:08 13:54 D lení a úprava šáte k 78 16:48 0:15 17:03

Odpo inutí press kolá 31 12:52 0:07 12:59 Pe ení vozíku . 7 79 16:50 0:16 17:06

D lení a ru ní zprac. velkých kolá 32 12:59 0:32 13:31 P íprava závin 80 17:03 0:07 17:10

Kone ná úprava vozíku . 1 34 13:17 0:05 13:22 Kynutí vozíku . 11 81 17:03 0:28 17:31

Op t kynutí vozíku . 1 35 13:22 0:17 13:39 Odpo inek V8 [A18] 17:10 0:03 17:13

Odpo inek vozíku V3 [A9] 13:31 0:40 14:11 P íprava plunder (všech druh ) 82 17:10 0:47 17:57

D lení a ru ní zprac. malých kolá 37 13:31 0:18 13:49 Pe ení vozíku . 8 83 17:13 0:14 17:27

Kone ná úprava vozíku . 2 38 13:32 0:07 13:39 Kone ná úprava vozíku . 11 84 17:31 0:04 17:35

Pe ení vozíku . 1 39 13:39 0:25 14:04 Znovu kynutí vozíku . 11 85 17:35 0:32 18:07

Pe ení vozíku . 2 40 13:39 0:31 14:10 Úklid 87 17:57 0:12 18:09

P íprava t sta na koblihy (t sto . 4) 43 13:39 0:31 14:10 Pe ení vozíku . 9 88 17:59 0:07 18:06

Úklid 41 13:49 0:04 13:53 Pe ení vozíku . 10 89 18:06 0:15 18:21

Zpracování frgál  všech druh  (napln ní…) 42 13:54 0:42 14:36 Pe ení vozíku . 11 - loupáky 90 18:21 0:06 18:27

Chladnutí V1 + V2 [A16] 14:10 1:50 16:00 Pe ení vozíku . 11 - šáte ky 91 18:27 0:09 18:36

Kone né úprava vozí ku . 4 44 14:10 0:40 14:50 Pe ení vozíku . 12 92 18:36 0:11 18:47  

Tab. 3: Stávající výrobní harmonogram proces  na odpolední sm n  (vlastní m ení) 

 

 

 

 

 

 



íslo vozíku Popis íslo t sta Popis

1 makovky, sl. Rohlíky, malé váno ky 1 vano kové

2 velké váno ky 2 preclíkové

2 velké kolá e 3 kolá kové

4 velké a malé kolá e 4 koblížkové

5 frgály 5 loupáky

6 preclíky 6 cereální

7 koblížky 7 provalované

8 záviny 8 frgály

9 cereální pe ivo

10 loupáky

11 loupáky a šáte ky

12 plundry  

 Tab. 4: P ehled vozík  a t st (vlastní zpracování) 

 

 

V prvním sloupci tab. 3 je vždy jméno procesu, které jsem zvolila tak, a  co nejlépe popisuje 

obsah procesu (jeho nápl  i popis kroku p i p íprav  produktu). íslo v druhém sloupci je 

íselné ozna ení procesu a dále v práci (v Ganttov  grafu a p i následných analýzách) 

používám pro lepší p ehlednost práv  jen toto íselné ozna ení. Tab. 4 slouží k vysv tlení 

íselných zkratek v názvech proces  v tab. 3. 

 

Poslední t i sloupce obsahují asové informace o procesu v po adí: as za átku, doba trvání 

v minutách a as ukon ení procesu. Nejd ležit jší as je pro každý proces délka jeho trvání. 

Po áte ní a kone né doby mají menší d ležitost, jelikož pro další analýzy není d ležité 

v kolik hodin p esn  proces za al. Hlavní informací je délka trvání procesu a jeho návaznost 

na sousední procesy. 

 

Pro lepší názornost jsem data z tabulky graficky znázornila v podob  Ganttova grafu 

(obrázek 2).  

 



 

Obr. 2: Gantt v graf (vlastní zpracování) 



Velkou p edností Ganntova grafu je jeho vizuální podoba, která je názorn jší, než samotná 

tabulka. asový rozvrh jednotlivých proces  je v grafu názorn jší a je možné z n j rychleji 

ur it, který krok výroby práv  probíhal v konkrétním ase.  

 

Nevýhodou grafu oproti tabulce je ovšem t žší ur ování p esných as . Všechny doby sice 

v grafu jsou, ale jejich ode et nemusí být díky zvolenému m ítku jednoduchý a p esný.  

 

Spole n  se oba druhy vizualizace dat výborn  dopl ují. V tabulce se lépe hledají informace 

vzhledem ke konkrétnímu procesu (pokud nás zajímá v kolik za al, skon il a jak dlouho trval 

ur itý konkrétní proces). Graf je lepší využít p i hledání z asového hlediska (zajímá nás, 

který proces i procesy práv  probíhaly v daný konkrétní as). 

 

Nevýhodou tab. 3 i Ganttova grafu na obr. 2 je, že zde nejsou nijak zaneseny návaznosti 

jednotlivých proces  navzájem. Zaznamenány jsou pouze za átky a doba trvání jednotlivých 

proces  tak, jak jsem je b hem sm ny zm ila. Není z nich možné zjistit žádnou závislost 

jednoho procesu na druhém a to ani prostým porovnáním konc  a za átk  dvou sousedních 

proces . Jedná se opravdu jen o vý et proces  a údaj  o jejich asech (za átku a trvání) tak, 

jak je pracovníci b hem sm ny d lali. 

 

Aby bylo možné data dále analyzovat, je nutné v d t p esné po adí, v jakém musí jednotlivé 

procesy na sob  navazovat. Není t eba znát návaznost úpln  všech proces , posta í informace 

o sledu proces  pro každý výrobek samostatn  (od p ípravy t sta na tento výrobek až po jeho 

upe ení). Až na základ  t chto návazností je možné plánovat dále. 

 

Závislosti r zných proces  na sob  je sice možné do tabulky i do Ganttova grafu zanést. Do 

tabulky pomocí dalšího sloupce s ísly p edcházejících i navazujících proces  a do grafu 

pomocí šipek od konce p edešlého procesu k za átku následného procesu. Oboje by ale takto 

velký soubor dat u inil nep ehledným a proto jsou návaznosti proces  zobrazeny až 

v sí ovém grafu v následující kapitole (obr. 3). 

 

 

 



4.3.2 Sí ový graf  a analýza kritické cesty 

Po vlastní identifikaci proces  ve výrob  a zjišt ní informací o nich jsem p istoupila k jejich 

analýze. Využila jsem k tomu metodu analýzy sí ového grafu, konkrétn  metodu CPM.  

Vytvo ila jsem sí ový graf proces , ve kterém jsou zaznamenány už i návaznosti jednotlivých 

proces  navzájem. Protože se vyrábí více r zných produkt , zvolila jsem jako po áte ní uzel 

za átek sm ny a význam kone né uzlu jsem p i adila uzlu, ve kterém byl dokon en poslední 

na sm n  vyráb ný produkt. 

 

Graf pro použití v metod  CPM jsem vytvá ela z dat obsažených v Ganttov  diagramu 

(obr. 2) a z pozorování pr b hu proces  p ímo ve výrob . Jako první krok jsem vytvo ila 

pouze graf závislostí proces  na ostatních. Vznikl tak orientovaný graf, ve kterém byly jen 

o íslované uzly znamenající jednotlivé kroky (procesy) a hrany ozna ují navázání proces  

navzájem (hrana mezi dv ma uzly zna í, že proces reprezentovaný výchozím uzlem musí 

skon it p ed tím, než za ne proces p edstavovaný cílovým uzlem). 

 

Následn  jsem graf závislostí zanesla do programu WinQSB, který mimo jiné obsahuje modul 

práv  pro sí ovou analýzu pomocí metody CPM. Rovnou jsem k proces m doplnila 

i informace o jejich dobách trvání a díky tomu jsem byla schopná v programu vygenerovat 

sí ový graf se všemi vypln nými údaji v etn  vyzna ené kritické cesty. 

 

Význam jednotlivých hodnot v každém uzlu je následující: 

• levá horní hodnota: po et minut od za átku sm ny, kdy proces za al, 

• pravá horní hodnota: po et minut od za átku sm ny, kdy proces skon il, 

• hodnota uprost ed: ozna ení uzlu (viz. tab. 3), 

• levá spodní hodnota: nejpozd ji možný za átek (v minutách od za átku sm ny), 

• pravá spodní hodnota: nejpozd ji možný konec (v minutách od za átku sm ny). 

 

Druhým výstupem ze softwaru je tabulkové zobrazení stejných dat, jaká jsou v grafu (tab. 5). 

Oba výstupy se z hlediska p ehlednosti, obdobn  jako u Ganttova grafu a tabulky u n j, 

dopl ují. V grafu se lépe hledají návaznosti a v tabulce zase asy jednotlivých proces . 

 



 

Obr. 3: Diagram CPM (vlastní zpracování) 



 

Název procesu . procesu Kritická cesta Nejd ív. Za átek Nejd ív. Konec Nejpozd. Za átek Nejpozd konec Rezerva

Za átek

Prostoj

Prostoj

Prostoj

Prostoj

[3]

Prostoj

P íprava t sta na kolá e (t sto . 3)

Prostoj

[8]

[9]

[11]

[12]

[13]

Prostoj [A11]

Míchání t sta na kolá e [14]

Míchání t sta . 8 [15]

[16]

D lení a ru ní zpracování sl. Rohlík [18]

D lení a ru ní zpracování malých váno ek [21]

Kynutí vozíku . 1 [22]

D lení velkých váno ek [24]

Ru ní zpracování velkých váno ek [A7]

Press frgál [25]

Prostoj [A8]

P íprava plech  na frgály [26]

Úprava frgál  na pe . Papír [27]

Kynutí vozíku . 2 [28]

Press kolá [29]

Odpo inutí frgál [30]

Odpo inutí press kolá [31]

D lení a ru ní zprac. velkých kolá [32]

Prostoj [A9]

Kone ná úprava vozíku . 1 [34]

Op t kynutí vozíku . 1 [35]

D lení a ru ní zprac. malých kolá [37]

Kone ná úprava vozíku . 2 [38]

Pe ení vozíku . 1 [39]

Pe ení vozíku . 2 [40]

Prostoj [A16]

Úklid [41]

Zpracování frgál  všech druh  (napln ní…) [42]  

Tab. 5a: Analýza kritické cesty (vlastní zpracování) 

 

 

 



Název procesu . procesu Kritická cesta Nejd ív. Za átek Nejd ív. Konec Nejpozd. Za átek Nejpozd konec Rezerva

Prostoj [A14]

P íprava t sta na koblihy (t sto . 4) [43]

Prostoj [44]

Kone né úprava vozí ku . 4 [45]

Kynutí vozíku . 3 [46]

Míchání t sta na koblihy [47]

Pe ení vozíku . 5 [A12]

Prostoj [48]

Kone ná úprava vozíku . 3 [50]

Ru ní úprava preclík  + kone ná úprava [A15]

Prostoj [51]

Pe ení vozíku . 3 [52]

P íprava t sta . 5 [A13]

Prostoj [53]

Kynutí vozíku . 4 [54]

Míchání t sta . 5 [56]

P íprava t sta . 6 [57]

Press koblížk [58]

P íprava plech  na koblížky [59]

Míchání t sta . 6 [60]

Odpo inutí t sta koblížk [61]

Pe ení vozíku . 4 [62]

D lení koblížk [63]

Uprava koblížk [64]

P íprava t sta .. 7 [65]

Pe ení preclík  vozík . 6 [66]

Press cereálního pe iva [67]

Kynutí vozíku . 7 [68]

Press loupák [69]

První d lení loupák  (jednotlivé díly na st l) [70]

Vkládání zboží z vozíku . 1 a 2 do beden [A17]

Prostoj [71]

D lení a ru ní zprac. cereálních [73]

Druhé d lení a úprava loupák  na plech [75]

Kynutí vozíku . 9

Prostoj

Kynutí vozíku . 10

D lení a úprava šáte k

Pe ení vozíku . 7

P íprava závin

Prostoj

Kynutí vozíku . 11

P íprava plunder (všech druh )

Pe ení vozíku . 8

Kone ná úprava vozíku . 11

Znovu kynutí vozíku . 11

Úklid 

Pe ení vozíku . 9

Pe ení vozíku . 10

Pe ení vozíku . 11 - loupáky

Pe ení vozíku . 11 - šáte ky  

Tab. 5b: Pokra ování tabulky 5 (vlastní zpracování) 

 

 

 

 



Z obou výstup  je vid t, že n které innosti jsou kritické (nemají rezervy). P i jejich popisu 

íkáme, že tvo í kritickou cestu v grafu. Ta je v tomto p ípad  tvo ena innostmi  

[Z] - [A3] – [6] – [23] – [9] – [20] – [18] – [24] – [16] – [15] – [17] – [2] – [A7] – [28] – [38] 

– [40] – [A16] – [70] –[A17] – [71] –[75] – [A19] – [88] – [89] – [90] – [91] – [92]. 

 

Kritické innosti jsou p i analýze sou asného stavu výroby r znorodé. Pat í mezi n  jak 

innosti provád né samotnými pracovníky (nap íklad p íprava výrobk ), tak i ty innosti, 

které probíhají bez p ítomnosti osob (nap íklad pe ení). 

 Navíc se mezi kritické adí i prostoje a podp rné procesy (nap íklad úklid). Tento jev není 

chybou, ale vyjád ením sou asného stavu výroby.  

 

O vytvo ení nového plánu výroby se za alo v podniku uvažovat práv  kv li tomu, že jednatel 

spole nosti „m l pocit“, že výroba neprobíhá práv  optimáln . Analýza sou asného stavu 

tento pocit potvrdila.  

Práv  z d vodu špatné návaznosti inností navzájem, prostoj m a špatné organizaci asu bylo 

t eba vytvo it nový plán, jak p i výrob  postupovat. 

 

Mezi hlavní kritéria nového plánu pat í: 

• zkrácení nutné doby pro výrobu všech produkt  

• lepší využití dostupných zdroj  (lidí i techniky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Plán výroby 

Dalším krokem mé práce byla optimalizace výroby. Na základ  požadavku jednatele jsem 

ned lala plán založený na pr m rném množství objednávaných kus  r zných výrobk  (které 

by se dalo jednoduše zjistit z objednávkových list ), ale p ímo jsem optimalizovala mnou 

zm enou sm nu.  

 

 

5.1  Návrh optimalizovaného výrobního plánu 

Hlavním d vodem k optimalizaci bylo velké množství prostoj , neefektivní návaznost 

proces  na sob  a špatné využití dostupných zdroj  (jak pracovník , tak techniky).  

P i novém plánování jsem také m la brát ohled na možnost snížení množství požadovaných 

zdroj  (hlavn  technických za ízení), p ípadn  na vylou ení n kterých zbyte ných krok . 

 

Vycházela jsem z nam ených dat a na jejich základ  jsem za ala navrhovat nový plán 

výroby. Prošla jsem všechny mnou identifikované procesy z p edchozích analýz a mírn  

jsem je upravila tak, a  lépe popisují innosti, kterých se týkají.  

P ípadné duplicity jsem odstranila. P i návrhu jsem musela brát z etel na limity, které jsou 

dány po tem a možnostmi pracovník  a dostupností nutného technického vybavení. 

 

 

Hlavními limitujícími faktory jsou: 

• k dispozici jsou t i zam stnanci, dva jsou navzájem zam nitelní, t etí d lá specifické 

innosti a ve v tšin  jím provád ných inností jej nelze zam nit za jiného 

pracovníka, 

• pro d lení t sta je k dispozici pouze jedna d li ka – není možné d lit dv  r zná t sta 

paraleln  ve stejný as, 

• t sto je možné míchat maximáln  ve ty ech mícha kách najednou, 

• pro pe ení se využívá jedna dvojpec (m žou se v ní péct dva vozíky s produkty, ale 

oba dva se v ní pe ou p i stejné teplot ). 

 

 

 

 



 

Z upraveného seznamu proces  jsem vytvo ila nový sí ový graf a k n mu odpovídající 

tabulku proces . P i tvorb  jsem postupovala metodou vp ed, kdy jsem k již existujícímu uzlu 

p idávala ty uzly, které mohou bezprost edn  následovat.  

Proces  není velký po et a tak jsem byla schopna sestavit graf závislostí bez použití 

jakéhokoliv plánovacího softwaru. 

 

Paraleln  s tvorbou grafu jsem vytvá ela i tabulku využití zdroj  (rozvrhový plán), která mi 

pomáhala hlídat veškerá omezení. P íkladem takových omezení jsou t eba pracovníci, kdy 

žádný nesmí d lat dv  v ci zárove .  

Omezena jsou i technická za ízení, nap íklad není možné míchat dv  r zná t sta v jedné 

mícha ce, nebo péct v troub  zárove  výrobky, které se pe ou p i jiných teplotách. 

 

V tab. 6 je kompletn  zpracovaný nový plán výroby. Struktura je shodná s tab. 3, první 

sloupec p edstavuje název procesu, druhý jeho íselné ozna ení pro použití v dalších 

analýzách a poslední t i sloupce obsahují asové údaje o procesu.  

Protože se jedná o plán odpolední sm ny, použila jsem jako as po átku 11 hodin, kdy 

odpolední sm na za íná. Pro lepší p ehled o asové návaznosti proces  je tabulka se azená 

podle doby za átku jednotlivých inností. 

 

Jednoduchým porovnáním kone ných as  kone ných proces  v tab. 3 a 6 lze zjistit, že díky 

optimalizaci proces  je možné celou výrobu zkrátit o více, než dv  hodiny. S p ihlédnutím 

k p vodní délce sm ny je tato úspora velmi výrazná. 

 

 

 

 

 



Název procesu . procesu Za átek Trvání Konec Název procesu . procesu Za átek Trvání Konec
išt ní plech 1 11:00 0:35 11:35 Ukon ení pe ení vozíku . 1 38 13:28 0:01 13:29

P íprava náplní 2 11:00 0:27 11:27 Kone ná úprava vozíku . 3 44 13:30 0:06 13:36
P íprava váno kového t sta (t sto . 1) 3 11:00 0:18 11:18 Ukon ení pe ení vozíku . 2 39 13:36 0:01 13:37
Míchání váno kového t sta 4 11:18 0:14 11:32 Odpo inek koblížkového t sta 45 13:36 0:07 13:43
P íprava preclíkového t sta (t sto . 2) 5 11:18 0:03 11:21 P íprava závin 75 13:37 0:05 13:42
Míchání preclíkového t sta 6 11:21 0:07 11:28 Pe ení vozíku . 3 48 13:38 0:15 13:53
P íprava t sta na kolá e (t sto . 3) 7 11:21 0:05 11:26 Press koblížk 53 13:43 0:03 13:46
P íprava t sta . 8 - frgály 9 11:28 0:08 11:36 Press loupák 66 13:45 0:02 13:47
Press preclíkového t sta 10 11:28 0:02 11:30 P íprava plech  na koblížky 54 13:46 0:01 13:47
Míchání t sta na kolá e 13 11:28 0:24 11:52 Odpo inutí t sta koblížk 56 13:47 0:06 13:53
D li ka preclíkového t sta 11 11:30 0:02 11:32 První d lení loupák  (jednotlivé díly na st l) 67 13:47 0:14 14:01
Skládání preclík  do p epravky 12 11:32 0:02 11:34 Pe ení vozíku . 5 43 13:53 0:15 14:08
Press váno kového t sta 8 11:35 0:05 11:40 ukon ení pe ení vozíku . 3 57 13:53 0:01 13:54
Míchání t sta . 8 - frgály 14 11:36 0:20 11:56 D lení koblížk 59 13:53 0:02 13:55
P íprava t sta .. 7 61 11:36 1:30 13:06 Uprava koblížk 60 13:55 0:13 14:08
D lení a ru ní úprava na plech makovek 15 11:40 0:02 11:42 Pe ení vozíku . 4 58 14:00 0:15 14:15
D lení a ru ní úprava na plech sl. rohlík 16 11:42 0:02 11:44 Ukon ení pe ení vozíku . 5 47 14:08 0:01 14:09
D lení a ru ní úprava malých váno ek 17 11:44 0:10 11:54 Kynutí vozíku . 7 65 14:08 1:00 15:08
Kynutí vozíku . 1 18 11:54 0:47 12:41 P íprava plunder (všech druh ) 76 14:08 0:47 14:55
D lení a ru ní úprava velkých váno ek 19 11:54 0:09 12:03 ukon eno pe ení vozíku . 4 62 14:15 0:01 14:16
Press frgál 20 12:03 0:04 12:07 Pe ení preclík  vozík . 6 63 14:15 0:15 14:30
P íprava plech  na frgály 21 12:03 0:02 12:05 P íprava t sta . 6 - cereální 52 14:16 0:04 14:20
Kynutí vozíku . 2 23 12:03 0:49 12:52 Míchání t sta . 6 - cereální 55 14:20 0:20 14:40
Úprava frgál  na pe . Papír 22 12:07 0:04 12:11 ukon eno pe ení preclík  vozík . 6 68 14:30 0:01 14:31
Press kolá 24 12:07 0:06 12:13 Pe ení vozíku . 8 77 14:30 0:20 14:50
Odpo inutí frgál 25 12:11 1:00 13:11 Ukon ení pe ení vozíku . 8 78 14:50 0:01 14:51
Odpo inutí press kolá 26 12:13 0:07 12:20 Press cereálního pe iva 64 14:55 0:03 14:58
D lení a ru ní úprava kolá  dle druhu 27 12:20 0:25 12:45 Pe ení vozíku . 12 88 14:55 0:20 15:15
Kone ná úprava vozíku . 1 28 12:45 0:05 12:50 D lení a ru ní úprava na plech cereálních 69 14:58 0:07 15:05
D lení malých kolá 30 12:45 0:05 12:50 Ru ní úprava  na plech loupák  (rohlí kova ) 70 15:05 0:22 15:27
Kynutí vozíku . 3 41 12:45 0:45 13:30 Kynutí vozíku . 9 71 15:05 0:20 15:25
Op t kynutí vozíku . 1 29 12:50 0:16 13:06 Pe ení vozíku . 7 74 15:08 0:16 15:24
Napln ní a úprava malých kolá  dle druhu 31 12:50 0:11 13:01 Ukon eno pe ení vozíku . 12 89 15:15 0:01 15:16
Kone ná úprava vozíku . 2 32 13:01 0:07 13:08 Pe ení vozíku . 9 82 15:25 0:12 15:37
Úklid 35 13:01 0:07 13:08 Kynutí vozíku . 10 72 15:27 1:00 16:27
Kone né upravy v. . 4 + Kynutí vozíku . 4 50 13:01 0:59 14:00 D lení a ru ní úprava šáte k 73 15:27 0:08 15:35
P íprava t sta na koblihy (t sto . 4) 37 13:06 0:15 13:21 Kone ná úprava vozíku . 11 79 15:35 0:04 15:39
Pe ení vozíku . 1 33 13:08 0:20 13:28 Úklid 81 15:35 0:20 15:55
Pe ení vozíku . 2 34 13:08 0:30 13:38 ukon eno pe ení vozíku . 9 83 15:37 0:01 15:38
Ru ní úprava preclík 46 13:08 0:16 13:24 Znovu kynutí vozíku . 11 80 15:39 0:30 16:09
Zpracování frgál  všech druh  (napln ní…) 36 13:11 0:42 13:53 Pe ení vozíku . 11 86 16:09 0:18 16:27
Míchání t sta na koblihy 42 13:21 0:15 13:36 Pe ení vozíku . 10 84 16:27 0:06 16:33
P íprava t sta . 5 - loupáky 49 13:21 0:04 13:25 Ukon ení pe ení vozíku . 11 87 16:27 0:01 16:28
Míchání t sta . 5 - loupáky 51 13:25 0:20 13:45 Ukon eno pe ení vozíku . 10 85 16:33 0:01 16:34  

Tab. 6: Optimalizovaný harmonogram výrobních proces  (vlastní zpracování) 

 

íslo vozíku Popis íslo t sta Popis

1 makovky, sl. Rohlíky, malé váno ky 1 vano kové

2 velké váno ky 2 preclíkové

2 velké kolá e 3 kolá kové

4 velké a malé kolá e 4 koblížkové

5 frgály 5 loupáky

6 preclíky 6 cereální

7 koblížky 7 provalované

8 záviny 8 frgály

9 cereální pe ivo

10 loupáky

11 loupáky a šáte ky

12 plundry  

Tab. 7: P ehled vozíku a t st (vlastní zpracování) 



5.2  Gantt v graf 

Pro vizualizaci asových návazností proces  jsem na základ  tab. 6 vytvo ila i nový Gantt v 

graf. Stejn  jako p i analýze dat zjišt ných ve výrob  jsem do n j nezakreslila závislosti 

proces . Je to op t z d vodu velké nep ehlednosti grafu i se závislostmi. 

 

Obr. 4: Gantt v graf pro optimalizovaný proces (vlastní zpracování) 



5.3 Sí ový graf a vyhodnocení kritické cesty 

Mnou vytvo ený optimalizovaný sí ový graf jsem op t zpracovala programem WinQSB a oba 
výstupy použila pro analýzu kritické cesty optimalizovaného plánu. 

 

 

 

Obr. 5: Sí ový graf optimalizovaného plánu (vlastní zpracování) 

 



Název procesu . procesu Kritická cesta Nejd . za átek Doba trvání Nejd . konec Nejpozd. Za átek Nejpozd. konec Rezervy

išt ní plech 1 ne 11:00 0:35 11:35 11:02 11:37 2

P íprava náplní 2 ne 11:00 0:27 11:27 11:09 11:36 9

P íprava váno kového t sta (t sto . 1) 3 ano 11:00 0:18 11:18 11:00 11:18 0

Míchání váno kového t sta 4 ne 11:18 0:14 11:32 11:23 11:37 5

P íprava preclíkového t sta (t sto . 2) 5 ano 11:18 0:03 11:21 11:18 11:21 0

Míchání preclíkového t sta 6 ne 11:21 0:07 11:28 11:29 11:36 8

P íprava t sta na kolá e (t sto . 3) 7 ano 11:21 0:05 11:28 11:21 11:28 0

Press váno kového t sta 8 ne 11:35 0:05 11:40 11:37 11:42 2

P íprava t sta . 8 - frgály 9 ano 11:28 0:08 11:36 11:28 11:36 0

Press preclíkového t sta 10 ne 11:28 0:02 11:30 11:36 11:38 8

D li ka preclíkového t sta 11 ne 11:30 0:02 11:32 11:38 11:40 8

Skládání preclík  do p epravky 12 ne 11:32 0:02 11:34 11:40 11:42 8

Míchání t sta na kolá e 13 ne 11:28 0:24 11:52 11:48 12:12 20

Míchání t sta . 8 - frgály 14 ne 11:36 0:20 11:56 11:45 12:05 9

D lení a ru ní úprava na plech makovek 15 ne 11:40 0:02 11:42 11:42 11:44 2

D lení a ru ní úprava na plech sl. rohlík 16 ne 11:42 0:02 11:44 11:44 11:46 2

D lení a ru ní úprava malých váno ek 17 ne 11:44 0:10 11:54 11:46 11:56 2

Kynutí vozíku . 1 18 ne 11:54 0:47 12:41 12:03 12:50 9

D lení a ru ní úprava velkých váno ek 19 ne 11:54 0:09 12:03 11:56 12:05 2

Press frgál 20 ne 12:03 0:04 12:07 12:05 12:09 2

P íprava plech  na frgály 21 ne 12:03 0:02 12:05 12:07 12:09 4

Úprava frgál  na pe . Papír 22 ne 12:07 0:04 12:11 12:09 12:13 2

Kynutí vozíku . 2 23 ne 12:03 0:49 12:52 14:44 15:33 161

Press kolá 24 ne 12:07 0:06 12:13 12:12 12:18 5

Odpo inutí frgál 25 ne 12:11 1:00 13:11 12:13 13:13 2

Odpo inutí press kolá 26 ne 12:13 0:07 12:20 12:18 12:25 5

D lení a ru ní úprava kolá  dle druhu 27 ne 12:20 0:25 12:45 12:25 12:50 5

Kone ná úprava vozíku . 1 28 ne 12:45 0:05 12:50 12:50 12:55 5

Op t kynutí vozíku . 1 29 ne 12:50 0:16 13:06 15:24 15:40 154

D lení malých kolá 30 ne 12:45 0:05 12:50 12:50 12:55 5

Napln ní a úprava malých kolá  dle druhu 31 ne 12:50 0:11 13:01 12:55 13:06 5

Kone ná úprava vozíku . 2 32 ne 13:01 0:07 13:08 15:33 15:40 152

Pe ení vozíku . 1 33 ne 13:08 0:20 13:28 15:40 16:00 152

Pe ení vozíku . 2 34 ne 13:08 0:30 13:38 15:48 16:18 160

Úklid 35 ne 13:01 0:07 13:08 13:06 13:13 5

Zpracování frgál  všech druh  (napln ní…) 36 ne 13:11 0:42 13:53 13:13 13:55 2

P íprava t sta na koblihy (t sto . 4) 37 ano 13:06 0:15 13:21 13:06 13:21 0

Ukon ení pe ení vozíku . 1 38 ne 13:28 0:01 13:29 16:00 16:01 152

Ukon ení pe ení vozíku . 2 39 ne 13:36 0:01 13:37 16:07 16:08 151

Kynutí vozíku . 3 41 ne 12:45 0:45 13:30 15:16 16:01 151

Míchání t sta na koblihy 42 ano 13:21 0:15 13:36 13:21 13:36 0  

Tab. 8a: Analýza kritické cesty (vlastní zpracování) 

 
 

 

 

 



Název procesu . procesu Kritická cesta Nejd . za átek Doba trvání Nejd . konec Nejpozd. Za átek Nejpozd. konec Rezervy

Pe ení vozíku . 5 43 ne 13:53 0:15 14:08 16:18 16:33 145

Kone ná úprava vozíku . 3 44 ne 13:30 0:06 13:36 16:01 16:07 151

Odpo inek koblížkového t sta 45 ano 13:36 0:07 13:43 13:36 13:43 0

Ru ní úprava preclík 46 ne 13:08 0:16 13:24 15:42 15:58 154

Ukon ení pe ení vozíku . 5 47 ne 14:08 0:01 14:09 16:33 16:34 145

Pe ení vozíku . 3 48 ne 13:38 0:15 13:53 16:18 16:33 160

P íprava t sta . 5 - loupáky 49 ne 13:21 0:04 13:25 14:25 14:29 64

Kone né upravy v. . 4 + Kynutí vozíku . 4 50 ne 13:01 0:59 14:00 13:16 14:15 15

Míchání t sta . 5 - loupáky 51 ne 13:25 0:20 13:45 14:29 14:49 64

P íprava t sta . 6 - cereální 52 ne 14:16 0:04 14:20 14:31 14:35 15

Press koblížk 53 ano 13:43 0:03 13:46 13:43 13:46 0

P íprava plech  na koblížky 54 ano 13:46 0:01 13:47 13:46 13:47 0

Míchání t sta . 6 - cereální 55 ne 14:20 0:20 14:40 14:35 14:55 15

Odpo inutí t sta koblížk 56 ano 13:47 0:06 13:53 13:47 13:53 0

ukon ení pe ení vozíku . 3 57 ne 13:53 0:01 13:54 16:33 16:34 160

Pe ení vozíku . 4 58 ne 14:00 0:15 14:15 14:15 14:30 15

D lení koblížk 59 ano 13:53 0:02 13:55 13:53 13:55 0

Uprava koblížk 60 ano 13:55 0:13 14:08 13:55 14:08 0

P íprava t sta .. 7 61 ano 11:36 1:30 13:06 11:36 13:06 0

ukon eno pe ení vozíku . 4 62 ne 14:15 0:01 14:16 14:30 14:31 15

Pe ení preclík  vozík . 6 63 ne 14:15 0:15 14:30 15:58 16:13 103

Press cereálního pe iva 64 ano 14:55 0:03 14:58 14:55 14:58 0

Kynutí vozíku . 7 65 ne 14:08 1:00 15:08 15:18 16:18 70

Press loupák 66 ne 13:45 0:02 13:47 14:49 14:51 64

První d lení loupák  (jednotlivé díly na st l) 67 ne 13:47 0:14 14:01 14:51 15:05 64

ukon eno pe ení preclík  vozík . 6 68 ne 14:30 0:01 14:31 16:33 16:34 123

D lení a ru ní úprava na plech cereálních 69 ano 14:58 0:07 15:05 14:58 15:05 0

Ru ní úprava  na plech loupák  (rohlí kova ) 70 ano 15:05 0:22 15:27 15:05 15:27 0

Kynutí vozíku . 9 71 ne 15:05 0:20 15:25 16:01 16:21 56

Kynutí vozíku . 10 72 ano 15:27 1:00 16:27 15:27 16:27 0

D lení a ru ní úprava šáte k 73 ne 15:27 0:08 15:35 15:33 15:41 6

Pe ení vozíku . 7 74 ne 15:08 0:16 15:24 16:18 16:34 70

P íprava závin 75 ne 13:37 0:05 13:42 16:08 16:13 151

P íprava plunder (všech druh ) 76 ano 14:08 0:47 14:55 14:08 14:55 0

Pe ení vozíku . 8 77 ne 14:30 0:20 14:50 16:13 16:33 103

Ukon ení pe ení vozíku . 8 78 ne 14:50 0:01 14:51 16:33 16:34 103

Kone ná úprava vozíku . 11 79 ne 15:35 0:04 15:39 15:41 15:45 6

Znovu kynutí vozíku . 11 80 ne 15:39 0:30 16:09 15:45 16:15 6

Úklid 81 ne 15:35 0:20 15:55 16:14 16:34 39

Pe ení vozíku . 9 82 ne 15:25 0:12 15:37 16:21 16:33 56

ukon eno pe ení vozíku . 9 83 ne 15:37 0:01 15:38 16:33 16:34 56

Pe ení vozíku . 10 84 ano 16:27 0:06 16:33 16:27 16:33 0

Ukon eno pe ení vozíku . 10 85 ano 16:33 0:01 16:34 16:33 16:34 0

Pe ení vozíku . 11 86 ne 16:09 0:18 16:27 16:15 16:33 6

Ukon ení pe ení vozíku . 11 87 ne 16:27 0:01 16:28 16:33 16:34 6

Pe ení vozíku . 12 88 ne 14:55 0:20 15:15 16:13 16:33 78

Ukon eno pe ení vozíku . 12 89 ne 15:15 0:01 15:16 16:33 16:34 78  

Tab. 8b: Pokra ování tabulky 7 (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 



Nalezení kritické cesty 

V nov  zpracovaném plánu výroby je také jedna kritická cesta, kterou tvo í procesy: 

 [Z] – [6] – [7] – [22] – [5] – [61] – [37] – [42] – [45] – [53] – [54] – [56] – [59] – [60] – [76] 

– [64] – [69] – [70] – [72] – [84] – [85].  

Velkou ást kritických inností tvo í hlavn  v za átku p íprava t st pro r zné výrobky. Tu 

provádí první pracovník, který p i t chto innostech nem že být nahrazen ( innosti jsou pro 

n j specifické).  

Další kritické procesy se týkají výroby koblížk , cereálního pe iva a plunder. Všechny tyto 

innosti provád jí zam stnanci dva a t i a v tšinu z kritických proces  provád jí spole n  

(oba pracují na stejném kroku). Poslední kritické procesy se týkají pe ení jednoho 

z posledních vozík  s výrobky. To je závislé na volné peci. 

 

ešením pro první ást kritické cesty (p ípravy t st) by bylo nap íklad p id lení dalšího 

pracovníka k nápomoci p i p ípravách t sta. Tento pomocný pracovník by mohl p ijít bu  

z jiného úseku, pokud by v tomto m l prostoj, p ípadn  by mohl být využit jeden 

z pracovník  2 a 3. Pomoc druhého i t etího pracovníka by ale byla podmín na zkrácením 

procesu, který tento pracovník d lá jako první. 

 

ešením druhé ásti kritické cesty (p íprava výrobk ) by bylo op t p idání dalšího pracovníka 

k ostatním dv ma tak, a  s kritickými kroky pom že. Op t je možné využít zdroje z jiného 

úseku, p ípadn  reorganizovat práci zam stnance jedna tak, a  se m že na kritické innosti 

p idat k pracovník m dv  a t i. 

 

Koncová ást kritické cesty moc ešení nenabízí. Jedná se o výrobu a po ení posledního 

výrobku na sm n . Pokud by jsme sm nu p eplánovali a p ípravu a pe ení dot ených výrobk  

posunuli blíže k za átku sm ny, dosáhneme pouze toho, že se do pozice posledního 

p ipravovaného výrobku dostane p íprava a pe ení jiného produktu a ten se ocitne i na 

kritické cest . Zkrácení by bylo možné použitím n jakého stroje, který by zkrátil ru ní výrobu 

jakéhokoliv produktu a zam stnanci by se tak mohli v novat dalším proces m. P ed 

rozhodnutím o nákupu takového stroje by m la p edcházet další analýza zam ená práv  na 

úspory asu, které by tento stroj p inesl. 

 



5.4  Rozvrhový plán 

Rozvrhový plán slouží jako p ehled o tom, jak jsou využité zdroje b hem sm ny a je možné 

jej použít i pro samotné ízení pracovník . V plánu je iteln  viditelné, které v ci daný 

zam stnanec má d lat a v jakém sledu za sebou. U ostatních zdroj  (stroje a podobn ) je 

z plánu jasn  vid t jejich využití 

Rozvrh jsem sestavovala rovnou p i tvorb  nového plánu sm ny, protože jsem díky n mu 

neustále p ehled o obsazenosti zdroj  a p edešla jsem tak situacím, kdy bych naplánovala 

k jedinému zdroji dv  akce najednou, i když by tento zdroj ob  akce paraleln  nemohl 

provád t (nap íklad zam stnanec d lající dv  v ci zárove , nebo mícha ka, ve které by se 

m ly zárove  míchat dv  r zná t sta). 

 

. procesu Doba trvání Zá átek Konec . procesu Dobra trvání Za átek Konec . procesu Doba trvání Za átek Konec

3 0:18 11:00 11:18 1 0:35 11:00 11:35 2 0:27 11:00 11:27
5 0:03 11:18 11:21 8 0:05 11:35 11:40 10 0:02 11:28 11:30
7 0:05 11:21 11:26 15 0:02 11:40 11:42 11 0:02 11:30 11:32
8 0:05 11:26 11:31 16 0:02 11:42 11:44 12 0:02 11:32 11:34
9 0:08 11:28 11:36 17 0:10 11:44 11:54 15 0:02 11:40 11:42

61 1:30 11:36 13:06 19 0:09 11:54 12:03 16 0:02 11:42 11:44
37 0:15 13:06 13:21 20 0:04 12:03 12:07 17 0:10 11:44 11:54
49 0:04 13:21 13:25 24 0:06 12:07 12:13 19 0:09 11:54 12:03
65 0:01 13:26 13:27 Pauza 0:07 12:13 12:20 21 0:02 12:03 12:05

Pauza 0:03 13:27 13:30 27 0:25 12:20 12:45 22 0:04 12:07 12:11
44 0:06 13:30 13:36 28 0:05 12:45 12:50 Pauza 0:09 12:11 12:20
39 0:01 13:36 13:37 31 0:11 12:50 13:01 27 0:25 12:20 12:45
75 0:05 13:37 13:42 32 0:07 13:01 13:08 30 0:05 12:45 12:50

Pauza 0:11 13:42 13:53 46 0:16 13:08 13:24 31 0:11 12:50 13:01
57 0:01 13:53 13:54 50 0:15 13:24 13:39 35 0:07 13:01 13:08
47 0:01 14:08 14:09 Pauza 0:04 13:39 13:43 Pauza 0:03 13:08 13:11

Pauza 0:06 14:09 14:15 53 0:03 13:43 13:46 36 0:42 13:11 13:53
62 0:01 14:15 14:16 54 0:01 13:46 13:47 Pauza 0:02 13:53 13:55
52 0:04 14:16 14:20 Pauza 0:07 13:47 13:54 60 0:13 13:55 14:08

Pauza 0:10 16:20 16:30 59 0:01 13:54 13:55 76 0:47 14:08 14:55
68 0:01 14:30 14:31 60 0:13 13:55 14:08 Pauza 0:03 14:55 14:58

Pauza 0:18 14:31 14:49 76 0:47 14:08 14:55 69 0:07 14:58 15:05
69 0:02 14:49 14:51 64 0:03 14:55 14:58 70 0:22 15:05 15:27
78 0:01 14:50 14:51 69 0:07 14:58 15:05 73 0:08 15:27 15:35
67 0:14 14:51 15:05 70 0:22 15:05 15:27 81 0:20 15:35 15:55

Pauza 0:03 15:05 15:08 73 0:08 15:27 15:35
74 0:06 15:08 15:14 81 0:20 15:35 15:55
89 0:01 15:15 15:16

Pauza 0:21 15:16 15:37
83 0:01 15:37 15:38

Pauza 0:49 15:38 16:27
87 0:01 16:27 16:28

Pauza 0:05 16:28 16:33
85 0:01 16:33 16:34

Pracovník 1 - peka Pracovník 2 Pracovník 3

 

Tab. 9: Rozvrhový plán (vlastní zpracování) 



. procesu . pece Doba trvání Za átek Konec . procesu . mícha ky Doba trvání Za átek Konec

33 1 0:20 13:08 13:28 4 1 0:14 11:18 11:32
34 2 0:30 13:08 13:38 6 2 0:07 11:21 11:28
48 1 0:15 13:38 13:53 13 3 0:24 11:26 11:50
43 2 0:15 13:53 14:08 14 1 0:20 11:36 11:56
58 1 0:15 14:00 14:15 42 1 0:22 13:21 13:43
63 2 0:15 14:15 14:30 51 2 0:20 13:25 13:45
77 1 0:20 14:30 14:50 55 1 0:20 14:20 14:40
88 2 0:20 14:55 15:15
82 1 0:12 15:25 15:37
86 2 0:18 16:09 16:27
84 1 0:06 16:27 16:33

Mícha kyPec

 

Tab. 10: Rozvrhový plán (vlastní zpracování) 

 

Mnou sestavený nový plán výroby, v etn  z n j vycházejícího rozvrhového plánu, je 

konstruován s ohledem na co nejkratší dobu trvání celé výroby.  

 

Hlavní zám r praktické ásti – zkrátit as výroby – se mi poda ilo splnit. Mimo to se mi 

poda ilo ušet it i na nutných technických zdrojích. Pro míchání t st jsem místo ty  mícha ek 

použila jen t i s tím, že t etí mícha ka je využita pro míchání jen jednoho t sta.  

Slouží tedy více jako záloha pro p ípad poruchy dvou dalších, než jako plnohodnotn  využitý 

zdroj. Po nasazení nového plánu výroby je tedy možné tvrtou mícha ku p emístit do jiného 

provozu. 

 

Také se mi poda ilo zvýšit využití pece. O tomto pojednává samostatná kapitola. 

Negativním jevem tohoto p ístupu je velké vytížení pracovník , kte í nemají naplánované 

skoro žádné p estávky. Krom  pracovníka íslo jedna nemají ostatní žádnou p estávku trvající 

alespo  deset minut.  

 

Protože je ale výroba naplánována na mén , než šest hodin, je stále možné rozvrh použít 

i z hlediska zákona. Podle § 88 zákona . 262/2006 Sb. (zákoník práce) je zam stnavatel 

povinen poskytnout p estávku na jídlo a oddech nejpozd ji po šesti hodinách práce, což m že 

být jednoduše napln no tím, že p estávka bude poskytnuta práv  po dokon ení mnou 

plánované výroby. Zam stnanci poté mohou za ít s produkcí výrobk , které se za sou asného 

stavu d lají až na no ní sm n . 



5.5  Využití kapacity pece  

Mou další úlohou bylo zkoumat b hem mého pobytu v provozu i využití kapacit pece 

a využití asu jejího provozu. Cílem bylo zjistit reálné využití pece a hlavn  identifikovat 

dobu, po kterou je pec pušt na naprázdno a svým provozem pouze zvyšuje náklady. 

 

Analýzu je možné ud lat z již nam ených dat. Data jsem použila z tab. 3 a tab. 10. 

 

Prostoje Nevyužitý as Prostoje Nevyužitý as
13:04 - 13:39 0:35 12:51 - 13:08 0:17
14:10 - 14:36 0:26 14:50 - 14:55 0:05
15:53 - 17:13 1:20 15:15 - 15:25 0:10
17:27 - 17:59 0:32 15:37 - 16:09 0:32

2:53 1:04

A B

 

Tab. 11 asov  nevyužitá pec (vlastní zpracování) 

 

Z tabulky lze vy íst informace o asovém rozmezí, kdy byla pec volná a pln  nevyužitá.  

A … nevyužitá pec z dat nam ených ve spole nosti 

B … nevyužitá pec z upraveného plánu výroby 

 

Porovnáme-li ob  dv  možnosti, již na první pohled jde vid t, že došlo po optimalizaci 

výrobního procesu ke zvýšení efektivnosti využití pece a asové úspo e o 1 hod a 49 minut. 

 

Procentuální nevyužití pece se m že spo ítat pomocí vzorce: 

 

Tv  = (Tp / Tc) * 100 [%]      (vzorec 5.1) 

kde: 

Tp … as využití pece (pe ení) 

Tc … celkový as, kdy byla pec pušt ná k pe ení 

Tv … využitý as pe ení 

 

Výpo et A: 

Tv = (173/343) * 100 = 50, 4 % 

Výpo et B: 

Tv = (64/223) * 100 = 28,7 % 



Protože p ímo na mnou analyzovanou sm nu navazuje sm na no ní, nebyla jsem schopna 

p esn  ur it okamžik, kdy byla pec vypnuta (p i st ídání sm n se nechává v provozu). Proto 

jsem jako as ukon ení pe ení použila okamžik, ve kterém se vytáhl z pece poslední vozík 

p ipravený odpolední sm nou. 

 

asov  využitá pec v nam ené odpolední sm n  je 49,6 % a v optimalizovaném plánu 

71,3 %. Podle majitele spole nosti stojí 1 minuta pušt né pece cca 2,- K . P epo etla jsem 

volné minuty a výsledkem je, že p i p vodním rozvržením výroby byla ztráta na odpolední 

sm n  346,-. V pekárn  se pe e 6 dní v týdnu, tak p i p edpokladu 26 pracovních dní v m síci 

d lá ztráta 8.996,- K . V  mém zpracovaném plánu je vypo tena ztrána na 128,- K /sm nu, 

3.328,- K /m síc. Z toho vyplývá, že došlo k úspo e 218,- K /sm nu a 5.568,- K /m síc.  

 

P i zpracování plánu výroby jsem se snažila maximáln  využít pec, tak aby nebyly zbyte n  

dlouhé prostoje. Malé budou vždy, protože se pec musí nah ívat na ur ité teploty.  

 

Ke snížení prostoj  a využití pece je možné v prost edí firmy dostáhnout pomocí 2 zp sob : 

1) aplikací CPM – došlo k zvýšení využítí pece na 80,1 %, 

2) za p edpokladu nevyužití plánu se m že: 

a) p eplánovat analyzovaný provoz tak, aby zam stnanci stihli kontinuáln  troubu plnit.  

b) vytvo it dostate n  velké prázdné „okna“, kdy bude možné pec pro pe ení chleb , 

které se vyráb jí v jiném provozu, odd len  od mnou analyzovaného. Nevýhodou je 

prodloužení výroby na odpolední sm n . Tím by vznikla i mezera „okno“ ve výrob , 

které by se dalo vy ešit nap . zpracováním nového výrobku, i zvýšením objemu 

výroby již stávajících druh  pe iva. Výhodou druhé možnosti by pro firmu byla 

možnost úpln  odstavit druhou pec, která se používá výhradn  pro chléb. Tím by 

mohly vzniknout ješt  v tší úspory, než p i pouhém zhušt ní pe ení v mnou 

analyzovaném provozu.  

 

Pro správné plánování by bylo t eba analyzovat práv  i provoz zodpov dný za chléb a také jej 

optimalizovat již s ohledem na výrobu ostatních produkt . Toto m že být nám tem pro další 

bakalá skou i diplomovou práci. 

 

 

 



Záv r 

U podnik , jejichž hlavní náplní práce je výroba jakýchkoliv produkt  je velmi d ležité její 

správné naplánování. Jakékoliv chyby jak ve výrob  samotné, tak i v jejich jednotlivých 

krocích a návaznostech t chto krok  se mohou negativn  projevit na kone ných výsledcích 

firmy. A to jak na výsledcích hospodá ských, tak i jiných, na první pohled možná ne hned 

z ejmých, jako je nap íklad pozice firmy na trhu, její oblíbenost mezi zákazníky a podobn . 

 

Protože se výroba m že skládat z velkého množství na sebe r zn  navazujících podproces , 

není vždy v lidských silách jednoduše najít optimální rozvržení všech nutných krok . Proto 

jsou k dispozici metody, které slouží k nalezení správného (neboli optimálního) ešení. 

 

V této práci jsem p edstavila nejpoužívan jší metody pro optimalizaci a na skute ných datech 

jsem p edvedla aplikaci metody CPM pro nalezení optimáln jšího plánu pro výrobu pe iva 

v pekárn . Není možné s jistotou íct, že jakékoliv rozplánování je to nejlepší, protože se vždy 

m že najít jiná alternativa, která bude z hlediska posuzovaných parametr  ješt  lepší. 

V tšinou je ale jednoduché ur it, jestli je nové ešení v porovnání se stávajícím stavem podle 

posuzovaných parametr  lepší i horší. 

 

V mém p ípad  byl hlavním kritériem as (p esn ji doba výroba n kolika r zných druh  

výrobk ), který jsem m la zkrátit. Aplikací metody CPM jsem zkrácení dosáhla a cíl práce 

tak splnila. Nem žu ovšem tvrdit, že mnou navržené ešení je nejlepší. Je možné, že 

op tovnou analýzou (další iterací) by bylo možné výrobu ješt  více zkrátit, p ípadn  plán 

zlepšit ne podle hlavního asového kritéria, ale podle n kterého z kritérií vedlejších (ješt  

lepší využití technických prost edk , vymezení asu na p estávky pro pracovníky a podobn ).  

 

Pokra ování analýzy mnou navrženého plánu, p ípadn  analýza proces  na no ní sm n  i 

v dalších odd leních spole nosti by mohly sloužit jako nám t pro další bakalá ské i 

diplomové práce. 
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P íloha . 1 - P ehled proces  

 
Makovky 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- ru ní zpracování 
- kynutí 
- pomazání 
- pe ení 
 
Sladký rohlík 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- ru ní zpracování 
- kynutí 
- pomazání 
- pe ení 
 
Váno ky malé 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka (6 ks) 
- zpracování váno ky 
- kynutí 
- pomazání 
- ozdoba 
- pe ení 
 
Váno ky velké 
- naváška press 
- odpo inutí press 
- d li ka (6 ks) 
- ru ní zpracování 
- kynutí 
- pomazání 
- ozdoba 
- pe ení 
 
Preclíky 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- odpo inutí polotovaru 
- vytvarování preclíku 
- pomazání 
- pe ení 
 
Kolá e 
- navážka press 

- odpo inutí press 
- d li ka 
- vložení nápln  
- vytvarování kuli ek 
- kynutí 
- d lkování kolá  
- nast ihnutí kraj  
  (u makových) 
- pot ení vají kem 
- nápl  (dle typu) 
- posypka (dle typu)  
- ozdoba 
- pe ení 
 
Frgály 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- nachystání plech  
- uprava press na plech 
- odpo inutí press na 
   plechu 
- ru ní zpracování 
- napln ní (dle typu) 
- posypka 
- pe ení 
 
Záviny (z provalovaného 
t sta) 
- pot ení vají kem okraje 
- vložení nápln  (dle typu) 
- uzav ení (tvar dle typu) 
- upevn ní okraj   
- propíchnutí vidli kou 
- pomazat  
- ozdoba 
- pe ení 
 
Plundry (z provalovaného 
t sta) 
- pot ení vají kem okraje 
- vložení nápln  (dle typu) 
- uzav ení  
- upevn ní okraj  
- propíchnutí vidli kou 
- pomazat 
- posypka 
- pe ení 
H ebeny (z provalovaného 
t sta) 

- pot ení vají kem okraje 
- vložení nápln  
- p ep lení nap l 
- upevn ní okraj  
- propichnutí vidli kou 
- pomazat 
- pe ení 
 
Šáte ky 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- napln ní (dle typu) 
- vytvarování šáte k  
- d lkování 
- pomazání 
- pe ení 
 
Koblihy 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- posyp plech  škrobem 
- ru ní zpracování kuli ek 
- pomazání 
- pe ení 
- napln ní  
 
Loupáky 
- navážka press 
- odpo inutí t st 
- d li ka 
- ru ní zpracování 
- kynutí 
- pe ení 
 
Cereální loupák 
- navážka press 
- odpo inutí press 
- d li ka 
- vytvarování tvaru 
- kynutí  
- pe ení 
 
T sta:- p íprava, míchání, 
odpo inek po míchání 


