
  



 



  



  



Abstrakt 

Práce se zabývá sledováním a vyhodnocováním prostojů výrobních zařízení. Součástí 

práce je stručná charakteristika společnosti PRUNIWERK, a.s., která obsahuje předmět 

podnikání a jeho výrobní program. V teoretické části je pozornost věnována standardizaci a 

technickohospodářským normám. V praktické části je provedena kategorizace prostojů 

s grafickými výstupy. Poslední kapitola se věnuje návrhu sytému hodnocení prostojů 

výrobního zařízení, ke zlepšení organizace práce. Hlavním cílem diplomové práce je 

kategorizace prostojů, jejich následná analýza, návrh na vytvoření nové kategorizace a 

možnosti eliminace ztrátových časů. 

Klíčová slova 

            Prostoje, analýza prostojů, výrobní zařízení, obráběcí centrum, vyřezávací pila 

 

Abstract 

The work deals with the monitoring and evaluation of production equipment downtime. 

The work includes a brief description of the company PRUNIWERK, Inc., which contains the 

subject of business and its production program. The theoretical part focuses on 

standardization and standards. In the practical part there is categorization of downtime with 

graphical outputs. The last chapter is dedicated to design evaluation system downtime of 

production equipment, to improve work organization. The main objective of this thesis is the 

categorization of downtime, the subsequent analysis, a proposal to create a new categorization 

and the possibility of eliminating unprofitable time. 

Key words 

         Downtime, analysis downtimes, production equipment, machining center, cutting saw 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

            Chci poděkovat zejména společnosti PRUNIWERK, a.s., která mi umožnila tuto práci 

vykonat, díky poskytnutí všech důležitých zdrojů informací, které byly hlavní náplní této 

diplomové práce. Dále chci poděkovat vedoucímu práce Ing. Lukáši Rožnovskému Ph.D za 

pomoc při tvorbě práce.  



Obsah 

 
1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 PRUNIWERK, a.s. ................................................................................................................. 2 

3 Standardizace v oblasti řízení výroby .................................................................................. 8 

3.1. Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu ............................... 9 

3.1.1. Zásady organizace a řízení výroby .......................................................................... 9 

3.2. THN - standardizace vztahů ve spotřebě výrobních činitelů ..................................... 10 

3.2.1. Technickohospodářské normy (THN) spotřeby práce (času) ................................ 12 

3.2.2. Způsoby tvorby technickohospodářských norem spotřeby práce ........................ 16 

3.2.3. Význam THN spotřeby práce ................................................................................ 17 

3.2.4. Normativy času ..................................................................................................... 17 

3.2.5. Standardní normativy operativního řízení výroby ................................................ 18 

3.2.6. Plýtvání.................................................................................................................. 19 

4 Analýza ztrátových časů .................................................................................................... 21 

4.1. Obráběcí centrum ELUMATEC SBZ 140 ..................................................................... 21 

4.2. Vyřezávací pila AKS 134 ............................................................................................. 23 

4.3. Popis kategorizace aktuálního rozdělení prostojů .................................................... 24 

4.4. Výsledky analýzy prostojů ......................................................................................... 27 

5 Podrobná analýza ovlivnitelných prostojů ........................................................................ 34 

5.1. Plánované prostoje ................................................................................................... 34 

5.2. Operační prostoje ...................................................................................................... 35 

5.3. Prostoje z důvodu nedostatku .................................................................................. 36 

5.4. Návrh nové kategorizace prostojů ............................................................................ 37 

5.5. Návrh na použití informačního systému AMS ........................................................... 39 

6 Závěr .................................................................................................................................. 41 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 42 

 



1 
 

 

1 Úvod  

Předmětem této diplomové práce je Návrh systému hodnocení prostojů výrobního 

zařízení ve společnosti PRUNIWERK, a.s. Toto téma bylo zvoleno, protože společnost nikdy 

v minulosti nezkoumala prostoje, a bylo pro ni tedy důležité získat informace o výrobních 

zařízeních. 

 Hlavním cílem diplomové práce je kategorizace prostojů, jejich následná analýza, 

návrh na vytvoření nové kategorizace a možnosti eliminace ztrátových časů. 

V souladu s vytvořenými cíly je diplomová práce rozdělena do následujících kapitol: 

 Druhá kapitola – se zabývá stručnou charakteristikou společnosti PRUNIWERK, a.s.  

 Třetí kapitola – se věnuje teoretické části, která zahrnuje standardizaci v oblasti řízení 

výroby a technickohospodářské normy spotřeby práce. 

 Čtvrtá kapitola – se zaměřuje na praktickou část diplomové práce. Popisuje vybraná 

dvě zařízení, u kterých byly zkoumány prostoje. Prvním zařízením je obráběcí 

centrum ELUMATEC SBZ 140 a druhým zařízením je vyřezávací pila AKS 134. 

Všechny informace pro praktickou část byly získávány na provozu pomocí hlavního 

mistra a kamerového systému, který společnost využívá. 

 Pátá kapitola – obsahuje možnosti eliminace ztrátových časů s návrhy a možnými 

přínosy a výhodami. 
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2 PRUNIWERK, a.s.  

PRUNIWERK, a.s. je ryze česká výrobně-obchodní společnost, která se specializuje na 

výrobu, dodávky a montáž hliníkových oken, hliníkových dveří, hliníkových prosklených 

fasád, střešních světlíků, požární odvětrání budov, lehkých stavebních a prosvětlovacích 

konstrukcí. Dále se zabývá zakázkovou výrobou klempířských prvků z ocelových a 

hliníkových plechů. 

Společnost zaměstnává přibližně 50 kmenových zaměstnanců, ale využívá také externí 

výrobní a montážní kapacity. První polovinu tvoří výrobní a montážní zaměstnanci a druhou 

polovinu technici řídící výrobu, realizaci zakázek, obchodní manažeři, přípraváři a požární 

specialisté, projektanti a ostatní zaměstnanci společnosti.  

Nejvýznamnější produkty a poskytované služby 

 Hliníkové systémy 

Pro nejvýznamnější proces výroby hliníkových oken, dveří a fasád využívá firma 

PRUNIWERK a.s. systémové profily SCHÜCO (Německo) a PONZIO (Polsko), které svojí 

konstrukcí splňují nejrůznější a nejnáročnější požadavky architektů, investorů i koncových 

uživatelů. Všechny tyto profily splňují platné evropské předpisy a normy. 

 Výroba klempířských prvků 

Společnost PRUNIWERK a.s. je díky vlastnímu strojnímu zařízení schopna na každou 

konkrétní zakázku navrhnout, zkreslit, vyrobit, dodat a namontovat různé klempířské a 

zámečnické prvky z ocelových a hliníkových plechových profilů v různých požadovaných 

odstínech. 

Výroba klempířských prvků je prováděna ve výrobní hale vybavené technologií pro 

tryskání, dělení, vrtaní ocelových a hliníkových klempířských prvků. 

 Prosvětlení hal 

Společnost provádí rekonstrukce i nové výstavby prosvětlovacích konstrukcí po celé 

České a Slovenské republice. Jedná se převážně o různé výrobní a skladovací haly, kde 

fasádní prosklení musí mimo prosvětlovací funkce splnit taktéž funkci zateplení objektu. 

 

http://www.pruniwerk.cz/informace/hlinikove-systemy.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/hlinikove-systemy.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/stresni-svetliky-ostrava.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/pozarni-odvetrani-budov.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/lehke-stavebni-konstrukce.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/prosvetleni-hal.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/prosvetleni-hal.html
http://www.pruniwerk.cz/informace/vyroba-klempirskych-prvku.html
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 Lehké stavební konstrukce 

Společnost PRUNIWERK a.s. je schopna vyrobit, dodat různé druhy lehkých 

hliníkových konstrukcí s polykarbonátovou výplní (plné nebo komůrkové polykarbonátové 

desky) nebo sklem. Jedná se hlavně o různé přístřešky, markýzy, protihlukové stěny, 

příčky apod. 

 Světlovody 

Světlovody jsou relativně nové způsoby střešního osvětlení, které umožňují přivést 

přirozené denní světlo i do místností, které není možnost mít ve svých obvodových stěnách 

okna. Díky světlovodu je vytvořena schopnost přivést lidskému oku přirozené sluneční světlo 

do každého koutu objektu. Světlovod je tvořen speciální plastovou kopulí na střeše daného 

objektu, dále systémem lehkého potrubí s vnitřní reflexní (odrazovou) plochou, přičemž jeden 

nebo dva potrubní díly (kolena) jsou nastavitelné až do 45°. Světlo je z potrubí do prostoru 

místnosti směrováno pomocí rozptylovacího difuzoru, který svou konstrukcí rozptyluje světlo 

do celé části osvětleného prostoru. 

 Ventilační turbíny 

K odvětrání půdních prostor, skladovacích prostor, výrobních prostor a dalších objektů 

využívá firma PRUNIWERK a.s. úspěšně ventilační turbíny. 

Ventilační turbíny pohání vítr, který roztáčí rotační hlavici dané ventilační turbíny, 

čímž z interiéru nebo podstřešního prostoru odsává vzduch a vytváří tím příznivější vzduch 

uvnitř budovy. Rotační hlavici ventilační turbíny roztočí vítr, který fouká nad střechou 

budovy, ale také i pohyb vzduchu vzniklý vlivem termodynamických sil (rozdíl teplot mezi 

exteriérem a interiérem budovy). Využívá se přirozené stoupání teplejšího vzduchu vzhůru ze 

stavby, čímž vzniká komínový efekt v potrubí ventilační turbíny. Tohoto efektu získá ve 

většině případů nepřetržité přirozené odvětrání interiéru objektu. 

 

 

 

 

http://www.pruniwerk.cz/informace/polykarbonatove-desky.html
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 Střešní světlíky 

Firma PRUNIWERK a.s. vyrábí dle normy EN 14963 certifikovaný světlíkový systém 

LUMINAR (LUMINAR = světlo). Do těchto LUMINAR obloukových pásových střešních 

světlíků mohou být dle požadavku zákazníků instalovány taktéž klapy (větrací segmenty) pro 

denní větrání či klapy pro přirozený odvod kouře a tepla typu VAPOR ZOKT okno, které plní 

funkci samočinného odvětracího zařízení (SOZ). Světlíky se obvykle upevňují na 

podsvětlíkové manžety z pozinkovaného ocelového plechu. Zateplení manžet a jejich 

zaizolování na střešní plášť je řešeno podle jednotlivých požadavků. Samonosná konstrukce 

světlíků je složena z jednotlivých hliníkových profilů skružených do oblouku. 

Komůrkové polykarbonátové desky k prosvětlení se vyznačují vynikajícími tepelně 

izolačními a optickými vlastnostmi a vysokou odolností proti rozbití a UV záření. 

 Požární odvětrání budov 

Požární odvětrání budov, přesněji samočinné odvětrací zařízení pro přirozený odvod 

kouře a tepla (SOZ, ZOKT, ZOTK, ZODT, OTK, RWA apod.) hraje významnou roli v oblasti 

požární bezpečnosti staveb, stejně jako např. stabilní hasicí zařízení nebo elektrická požární 

signalizace v případě problémů. Větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla 

vznikajících při požáru ven z budovy a vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez kouře, což 

zlepšuje podmínky pro bezpečný únik anebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje ochranu majetku 

a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu [8]. 
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Reference 

Společnost fungující již od roku 2007 se doposud může pyšnit spoustou zakázek, ale 

doposud nejvýznamnější je stavba prosklené hliníkové fasády v zahraničí (viz Obr. 2.1). Další 

významnou zakázkou dokončenou již v roce 2013 je CT Park v Brně (viz Obr 2.2), na kterém 

lze vidět polykarbonátové střešní světlíky. V Biocelu Paskov můžeme vidět další ukázku 

prosklených hliníkových fasád spolu s ocelovými konstrukcemi, kterými se firma už zabývá 

mnohem méně z důvodu menší poptávky na trhu (viz Obr. 2.3). 

 

 

HAGLEITNER Norimberk, HAGLEITNER Senec, HAGLEITNER Graz, 

HAGLEITNER Zell am See, HAGLEITNER Györ 

rok realizace: 2013 – 2015 

cena dodávky: 29,0 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Prosklené hliníkové fasády, okna a dveře, ocelové konstrukce [8] 
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CT Park Brno II-C2, D2, D3, D4, E1 

rok realizace: 2011 – 2013 

cena dodávky: 20,5 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Biocel Paskov 

rok realizace: 2012 – 2013 

cena dodávky: 13 mil. Kč [1], [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Polykarbonátové střešní světlíky a ZOKT [8] 

 

Obr. 2.3 Hliníkové prosklené fasády, okna, pomocná ocelová konstrukce, 

klempířské prvky [8] 
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Informace o společnosti 

PRUNIWERK, a.s. 

Výstavní 3201 

702 00 Ostrava 

tel.: +420 725 676 006 

e-mail: info@pruniwerk.cz 

IČ: 27828735 

DIČ: CZ27828735 

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, 

vložka 3944 [8], [9] 

Společnost vznikla 28. 12. 2007 zápisem do obchodního rejstříku. Základní kapitál činí 

2 000 000 Kč, přičemž je rozdělen na 10 akcií o jmenovité hodnotě 200 000 Kč znějící na 

majitele. 

 Stručný výtah zajímavostí z přílohy účetní závěrky pro rok 2013 

Osobní náklady na zaměstnance činili 17 557 tis. Kč z toho na členy řídících orgánů 1497 tis. 

Kč. 

Zisk po zdanění za rok 2012 594 tis. Kč byl rozdělen takto: 

 Příděl do rezervního fondu 119 tis. Kč 

 Úhrada ztráty z minulých let 3 tis. Kč 

 Převod na nerozdělený zisk 472 tis. Kč 

Rozvrh tržeb z výrobků, zboží a služeb 

 Tržby z prodeje – tuzemsko 91.885 tis. Kč 

 Tržby z prodeje – jiné členské státy z EU 3.235 tis. Kč 

 

 

 

mailto:info@pruniwerk.cz
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3 Standardizace v oblasti řízení výroby 

Standardizace je třeba v širším slova smyslu představuje jako dynamicky probíhající a 

systematicky realizovaný proces výběru, sjednocování a účené stabilizace jednotlivých 

variant řešení, postupů, vstupních prvků a jejich kombinací, ale i těch výstupních prvků, 

činností a informací v procesu řízení firmy nebo v jejich dílčích častech.  

Cílem je snížit rozmanitost, nahodilost, stejně jako zajištění přijatých rozhodnutí, 

přístupů a prvků. Proces je tedy mnohem přehlednější a jeho výsledky lze jednodušeji 

analyzovat a vyhodnocovat [17].  

S rozvojem techniky se mění vstupní prvky, postupy, zařízení, evidence, dozor nad 

výrobním procesem atd. Její necitlivá aplikace může vést ke statistické koncepci firmy a 

produkci výrobků, které mohou být pro trh nepozitivní [4], [16]. 

Standardizace přínáší mnoho pozitivních přínosů pro organizaci a řízení výrobního 

procesu. Především v oblastech [4], [5]: 

 organizování výrobní, technické, ekonomicko-obchodní, personální a jiné činnosti 

firmy, 

 sjednocení informací a jejich jednoznačnou vypovídací schopnost, 

 zhromadňování výrobního procesu a tím zjednodušení jeho organizace a řízení, dále 

snížení nákladů, odrážející se pozitivně v cestě ke konkurenční výhodě firmy, 

 rozvoj specializace, 

 zvyšování technické úrovně provedení a jakosti, 

 ekonomiku využití zdrojů, 

 ekonomiku všech procesů zajišťujících výrobu, 

 respektování požadavků trhu, zejména pokud jde o přizpůsobení variant a sortimentní 

skladby výrobků požadavkům zákazníků, 

 zavedení systému komplexního řízení jakosti, 

 uplatňování automatizace výroby i automatizace řízení, 

 transparentnost evidence výroby i z hlediska spotřeby jednotlivých činitelů výrobního 

procesu, 

 zvyšování bezpečnosti práce a odstraňování namáhavosti pracovních úkonů, 

 zajišťování jednodušší evidence, 

 usnadnění obchodních styků s jinými zeměmi. 
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3.1. Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu 

V tomto případě se jedná o standardizaci [3]: 

 pracovních postupů, 

 montážních postupů, 

 technologických postupů, a to jak pro vlastní výrobní činnost, tak pro výrobu nářadí, 

obalů apod., 

 logistických postupů, použití standardních postupů při organizaci, řízení a realizaci 

materiálového toku, 

 kontrolních a zkušebních metod a postupů. 

Jako hlavní jsou brány technologické postupy, které jsou jádrem a představují výchozí 

podklad pro další standardizační činnost týkající se činitelů výrobního procesu. Je potřeba 

údajů o spotřebě materiálu, času kusovém a přípravy a zakončení výroby, použitém nářadí 

apod [3], [18],. 

3.1.1. Zásady organizace a řízení výroby 

Tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí a mají za úkol uspořádat a zabezpečit vzájemné 

fungování všech vstupních činitelů do výrobního procesu. Vyřešit tento úkol je velice složité 

a vše závisí nejen na určitých výrobních podmínkách, ale i na dodržení zásad organizace a 

řízení výrobních procesů. Mezi tyto zásady patří [3]: 

 zásada nepřetržitosti výrobního procesu, 

 zásada proporcionálnosti, 

 zásada souběžnosti, 

 zásada rytmičnosti, 

 zásada specializace, 

 zásada plánovitosti, 

 zásada demokratického centralismu a 

 zásada komplexního a systémového přístupu. 

Tady si přibližíme nejdůležitější zásady organizace. 

Nepřetržitost výrobního procesu zabezpečuje zkracování průběžné doby výroby, a tím 

se snižují výrobní náklady při současném zvyšování objemu produkce. 
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Proporcionálnost je významným kritériem při projektování a realizaci vnitřní skladby 

výrobních procesů pro zabezpečení co nejkratšího průběhu a plynulé výroby. 

Při souběžném vykonávání stejných nebo různých činností je zaručena paralelnost, což 

vede k podstatnému zkrácení doby výroby a je splněna zásada souběžnosti. Je důležité 

správně naplánovat pracovní předměty, operace nebo výrobní procesy tak, aby mohly 

probíhat souběžně. 

Zajistíme-li výrobu, která je pravidelná a rovnoměrná dochází k rytmičnosti výrobního 

procesu a tím tedy dochází k tomu, že se vyrábí stejné nebo vzrůstající množství výrobků [3]. 

Řízením výroby se chápe působení pracovníků (manažerů) na výrobní systémy s cílem 

dojít k optimálnímu fungování a rozvoji. Nutnost řízení vyplynula z potřeby kooordinovat 

pracovní činnosti vzniklé dělbou práce [5], [13]. 

3.2. THN - standardizace vztahů ve spotřebě výrobních činitelů 

Norma THN vyjadřuje kvalitativně a kvantitativně vztahy mezi danými vstupními a 

výstupními prvky a činnostmi ve výrobním procesu. Respektuje fáze standardizace a 

z vybraných možností a variant volí takové, které jsou technicky reálné a z hlediska spotřeby 

všech činitelů nejlepší.  

Při tvorbě norem se řídíme základními principy standardizace [3]: 

 optimální výběr, 

 sjednocení,  

 stabilizace a stanovení závaznosti.  

S neustálým vývojem požadavky na kvalitu technockohospodářských norem podstatně 

rostou. 

Základními funkcemi THN je funkce plánovaná, stimulativní, kontrolní, operativně 

řídící a racionalizační. 

Plánovaná funkce vybírá požadavky na vstupní prvky, které jsou: pracovní síly, 

materiál a zařízení, ale také i může zjistit proporce mezi základními, pomocnými a 

obslužnými procesy. 
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Úspěšnost stimulativní funkce ukazuje úspěšnost realizace zadaných úkolů, a to i 

v procesu, ale tak i v oblasti řízení. 

Kontrolní funkce THN jsou schopny postupně vyhodnocovat kvalitu procesů. Zjišťují 

se odchylky od zadání a nabízejí se opatření k likvidaci odchylek. 

V operativně řídící funkci THN rozdělují plány až na jednotlivá pracoviště, pracovníky 

a i druhy materiálu. 

Poces tvorby technickohospodářskch norem je je nutné pochopit a realizovat vždy 

v aktivním pojetí jako proces racionalizační [3].  

Podstatné a důležité je členění podle předmětu normování, tj.podle základních činitelů 

výrobních procesů, na normy týkající se fungování [3]: 

 pracovní síly, tj. normy spotřeby práce, 

 pracovních předmětů, tj. normy spotřeby materiálu, paliv a energie; normy výrobních 

zásob, 

 pracovních prostředků, tj. normy kapacitní. 

Podle stejného hlediska můžeme toto členění dále podrobit podrobnější klasifikaci 

podle stejnorodých skupin předmětů a činností, např. podle povahy a obsahu práce, podle 

skupin materiálu, podle skupin zařízení apod. 

Technickohospodářské normy (THN) rozdělujeme na operativní a plánové. 

Operativní  THN vycházejí z reálných a momentálně existujících podmínek fungování 

příslušného činitele a mohou se měnit se změnou technických, technologických či 

organizačních podmínek. 

Plánové THN vycházejí z podmínek, které se předpokládají v průběhu daného 

plánovacího období. 

Další dělení podle stupně konkretizace příslušné jednice výstupu (výkonu, výrobku) a 

normovaného výrobního činitele rozlišujeme zpravidla podrobné (individuální) a souhrnné 

THN. Na rozdíl od podrobných THN, které se stanovují na základní detailní prvek výkonu či 

výrobku a mají rozhodující význam,  jsou souhrnné THN odvozeny od individuálních a jsou 

tedy stanoveny pro obecnější jednici výkonu, zpravidla na celý výrobek, technologickou fázi 

apod. 
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Vyjádříme-li najednou v jedné THN spotřebu všech výrobních činitelů na určitou 

jednici výkonu (výroby), tj. spotřebu materiálu, energie, pracovního času a strojního času, 

bavíme se o THN sdružených. 

Podle rozsahu platnosti můžeme klasifikaci THN rozdělit na [3]: 

 celostátní, 

 odvětovou, 

 oborovou, 

 podnikovou, 

 závodovou. 

Podle způsobu vyjádření vztahů dělíme THN [3]: 

 THN v absolutním (hmotném) vyjádření, 

 THN v relativním (obecném, časovém) vyjádření. 

3.2.1. Technickohospodářské normy (THN) spotřeby práce (času) 

THN spotřeby práce jsou charakterizovány předpokládanou spotřebou živé práce na 

vymezený zadaný úkol. Činnosti, které spočívají v tvorbě THN spotřeby práce, značíme jako 

normování práce.  

Výsledky normování práce slouží hlavně [4], [19],: 

 k účelnému, kvantitativně proporcionálnímu rozdělení fondu pracovního času mezi 

různé druhy specializované práce, vykonávané společně pracovníky na jednotlivých 

pracovištích, 

 k ekonomickým propočtům a rozborům při určování počtu potřebného výrobního 

zařízení a ke zjišťování možného využití výrobní kapacity instalovaného výrobního 

zařízení, 

 ke stanovení počtu pracovníků potřebných k vykonávání určitého druhu a objemu 

práce, 

 k sestavení harmonogramu práce na výrobním nebo nevýrobním pracovišti, 

 k měření množství práce vynaložené jednotlivými pracovníky, 

 k diferenciaci výdělků pracovníků (podle množství vykonané práce). 
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Před procesem normování se provádí analýza pracovní metody, která má za cíl 

odstranit zbytečné časy, duplicity, zkrátit vzdálenost při předávání či použití materiálů nebo 

polotovarů již z předchozí fáze pracovního postupu při výrobě apod. Hlavním cílem je nalézt 

co nejkratší časový průběh procesu při efektivním využití všech jeho činitelů [4], [1]. Tato 

analýza využívá běžná grafická znazornění, ale také i moderní technické prostředky, kterými 

jsou např. [4]: 

 postupové a oběhové diagramy, 

 diagramy pracovního postupu, 

 diagramy složitých činností, 

 mikropohybové studie, 

 studie dráhy pohybů a další. 

Hlediska postavení pracovníka ve výrobě jsou dvojí [5]: 

 výrobní proces s přímou účastí člověka - je proces v němž je přímo vynakládaná 

lidská pracovní síla, 

 výrobní procesy s nepřímou účastí člověka - zde patří procesy automatizované, které 

jsou uskutečněny formou automatických strojů a přístrojů. Další skupinou jsou 

aparaturní procesy, které probíhají v aparaturách a jsou typické pro chemické a 

biochemické výroby. 

Základem normování práce je třídění pracovního času vynakládaným pracovníkem 

nebo pracovním kolektivem v průběhu pracovní směny. Tento čas se člení na nutný a čas 

zbytečný. 

Zbytečný čas je jakýkoliv čas, který pracovník vynaloží neúčelně na pracovišti 

z důvodu zastaralé nebo nevhodné technické a organizační podmínky. 

Čas nutný je složen z takových druhů spotřebovaných časů, které jsou nutné k výkonu 

dané pacovní operace za daných pracovních podmínek. Čas nutný se dále dělí [3]:  

 čas práce, 

 čas přestávek. 

Čas práce obsahuje všechny časy ke splnění pracovních operací. Zahrnuje čas jak 

fyzické tak i psychycké práce. 
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Čas přestávek zahrnuje veškeré přestavky, ke kterým dochází v průběhu pracovní 

operace nebo v průběhu pracovního dne dělníka. 

Čas obecně nutných přestávek zahrnuje čas na oddech, na přirozené potřeby a čas na 

svačinu. 

Čas podmínečně nutných přestávek obsahuje dobu nečinnosti pracovníka, z důvodu 

například organizace práce či plánování technologie např. čas čekání dělníka na skončení 

automatického chodu stroje. 

Čas práce a přestávek může mít charakter času jednotkového (kusového), času 

dávkového nebo času směnového. Jednotkový se vztahuje k jednotce výroby. 

Čas dávkový je spojen s výrobní dávkou. 

Čas směnový je veškerý čas spotřebovaný bez ohledu na počet jednotek výroby a na 

počet a velikost výrobních dávek. 

Čas jednotkové práce je čas potřebný k provedení práce na jednotce výroby. 

Čas jednotkových obecně nutných přestávek se opět zabývá jednotku výroby. Např. 

sem patří i čas na oddech při fyzicky namáhavých pracech. 

Chceme-li zkoumat spotřebu času pracovníka v průběhu celé své směny, je nutné 

použít jinou metodu. Názorné členění časů v průběhu celé směny (viz Obr. 3.4). Je potřeba 

odlišit nejen čas práce, ale i čas ztrát. Celkový čas směny lze dělit na [3], [4], [5]: 

 Čas normovaný (normovatelný) zahrnuje souhrn spotřeby různých druhů pracovních 

časů nutných k tomu, aby probíhaly konkrétní operace.  

 Čas ztrátový zahrnuje různé druhy zbytečně spotřebovaného pracovního času.  

Podle příčin vzniku se dělí čas ztrátový takto [3], [4]: 

 ztráty času zaviněné pracovníkem, např. pozdní příchod, 

 ztráty času zaviněné technickými a organizačními nedostatky, které se mohou dále 

čelenit na ztráty zaviněné např. vlivem vadného materiálu nebo např. čekáním na 

meteriál. 
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Pro podnik je velice důležité odstranit či omezit velikosti ztrátových časů z důvodu 

zlepšení organizace na pracovišti k dosažení zvýšené produktivity práce. 

 

THN spotřeby práce se objevují v několika základních formách [3]: 

 Normy pracnosti vyjadřující množství pracovního času k provedení daného objemu 

práce. Neboli určují celkové množství času k výrobě celého výrobku. 

 Výkonové normy vyjadřují spotřebu času nutného k provedení pracovní operace. 

Spotřeba času na pracovní operaci se nazývá jako norma času. Zatímco množství 

určitých pracovních operací připadajících na určitou jednotku času se nazývá norma 

množtví. 

 Normy obsazení zpravidla u prací výrobní povahy, vyjadřující vztah mezi počtem 

pracovníků a počtem jimi obsluhovaných strojů nebo počet pracovníků normovaných 

pro organizační útvar. 

 Normy početních stavů u prací nevýrobní povahy, určují počet a kvalifikaci 

pracovníků, kteří mají v daném organizačním útvaru konat práce nevýrobní povahy, a 

to v závislosti na počtu dělníků připadajících na jednoho pracovníka. 

Čas směny

Čas směnové         

práce

Čas na                

oddech

Čas na přirozené 

potřeby

Čas přestávky na 
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Čas podmínečně nutných 

přestávek

Ztráty časuČas normovatelný

Osobní ztráty
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Ztráty způsobené 

vyšší mocí

Ztráty způsobené 
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víceprací

Čas jednotkové 

práce

Čas dávkové            

práce      

Čas práce

Čas obecně nutných 

přestávek

Obr. 3.4 Schéma členění pracovního času pracovníka v průběhu směny [4] 
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3.2.2. Způsoby tvorby technickohospodářských norem spotřeby práce 

Tvorby metod THN můžeme členit podle různých hledisek. Nejpouživanější je 

rozdělení podle způsobu získávání podkladů a způsobu transformace vstupních informací na 

informace výstupní. 

Rozdělení metod [3]: 

 propočtově analytické, 

 zkušební, 

 porovnávací, 

 statistické, 

 odhadové. 

 

Základní a nejpoužívanější jsou metody [3]: 

1. Propočtově analytická metoda 

Normu stanovíme propočtem na základě úplných technických a ekonomických 

podkladů. Vstupními informacemi jsou normativy času, kde spotřeba je udávaná v minutách 

nebo pomocí procentní přirážky. Rozeznáváme normativy času práce, normativy času obecně 

nutných přestávek a normativy podmínečně nutných přestávek. 

Používá se převážně pro stanovení norem spotřeby práce v hromadné, velkosériové 

výrobě i kusové výrobě. 

2. Porovnávací metody  

Rozborově porovnávací metoda, se používá u tvarově podobných a technologicky 

shodných výrobků. Určujeme porovnávaním s obdobnými časy daných složek operace 

výrobků jiných velikostí, pro které už byla stanovena norma jiná. Metoda sumárně 

porovnávací stanoví normu jako celek sumárním porovnávaním s normou pro pracovní 

operaci, která je už technologicky podobná. 

Metoda se používá tam, kde je složitější pracovní postup v kusové a malosériové 

výrobě. 

 



17 
 

3. Metoda statistická 

Výpočet je z průměrného výkonu dosaženého za určité období, tato norma obsahuje 

řadu ztrátových časů včetně těch, které byly zaviněny nedostatky v organizaci. 

 Tento postup je možno použít jen u jednoduchých operací [2], [3]. 

3.2.3. Význam THN spotřeby práce 

Výsledky normování práce ekonomicky a technicky zdůvodněné THN spotřeby práce 

slouží hlavně [3]: 

 k účelnému kvantitativně proporcionálnímu rozdělení fondu pracovního času mezi 

různé druhy specializované práce vykonávané pracovníky, 

 k ekonomickým propočtům a rozborům potřebným k určení počtu potřebného 

výrobního zařízení a ke zjištění možného využití výrobní kapacity instalovaného 

výrobního zařízení, 

 ke stanovení počtu pracovníků potřebných k výkonu určitého druhu a objemu práce, 

 k sestavení harmonogramu práce na výrobním nebo nevýrobním pracovišti, 

 k měření množství práce vynaložené jednotlivými pracovníky, 

 k diferenciaci výdělků pracovníků, pokud jsou odměňováni úkolovou mzdou (podle 

množství vykonané práce). 

Problém nám dělá stanovení norem spotřeby času např. pro upínání, měření a další 

činnosti, tzv. vedlejších časů, které patří do obslužných činností a nedají se přesněji určit. 

Jedná se o všechny práce, které nejsou vykonávány pracovníkem [7], [14], [20]. 

3.2.4. Normativy času 

Normativy času jsou velice důležitým podkladem pro tvorbu THN spotřeby práce. 

Udávají nutnou spotřebu času na dílčí složky práce prováděné za určitých 

technickoorganizačních podmínek. Podle rozsahu platnosti se normativy času rozdělují na 

normativy závodní, podnikové a odborové nebo odvětvové a vyjadřují tak různé stupně 

působnosti. 

Normativ času vymezuje náplň pracovního úkonu a podmínky, za kterých normativ 

času platí. 

V praxi se normativy času dělí na prvotní a odvozené. 
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Prvotní normativy času práce a normativy času obecně nutných přestávek, které jsou 

stanoveny přímo na základě výběrových průměrů a dalších charakteristik získaných 

z dokumentů pracovního dne nebo operace. 

Odvozené normativy času jsou normativy matematicky a statisticky odvozené 

z prvotních normativů času. 

 

3.2.5. Standardní normativy operativního řízení výroby 

Skupina normativů nazývaných jako normativy operativního řízení výroby jsou 

výsledkem standardizačního procesu v rámci technologicko-organizačního projektování 

výrobního procesu. Tyto normativy mají za úkol stanovit optimální kombinace průběhu 

výrobního procesu, sjednotit průběh výrobního procesu při daných technicko-ekonomických 

podmínkách a stabilizovat jej na určité období.  

Jednotlivé normativy zajišťují splnění úkolů tím, že poskytují informace pro zajištění 

plánovacích a řídících úkolů z věcného, časového a prostorového hlediska, ale zároveň jsou 

tvořeny tak, aby respektovaly co nejlepší využití stávajících podmínek opět z těchto tří 

hledisek. Normativy zajišťují efektivní tvorbu plánu, využití plánovaných kapacit zařízení i 

pracovníků, nejkratší materiálový tok, návaznost výroby jednotlivých částí, vazbu mezi 

operativními plány výroby jednotlivých výrobních složek apod [6]. 

 

 Je předpoklad, že v budoucnu poroste významně poptávka po kusové a malosériové 

výrobě. Hlavním problémem v těchto výrobách je řešení protikladných požadavků [6]: 

 maximalizace využití strojů, 

 minimalizace průběžné doby výroby.  

Maximalizace využití strojů je spojena s minimálními prostoji, což úzce souvisí 

s potřebou redukovat přípravné a vedlejší časy a zabezpečit okamžitý přísun práce na 

pracoviště. Toho je obvykle dosaženo díky použití vytvořených mezioperačních zásob, které 

na druhé straně způsobují zvyšování podílu času čekání na celkové průběžné době a její 

prodloužování [6], [18], [19]. 
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3.2.6. Plýtvání 

Plýtvání je jakákoliv nadbytečná činnost, která nepřidává hodnotu produktu. Všechny 

druhy plýtvání pouze způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti organizace.  

Na druhou stranu opakem plýtvání je činnost, která přidává hodnotu výrobku, ta 

činnost za kterou zákazník platí.  

Plýtvání můžeme rozlišovat zjevné a skryté.  

Skryté plýtvání představují činnosti, které je nutné vykonávat za současného stavu a 

tyto činnosti je možno redukovat nebo eliminovat a to zlepšením organizace nebo pracovního 

postupu. Např. můžeme uvést výměnu nástrojů, kontrolu dílů a jejich transport a také čekání 

na informace [10]. 

 

Příčiny plýtvání [10]: 

 Počet lidí, pohyby člověka, nevyhodnocování činností   

 Druh, množství, tok materiálu  

 Komunikace, organizace, pravidla, postupy  

 Stroje a zařízení 

 

Důsledky plýtvání [10]: 

 Nevyužití strojů, prostoje a úzká místa  

 Velké zásoby, rozpracovaná výroba  

 Přetíženost pracovních pozic  

 Jakost, zmetky  

 Opravy zmetků 

 Nepořádek na pracovišti  

 Složité materiálové toky  

 Nedodržení plánů 

 Velké náklady  
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Plýtvání je ve výrobním podniku rozděleno do níže uvedených druhů (viz Obr. 3.5). 

Akronym „TIM WOOD“ je používán pro snazší zapamatování, který je složen z 

anglických slov.  

Za osmý druh plýtvání je uváděn nevyužitý potenciál pracovníků.  

 

 Transport (přemisťování) - zbytečná manipulace s materiálem nebo výrobkem,  

 Inventory (zásoby) - skladování materiálu, který není potřebný pro dokončení 

procesu, 

 Motion (pohyb) - zbytečné pohyby pracovníků při práci,  

 Waiting (čekání) - prostoje vzniklé čekáním na materiál, dokončení cyklu stroje,  

 Over-production (nadvýroba) - vyšší výroba než je požadována nebo ještě nevznikla 

potřeba ji vykonávat,  

 Over-processing (nadbytečné zpracování)- vykonávání činností, které nejsou 

požadovány zákazníkem,  

 Defects (Vady)- vadné díly, které je nutné opravit nebo vyrobit znovu [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Znázornění plýtvání ve výrobním podniku [12] 
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4 Analýza ztrátových časů 

Společnost se převážně zabývá zpracováním hliníkových profilů, což vedlo k výběru 

dvou nejdůležitějších strojních zařízení, na kterých budou zkoumány prostoje. Obráběcí 

centrum ELUMATEC SBZ 140 a vyřezávací pila AKS 134 jsou zařízení, které jsou 

používány nejčastěji, a proto bude nejlepší hodnotit prostoje na těchto příkladech.  

4.1. Obráběcí centrum ELUMATEC SBZ 140 

Obráběcí centrum (viz Obr. 4.1) je tvořeno ložem stroje s upínacím zařízením, 

pojízdným obráběcím agregátem, obslužným panelem a rozvodovou skříní. Aby nedošlo ke 

kolizi, je zařízení vybaveno detekcí upínek a jejich automatickým polohováním. Veškerá 

regulace, řízení a následná kontrola je prostřednictvím počítačového řízení. Veškerá obsluha 

probíhá u obslužného panelu prostřednictvím klávesnice spolu s barevným monitorem. 

Programování a obsluhování si personál osvojí i během dvou dnů. Obrazovka zobrazuje 

všechny funkce centra na obrábění profilů. Toto 4 – ose obráběcí centrum umí racionálně a 

prvotřídně obrábět jakékoliv tenkostěnné plastové, měděné, hliníkové a kovové profily do 

tloušťky 3 mm. Osově řízená frézovací hlava je schopna obrábět profil plynule každým 

z nástrojů (viz Obr. 4.2), (frézy, vrtáky či závitníky) od 0° do 180°. Obráběcí centrum je 

vybaveno pojízdným zásobníkem až pro 16 nástrojů, což umožňuje velmi krátké časy 

potřebné pro výměnu nástrojů a tím optimalizuje celý obráběcí proces např. vyvrtávání drážek 

(viz Obr. 4.3). Centrum je vybaveno rotační úhlovou hlavou (0° - 90° - 180° -270°) se dvěma 

různými frézami, která je určena pro obrábění dvou profilů najednou (viz Obr. 4.4). Dvě 

samostatně oddělené pracovní zóny umožňují obrábět dva různé výrobky současně. Lze 

obrábět profily maximální délky 7,6 m [8], [21], [22].  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Obráběcí centrum ELUMATEC SBZ 140 [8] 
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     Obr. 4.2 Ukázka plynulého vrtání od 0° do 180° [8] 

[[1] 

 

Obr. 4.3 Ukázka vyvrtávání drážek [8] 

 

Obr. 4.4 Ukázka vrtání dvou profilů najednou [8] 
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4.2. Vyřezávací pila AKS 134 

Tato vysoce výkonná dvoukotoučová pila (viz Obr. 4.5) je schopna variabilního 

vyřezávání příčkových, sloupkových tenkostěnných plastových, hliníkových či měděných 

profilů do tloušťky stěny 3 mm. Tyto výrobky mohou být použity například pro lehké 

stavební konstrukce či speciální typy konstrukcí, fasády, zahrady a střešní světlíky. 

Daný profil, který je pevně upnutý, je opracován pohyblivými pilovými agregáty (viz 

Obr. 4.6), čímž se dosahuje vysoké přesnosti a malé potřeby místa. Výška obou agregátu pily 

se nastavuje pomocí ručního kolečka. Hloubka řezu se nastavuje pomocí analogového 

zobrazení. Používá se zde manuální nastavení úhlů pilových kotoučů s digitálním zobrazením 

úhlu naklopení. Pila se posouvá hydropneumaticky. Zařízení se schopno upnout profil 

horizontálně a vertikálně. Pro optimální využití rozsahu řezání je zařízení vybaveno 

pokládacím či opěrným stolem s křížovými saněmi a výkyvným dorazem natočení. Zařízení je 

schopno upnutí několika profilů pomocí široké dorazové desky. Systém vyměnitelných 

dorazů pro prostorové řezy a řezy ostatní je pod úhlem 90° (dvouruční obsluha v případě 

požadavku na speciální úhly). 

Maximální hloubka řezu je 190 mm. Průměr řezného pilového kotouče je 550 mm a 

umožňuje otáčky až 2800 ot. / min [8], [21], [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Vyřezávací pila AKS 134 [22] 
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4.3. Popis kategorizace aktuálního rozdělení prostojů 

Tento podnik v minulosti nezkoumal prostoje výrobních zařízení, pouze například 

plánoval generální opravu, která vedla k úpravě zařízení, což vedlo k lepší optimalizaci 

výroby. Několik prostojů bylo způsobeno i poruchami, které ovlivnily provoz obráběcího 

centra, ale také i vyřezávací pily a samozřejmě i dalších zařízení. 

Proto bylo nejdůležitější a prvořadé kategorizovat prostoje před tím, než budou 

hodnoceny. 

Před samotným měřením prostojů se musely rozdělit všechny prostoje do kategorií, aby 

se daly lépe sledovat a jejich vyhodnocování bylo jednodušší. Kdyby každý prostoj tvořil 

jednu kategorii, bylo by to velmi nepřehledné, ale i přesto se dají i jednotlivé kategorie 

podrobit detailnější analýze. Aktuální způsob kategorizace prostojů na provozu společnosti 

PRUNIWERK: 

1. Plánované prostoje: 

 Doba klidu: víkendy, svátky, dovolená. 

 Generální opravy: Doba, po kterou je zařízení mimo provoz. Při tzv. opravě ve 

skutečnosti spíše dochází například k modernizaci, rekonstrukci, ale také i 

k technickému zhodnocení. 

 Střední oprava: Oprava zařízení, kdy je porucha většího rozsahu a oprava trvá více 

než dva dny. 

 Běžná oprava: Oprava zařízení, která trvá až 48 hod. 

Obr. 4.6 Ukázka řezání hliníkového profilu [8] 
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 Preventivní údržba: Jsou nepravidelně naplánované soubory činností, které mají 

zajistit, že se zachová provozuschopný stav zařízení, nebo při poruše bude tento stav 

rychle obnoven. 

Činnosti, jež jsou součástí preventivní údržby, spadají do těchto tří typů:  

Typ 1 : Pravidelná péče (mazání, čištění, úklid, údržba, seřizování atd.) 

Typ 2 : Pravidelné prohlídky k odhalení vad (testy, zkoušky atd.) 

Typ 3 : Práce zahrnující složitější seřizování, opravu, nahrazování součástek, které 

tvoří riziko možných větších poruch  

2. Operační prostoje: 

 Nastavování strojů: přestavování a seřizování, výměna nástrojů z důvodu opotřebení 

nebo změny operace, hloubka řezu apod. 

 Špatná obsluha 

 Změna produkce 

 Prostoj stroje v důsledku technologických poruch (zablokování výrobku ve stroji) 

 Čištění 

 Kontrola zařízení 

 Manipulace s polotovary a výrobky 

 Ztráty nekvalitní výrobou (nutnost zohlednit i čas, který byl věnován zmetkům) 

 

 U této kategorie by měly být zohledněny i například doby, kdy pracovníci nastaví stroj 

tak, aby například bezdůvodně prodloužil dobu výrobního cyklu, nebo například provede 

pracovní operaci ve dvou či třech krocích místo toho, aby operace byla provedena v jednom 

kroku z důvodu nesprávného technologického postupu. 
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3. Prostoje z důvodu nedostatku 

 Poškozený, špatný materiál 

 Nedostatek materiálu (chybná objednávka, dlouhá dodací lhůta, špatně uspořádané 

skladovací prostory, nedostatečná zásoba apod.). 

 Nedostatek zakázek 

 Nedostatek kvalifikovaných lidí 

4. Organizační prostoje 

 Neobsazené pracoviště (důvod práce na jiném úseku) 

 Plánování výroby zakázky 

 Prostoj stroje způsobený organizačními příčinami (chybí pracovník, náběh, doběh 

linky) 

 Čas přestávkový (zákonem určený) 

 Výrobní čas neefektivní  

5. Neovlivnitelné prostoje 

Výpadky zařízení z důvodu přetížení elektrického proudu 

 Výpadek elektrického proudu 

 Živelná katastrofa 

 Zdravotní problémy (hodně nemocných zaměstnanců) 

6. Ostatní prostoje 

 

 Ostatní prostoje 

 Školení, porady 

 Kontrola od vedení 
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4.4. Výsledky analýzy prostojů 

Analýza prostojů byla zkoumána po dobu jednoho roku březen 2014 až únor 2015. 

Prostoje bylo důležité rozčlenit do několika skupin, aby se dalo přesněji určit, ve kterých 

oblastech se dají omezit prostoje. Kategorizace pomohla k získání přehledných a stručných 

výstupů. Tato analýza bude společnosti sloužit jako nástroj ke zkoumání prostojů a jejich 

následné eliminaci.  

V průběhu sledovaného roku 2014/2015 za uplynulých 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsících, bylo celkem 260 pracovních dní po odečtení svátků. Za celý 

kalendářní rok pracovníci odpracovali maximálně možných 2080 hod. za rok bez případných 

dovolených či nemocenských, svátků a víkendů. Tyto data jsou shrnuty (viz Tab. 4.1). 

V prostojích byly zahrnuty i prostoje z důvodu svátků či víkendů a proto je nutné i zohlednit 

všechny dny v měsíci (viz tab. 4.2). Z této tabulky vyplývá, že maximální možné prostoje by 

mohli činit 2920 hodin za rok, ale to je nereálné, protože by to znamenalo, že stroj nebyl 

vůbec v provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 21 168

Duben 22 176

Květen 22 176

Červen 21 168

Červenec 23 184

Srpen 21 168

Září 22 176

Říjen 23 184

Listopad 20 160

Prosinec 23 184

Leden 22 176

Únor 20 160

Celkem 2080

Počet 

pracovních dníMěsíc

Počet pracovních 

hodin

Tab. 4.1 Přehled odpracovaných dní za rok 2014/2015 
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V každém měsíci byl sledován minimálně týden. Z těchto hodnot byly vytvořeny 

průměrné hodnoty doplněné o data neobvyklé např. velký úklid, školení apod. Bylo 

zohledněno i např. i větší množství různých druhů zakázek, ze kterých vyplývalo, že např. 

obráběcí centrum ELUMATEC SBZ 140 nebylo v březnu 2014 skoro vůbec použito při 

plnění zakázek. Přehled jednotlivých prostojů v daných měsících (viz Tab. 4.3) a (viz Tab. 

4.4) je rozdělen do dvou částí z důvodu velkého obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 31 248

Duben 30 240

Květen 31 248

Červen 30 240

Červenec 31 248

Srpen 31 248

Září 30 240

Říjen 31 248

Listopad 30 240

Prosinec 31 248

Leden 31 248

Únor 28 224

Celkem 2920

Měsíc Počet dní za měsíc

Možné pracovní 

hodiny

Tab. 4.2 Počet kalendářních dní pro rok 2014/2015 
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Tab. 4.3 První část prostojů obráběcího centra s konkrétními hodnotami v hodinách 

 

Tab. 4.4 Druhá část prostojů obráběcího centra s konkrétními hodnotami v hodinách 
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Podle jednotlivých prostojů jsme schopni zjistit i celkové prostoje jak za každý měsíc, 

tak i jednotlivých kategorií. Následně jsou podrobně zaznamenány prostoje obráběcího centra 

ELUMATEC SBZ 140 (viz Tab. 4.5) a hodnoty vyřezávací pily AKS 134 (viz Tab. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 98 31,5 50,5 33,5 0 0 213,5

Duben 74 31,5 10,5 28,5 0,5 0 145

Květen 94 32 11 36 0 0 173

Červen 78 33,5 10,5 29,5 0 16 167,5

Červenec 66 36,5 10,5 30,5 0,5 0 144

Srpen 92 32,5 19,5 27,5 0 0 171,5

Září 66 35 10,5 33 0 0 144,5

Říjen 74 36 11 27 1,5 0 149,5

Listopad 95 30,5 21 37,5 1 16 201

Prosinec 90 35 20 30 0 0 175

Leden 82 31,5 21 37,5 0 0 172

Únor 66 30 44 73 0 0 213

Celkem 975 395,5 240 423,5 3,5 32 2069,5

Neovlivnitelné 

prostoje Ostatní prostoje Celkem prostoje za měsícMěsíc Plánované prostoje

Operační 

prostoje

Prostoje z důvodu 

nedostatku

Organizační 

prostoje

Březen 81,5 35 66 40,5 0 0 223

Duben 73,5 35 28 39,5 0,5 0 176,5

Květen 91,5 41 9 42 0 0 183,5

Červen 77,5 38 10 32,5 0 16 174

Červenec 65,5 46 10 45,5 0,5 0 167,5

Srpen 81,5 45 15 38,5 0 0 180

Září 65,5 30 10 40 0 0 145,5

Říjen 73,5 31 11 30 1,5 0 147

Listopad 97,5 30 23 45,5 1 16 213

Prosinec 89,5 33 18 41 0 0 181,5

Leden 83,5 30 20 37,5 0 0 171

Únor 65,5 34 53 58 0 0 210,5

Celkem 946 428 273 490,5 3,5 32 2173

Neovlivnitelné 

prostoje Ostatní prostoje Celkem prostoje za měsícMěsíc Plánované prostoje

Operační 

prostoje

Prostoje z důvodu 

nedostatku

Organizační 

prostoje

Tab. 4.5 Celkové prostoje obráběcího centra podle kategorií v hodinách 

 

Tab. 4.6 Celkové prostoje vyřezávací pily podle kategorií v hodinách 
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Prostoje obráběcího centra byly největší v měsíci březnu 2014 a únoru 2015 (viz Tab. 

4.5). Tyto prostoje byly hlavně zapříčiněny nedostatkem zakázek, a tedy pracovníci měli za 

úkol práce okolo provozu a v měsíci březnu se věnovali novému zábradlí a chodníku u haly. 

V měsíci únoru pracovala většina zaměstnanců jako externisti pro jinou firmu na jejich 

zakázkách. Nejvíce zakázek měla firma v červenci, srpnu, říjnu a listopadu, kdy se 

zaměstnanci po celou pracovní dobu věnovali zakázkám, ale z hodnot prostoje obráběcího 

centra to vyčíst nelze, protože to byly typy zakázek, ke kterým se nepoužívalo převážně 

obráběcí centrum. Nejvíce využívané bylo zařízení v dubnu, ale výsledná hodnota prostojů 

byla ovlivněna díky plánovanému školení a velkému úklidu, provedeném minimálně 2 krát za 

rok. Hodnota ztráty nekvalitní výrobou je velice zkreslená, protože nakonec i tzv. zmetek se 

v několika případech dokázalo předělat nebo použít na jiné zakázce. Původně bylo myšleno, 

že tato hodnota bude jedna z důležitých, ale nakonec se zjistili, že to není tak jednoduché 

určit, že je výrobek zmetek a nebude ho možno použít jinak. 

Hodnota prostojů vyřezávací pily vypovídá o větších prostojích než u obráběcího centra 

a to hlavně, protože slovy zaměstnanců řečeno: ,,na pile se dělá snadněji a rychleji“ (viz Tab. 

4.6). Největší prostoje jsou stejné jako u obráběcího centra. Nejvíce se na pile dělalo zakázek 

v září a říjnu, což odpovídá tedy i nejmenším prostojům. V prosinci a lednu společnost 

dostala jednu zakázku od jiné firmy z důvodu úzké spolupráce, a proto i v těchto měsících 

nejsou prostoje vysoké. 

V rámci provedené kategorizace prostojů v podniku PRUNIWERK, a.s. bylo zjištěno, 

že největší část prostojů je v kategorii první plánované prostoje. K tomuto výsledku došlo, 

protože tato oblast zahrnuje dobu svátků a víkendů. Další významnou velkou skupinou jsou 

organizační prostoje, ve které jsou hlavními zástupci organizace výroby a čas přestávek daný 

zákonem při každé 8 hodinové práci. Pro nás velice důležitou skupinou prostojů jsou operační 

prostoje a to z toho důvodu, že u této skupiny jsme schopni nejvíce prostoje ovlivnit. Kdyby 

společnost dokázala 100% naplnit pracovní dobu, byly by prostoje z důvodu nedostatku, 

hlavně důvodu nedostatku zakázek minimální, ale tohoto výsledku není žádný podnik 

schopen dojít, protože by to mělo spoustu dalších následků, např. v podobě velkého množství 

práce, což by vedlo k nekvalitní výrobě, a tento podnik by například musel rozšířit pracoviště 

apod. Pro nás zanedbatelnou se stala skupina neovlivnitelných prostojů. 
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Průměrné roční prostoje obráběcího centra jsou 2069,5 hod za rok. Z tohoto velkého 

čísla pro lepší představu je nutno odečíst plánované prostoje 975 hod. Protože potom si 

uvědomíme, že až na běžné opravy, které za celý rok činily např. 16 hod u obráběcího centra, 

tak dostaneme počet hodin prostojů pro ostatní kategorie 1094,5 hod. Už (viz Tab. 4.1) jsme 

se dověděli počet pracovních dní za tento rok, tedy 260 pracovních dní, a když tyto čísla 

porovnáme, tak se dostaneme k průměrnému dennímu prostoji 4,2 hod denních prostojů 

výrobního zařízení (obráběcího centra).  Podobně jsme zjistili průměrné denní prostoje 

vyřezávací pily, které činili 4,7 hod. za den.  

 

 

 

 

Obr. 4.7 Rozdělení průměrných prostojů obou zařízení v roce 2014/2015 
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Obr. 4.8 Prostoje obráběcího centra 

 

Obr. 4.9 Prostoje vyřezávací pily 
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5 Podrobná analýza ovlivnitelných prostojů 

Podrobná analýza byla provedena u těch kategorií prostojů, které by podnik mohl 

nejvíce ovlivnit, omezit či snížit jejich výskyt.  

5.1. Plánované prostoje 

V této kategorii výskyt svátků a víkendů nelze nijak ovlivnit. Je nutné v následujících 

letech počítat s pravidelnějšími kontrolami, protože jen díky tomu se méně objevují poruchy, 

které je nutno odstranit. Společnost má poměrně nové zařízení a tak má výhodu, že 

momentálně neprovádí tolik běžných či středních oprav, které by mohly trvat např. i dva dny. 

Zařízení se postupně opotřebovává a podléhá amortizaci, proto je doporučena pravidelnější 

kontrola zařízení a nástrojů, které využívá ke své práci. Tyto kontroly by měli být jednou za 

týden. Každá kontrola trvá přibližně u každého zařízení 30 min. Při kontrole prozatím 

nedochází k žádným opravám, spíše se jedná o kontrolu seřízení a kontrolu nástrojů. 

V podniku opravdu funguje komunikace a zaměstnanci mají povinnost každou poruchu či 

nějaký nedostatek hned hlásit, a tak tedy nedochází k případným poruchám. Možné 

nejběžnější poruchy, které nastávají v provozu (viz Obr. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Možné příčiny poruch výrobních zařízení 
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Předpokladem pro spolehlivost stroje a jeho výkonnost je jeho pravidelná údržba a 

čištění. 

Aby byl nadále zajištěn bezporuchový provoz stroje, je nutno dodržovat tyto pokyny: 

 správná manipulace se strojem a používání jen v souladu s jeho určením, 

 důkladné a pravidelné čištění stroje, 

 včasná údržba stroje. 

5.2. Operační prostoje 

Jedním z důležitých cílů podniku bylo analyzovat ztráty nekvalitní výrobou. Ve 

sledovaném období jen v ojedinělých případech docházelo k výrobě zmetku, které se už 

nedaly předělat a použít. Ty zmetky, které byly předělány, se do doby prostojů nepočítaly, 

protože to pro podnik nebylo důležité zohlednit. V dalších analýzách prostojů by měly být i 

tyto časy zohledněny, protože čas věnovaný výrobku se tím pádem prodlužuje.  

Důležitou kategorií je čištění, proto je nutno uvést např. na obráběcím zařízení postup a 

četnost čištění stroje (viz Tab. 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení Činnost Interval čištění Poznámka

denně hrubé čištění

1 x týdně důkladné čištění

Vnitřek stroje vyčistit několikrát denně nejlépe vysát třísky, nebo vymést

Opěrná plocha vyčistit několikrát denně vyfoukat vzduchem

Ozubené tyče vyčistit několikrát denně vysát, omést nebo otřít, třisky

vyčistit několikrát denně vysát, omést nebo otřít, třisky

namazat 1 x týdně namazat strojovým olejem

Světelná závora vyčistit 1 x týdně čistit měkkým štětcem

Upínací válce zkontrolovat denně zkontrolovat těsnost, poškození

Nástroje zkontrolovat denně kontrola opotřebení

vyčistit dle potřeby před výměnou nástrojů čistit

vyčistit dle potřeby ofouknout vzduchem

zkontrolovat 1 x měsíčně kontrola prasklin, pevnost spojení

Rozprašovací zařízení zkontrolovat denně, dle potřeby kontrola stavu naplnění

Centrální mazací 

jednotka zkontrolovat dle potřeby kontrola stavu oleje

Celé zařízení vyčistit

Vodící zařízení

Elektrická vedení a 

přípojky

Tab. 5.1 Pravidelnost čištění a kontroly u obráběcího centra 
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5.3. Prostoje z důvodu nedostatku 

Vedení společnosti musí lépe komunikovat s vedoucím na dílně, potom nebude 

docházet k chybným objednávkám ze strany vedení. Nebo také nebude docházet k tomu, že 

nebude vůbec materiál na výrobu objednán. Společnost vše objednává na faktury s různými 

dobami splatnosti, ale veškeré objednávky schvaluje vedení společnosti, což způsobuje 

mnoho chyb v objednávkách a nedostatku materiálu. Nejlepší by bylo pro společnost předat 

hlavnímu mistrovi na dílně takovou zodpovědnost, že každou objednávku nemusí řešit 

s hlavním vedením společnosti.  

 Další významnou kategorií jsou prostoje z důvodu nedostatku zakázek. Je důležité si 

správně naplánovat výrobu a plnění již dohodnutých zakázek. V některých chvílích si firma 

sjedná více zakázek najednou a musí se domluvit tedy na spolupráci s jinými společnostmi. 

Ale hlavním problémem jsou chvíle, kdy společnost má tzv. málo práce. Proto je nutné, aby 

se vedení společnosti zaměřilo na získávání zakázek. Obecně se ví, že vstup nové společnosti 

do odvětví s sebou ponese velké rizika spojené právě se získáváním zakázkové náplně, 

alespoň v prvních letech působnosti na trhu. Pro každou společnost je tedy důležité se 

zviditelnit. Spolupráce s jinými firmami taky přináší spoustu výhod. Dobře odvedená práce je 

nejlepší reklama. Společnost využívá velice zřídka informační systémy k získávání zakázek. 

Proto je nutné zvážit, zda např. několika tisícová investice ročně za přístup na softwaru se 

vyplatí.  

Např. internetový zdroj: www.istav.cz je informační portál, který přináší nové 

obchodní příležitosti pro veškeré typy firem působící na stavebním trhu. Na portálu lze nalézt 

jak zakázky ze soukromého sektoru, tak zakázky z veřejného sektoru. Tento informační portál 

je placeným portálem, stojí přibližně 50 tisíc korun českých ročně.  
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5.4. Návrh nové kategorizace prostojů 

V podniku je velice obtížné přesně určit příčiny vzniku prostojů. Kategorizace slouží ke 

správnému rozčlenění, to pomáhá prostoj dobře popsat, aby se snadněji a rychleji dal ovlivnit, 

omezit či snížit četnost jeho výskytu. Snížení prostojů potom vede k optimalizaci výroby ve 

všech oblastech. Pro vykazování prostojů je potřebné získat úplné informace o každé minutě 

pracovní doby, protože jen tehdy se dá přesně určit kategorie, do které prostoj patří. Je tedy 

nutné, aby hlavní mistr v dílně poctivě zapisoval jednotlivé prostoje, protože společnost se 

bude rozšiřovat, což vede k mnohem většímu množství prostojů, které jsou pro podnik 

ztrátové. Některé prostoje trvají pouhých pár minut, a proto je nebylo nutné zaznamenávat. 

Ale jakmile se rozšíří výroba, měly by se zohlednit i ty prostoje, které se zdají být 

nevýznamné. Proto je navržena mnohem podrobnější kategorizace prostojů. 

1. Plánované prostoje: 

 Doba klidu: víkendy, svátky, dovolená, i případná nemocenská pracovníka 

 Čas přestávkový (zákonem určený) 

 

2. Poruchy a údržby 

 Generální oprava 

 Střední oprava 

 Běžná oprava 

 Preventivní údržba: minimálně jedenkrát týdně 

 

3. Operační prostoje: 

 Nastavování strojů: Nutnost zohlednit čas přestavování a seřizování, výměna 

nástrojů z důvodu opotřebení nebo změny operace, hloubka řezu apod. Ale rozdělit i 

čas věnovaný např. programování výrobního plánu např. u obráběcího centra 

 Změna produkce: doba nutná na přestavbu či úpravu zařízení z důvodu jiného 

výrobního plánu 

 Prostoj stroje v důsledku technologických poruch (zablokování výrobku ve stroji, 

správné upnutí chvějícího se materiálu, v případě docházejícího maziva čas na jeho 

doplnění).  

 Čištění  

 Kontrola zařízení před výrobou 

 Manipulace s polotovary a výrobky 
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 Ztráty nekvalitní výrobou: čas věnovaný nepoužitelným zmetkům, čas věnovaný 

zmetkům, které se dají předělat, buď okamžitě, nebo v případě další zakázky 

 Špatný materiál: Použití špatného materiálu vede k výrobě zmetku 

 

4. Prostoje z důvodu nedostatku 

 Nedostatek materiálu: chybná objednávka, dlouhá dodací lhůta, špatně uspořádané 

skladovací prostory, nedostatečná zásoba apod. 

 Nedostatek zakázek 

 Nedostatek kvalifikovaných lidí 

 Zaměstnanec se nenachází na pracovišti: např. prodloužená přestávka, diskuze 

s jinými kolegy o věcech nespojených s výrobou 

 

5. Organizační prostoje 

 Neobsazené pracoviště: práce na jiném úseku 

 Plánování výroby zakázky: předávání informací zaměstnancům od vedoucích 

pracovníků 

 Prostoj stroje způsobený organizačními příčinami: chybí pracovník, přišel pozdě  

 

6. Neovlivnitelné prostoje 

 Výpadky zařízení z důvodu přetížení elektrického proudu 

 Výpadek elektrického proudu 

 Nedostatek plynu 

 Živelná katastrofa 

 Zdravotní problémy (hodně nemocných zaměstnanců) 

 

7. Ostatní prostoje 

 Školení  

 Zaučení nového zaměstnance na stroji, nebo zaučení zaměstnanců na novém 

stroji 

 Kontrola od vedení 

 Velký úklid 

 Ostatní prostoje 
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5.5. Návrh na použití informačního systému AMS 

Společnosti by použití informačních systémů usnadnilo kontrolu prostojů. Např. tento 

informační systém předává a zpracovává důležité informace o údržbě a výrobě. Předávají si 

informace o servisních pracích, příčinách poruch, postupu řešení a případně vzniklých 

prostojích. Toto zařízení také získává aktuální přehled o zásobách a slouží i ke spoustě dalších 

účelů. Je jen na společnosti, k jakým účelům by informační systém používala. 

 

Hlavními cíly systému jsou [15]: 

 Archivace průběhu výroby pro následné analytické aktivity 

 Porovnání plánovaných a skutečných výrobních výstupů 

 Sledování prostojovosti 

 Vyhodnocení dalších kvalitativních parametrů výroby 

 

Základní vlastnosti systému [15]: 

 Sběr výrobních dat pomocí alfanumerických terminálů AMS AS3 

 Identifikace pracovníků obsluhy a údržby pomocí dotykových čipů Dallas 

 Klasifikace prostojů na max. 10 základních skupin (přestávky, technické poruchy 

provozu, logistika, údržba, provoz, výrobní systém, plánovaná péče, seřizování atd.)  

 Přenos výrobních údajů pomocí sítě nebo přenosovými dotykovými čipy 

 Možnost přenosu údajů a signalizace do nadřízeného systému (supervizor, dispečink, 

údržba …) 

 Zpracování údajů programem PROSTOJE firmy AMS pracujícím na běžném PC 

vybaveném Windows XP/7 a MS Office 2003/2007 

 Grafické výstupy ve formě obvyklé v konkrétní firmě (viz Obr. 5.2) 

 

 

 

 



40 
 

Něco podobného už společnost využívá ke kontrole docházky, ale bohužel je toto 

zařízení zastaralé a nepřesné. Tento systém AMS je hodnocen kladně od jedné ze 

spolupracujících firem se společnosti PRUNIWERK, a.s. Pro společnost je důležité zhodnotit, 

zda se jim investice vyplatí. Do této chvíle, tuto další investici nebylo důležité zohlednit, ale 

teď s rozvojem společnosti, určitě nastala chvíle toto zvážit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Přihlášení obsluhy pomocí dotykové paměti [15] 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce shrnuje poznatky o standardizaci v oblasti řízení výroby a hlavně 

technickohospodářských norem spotřeby práce, což umožňuje rozmanité, nahodilé poznatky 

uspořádat tak, aby byly mnohem přehlednější a jeho výsledky bylo možné jednoduše 

analyzovat a vyhodnocovat. 

Byla vytvořena prvotní kategorizace prostojů, rozdělena do šesti skupin, které byly 

podrobněji definovány. Ze získaných dat byly vyhodnoceny celkové prostoje dvou 

zkoumaných zařízení. Prvním bylo obráběcí centrum ELUMATEC SBZ 140, jehož přůměrné 

denní prostoje činily 4,2 hod za den a druhým zařízením byla vyřezávací pila AKS 134, jejíž 

průměrné prostoje činily 4,7 hod za den.  

Detailněji byly analyzovány ovlivnitelné kategorie prostojů, jednalo se o plánované 

prostoje, operační prostoje a prostoje z důvodu nedostatku, kde hlavní příčinou byla špatná 

organizace objednávek a získávání zakázek.  

Na základě dlouhodobého zkoumání provozu, byla vytvořena nová kategorizace 

prostojů, která bude lépe využita. Sběr dat už není chaotický, a byl navržen způsob sběru dat 

přímo na provozu. Navržená kategorizace prostojů může být obecně aplikovaná i v jiných 

podnicích obdobného charakteru. 

  Bylo navrženo usnadnění sběru dat pomocí informačního systému AMS, který 

používá jedna z firem, se kterou společnost spolupracuje. Tento systém je zaměřen i na 

spoustu dalších oblastí jako jsou například získávání informací o údržbě, výrobě, o servisních 

pracích, příčinách poruch, postupu řešení a případně vzniklých prostojích, aktuální přehled o 

zásobách, přestávkách, docházce apod. 

Pro podnik je velice důležité odstranit či omezit velikosti ztrátových časů z důvodu 

zlepšení organizace na pracovišti k dosažení zvýšené produktivity práce. 
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