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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat výrobní proces a jeho zákonitosti.   

V hlavní části jsem se pokusil popsat často užívané metody rozmístění pracovišť k zvýšení 

efektivnosti a pružnosti výrobního procesu. 

 

Klí čová slova 

perlový mlýn; pastová výroba; typologie; výrobní cyklus; výrobní takt; výrobní 

rytmus; synchronizace; výrobní výkon; výrobní kapacita; ergonomie 

 

Abstract 

The aim of this baccalaureate work is to characterize the industrial process and his 

patterns. In the main parts I´ve tried to describe the frequently used methods of placement in 

workplaces to increas the effectiveness and flexibility of the production process. 

 

Key words 

pearl mill; paste production; typology; operation cycle; production time; production 

rhythm; synchronization; production performance; production kapacity; ergonomics 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá Organizací výroby v podniku a jejím hlavním cílem je 

charakterizovat možné přístupy pro alokaci výrobních pracovišť s ohledem na efektivnost 

výroby. 

Pracoval jsem jako výrobní technolog v jedné chemické firmě ve výrobě 

syntetických nátěrových hmot, podílel jsem se tedy na manažerských činnostech řízení      

a také jsem byl jeden ze zodpovědných za kvalitu výrobků. Struktura výroby byla zastaralá 

a při zvyšování sortimentu výrobků ztrácela pružnost. Také se zvyšovalo množství vlivů, 

které měli zásadní dopad na kvalitu, jejíž korekce zvyšovala náklady na finální výrobek. 

Výroba nátěrových hmot je založena na technologickém principu - v podstatě:namíchání 

základních surovin, zpracování na perlových mlýnech a dohotovení v zásobních nádržích.  

I když perlové mlýny byly rozděleny podle odstínů, typů výrobků a některé stroje byly 

určeny pouze pro speciální výrobky, velké portfolio, které spočívalo nejen v odstínech ale  

i typech nátěrových hmot, v některých obdobích, zvláště jarní kampaně,.bylo 

problematické vyrobit. Požadavky obchodu a zásobování byly někdy plněny jen díky 

vysoké zkušenosti pracovníků na středisku, často se stávalo, že plán a seřazení 

požadovaných výrobků na perlových mlýnech se i několikrát za měsíc změnil. Chybu 

řízení této výroby vidím hlavně v plánování, protože některé vysoce obrátkové výrobky 

bylo možno vyrobit v předstihu, ale také v organizaci výroby nátěrových hmot. Jedním 

z řešením zlepšení organizace výroby by bylo zlepšení struktury rozmístění pracovišť. 

Nabízely se dvě možnosti. První z nich by řešilo pouze zlepšení kvality finálních produktů 

a snížení nákladů na korekci neshodných výrobků, ale nezměnila by se pružnost. Perlové 

mlýny byly umístěny v přízemí výroby a meziprodukt byl přečerpávám do zásobních 

nádrží k dohotovení do prvního patra. Zbytky v potrubních systémech při změně odstínu    

a typu výrobku ovlivňovaly následující výrobek. Řešení by spočívalo ve změně 

materiálového toku namísto zdola nahoru, shora dolů. Nevýhodou tohoto řešení je ovšem, 

že se zlepší jen kvalita a také zde byla otázka statiky budovy, která by tuto změnu možná 

nedovolovala. Druhé řešení spočívalo v zavedení pastové výroby, přetransformovat výrobu 

z mnoha neutrálních na několik  analytických výrobních procesů. Na strojích by byli 

vyráběny pouze báze výrobků, které byli pro každý typ stejné, a ty by byly dohotoveny 

v zásobních nádržích. Tento systém výroby by nejen zlepšil kvalitu, pružnost výroby, vyšší 

výrobní kapacitu, ale i dokonce zmenšení zásob finálních výrobků ve skladech, protože 

hotové báze by bylo možno skladovat v nádržích a kdykoli použít k jakémukoliv odstínu   
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a k jakémukoliv množství výrobku. Nevýhodou jsou vysoké náklady na zavedení tohoto 

systému, zejména hlavní komponent tohoto řešení - tónovací automat. 

Tento problém rozmístění pracovišť nebo struktura výrobního procesu je v podstatě  

stejný pro většinu výrob staršího typu. V době konstrukce těchto výrob portfolio finálních 

výrobků nebylo na takové výši jako je dnes. Podnik by teoreticky nemusel rozšiřovat svůj 

sortiment, ale jeho kvalita a cena by musela být na takové úrovni, která by zákazníka 

přesvědčila o koupi. Ovšem tento výrobek pokud není vázán nějakými patenty a je na trhu 

prodejný, zahrnou do svého sortimentu i konkurenční podniky pro něž není problém zvýšit 

svůj sortiment a může dokonce motivovat zákazníka ke koupi  slevami při velkých 

objemech odběrů. 

Nabízí se tedy jednoduchá otázka.Proč vrcholoví manažeři nezmění časovou           

a prostorovou strukturu svých výrobních procesů? Na rozhodování o rozvrhování 

pracovišť působí dvě protichůdné tendence: 

• neochota manažerů měnit dosavadní rozmístění, protože je to záležitost obtížná 

a nákladná, 

• současně ale snaha manažerů změnit dosavadní rozmístění, protože může 

přinést řadu výhod  [3] 

Důsledky chybných rozhodnutí jsou významné a dlouhodobě ovlivňují výrobu. 

Před správným rozhodnutím rozvržením pracovišť se musí provést zhodnocení 

strategických cílů, charakteru výroby a pak musí následovat další kroky. 

Manažeři podniků rozumí řeči peněz a převážně vidí jen jednu stranu, kolik bude 

reorganizace stát. Kdyby však si spočítali i zbytečné náklady při ztrátách z důvodů špatné 

struktury výrobního procesu a porovnali je s náklady na investici, myslím, že by byli 

překvapeni jak se jim investice v některých případech brzo vrátí a byli by ochotnější ke 

změně anebo se neuchylovali k polovičním lacinějším řešením, které pokud nejsou ve 

správném směru k celkové inovaci jsou dalšími zbytečnými náklady. 

V bakalářské práci se pokusím popsat nejprve na úvod všechny důležité 

charakteristiky a zákonitosti výrobního procesu, protože bez pochopení jeho struktury        

a zákonitostí jej nedokážeme kvalitně a efektivně řídit natož zlepšovat. V hlavní části se 

pokusím popsat nejpoužívanější postupy při rozmisťování pracovišť. V závěru bakalářské 

práce se zmíním o dalších aspektech na které by měl být brán zřetel při nové tvorbě 

struktury  či reorganizaci výroby jako jsou např. ergonomická a hygienická hlediska. 
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2. CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU 

Charakteristika výrobního procesu je z hlediska odborných literatur definována 

mnoha způsoby, pro pochopení jsem vybral dva autory. 

Výrobní proces je proces výroby určitého konkrétního výrobku. Každý výrobní 

proces je charakterizován odlišným výrobkem a zpravidla odlišnou technologií. Často se 

též využívají odlišné nebo jinak seřízené stroje nebo pracovníci s odlišnou kvalifikací.[3] 

Výroba je prostředkem uspokojení potřeb vytvořením věcných statků a služeb. Je 

výsledkem cílevědomého lidského chování, kdy použitím vstupních faktorů zajišťuje 

příslušný transformační proces co nejhodnotnější výstup. Výroba je tedy ve své podstatě 

účelná kombinace faktorů za účelem vytvoření věcných výkonů či služeb.[7] 

 

2.1. Výroba z ekonomického a manažerského hlediska 

Výroba je transformační proces ve kterém se vstupy (suroviny) při účasti výrobních 

zdrojů  (závod, práce, vybavení, energie) přeměňují na výstupy (zboží), při této přeměně 

dochází k přidání další hodnoty. Cílem výroby je zisk, a také výrobky, které jsou na trhu 

konkurenceschopné a prodejné s odpovídajícím výnosem.Aby výroba byla konkurence-

schopná musí být rychlá, pružná a produkovat kvalitní výrobky. Transformace musí být co 

nejefektivnější, tzn. maximální a optimální využití vstupů a výrobních zdrojů při využití 

nejvhodnějších technologií. Výroba není deterministický proces, kde jsou přesně určeny 

závislosti mezi vstupy a výstupy, proměnlivost vstupů a výrobních zdrojů vytváří 

stochastické činitele a různé náhodné vlivy, jež mohou vyvolat další negativní činitele a ti 

mají vliv na proces transformace. Řízení výroby snižuje míru neurčitosti, vnáší do výroby 

řád, stanovuje výrobní cíle, optimalizuje fungování a rozvoj výroby. Manažerská činnost, 

proces řízení lze rozčlenit na plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu. 

 

2.2. Výroba z technologického hlediska 

Výrobní proces se dá rozdělit z technologického hlediska na činností technologické, 

která se přímo podílí na procesu transformace vstupu na výstupy a má tedy podstatný 

význam a na činnosti netechnologické, jejíž význam je druhořadý, ale také není 

zanedbatelný, především doprava a manipulace, skladování, kontrola, příprava, údržba 

apod. Organizace výroby uspořádává součinnost nejen v samotné technologické činnosti, 

ale i mezi jednotlivými prvky technologické a netechnologické části. 
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2.3. Organizace výroby  a její hlavní cíle 

Organizace výroby v podniku, jedna z aktivit manažerského vedení v procesu řízení 

je účelné spojení výrobních činitelů (zejména pracovníků, strojů a zařízení, surovin            

a informací) a vstupů a sladit jejich činnost v čase a v prostoru, aby výroba byla  pružná     

a ekonomicky co nejefektivnější. Hlavní cíle organizace výroby spočívají v řešení: 

a) organizace výrobních pracovišť-hledá nejvhodnější fyzické rozmístění 

transformačních zdrojů, 

b) organizace a řízení lidských zdrojů-dělba a organizace práce, 

c) organizace netechnologických činností-nejvhodnější režim oprav, zásobování 

zdroji, manipulace, adjustáž, skladování apod., 

d) organizace činností výrobních zdrojů v procesu transformace-využití výrobní 

kapacity, struktura výroby, optimální seřazení výrobních zdrojů během 

transformace, 

e) zavádění inovačních a automatizačních procesů do výroby. 

Výrobní proces můžeme rozčlenit na tyto stavební jednotky: 

a) pracoviště-základní výrobní a organizační jednotka výrobního procesu, 

b) výrobní úsek-soustava pracovišť, které tvoří výrobní a organizační celek (vyrábí 

uzavřený soubor výrobků), 

c) výrobní jednotka-spojení více výrobních úseků. 

 

2.4. Typologie výrobního systému 

Výrobní procesy nabývají různých forem a jejich analýza má význam z hlediska 

řízení, plánování, organizování, evidence, volby technologií, uspořádání pracovišť, 

hierarchie řízení apod. Identifikace jednotlivých systémů vychází ze systematického 

poznání jednotlivých kritérií. Pokud tedy použijeme obecný model výrobního procesu 

vstup-proces-výstup můžeme členit výroby podle: 

a) výrobního programu, 

b) výrobního procesu, 

c) vstupu. 

 

2.4.1. Typologie podle výrobního programu 

Výrobní typy podle programu, charakteristikou tohoto členění je výstup výrobního 

procesu tedy produkt, a to z hlediska: 

a) vlastnosti produktu, 
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• druh produktu – materiální(suroviny, stroje, potraviny, spotřební zboží atp.) 

a nemateriální(práce, informace, služby apod.), 

• tvar produktu – neformovatelný, plynule vystupující(např.kapalné produkty 

v rafinériích, formovatelný plynule vystupující(např.plechy, dráty apod.)     

a kusový produkt(např.šroub), 

• složitost produktu – jednoduchý a složitý(montovaný), 

• pohyblivost produktu – stacionární(např.most) a nestacionární, 

b) vlastnosti výrobního programu. 

• počet druhů produktů – jeden(např.elektřina, surové železo) a více produktů, 

• množství produktů – kusová výroba(samostatný produkt, např.speciální 

stroj, předpokladem výroby je vysoká flexibilita výrobního zařízení), 

sériová výroba(výroba omezeného počtu stejných produktů, v malých, 

středních nebo velkých sériích), hromadná výroba(výroba jednoho produktu 

ve velké míře) a druhová výroba(speciální forma hromadné výroby, kdy se 

výrobky od sebe mírně liší v některých parametrech), 

• vztah k odbytu – zákaznická výroba(tzv.výroba na zakázku), výroba na 

trh(popř., na sklad) a kombinace zákaznické a na trh. 

 

2.4.2. Typologie podle výrobního procesu 

Výrobní typy podle procesu, zde můžeme členit ze dvou významných hledisek a to: 

a) organizačního uspořádání výrobního procesu, 

• z technologického hlediska – procesní rozmístění, pracoviště se stejnými 

typy technologických operací jsou soustředěny do jedné organizační 

jednotky (typické pro výrobu strojírenskou nebo elektrotechnickou), 

• z výrobkového hlediska – organizace výroby je orientována na produkty, 

uspořádání může mít: 

1. jednotný materiálový tok – předmětné rozmístění, pracoviště jsou 

seřazena podle svého místa ve výrobním postupu, zde rozlišujeme 

procesy z časového hlediska na spojité a nespojité, 

2. výroba v centrech – rozdílná pracoviště jsou zahrnuta do jednoho 

prostoru podle produktu a z hlediska automatizace výroby máme pružné 

výrobní systémy(vysoký stupeň automatizace) a výrobní ostrůvky(nízký 

stupeň automatizace), buňkové rozmístění. 
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• mobilní(pevné) uspořádání – charakteristické pro montážní činnosti. 

b) struktury výrobního procesu  

charakteristické rysy, které můžeme ve výrobě sledovat a členit jsou: 

• technologický pohled na výrobní proces – těžební(včetně úpravárenských 

procesů), fyzikálně-chemické, fyzikálně-mechanické, montážní                   

a kompletační, biotechnologické procesy a jaderné, 

• stupně automatizovanosti výrobního procesu – ruční(bez nástrojů, s nástroji 

s lidským zdrojem energie a nástroji s přírodním zdrojem energie), strojní   

a aparaturní, automatizované, s počítačovou podporou ve fázi přípravy 

výroby(CAM) a počítačově integrované(CIM), 

• typ materiálového toku 

1. analytický proces – jeden vstup, několik výstupů(např.petrochemický 

průmysl, zpracování ropy), 

2. syntetický proces – několik vstupů, jeden výstup(montážní procesy 

např. elektrotechnický průmysl, výroba PC), 

3. analyticko-syntetický proces – několik vstupů, několik výstupů(např. 

potravinářský průmysl),  

4. neutrální proces – jeden vstup, jeden výstup(např. válcování), 

• kontinuita materiálového toku – kontinuální a diskontinuální (zda je výrobní 

proces během výrobního postupu přerušen), 

• spojitost výrobního procesu – místně spojitý a místně nespojitý(zda výroba 

probíhá stále na jednom místě), 

• počet operací výrobního procesu – jednostupňová a vícestupňová výroba, 

• zaměnitelnost operací postupu operací – se zaměnitelným nebo 

zaměnitelným sledem. 

 

2.4.3. Typologie podle vstupů 

Výrobní typy podle použití vstupů, zde jsou charakteristickým rysem pro analýzu 

vstupy do výrobního procesu(materiál, nářadí, energie, pracovní síla, informace apod.) a to 

z hlediska: 

a) podílu vstupů 

• materiálově intenzivní práce(např.rafinérie ropy), 
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• produkce náročná na výrobní zařízení(výroba v pružných výrobních 

systémech), 

• pracovně náročná výroba(převládající ruční výroba), 

• informativně náročná výroba. 

 

b) kvality vstupů v čase 

• konstantní úroveň vstupů 

• nepravidelná úroveň vstupů. 

 

2.5. Prvky výrobního procesu 

Výrobní pochody se skládají z výrobních stupňů, které se vztahují k určitému 

místu, pracovišti např.dílně. Nejvíce rozhodující je základní stupeň, na něm probíhá celý 

technologický proces , výrobní proces může obsahovat několik základních stupňů. Ostatní 

stupně slouží jako pomocné nebo obslužné základnímu stupni a jsou navrženy s jistou 

propustností, aby nebrzdili základní. Stupeň, který má nedostatečnou propustnost, 

neodpovídá výrobním kapacitám základního a  brzdí ho nazýváme úzký. Výrobní stupeň 

představuje řadu operací, ucelených částí výrobního procesu, které mají společné rysy, 

zejména technologické a pracovní. Operace jsou v podstatě technologické                              

a netechnologické, technologická je  elementární a dále nedělitelná. U pracovních činností 

můžeme dále rozčlenit na úkon a ty pak dále na konkrétní pohyby.  

 

2.6. Výrobní výpočty 

Pro efektivní organizaci výrobního procesu je nutné jej dokázat numericky 

charakterizovat, mezi hlavní ukazatele patří doba výrobní cyklu, výrobní takt, rytmus 

práce, stupeň synchronizace, výkon výrobního cyklu a výrobní kapacitu. 

Realizace výroby se uskutečňuje podnikovým výrobním systémem, který má celou 

řadu specifických vlastností. Za základní vlastnosti je zpravidla považována kapacita         

a elasticita. Různé výrobní systémy lze charakterizovat různými kritérii, např. ve vztahu 

k výrobnímu programu, k výrobnímu procesu a konečně ke vstupům.[7] 
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2.6.1. Výrobní cyklus 

Výrobní cyklus někdy též nazýván jako průběžná doba výroby je součet všech časů 

od začátku výroby, tedy první operace až po zhotovení finálního produktu(polotovaru), 

tedy ukončení poslední operace. 

Čas výrobního cyklu(čas výrobního procesu) se člení na: 

• technologická(ruční, strojní, strojně ruční automatické nebo přírodní operace), 

• netechnologická, čas přípravy a dohotovení(příprava pracoviště, logistické 

manipulace, technologické manipulace, kontrola), 

• čas přestávek(vyvolané buď organizací práce, stavem technického zařízení, 

technicko-organizačními nedostatky nebo vlivem lidského faktoru). 

 

2.6.2. Výrobní takt  

Výrobní takt je časový úsek mezi odvedením dvou po sobě následujících výrobků. 

Jde o standardní normativ operativního řízení výroby uplatňovaný zejména ve vyšších 

typech výroby, tj. na linkách, v proudové výrobě apod.[7] 

Pro potřeby organizace a řízení procesů může být kalkulován pro jednotlivý 

výrobní úsek nebo pro výrobu jako celek. 

 

Q

F
T TV=

       (vzorec 2.1) 

kde: 

T1…výrobní takt 

FTV
1
…časový fond daného zařízení 

Q…objem výroby, počet součástí daného výrobku 

 

2.6.3. Rytmus práce 

Výrobní takt je narušován řadou vlivů kterými  jsou nežádoucí přestávkové časy 

(např.nedostatek materiálu nebo energie, nedostatky manipulace, chyby způsobené 

lidským faktorem), proto se ve výrobních výpočtech využívá lépe vypovídající ukazatel, 

rytmus práce. 

( )
)

100
1(

z
Q

ttF
r zoztTV

+

+−=

      (vzorec 2.2) 
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kde: 

tzt…technologické ztráty 

tzo…organizační ztráty 

z…zmetkovost v procentech 

 

2.6.4. Koeficient  synchronizace 

Udává nám časovou sladěnost pracovních míst jdoucích za sebou, vyšší stupeň 

znamená vyšší synchronizaci, ideální stav představuje 1. 

r

t
K ki

S =
      (vzorec 2.3) 

tki…kusový čas na i-té operaci(pracovišti) 

Synchronizace operací představuje takové zásahy (technické i organizační) do 

výrobního procesu v lince, které umožňují, aby se délka jednotlivých operací rovnala 

výrobnímu taktu linky a aby ho pomáhala udržet.[1] 

Nesynchronizované (přetržité) proudové linky nemají jednotlivé operace navzájem 

časově sladěné, operace netrvají stejnou dobu, takže výrobní proces není plynulý. [1] 

Synchronizované (nepřetržité) proudové linky jsou linky s přesně časově sladěnými 

(synchronizovanými) operacemi.[1] 

 

  Výkon výrobního procesu 

Z hlediska prostorového uspořádání výrobní procesy mohou nabývat od jednoho do 

několika stupňů, přičemž výrobní cyklus se může opakovat s přestávkami, bez přestávek 

nebo se cykly mohou vzájemně překrývat s tzv. překrytím. Základním formy cyklických 

výrobních procesů a jejich výkon.[8]  

1. jednostupňový výrobní proces s přestávkou mezi cykly, grafické znázornění je 

na obr.č.1 

kG
ic

T
P •

+
=

    (vzorec 2.4) 

 
čas 

c c c i i 
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Obr.č.1 jednostupňový výrobní proces s přestávkami  mezi cykly 

 

2. jednostupňový výrobní proces bez přestávky mezi cykly, grafické znázornění je 

na obr.č.2 

kG
c

T
P •= ,     (vzorec 2.5) 

 

Obr.č.2 jednostupňový výrobní proces bez přestávek  mezi cykly 

 

3. vícestupňové cyklické výrobní procesy, na obrázku č.3 je s přestávkou, ale 

mohou být i bez přestávek, 

 

Obr.č.3  vícestupňový cyklický výrobní proces s přestávkou 

 

4. vícestupňové procesy s překrytím cyklů, v podstatě a jak je z obr.č.4 patrné se 

jedná o zápornou přestávku mezi cykly 

kG
pc

T
P •

−
=     (vzorec 2.6) 

 
čas 

vícestupňový výrobní proces 
c t 

čas 

c c i 

čas 

c c c 
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Obr.č.4  vícestupňový výrobní proces s překrytím cyklů 

kde: 

G…hmotnost vsázky 

k …výtěžnost, účinnost výrobního procesu 

c…doba trvání výrobního cyklu 

i…doba mezi cykly 

c-p…takt pochodu(t) 

 

2.6.6 Výrobní kapacita  

Výrobní kapacita je objem produkce, který dokáže daná výrobní jednotka vyrobit 

za určité časové období. 

 V řízení výrobních systémů jsou využívány tři druhy výrobních kapacit: 

• projektová kapacita ta představuje maximální výrobu za ideálních podmínek 

v podstatě teoretická hodnota, 

• efektivní kapacita  je maximální hodnota výrobny při efektivním využití  

všech činitelů podílejících se na výrobě, 

• skutečná kapacita je dosažený objem výroby za určitý čas. 

Výrobní kapacitu je stanovena podle vztahu:  

FPM •=       (vzorec 2.7) 

kde: 

P…výkon výrobního zařízení, podle dosazeného výkonu (teoretický, efektivní nebo 

skutečný) dostaneme jednotlivé výrobní kapacity 

F…časový fond. 

Kapacita výrobní jednotky je závislá na: 

• technické úrovni strojů(staří, spolehlivost, opotřebení…), 

• organizaci práce a výroby, 

• kvalifikaci a zkušenosti pracovníků, 

• složitosti výrobků a použitých surovinách atd.[9] 

Myslím, že je to přesně vyjádřeno a nejvyšší závislost bych přikládal právě 

organizaci práce a výroby, protože právě zde vzniká mnoho nepříznivých činitelů, které 

ovlivňují výkon výrobního procesu a tím i jeho výslednou kapacitu. 

Hodnota skutečné kapacity ovlivňuje jednotkové náklady výrobního procesu, vyšší 

využití kapacity znamená vyšší zisk, v opačném případě nižší kapacita  může být                
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i ztrátová. Na rozsah hospodárného využití kapacity mají rozhodující vliv fixní náklady[4], 

což je znázorněno v příloze č.1. Nepříznivý vliv fixních nákladů na rentabilitu podniku se 

někdy daří eliminovat tzv.outsourcingem, tj. vyčleněním některých méně významných 

činností z podniku a jejich nákupem od specializovaných firem. Myslím, že v některých 

případech je to dobré řešení, ale ne vždy to může fungovat. Ve složitých výrobách se těžko 

najde specializovaná firma na údržbu, která by dokázala pochopit a splnit  požadavky 

výrobního procesu a také v některých případech podle mého názoru může dojít k snížení 

pružnosti výroby zvýšením nežádoucích přestávkových časů. 

 

3. ROZMÍST ĚNÍ PRACOVIŠŤ 

Rozmístění pracovišť je prostorové uspořádání výrobních zdrojů, které se podílejí 

na transformaci zdrojů a respektuje materiálový tok.Je to časově a finančně náročná 

operace a proto by prostorové řešení mělo by mít dlouhodobý časový výhled. Před 

správným rozvržením pracovišť se musí provést zhodnocení strategických výrobních cílů, 

charakteru výroby a pak musí následovat další kroky.[3] Schématický postup při řešení 

tohoto problému je znázorněn v příloze č.2. 

Po zvolení procesu lze vybrat základní druh rozmístění, v praxi se používají čtyři 

základní verze, které je možné kombinovat: 

• pevné rozmístění 

• procesní rozmístění 

• buňkové rozmístění 

• výrobkové rozmístění 

 

3.1. Pevné (mobilní) rozmístění 

U tohoto typu rozmístění1 se proces transformace provádí na jednom místě kde jsou 

vstupy transformovány přivedenými všemi výrobními zdroji.(stroje a lidé). Typickými 

příklady tohoto výrobního procesu jsou montáže velkých zařízení, stavby infrastruktury, 

stavby velkých dopravních prostředků apod.  

Obvykle u tohoto výrobního procesu se podílí několik výrobců a z toho vyplývá 

první problém tohoto rozmístění, prostorová omezenost. Každý dodavatel bude potřebovat 

dostatek prostoru pro svoji práci, skladování svých zásob materiálů a strojů                         

a bezproblémový přístup ke svému materiálu, strojům a na své pracoviště. Druhým 

problémem je obtížnost zorganizovat sled operací technologických a netechnologických, 
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aby nedocházelo k zbytečným prostojům. Výhodou je vysoká flexibilita a rozmanitost 

výrobků. 

Pro řízení tohoto rozmístění se dají použít metody síťové analýzy, jako jsou 

modifikace CPM, MPM, PERT, RAMPS, GERT a další. Pomáhají v stanovení časové 

souslednosti operací, optimálního využití  zdrojů a určit a využít časové rezervy. Oproti 

tradičním metodám řízení(časového plánování) projektů(harmonogramů) mají metody 

síťové analýzy zejména tyto přednosti: 

• dávají přehled o všech činnostech složitého procesu a umožňují ujasnit 

technologické a organizační vazby mezi jednotlivými činnostmi, 

• určují činnosti, které rozhodujícím způsobem ovlivňují dobu trvání 

projektu(tzv.kritická cesta) a časové rezervy u nekritických činností, 

• vytvářejí předpoklady pro hledání možnosti zkrácení doby trvání projektu   

a pro jeho analýzu z hlediska zvoleného postupu prací, zdrojů a nákladů, 

• umožňují využít při řízení projektů výpočetní techniku a provádět 

aktualizaci časových a zdrojových plánů projektu podle skutečného postupu 

realizace, 

• poskytují cenné informace, které umožňují kvalitnější řízení projektů, jejich 

kratší dobu trvání a vyšší efektivnost.[2] 

Podstatou metod je sestrojení síťového grafu u nichž platí řada pravidel a každá 

modifikace se v nich liší. 

 

3.1.1. CPM, critical path method, metoda kritické cesty 

Tato metoda vychází z předpokladu že u všech operací známe jejich délku 

trvání.Postup této metody se dá rozfázovat na několik dílčích kroků. 

1. rozčlenění celého procesu na jednotlivé operace s přesným určením 

časového průběhu, začátku a ukončení jednotlivých operací 

2. sestrojení síťového grafu, určení vazeb mezi operacemi, 

3. časová analýza, určení maximálních časových horizontů začátků a konců 

jednotlivých operací, stanovení kritické cesty a časových rezerv(kritická 

cesta nemá žádnou časovou rezervu), 

4. analýza zdrojů, z celkového hlediska a z pohledu jednotlivých časových 

úseků 

5. aktualizace v průběhu výrobního procesu 
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Příklad metody CPM uvádí  příloha č.3 

 

3.1.2. MPM, method potentional metra, metoda měření potencionálů 

U této metody se využívá dvou časových údajů mezi uzly, pozitivní a negativní 

vztah. Pozitivní znamená nejdříve možný, negativní nejdéle možný sled další operace. 

Nejdříve možný může být: 

• kratší než doba trvání výchozí operace, tzn. může začít dříve než výchozí 

operace ukončí svou činnost, 

• stejná, tzn.že v okamžiku ukončení výchozí operace může okamžitě začít 

operace následující, 

• delší znamená že mezi výchozí a následující operací může být časový 

prostoj, 

• roven nule, tzn. předchozí i následující operace mohou probíhat současně. 

Nejdéle možný vztah určuje maximální dobu, která může uplynout mezi dvěmi po 

sobě jdoucími operacemi. 

Oproti CPM tato metoda má zřejmé výhody ve využití pozitivních časových 

omezení, souslednost nebo překryv po sobě jdoucích operací. Postup sestavení síťového 

grafu je stejný jako u metody CPM, což také umožňuje používat tuto metodu všude tam 

kde se využívá CPM. Příklad metody MPM je znázorněn v příloze č.4. 

 

3.1.3. PERT, program evaluation and review technique 

Tato metoda se používá pokud nedokážeme přesně určit dobu operace. Lze jí použít 

např.v chemickém průmyslu a v oblasti výzkumu a vývoje. Rozčlenění na dílčí operace a 

sestrojení síťového grafu je stejné jako u metody CPM,  čas trvání operace stanovujeme 

s určitou mírou pravděpodobnosti. U každé operace uvažujeme s třemi časy trvání: 

• nejpravděpodobnější čas(m), operace proběhne za normálních podmínek     

a bývá to nejčastěji dosahovaný čas, 

• optimistický odhad(a), doba trvání kdy operace proběhne za příznivých 

podmínek a a předpokládá se, že operace nemůže skončit dříve, 

• pesimistický odhad(b), operace proběhne za nepříznivých podmínek            

a nepředpokládá se, že tato doba bude překročeno. 
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Po určení těchto časů se vypočítá očekávaný čas činnosti te, přičemž m je modus    

a odhady a i b jsou hranice variačního rozpětí. Graf závislosti doby trvání činnosti na 

četnosti je znázorněn v příloze č.5. 

Hodnota očekávané doby trvání se vypočítá podle vzorce: 

6

4 bma
te

++=      (vzorec 3.1) 

Hodnota jeho rozptylu, ukazuje kolísaní kolem očekávané doby trvání : 

2
2

6







 −= ab
tσ     (vzorec 3.2) 

Jako u metody CPM stanovíme kritickou cestu, ale navíc počítáme v každém uzlu 

operace cestou vpřed ještě rozptyl, jako součet rozptylů předchozích operací. V posledním 

uzlu operace dostaneme celkovou dobu trvání výrobního procesu a její rozptyl. 

Pokud nemáme k dispozici nejpravděpodobnější čas operace, např. u nových 

projektů určíme očekávanou dobu trvání operace te, rozptyl  doby trvání operace 2
tσ jen 

z pesimistického a optimistického odhadu podle vzorců: 

5

23 ba
te

+=
    (vzorec 3.3) 

2
2

5







 −= ab
tσ     (vzorec 3.4) 

 

V příloze č.6 je ukázka vzorového příkladu řešení metodou PERT jak uvádí na 

stránkách VŠB TU fakulta strojní. 

 

3.2. Procesní rozmístění 

U tohoto typu rozmístění jsou podobné stroje a zařízení umístěny pohromadě do 

jedněch pracovišť. Rozpracovaný výrobek takto putuje dle potřeb a na některém pracovišti 

se může vyskytnout i vícekrát.S touto formou se můžeme setkat u malosériové a kusové 

výroby. Výhodou tohoto typu je nízká ovlivnitelnost poruchami což zvyšuje pružnost, 

výrobková flexibilita, možný široký sortiment výrobků, zavádění nového sortimentu je 

jednoduché, rychlé a bez vysokých nákladů. Nevýhodou je logistická náročnost na 

manipulaci s polotovary, požadavek na vyšší kvalifikaci zaměstnanců, delší výrobní čas, 

vysoká rozpracovaná výroba a obtížnější manažerské řízení hlavně v koordinaci 

jednotlivých pracovišť. 
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Vzhledem k materiálovému toku mezi pracovišti je postup rozmístění strojů složitý. 

Kombinací pracovišť můžeme dostat množství i v řádech tisíců možností, proto se při 

řešení rozmístění používá jak výpočtů, tak zkušeností i intuice. 

 

3.2.1. Metoda CRAFT, computerized relative allocations of facilities technique 

Cílem této metody je rozmístění pracovišť taky, aby se minimalizovali náklady 

vzniklé manipulací s materiálem a polotovary. 

Pro výpočet a následnou optimalizaci rozmístění potřebujeme znát vzdálenost mezi 

jednotlivými pracovišti, objem výroby jednotlivých výrobků za časové období(1 rok), 

náklady na manipulaci mezi pracovišti a počet cest mezi pracovišti za dané období. 

Náklady na manipulaci mezi jednotlivými pracovišti při výrobě všech výrobků 

spočítáme ze vztahu: 

∑∑
= =

×=
n

i

m

j
ijij IcN

1 1

    (vzorec 3.5) 

Kombinací lokace pracovišť a následným spočítáním nákladů lze nalézt řešení, 

které již nelze zlepšit. 

Myslím, že za pomoci počítačových programů lze toto řešení nalézt velice rychle. 

Ovšem minimální náklady na manipulaci není vždy nejoptimálnější řešení, protože 

je to pouze kvantitativní úhel pohledu, některá pracoviště vedle sebe být musí, proto při 

sestavování řešení podle metody CRAFT musíme přihlédnou i k tomuto kvalitativnímu 

hledisku. 

Příklad metody CRAFT uvádí příloha č.7. 

 

3.2.2. Šachovnicová tabulka 

Tato metoda zachycuje materiálové toky v daném časovém horizontu mezi 

jednotlivými úseky výroby a mezi podnikem a jeho vnějším okolím(dodavateli, zákazníky 

apod.). Sestavená tabulka ukáže mezi kterými pracovišti probíhá největší objem 

materiálového toku a tyto pracoviště pokud je to možné měli být co nejblíže u sebe. 

Šachovnicová tabulka je východiskem pro sestavení trojúhelníkové metody. 

 

3.2.3. Trojúhelníková metoda 

Vychází z analýzy materiálových toků mezi pracovišti, která nemusí mít stálou 

pozici. Vhodnou výchozí analýzou jak bylo napsáno je ¨šachovnicová tabulka. Rozmístění 

je prováděno dle zásady , aby pracoviště s  největšími materiálovými toky byli pokud 
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možno co nejblíže u sebe. Velikost materiálového toku by se měla posuzovat nejen 

s četnosti toků ale i z objemů. Z analýzy se stanoví priorita vazeb mezi jednotlivými 

pracovišti, vyberou se dvě, která mají mezi sebou největší objem toku a umístí vedle sebe. 

Další s největším objemem z jedním vybraných se umístí do trojúhelníku proti oběma 

pracovištím. Vzor trojúhelníkové metody společně s šachovnicovou tabulkou je znázorněn 

v příloze č.8. 

 

3.2.4.Sankeyův diagram 

Tento diagram sice neřeší optimální rozmístění pracovišť nebo strojů, ale pomáhá 

v zpřehlednění materiálových toků mezi nimi. Vychází z anýzy materiálových toků 

např.šachovnicová tabulka, které se zakreslí do půdorysného nákresu budovy, přičemž síla 

grafického znázornění toku udává jeho velikost. Směr je vždy znázorněn šipkou a lze 

použít i barevné rozlišení pro jednotlivé materiály, výrobky, polotovary apod. 

Sankeyův diagram graficky znázorňuje průběh materiálových toků v závodě. 

Podkladem pro sestavení tohoto diagramu je půdorysná situace objektů nebo pracovišť 

dané organizační jednotky.Při vertikálním členění se každá vertikální úroveň rozkládá do 

samostatné půdorysné situace. V jednom diagramu lze vyjádřit průběh jednoho materiálu 

nebo celé skupiny materiálů. Šířka čar nebo dvou rovnoběžek vyjadřuje objem (mohutnost) 

manipulovaného materiálu za jednotku času, délka čáry znázorňuje vzdálenost přepravy    

a šipka směr materiálového toku.[1] 

 

3.2.5. Metoda souřadnic 

Při této metodě se jednotlivá pracoviště umístí do souřadnicové sítě a centrální 

objekty, jako jsou sklady, zásobování apod. se rozmístí po vypočtení jejich souřadnic 

pomocí váženého průměru. 
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kde: 

iq …je objem materiálového toku 

x, y…souřadnice 

qi…objem přepravy za jednotku času 

Příklad znázornění pomocí metody souřadnic je znázorněn v příloze č.9. 
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3.2.6. Johnsonova metoda 

Tato metoda patří mezi metody nazvané tzv.sekvenční problém, které řeší efektivní 

zorganizování časového postupu výroby na dvou strojích s libovolným počtem  výrobků 

při dodržení technologického postupu. 

Postup řešení pomocí Johnsonova metody: 

1. výrobek s nejkratším časem výroby na prvním stroji bude vyráběn jako 

první, pokud tento čas připadá na druhý stroj bude tento výrobek vyráběn 

jako poslední, při variantě že tento čas má více výrobků je z výrobního 

hlediska jedno, který výrobek bude zpracováván jako první, 

2.  ze zbylých časů se vybere další nejkratší, náleží-li prvnímu stroji bude 

zpracován jako druhý, patří-li druhému bude vyráběn jako předposlední, 

3. pokračuje se analogicky podle bodu č.1 a č.2 dokud nebudou zařazeny 

všechny výrobky. 

Tento postup optimalizace lze použít i pro tři stroje pokud je dodržena alespoň 

podmínka: 

• nejkratší čas na prvním stroji je alespoň tak dlouhý jako nejdelší čas na 

druhém stroj, 

nebo: 

• nejkratší čas na třetím stroji je alespoň tak dlouhý jako nejdelší čas na 

druhém stroj, 

následující spočívá ve vytvoření dvou fiktivních strojů, první bude mít časy výroby 

ze součtů prvního a  druhého stroje, druhý fiktivní stroj ze druhého a třetího. 

 

3.3. Buňkové rozmístění 

Při tomto rozmístění proces úplná nebo téměř úplná transformace vstupů probíhá 

v samostatných buňkách. V podstatě je to typ výroby mezi procesním a výrobkovým 

rozmístěním a je typický pro pružné výrobní systémy.Buňky se spíše procesním 

zaměřením může vyrábět jen rozpracovaný výrobek, který je dokončen např. v další 

buňce.Najít vhodnou metodu na rozmístění buněk je velice komplikované a je třeba vzít 

v úvahu jak procesní tak výrobkové hledisko. Při přechodu na tento typ výroby je důležité 

rozhodnout kolik buněk ve výrobě se vytvoří, jaké bude jejich transformační zaměření       

a jaký objem výroby pojmou. Myslím, že pokud máme tento problém vyřešen, můžeme 

použít některou z metod pro procesní nebo výrobkové rozmístění např.je-li pro výrobu 

rozhodující faktor materiálový tok, buňky jsou spíše procesní lze použít např.metodu 
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souřadnic a  naopak pokud se jedná o pružné výrobní systémy se spíše výrobkovým 

zaměřením, tedy buňka je samostatná, hledal bych optimalizaci spíše v řízení vstupu 

materiálu do buňky a pokud je samostatných buněk více v rozdělení a stanovení pořadí 

výrobků na buňky, než v rozmístění zařízení. Řešení lze nalézt pomocí aplikací např.teorie 

front. 

Typické je využití v pružných výrobních systémech 

 

3.3.1. Teorie front 

Tato metoda nazývaná také teorií hromadné obsluhy se zabývá hromaděním 

vznikajících požadavků na výrobu a dobu výroby. Tato metoda se snaží analyzovat 

procesy, stanovit ukazatele o průměrném průběhu procesu tzv.číselné charakteristiky,        

a nalézt takové optimální řešení, při němž by celkové výrobní náklady byli minimální. 

 Počet výrobních buněk je omezený a nelze vždy ihned  uspokojit požadavky na 

výrobu – vznikají fronty. Samotná organizace front se řídí tzv.frontovou disciplínou, 

skupinou pravidel pro plnění požadavků na výrobu. Nejběžnější pravidla jsou: 

• požadavky jsou vyráběny v pořadí v kterém přicházely, 

• podle nejkratšího času na výrobu, 

• podle zisků, 

• podle nutnosti, 

• podle zákazníků. 

Matematickým nástrojem teorie front je teorie pravděpodobnosti s jejíž pomocí lze 

stanovit číselné charakteristiky, které se používají buď pro kontrolu, zda navržený systém 

plní požadavky, nebo pro uspořádání nově vytvářeného systému. K základním číselným 

charakteristikám patří: 

• průměrný počet požadavků ve frontě, 

• průměrný počet požadavků v procesu, 

• průměrné časové vytížení, 

• průměrný časový podíl prostoje, 

• průměrná doba čekání požadavku na začátek procesu, 

• průměrná doba požadavku v procesu, 

• pravděpodobnost, že v procesu je určitý počet požadavků, 

• pravděpodobnost odmítnutí požadavku. 
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Matematické řešení problému front, použití vzorců vychází z charakteristik             

z velikosti zdrojů požadavků a počtů buněk. Zdroj požadavků může být omezený, tedy tak 

malý, že počet požadavků může podstatně ovlivnit pravděpodobnost příchodu nového 

požadavku do procesu nebo neomezený, který je tak velký, že příchod nového požadavku 

významně neovlivní pravděpodobnost. U konečného počtů paralelně zapojených buněk se 

předpokládá, že každá dokáže může plnit každý požadavek a doba výroby je stejná. 

 

3.4. Výrobkové rozmístění 

U výrobkového nebo-li linkového rozmístění je tok materiálu je jasný a snadno 

kontrolovatelný, proto se může zdát, že existuje jen málo možností u tohoto rozmístění, 

protože pracoviště jsou předem dána a pracovní úkony je třeba k němu přiřadit. 

U montážních linek je nejdůležitější a nejsložitější zorganizovat jednotlivé operace 

tak, abychom dosáhli co nejvyšší synchronizace, tedy co nejvyšší efektivnosti linky. Takt 

pracoviště a takt linky musí být v souladu, tzn. takt pracoviště musí být menší nebo roven 

taktu linky. Rozdíl mezi těmi takty má za následek tvoření přestávek a prostojů, čímž klesá 

produktivita linky, proto je snaha sladit jednotlivé operace, aby tento rozdíl byl co 

nejmenší. 

Na výrobě u tohoto rozmístění se podílí m úkonů s dobou trvání jednotlivého úkonu 

ti. Vzájemná souslednost a vazba mezi jednotlivými úkony je dána, lze si jí znázornit 

v síťovém grafu a úkolem je přiřadit úkony na pracoviště, aby se dosáhlo co nejvyššího 

souladu mezi takty jednotlivých pracovišť a celkové synchronizace.linky. Základní 

rozhodnutí která je třeba řešit jsou: 

• nalézt optimální počet pracovišť n - pro všechny časy a sledy úkonů, pro 

daný takt linky, aby celkový nevyužitý čas tz byl co nejmenší, 

• určit takt linky t – pro sled a trvání úkonů a stanovený počet pracovišť,        

a dosáhnout minimálního času tz, 

• nalézt takt linky a počet pracovišť – pro sled a časy úkonů a minimalizovat 

nevyužitý čas tz  

Nejčastěji se řeší nalezení optimálního počtu pracovišť, protože ve většině případů 

je takt linky znám, neboť je dán požadavkem na objem výroby. 

Pro řešení synchronizace jednotlivých pracovišť se používá těchto základních 

vztahů: 
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• ztrátový čas d na jednotlivých pracovištích, nebo-li stupeň nevyrovnanosti 

mezi jednotlivými pracovišti 
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• využití celkového času linky 
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kde: 

nt ∗ …doba výrobního cyklu 

∑
=

m

i
it

1

…celkový pracovní čas 

K řešení synchronizace je dostupná řada metod, v podstatě je dělíme na dva 

základní typy, metody heuristické, které se optimu přibližují a metody přesné, které 

zaručují optimální řešení. 

K nejznámějším  používaným heuristickým metodám patří ALS (Assembly-Line 

Scheduling), dále pak se využívá metoda Moodie Younga, Tongeova metoda, Arcusova 

metoda, metoda Killibridge a Westerna a Hoffmanova metoda. 

Metoda nejkratší cesty a metoda větvení a omezování patří k metodám přesným. 
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3.4.1. Metoda ALS, Assembly-Line Scheduling 

Tato metoda pomáhá nalézt optimální počet pracovišť na lince a optimální takt 

výrobní linky a zároveň zaručuje minimální nevyužitý čas. Řešení metodou ALS probíhá 

v následujících krocích: 

1. rozčlenění celkového objemu prací na jednotlivé úkony, se stanovením doby 

trvání jednotlivých úkonů, 

2. zakreslení časových a věcných vazeb do síťového grafu 

3. určení váhy polohy každého úkonu a seřazení podle velikosti v sestupném 

pořádku; váha polohy je součet doby trvání daného úkonu a doba trvání úkonů 

následujících, na něm závislých, 

4. stanovení maximálního možného počtu pracovišť a minimálního taktu výrobní 

linky, 

5. přiřazení jednotlivých úkonů na pracoviště, které se řídí následujícími pravidly 

zobrazených v diagramu v příloze č.10. 

 

3.4.2. Metoda Moodie - Young 

Vychází z předpokladu, že takt linky se v určitém časovém horizontu může měnit. 

Řešení je prováděno ve dvou krocích, v prvním se minimalizuje počet pracovišť vhodným 

přiřazováním úkonů, v druhém se odstraňují nerovnoměrná využití pracovišť. 

 

3.4.3. Hoffmanova metoda 

Využívá místo síťového grafu matice priorit. Při sestavování bilance se přiřazuje na 

první pracoviště taková posloupnost úkonů, která má na tomto pracovišti nejmenší ztrátový 

čas vzhledem k danému taktu. Podobně se postupuje na druhém a dalších pracovištích. Je 

možné provádět také zpětné bilancování.[1] 

 

3.4.4. Metoda nejkratší cesty v síti 

Využívá sestavení sítě pro daný počet pracovišť a daný takt linky, přičemž se 

využívají uzly, které jsou rovny taktu linky nebo jeho celočíselnému násobku nebo s nižší 

než je takt linky, nejvýše však o celkový ztrátový čas na lince. Pokud není nalezena 

varianta pro daný počet pracovišť a daný takt, zvýší se takt linky o jednotku a celá 

kalkulace probíhá znova dokud se nenajde vyhovující varianta. Čas uzlu je součet všech 

časů úkonů v něm zařazených. 
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4. PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Jedním z důležitých zdrojů výrobního procesu je lidská práce, její intenzita se 

velkou měrou odráží v celkové produktivitě výroby. Hlavním cílem organizace výroby je 

její zefektivnění, proto nestačí jen výrobní zařízení, stroje, seřadit podle vybrané metody, 

ale i minimalizovat vlivy, které mají vliv na kvalitu a kvantitu lidské práce. Nejvýraznější 

vliv pracovního prostředí a podmínek na pracovišti se, podle mého názoru, jeví                  

u výrobkového rozmístění, tedy u montážních linek. 

Prostorové uspořádání pracoviště musí zajistit 

• vhodnou pracovní polohu, 

• optimální zorné podmínky pro práci, 

• vhodnou výšku pracovní plochy, 

• optimální manipulační a pedipulační prostory, 

• použití racionální pracovní metody z hlediska průběhu pracovních operací, 

úkonů a pohybů, 

• pohodlný přístup na pracoviště, 

• bezpečnost při práci.[3] 

a samozřejmě hygienické podmínky práce, mezi něž patří především: 

• osvětlení, 

• hluk, 

• pracovní ovzduší, 

• barevná úprava pracoviště. 

Optimalizací lidské činnosti, vyřešit pracovní místo, aby nedocházelo k nadměrné 

zátěži se zabývá vědní obor ergonomie. Využívá poznatky věd humanitních (zejména 

psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky ) a věd 

technických (např. vědy o řízení, kybernetika, normování...). 
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5. ZHODNOCENÍ 

Pro všechny typy výrob jsem uvedl několik metod, které se běžně v praxi používají, 

je jich samozřejmě mnohem více a dají se často většinou snadno nalézt v literatuře nebo na 

internetu, kde lze nalézt i výsledky firem, které je aplikovali. Bakalářská práce je tedy 

koncipována jako ukázka, že lze nalézt řešení v každé oblasti a typu výroby jak ji 

zefektivnit a zvýšit pružnost. Většina z metod není dogma, lze si ji upravit pro potřeby 

vlastní firmy, některé lze kombinovat tzn. nabízí se velká škála možností. Pokud má 

vedoucí pracovník znalosti o těchto metodách k tomu praktické znalosti  z výroby jistě 

najde způsob jak zlepšit řízení a organizaci výroby a tím pádem i pružnost                          

a konkurenceschopnost firmy. Popřípadě nabízí se i možnost externích firem, které mohou 

pomoci s analýzou a řešením, které již fungují na našem trhu. 

Výběr, kalkulace, průběh a ostatní procesy inovace by se mělo řešit v týmu, kde by 

měli být zástupci všech zainteresovaných stran firmy, především výroby a dále finančního 

úseku, logistiky, údržby, personalistiky a ostatních zainteresovaných oddělení firmy. I na 

vhodný výběr metody popřípadě kombinace metod dnes existuje řada vhodných analýz       

a postupů.  

V dnešní době ještě není plně automatizované výroba, u některých to ani prakticky 

nelze, proto by se při výběru metody a hlavně její aplikaci nesmí zapomínat na lidskou 

práci, která má nezanedbatelný vliv na efektivnost výroby, proto jsem v závěru práce 

krátce zmínil kapitolu o pracovištích a pracovních podmínkách. 

Při výběru vhodné metody by se také nemělo zapomínat na další aspekty dopadu 

aplikace, životní prostředí, společenská odpovědnost apod., které by mohly mít negativní 

vliv na jméno a povědomí firmy na trhu. 

Bakalářská práce může tedy pomoci zejména vedoucím pracovníkům na různých 

úrovních v hierarchii firmy při řízení a rozhodování o změně organizace výroby. Metody 

uváděné v této práci nemusí být optimální, pro daný typ výrobního procesu, protože jsem 

se snažil uvést nejvíce v praxi užívané, ale při pochopení typologie a zmiňovaných metod, 

lze snadno nalézt v literatuře vhodnější alternativu. 

V druhé řadě je bakalářská práce určena studentům středních a vysokých škol 

k pochopení zákonitostí výrobního procesu, pochopení základních metod optimalizace 

výrobního procesu i pomocí praktických ukázek, které lze najít v přílohách této bakalářské 

práce. 
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6. ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se ve druhé kapitole pokusil popsat základní 

charakteristiky výrobního procesu, manažerské technologické a ekonomické hledisko na 

výrobní proces, jeho typologii a jeho zákonitosti, prvky a kvalitativní ukazatele, aby bylo 

zřejmé, že v dnešní době se už řízení a organizace výroby nelze řídit jen citem                    

a praktickými znalostmi. Mnoho vedoucích pracovníků ve středních a malých firmách jsou 

sice odborníky ve svém oboru, ale bohužel jsem se mnohokrát setkal ve své praxi, že 

rozhodování a závěry o změnách a inovacích prováděli na základě jen svých  úsudků bez  

řádných kvantitativních analýz.  Z mého subjektivního  a praktického pohledu si myslím, 

že by bylo vhodné vše si podrobněji zpracovat a byli by překvapeni jak se jim daná 

investice brzy vrátí. V dnešní době globalizace je situace na trhu velmi složitá, 

konkurenceschopnost již závisí na detailech, nestačí jen například shánět levné vstupní 

suroviny, protože všichni mají téměř stejné podmínky. Snahou by mělo být nabídnout 

zákazníkovi co nejlepší nabídku nejen v kvalitě, ale i v rychlosti splnění zakázky, 

sortimentu zboží a to se zastaralou nepružnou výrobou nelze. 

Historickým příkladem může být Henry Ford zakladatel moderního 

automobilového průmyslu, který ve 20.letech minulého století málem zkrachoval, protože 

nesledoval technologický vývoj a zarputile se držel svého výrobního programu. Podobně 

jako technologie se vyvíjí i další vědní disciplíny a nauky, které výrobní proces pomáhají 

zdokonalovat a zefektivňovat, např. všechny oblasti managementu, které zase vychází 

z nových poznatků technických a humanitních věd. 

Ve třetí kapitole bakalářské práce jsem se zabýval podrobnějším popisem typu 

rozmístění a konkrétními metodami pro jednotlivé typy rozmístění, pevné, procesní, 

buňkové a výrobkové a pro snazší pochopení některých metod jsem připojil názorné 

ukázky v přílohách této bakalářské práce. 

Pracoviště a pracovní podmínky, čtvrtou kapitolu této práce, jsem okrajově zmínil, 

protože si myslím že při organizování pracovišť se nesmí na tyto hlediska zapomínat, ať už 

z důvodu efektivnosti lidské práce nebo ze strany její bezpečnosti a ochrany zdraví. 

V závěrečném zhodnocení uvádím pro koho je má bakalářské práce určena a její 

možné uplatnění v praxi, má doporučení pro řešení inovace organizace pracovišť a na další 

aspekty na které by se nemělo zapomínat, při výběru řešení. 
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Příloha č.1 Vliv fixních nákladů na rozsah hospodárného využití kapacity jak uvádí 
PTÁČEK, S.  [4] 

 

 
 
 
 

tržby 

f.n. 

v.n. 

celkové náklady 

využití kapacity zisk ztráta 

tržby 

v.n. 

f.n. 

celkové náklady 

využití kapacity zisk ztráta 

náklady, tržby 

náklady, tržby 
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Příloha č.2 Schématický postup při řešení rozmístění pracovišť [3] 

 
 
 
 
 

objem a 
různorodost 

strategické 
výrobní cíle  

1.rozhodnutí:  
vybrat proces 

2.rozhodnutí: 
základní druhy 
rozmístění 

3.rozhodnutí: 
podrobný plán 
rozmístění 

materiálový tok 

Pevné rozmístění 
Procesní rozmístění 
Buňkové rozmístění 
Výrobkové rozmístění 

Projektování 
Zakázková výroba 
Sériová výroba 
Hromadná výroba 
Kontinuální výroba 

Fyzické umístění všech zdrojů 
nutných pro transformaci 



 33

Příloha č.3 Metoda CPM, tabulka a síťový graf jak uvádí MAKOVEC, J [2] 
 
tabulka 

Činnost Doba trvání v hodinách Počet pracovníků 
Příprava opravy 8 2 

Demontáž zařízení 6 2 
Oprava části 1. 6 1 
Oprava části 2. 8 1 
Oprava části č.3 6 1 
Montáž zařízení 6 2 
Zkoušky zařízení 6 2 

  
 
vysvětlivky k síťovému grafu 
 

 
 
Kde: 
X číslo uzlu(operace) 
t1 nejdříve možný začátek operace 
t2 nejpozději přípustný konec činnosti v uzlu (celkový čas od začátku 
výrobního procesu do ukončení v uzlu) 
t3 nejpozději přípustný začátek činnosti v uzlu 
t4 doba trvání jednotlivého uzlu(operace) 
t5 nejdříve možný konec činnosti uzlu(operace) 
n počet pracovníku nutných na operaci 
 
=>  kritická cesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

t1 t2 

t3 

t4/n 

t5 
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síťový graf 
 
 

 

0 

1 
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4 
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7 
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34 
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34 
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28 
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22 22
, 

0/2 

6/2 

8/1 

6/2 

6/2 

6/1 6/1 

potřeba pracovníků 

2 

1 

3 

2 
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Příloha č.4 metoda MPM 
 

 
kde: 
A činnost operace A 
tA doba trvání operace A 
t1 nejdříve možný sled 
t2 nejpozději možný sled 

A 

C 

G 

D 

F 

C 

E 

tA 

tB 

tC 

tF 

tD tC 

tA 

t1 t2 t1 t2 t1 t2 

t1 t2 t1 t1 

t1 t2 

t1 

t2 

t1 

t2 
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Příloha č.5 Metoda PERT, pravděpodobnost trvání činnosti 

 
 

kde: 

a,b…hranice variačního rozpětí 

m…modus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a m b 

doba trvání operace 

četnost 
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Příloha č.6 Příklad metody PERT  

z http://www.fs.vsb.cz/books/SystAnal/Texty/Priklady%2026.htm 

Máme za úkol pomocí metody PERT určit očekávaný termín realizace úkolu, jeho 

směrodatnou odchylku a očekávané celkové časové rezervy. 

činnost i j a m b te 
2
tσ  omezení R 

A 1 2 2 3 4 3 0,11 A<B,C 0 

B 2 3 5 11 11 10 1 B<E,F 0 

C 2 4 2 2 2 2 0 C<F 8 

D 3 4 0 0 0 0 0  0 

E 3 5 3 5 13 6 2,78 E<G 2 

F 4 5 2 9 10 8 1,78 F<G 0 

G 5 6 1 5 15 6 5,44  0 

Doby te (hodnota očekávané doby trvání) byly dopočteny podle vztahu: 

6

4
0

bma
te

++=  

kde: 

a,b…hranice variačního rozpětí 

m…modus 

Rozptyly (kolísaní kolem očekávané doby trvání) 2tσ podle vzorce: 

2
2

6







 −= ab
tσ  

V uzlech jsou hodnoty rozmístěny takto: 

 

Výsledný síťový graf: 

Z grafů 

odečteme hodnoty pro realizaci celého úkolu: 
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Příloha č.7 Příklad metody CRAFT 

z http://fpm.euba.sk/KMVaL/logistika/log_pr_craft.doc 

V dílně se šesti pracovišti se vyrábějí čtyři druhy výrobků. K dispozici jsou tyto 

údaje: 

výrobek objem výroby [ks/rok] technologický postup( sled pracoviš ť) 
1 3500 A-C-F 
2 1500 A-B-D-E-F 
3 2500 A-C-F-E 
4 2000 B-C-E 

 

• hmotnost každého ze čtyř produktů je 1 kg/ks, 

• všechny výrobky jsou převáženy z pracoviště na pracoviště stejným 

způsobem, 

• náklady na přemístění jednoho pracoviště jsou 10000Kč, 

• náklady na přepravu 1ks jsou 1Kč, 

• technologický postup jednotlivých výrobků nelze měnit, 

• o uvedeném výrobním programu se uvažuje na 5 let, 

• z technických důvodů nelze měnit polohu pracovišť, lze provádět jen 

vzájemnou výměnu pracovišť. 

Plán rozmístění pracovišť s danou vzdáleností(v metrech) mezi jednotlivými 

pracovišti je tento: 

D DD F

DD

A

B DD

E

DDC

6

6

6

8

8

8

10

10
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Úloha: Určit takové rozmístění pracovišť, které by umožnilo snížit náklady na 

manipulaci s materiálem na minimum tak, aby realizace nalezeného řešení byla 

ekonomicky výhodná. 

Řešení :  

1. Určí se materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti: 

D DD F

DD

A

B DD

E

DDC

6 x 1 500 6 x 2 000

8 x 1 500

10 x (3 500 + 2 500)

8 x 2 000

8 x (1 500 + 2 500)

6 x 1 500

10 x (3 500 + 2 500)

 

2. Vypočítají se náklady na manipulaci s materiálem na 1 rok pro původní 

rozmístění pracovišť: 

přesun délka[m] materiálový tok[ks] náklady[K č] 
A-B 6 1500 9000 
A-C 10 6000 60000 
B-C 8 2000 16000 
B-D 6 1500 9000 
D-E 8 1500 12000 
C-E 6 2000 12000 
E-F 8 4000 32000 
C-F 10 6000 60000 

Celkové náklady za rok 210000 
 

• na nejdelších trasách (A-C, A-F) probíhá manipulace s největšími 

objemy materiálů, 

• jediným řešením je najít umístění uzlů C a F v souladu 

s technologickými postupy. 

3. Provede se výměna pracoviště C s pracovištěm B a pracoviště F 

s pracovištěm D a zjistí se náklady manipulace po této změně: 
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F DD D

DD

A

C DD

E

DDB

6 x 6 000 10 x 2 000

8 x 4 000

10 x 1 500

8 x 2 000

8 x 1 500

6 x 6 000

10 x 1 500

 

4. Vypočítají  se náklady na manipulaci s materiálem na 1rok pro změněné 

rozmístění pracovišť: 

přesun délka[m] materiálový tok[ks] náklady[K č] 
A-B 10 1500 15000 
A-C 6 6000 36000 
B-C 8 2000 16000 
B-D 10 1500 15000 
D-E 8 1500 12000 
C-E 10 2000 20000 
E-F 8 4000 32000 
C-F 6 6000 36000 

Celkové náklady za rok 182000 
 

Uvedenými změnami se dosáhne ročních úspor nákladů na manipulaci s materiálem 

ve výši 28 000, - Kč = 210 000 - 182 000.  

Úspory nákladů na manipulaci s materiálem za 5 let = 28 000 x 5 = 140 000Kč.  

Úspora nákladů na manipulaci s materiálem za 5 let očištěná o náklady na 

přemístění pracovišť (4 x 10 000 = 40 000) = 140 000 - 40 000=100 000Kč.  

Doba úhrady nákladů na přemístění pracovišť je 40 000: 28 000 = 1,43 roku, tedy 

přibližně 18 měsíců.  
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Příloha č.8 Příklad šachovnicové tabulky a trojúhelníkové metody  

Hmotné vztahy [kg] mezi pracovišti v šachovnicové tabulce: 

pracoviště A B C D E F 
A   3000 2500 100 350 
B   1000    
C  500  1000 1000 1500 
D   100  500 500 
E      100 
F  200   150  

Pořadí hmotných vazeb: 
pracoviště A B C D E F 

A   1 2 9 6 
B   4    
C  5  4 4 3 
D   9  5 5 
E      100 
F  7   8  

Tabulka významnosti: 
pořadí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
vazba AC AD CF BC CB AF FB FE AE 

    CD DE    DC 
    CE DF    EF 

Rozmístění pracovišť do trojúhelníkové sítě: 
 

 

A B 
C 

D 

E F 
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Příloha č.9 Příklad metody souřadnic 

Úloha:nalézt optimální řešení umístění skladu hotových výrobků, skladu odpadů a 

ústředního skladu, přičemž: 

• souřadnice provozů v síti jsou: 

sou řadnice x y 
provoz 1 3,5 3 

provoz 2 10 7 
provoz 3 9 3 

provoz 4 12,5 3 
 

• materiálové toky jsou: 

materiálový tok úst řední sklad sklad výrobk ů sklad odpad ů 

provoz 1 3000 0 300 

provoz 2 3500 0 250 

provoz 3 1500 2200 300 

provoz 4 2000 6550 400 

celkem 10000 8750 1250 
 

Řešení: 

ústřední sklad 

4,8
10000

20005,121500935001030005,3 =×+×+×+×==
∑
∑

i

ii

q

qx
x  

4,4
10000

20003150033500730003 =×+×+×+×==
∑
∑

i

ii

q

qy
y  

sklad odpadu 

9
1250

4005,123009250103005,3 =×+×+×+×==
∑
∑

i

ii

q

qx
x  

8,3
1250

4003300325073003 =×+×+×+×==
∑
∑

i

ii

q

qy
y  

sklad hotových výrobků 

62,11
8750

65505,1222009 =×+×==
∑
∑

i

ii

q

qx
x  
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3
8750

6550322003 =×+×==
∑
∑

i

ii

q

qx
x  

Výsledek: 

sou řadnice x y 
úst řední sklad 8,4 4,4 
sklad výrobk ů 11,62 3 
sklad odpad ů 9 3,8 

 

kde: 

iq …je objem materiálového toku 

x, y…souřadnice 

qi…objem přepravy za jednotku času 
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Příloha č.10 Pravidla pro přiřazení úkonů dle metody ALS 

ANO kontrola času úkonu s 
nepřiřazeným časem na 
pracoviště- je-li menší 

vypočte se nový 
nepřiřazený čas

nepřiřazený úkon 
vyhovuje podle 3a i 3b

pokus přiřadit ho na první 
pracoviště

3

4
pokračuje se ve výběru, 
kontrole a přiřazování 

úkonů

3
vybere se úkon s další 
nejvyšší vahou polohy 

NE

4a
nepřiřazený čas je menší 
nebo roven nevyužitému 

taktu linky
4b

3a
kontrola přiřazených 
úkonů - byl přiřazen 
předcházející úkon?

3b

vybere se úkon s nejvyšší 
vahou polohy a přiřadí na 

první pracoviště
1

2

vypočte se nepřiřazený čas 
odečtením kumulativního 
času všech úkonů na 

pracovišti od taktu linky

5a

není získána kombinace, 
kde zbývající nepřiřazený 
čas je menší nebo roven 
nevyužitému času linky

5b

7
přiřaďí se úkon na druhé 

pracoviště
5

všechny kombinace mají 
nepřiřazené časy vyšší než 
je celkový nevyužitý čas 

linky

6
zvýší se takt linky o 

jednotku

zruší se každý přiřazený 
úkon a začne se přiřazovat 

úkon s nejvyšší vahou 
polohy podle 3 a 4
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