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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci podnikových procesŧ od nákupu po 

distribuci konečného produktu zákazníkovi, která je provedená v podmínkách společnosti 

STOW ČR, s.r.o. Teoretická část práce se zabývá popisem teoretických poznatkŧ v oblasti 

logistiky, výrobního systému, štíhlého podniku a metody toku hodnot, které následně slouţí 

jako východisko pro vypracování praktické části práce. V analytické části práce je pomocí 

aplikace metody mapování hodnotového toku provedena analýza současného stavu. Následně 

je provedeno zhodnocení celého výrobního procesu díky exaktní a expertní analýze prostředí 

s výsledným návrhem nápravných opatření na zvýšení efektivity procesu. 

 

Klíčové slova: optimalizace, efektivita, mapovaní hodnotového toku, výrobní proces, 

informační tok, štíhlá výroba, plýtvání. 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on optimizing business processes from purchasing to distribution 

of the final product to the customer which was made in the conditions of company named 

STOW ČR, s.r.o. The theoretic part describes pieces of knowledge in logistics, production 

system, Lean Company and Value Stream Mapping. These informations are the source for the 

analytic part of thesis. This one contains analysis of the company’s current situation with 

using Value Stream Mapping method. Finally all the production process was evaluated by 

exact and expert analysis of surroundings and the result is proposal for corrective measures to 

increase the efficiency of the process.  

 

Key words: optimization, efficiency, Value Stream Mapping, production process, flow of 

information, lean production, waste. 
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1 Úvod 

V dnešní rychle se vyvíjející společnosti musí být kaţdý výrobní podnik připraven 

pohotově a flexibilně reagovat na měnící se poţadavky zákazníkŧ a ruku v ruce s ní jdoucí 

nabídkou konkurenčních firem.  Chce-li společnost v tomto stále obtíţnějším souboji uspět, je 

bezpodmínečně nutné, aby základním kamenem při dosahování úspěchŧ tvořilo procesní 

chápání, řízení, organizování a optimalizace všech podnikových procesŧ. Není to úkol 

jednoduchý, neboť kaţdý výrobní podnik je individuální svou technickou úrovní, 

organizačními vazbami a konečnou mnoţinou výrobkŧ, jeţ je schopen vyrobit v omezených 

prostorách podniku. Jednou z moţností jak optimalizovat tok materiálu a informací napříč 

celým řetězcem aktivit v podniku, je aplikace metody hodnotového toku, která slouţí 

k odhalení příleţitostí ke zkrácení doby zpracování výrobku a následnému budovaní přidané 

hodnoty pro zákazníka. Neboť dŧleţitý podíl na efektivní výrobě mají zaměstnanci, je 

zapotřebí, aby byli jasně informováni o výrobním příkazu, a tak mohli odvádět práci rychleji, 

účinněji a bez zbytečných ztrát. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

diplomové práce se budu zabývat spekulativními poznatky v oblasti podnikové logistiky, 

výroby, štíhlého podniku, současných tendencí a názory autorŧ na problematiku, která bude 

podkladem pro řešení problémŧ v praktické části práce. 

Praktickou část této diplomové práce jsem vypracovala na základě spolupráce se 

společností STOW ČR, s.r.o., kde mým cílem je optimalizovat podnikové procesy díky 

aplikaci metody toku hodnot. Dále pak vyhodnotit získané výsledky na základě expertního  

a exaktního sběru informací a navrhnout nápravná opatření, která povedou k zefektivnění 

celého výrobního procesu. 

Podstatné je dodat, ţe celý proces optimalizace od nákupu po distribuci k zákazníkovi je 

činností, která probíhá neustále a v podstatě nikdy nekončí a aplikace jedné metody sice zvýší 

efektivitu v jedné části systému, ale pro druhou mŧţe mít negativní dopad. Proto je zapotřebí 

optimalizovat systém jako celek. 
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Teoretická část 

2 Všeobecná charakteristika vnitropodnikové logistiky 

Vnitropodniková logistika je komplexní technickoekonomická disciplína, jeţ je 

zaloţená na teorii systémŧ a lze ji chápat zejména jako strategický a koncepční nástroj, který 

při správné aplikaci pomáhá zdokonalovat podnikové činnosti, procesy a podnikovou 

strukturu. Podniková logistika při tomto zdokonalování upřednostňuje holistický přístup 

oproti zaměření se na lokální optimalizaci dílčích operací a procesŧ. To znamená, ţe po 

správné implementaci pak podniková logistika přináší výrobnímu podniku stmelující efekt  

a nezanedbatelné výhody, mezi které se řadí efektivní spolupráce mezi zákazníky a dodavateli 

a především podpora spolupráce zaměstnancŧ navzájem. [3] 

Za nejvíce ceněnou veličinu je ve vnitropodnikové logistice povaţován čas. Při všech 

aplikacích logistiky lze objevit úsilí o úspoře času a jeho smysluplného vyuţití, jeţ je 

spotřebováno na realizaci podnikového hodnototvorného procesu. Tato úspora času je 

v logistice ceněna více, neţ úspora nákladŧ. Pokud podnik přijme toto pojetí logistiky, pak při 

její aplikaci na podnikové procesy se stává logistika mocným nástrojem zesilujícím 

konkurenceschopnost podniku. [3] 

2.1 Definice pojmu logistika 

Logistika jako vědní disciplína se neustále vyvíjí, coţ se odráţí i na jejím definování 

v prŧběhu historie od rŧzných autorŧ. Existuje široká škála definic, z nichţ jsem se zaměřila 

především na ty, jeţ definují moderní podnikovou logistiku: 

Jaromír Štŧsek- „Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti  

a efektivity hmotného toku surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, 

kvalitativní a hodnotové parametry požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je 

informační tok propojující vzájemně logistické články od poskytování produktů zákazníkům 

(zboží, služby, přeprava, dodávky) až po získávání zdrojů. [14] 
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Josef Sixta - „Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku 

s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu 

zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji 

výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace 

potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého 

výrobku“. [10] 

Alan Rushton, PhilCroucher, Peter Baker - Logistika znamená: „Efektivní přesun zboží 

od dodavatele z jednoho místa výroby do místa spotřeby nákladově efektivním způsobem, 

který poskytuje přijatelné služby pro zákazníka.“ [9] 

2.1.1 Dílčí shrnutí 

Jak je vidět z výše uvedených definic, logistika prochází skrz celým výrobním procesem 

a snaţí se jej optimalizovat od dodávky materiálu, zboţí aţ po komunikaci jak uvnitř podniku, 

tak mimo něj do společného jednotného systému. 

2.2 Optimalizace jako součást podnikových procesů 

Podle definice je pojem optimalizace proces výběru nejlepší varianty z množství 

možných jevů. V kontextu s logistikou a celým výrobním procesem je optimalizace predikcí 

pro správné fungování ekonomiky podniku a hledání vhodných řešení pro ekonomické 

problémy jako jsou maximalizace hodnoty firmy nebo maximalizace poptávkové funkce. 

Podle Aleny Svozilové je definování zlepšování podnikových procesŧ takto:  

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování kvality, 

produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů.“ 

Současné tendence vedou podniky k aplikaci štíhlé výroby, neboť je vyvíjen stále větší 

tlak ze strany zákazníkŧ na jakost, rychlost a flexibilitu. Podniky na tento fakt reagují tvorbou 

hodnoty pro atraktivní zákazníky. 
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2.3 Podnikový výrobní systém a jeho základní rysy 

Neţ se budu zabývat aktuálními tendencemi v rámci vývoje a aplikace štíhlosti ve 

výrobních podnicích, popíšu systém výroby, na jehoţ základě je postaven.  

Ragnar Anton Kittil Frisch (1895-1973), definoval výrobu takto: Jedná se o proces 

transformace, který mŧţe být řízen lidmi, nebo se na něm lidé podílejí. Přeměna znamená, ţe 

existují určité věci (zboţí či sluţby), které vstupují do výrobního procesu a ztrácejí v něm 

svou podstatu. Dalo by se říci, ţe zanikají ve své pŧvodní formě, zatímco jiné věci (zboţí či 

sluţby) vznikají v samotném procesu výroby. [2] 

V modernějším pojetí lze výrobu chápat jako prostředek uspokojování potřeb 

vytvořením věcných statkŧ a sluţeb, jeţ je výsledkem cílevědomého lidského chování, kdy 

díky pouţití vstupních faktorŧ zajišťuje daný transformační proces co nejhodnotnější výstup. 

Výroba je tedy ve svém základním principu účelná kombinace výrobních faktorŧ, jejímţ 

cílem je vytvoření věcných výkonŧ či sluţeb. Realizace se provádí pomocí podnikového 

výrobního systému, jehoţ abstraktní struktura se dá všeobecně nastínit schématem na obrázku 

číslo 1. [15] 

 

Obr. 1 Výtěžnost transformačního procesu   vlastní zpracování na základě [15] 

Z toho plyne, ţe produktivní podnikový systém lze charakterizovat třemi prvky: 

1) Výstup (output) – zboţí odpovídající odbytovému trhu, které mŧţe být povahy: 

a) materiální, 

b) nemateriální. 
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2) Vstup (Input) – jedná se o výrobní faktory, které se člení na: 

a) elementární, jeţ tvoří fyzickou podstatu výrobního systému a lze je chápat jako 

faktory: 

o Potenciální, jedná se o pracovní sílu a výrobní prostředky, uţívané jako 

výkonový potenciál v transformačním procesu, který lze aplikovat, aniţ 

by ztratily vliv v ohraničeném časovém období (v širším významu se 

jedná o budovy, sklady, pozemky, dopravní prostředky apod.) 

o Spotřební (v procesu výroby opakovaně naprosto spotřebované): 

 materiály tvořící podstatnou část výrobkŧ, 

 materiály tvořící nepodstatnou část výrobkŧ, 

 provozní (reţijní) materiály, 

 obchodní zboţí, 

b) dispozitivní. 

3) Transformační proces (Throughput) – je moţný díky kombinací faktorŧ při splnění 

určitého postupu. [15] 

Proces výroby se všeobecně člení na tři fáze: 

a) předzhotovující (v praxi je uţíván zjednodušený, avšak nepřesný název tzv. 

předvýroba - výroba základních dílŧ, tváření, obrábění apod.), 

b) zhotovující (v praxi uţívaný název tzv. předmontáţ: výroba základních sestav), 

c) dohotovující (jedná se o tzv. montáţ: výroba finálních výrobkŧ). [15] 

2.3.1 Typologie výrobních systémů 

Existuje celá řada odlišných výrobních systémŧ, protoţe výrobní proces nabývá rŧzných 

podob. Uspořádání a struktura konkrétních výrob vychází z charakteru výrobku (sluţby), trhu, 

objemu výroby, organizačního uspořádání, hierarchické struktury, uţití softwarŧ apod. 

Výrobní systémy je pak moţno klasifikovat na základě vztahu k: 

1) programu, 

2) procesu, 

3) vstupŧm. 

 

 



 

- 6 - 

 

1) Výrobní typy na základě programu 

Charakteristickým rysem této typologie je, ţe se zabývá stranou výstupu z výrobního 

systému. Jedná se o vlastnosti produktu a programu: [15] 

a) vlastnosti produktu: druh zboží (produkty materiální a nemateriální povahy), podoba, 

tvar zboží (formovatelný plynule vystupující produkt, neformovatelný plynule 

vystupující produkt), složitost zboží (jednoduchý a sloţitý produkt, který je zhotoven 

zpravidla montáţí), pohyblivost zboží (stacionární produkt a nestacionární produkt). 

[15] 

b) vlastnosti výrobního programu: množství druhů výrobků (rozsah sortimentu: Výroba 

jednoho produktu a výroba více produktŧ), počet výrobků vyráběných najednou 

v závislosti na podstatě daného projektu výroby: 

o kusová výroba, 

o sériová výroba (malo-, středně-, velkosériová), 

o druhová výroba, 

o hromadná výroba. [15] 

Kde hlavní rozdíl mezi těmito programy výrob spočívá ve velikosti zpracovávaných 

mnoţství (sérií) výrobkŧ a zpŧsobu přidělování nezbytných výrobních faktorŧ, např. typ 

uspořádání a vyuţívání strojního zařízení, míře specializace pracovníkŧ apod. [4] 

Co se týče sériové a hromadné výroby, poţívají se zde většinou speciální stroje, 

zpravidla vysoce automatizované s nízkým poţadavkem na pracovní síly, uspořádané do 

linek, kde výstupy jednoho pracoviště jsou automaticky přepravovány jako vstupy pro 

následující pracoviště. [4] 

Kusová výroba bývá zpravidla prováděna ve velmi malých mnoţstvích prostřednictvím 

univerzálních strojŧ a zařízení na základě individuální zákaznické objednávky. Mnoţství 

variant vyráběných výrobkŧ bývá značné. Výroba jednotlivých výrobkŧ mŧţe být buď 

opakovaná, pak se jedná o opakovanou kusovou výrobu, nebo k opakování nedochází, potom 

se jedná o neopakovanou kusovou výrobu. 
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2) Výrobní typy na základě procesu 

Výrobní typy na základě procesu se dělí na dvě základní kategorie: Organizační 

uspořádání a struktury výrobního procesu. 

a) organizační uspořádání: technologický princip, kde se na pracovišti provádějí stejné 

typy operací a jsou prostorově koncentrovány do jedné organizační jednotky (dílny). 

Předmětný princip, kde se organizace orientuje na vyráběné výrobky. Konkrétní 

uspořádání mŧţe mít typ: 

o jednotného materiálového toku ˗ pracoviště jsou uspořádána dle svého místa ve 

výrobním postupu. Rozlišují se zde procesy časově spojité a časově nespojité. 

o výroba v centrech ˗ odlišná pracoviště jsou prostorově zahrnuta do jednoho 

místa s předmětnou organizací. Kaţdá varianta je dána rozdílem ve stupni 

automatizace. Tak se rozlišují pruţné výrobní systémy a výrobní ostrŧvky. [15] 

 

b) struktura výrobního procesu: se člení z hlediska typu materiálového toku, kde se 

jedná o rŧzný vztah mezi vstupy a výstupy, jeţ je znázorněn na obrázku číslo 2. 

Kontinuita materiálového toku, jeţ je moţná jak u kusové, tak výroby přirozeně 

proudící. Místně spojitý a místně nespojitý výrobní proces se rozlišuje dle toho, zda 

se probíhající výroba uskutečňuje na jednom pevném místě od prvé do poslední 

operace nebo se výrobek pohybuje po odlišných pracovištích sám. Počet operací, 

které mohou být jednostupňové a vícestupňové a konečně zaměnitelnost postupu 

operací, kde kritériem je moţnost flexibility výrobního systému. [15] 
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Obr. 2 Výrobní proces podle materiálového toku    vlastní zpracování na základě [15] 

3) Výrobní typy dle použití vstupů 

Podstatou této typologie je, ţe výrobní faktory, které tvoří materiál, nářadí, přípravky, 

lidská pracovní síla, energie, strojní práce a informace, mohou být zastoupeny ve výrobním 

procesu s rŧzným podílem: [15] 

a) podíl vstupŧ: materiálově intenzivní produkce, produkce intenzivní na výrobní 

zařízení, pracovně intenzivní a informačně intenzivní. 

b) jakost vstupŧ: konstantní úroveň vstupŧ, nepravidelná úroveň vstupŧ (např. při rŧzné 

jakosti materiálu vycházejí výstupy, jeţ jsou také zařazovány do rŧzných jakostních 

kategorií). [15] 

2.3.2 Dílčí shrnutí 

V praxi je typologie výrobních systémŧ komplikovaná a její správné zavedení do 

výrobního podniku je spletitý proces, který musí být v souladu s podnikatelskými cíli 

společnosti. Taktéţ je podle mého názoru dŧleţité brát ohled na stávající výrobní zařízení, 

kdy je následně problematické zajistit výrobkovou strategii, která by splňovala individuální 

přání zákazníkŧ. Na druhé straně lze brát v úvahu situaci, kdy investice či flexibilita zařízení 

umoţní odvodit správnou volbu výrobního procesu zcela nově dle nárokŧ právě zavedených 

výrobkŧ. 
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2.4 Štíhlý podnik 

„Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá 

objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas zkracujeme, když odstraňujeme 

ztráty, které nepřidávají hodnotu“. (Taiichi Ohno, 1988 – Tvŧrce TPS) 

Dle mého názoru se jedná o komplexní podnikovou filozofii, která se prolíná od nejvíce 

postavených řídících pracovníkŧ aţ po provozní dělníky, kteří věnují veškeré své úsilí, 

iniciativu a tvořivost k tomu, aby se společnost neustále zlepšovala, rostla, učila se ze svých 

chyb a transformovala informace ve znalosti za co nejkratší čas a nejniţší moţné náklady  

a díky tomu si udrţela odstup od konkurence a předešla vlastnímu zastarávání. Dŧleţitou roli 

zde hrají i podpŧrné nástroje štíhlosti jako jsou rychlé přizpŧsobení výrobního zařízení na 

jinou výrobu, standardizovaná práce, systémy tahu a předcházení chybným výkonŧm, které se 

musí chápat jako systém kultury neustálého zlepšování. 

Podpŧrné nástroje zmiňuji proto, ţe mají zásadní význam pro vytváření toku a jednou 

z technik štíhlé výroby je mapování toku hodnot (Value stream mapping), jeţ budu aplikovat 

v praktické části diplomové práce. Nejdříve však popíšu problematiku štíhlé výroby, jeţ je 

mapování toku hodnot součástí. 

Štíhlý podnik není pouze souborem postupŧ a metod, které pomáhají z procesŧ 

eliminovat plýtvání. Podnik tvoří v první řadě lidé, jejich vztah a postoje k práci, znalosti  

a motivace. [5] 
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Obr. 3 Štíhlý podnik       vlastní zpracování na základě [5] 

2.4.1 Základní koncept štíhlé výroby 

Štíhlá výroba tvoří součást štíhlého podniku a její podstatou je eliminace plýtvání  

a zároveň přinášení hodnoty pro zákazníka. Toto označení je moţno aplikovat na veskrze 

všechny procesy, které provází zhotovení konečného výrobku. [17] 

Štíhlá výroba vytváří oproti výrobě sériové méně odpadu, potřebuje méně lidského úsilí, 

méně výrobních prostor, má niţší investice do nástrojŧ a času inţenýrŧ, kteří vyvíjejí nový 

produkt. [17] 

2.4.2 Historie štíhlé výroby 

První nápady ke zvyšování produktivity práce jsou spojeny se jménem Frederick W. 

Taylor (1896-1915), jehoţ přístup vědeckého řízení směřoval k preciznosti formulovaných 

pravidel po pečlivě provedených studiích konkrétních problémŧ – vykládka a nakládka ţeleza 

na ţeleznici, kde dokázal čtyřikrát zvýšit denní produktivitu práce a zároveň vypracoval 

motivační systém, který zvýšil denní pracovní sazbu 1,7 krát. Na rozvoji myšlenek pracovali  

i další zvídaví lidé. Jednalo se především o Franka Gilbretha (1868-1924), který vypracoval 
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časové a pohybové studie. Práci začal ve stavebnictví, avšak intenzivní dopad měla na 

lékařské postupy. Pohybové a časové studie tak vedly ke zvýšení „produktivity operací“. [1] 

Na myšlenky Fredericka W. Taylora a Franka Gilbretha navázal ve své automobilce 

Henry Ford (1863-1947), jeţ roku 1910 vynalezl montáţní linku pro svŧj standardizovaný 

Ford Model T., a poloţil tak základy hromadné výroby. Lpěl na jediném typu výrobku při 

jeho minimálních modifikacích. U dělníkŧ se snaţil o eliminaci všech zbytečných pohybŧ  

a o nalezení těch nejefektivnějších. Jeho názor byl, ţe dělník musí jasně vědět, co a jak dělat 

a mít přitom normalizovaný materiál a pomŧcky. Také si uvědomoval velký vliv plýtvání na 

zvyšování nákladŧ: 

„Obvykle peníze vložené do surovin nebo do zásob hotových výrobků jsou považovány 

za živé peníze. Jsou to sice peníze v obchod, to je pravda, ale mít zásobu surovin nebo 

hotových výrobků přesahující požadavky je PLÝTVÁNÍ, které jako každé jiné PLÝTVÁNÍ má 

za následek zvýšení cen a nižší mzdy“. (Henry Ford, 1913) 

V tomto citátu je vidět, ţe Ford chápal širší souvislost slova plýtvání, jeţ byla skryta 

v podobě zásob surovin či hotových výrobku na skladě. Další citát, který by mohl vystihovat  

Fordŧv přístup k plýtvání je tento: 

„Vše, co neslouží zvyšování hodnoty výrobku, je ztrátou.“ (Henry Ford) 

Na koncept výroby a dŧleţitosti eliminace plýtvání a vytváření hodnoty výrobku 

navázala po 2. světové válce firma Toyota, jeţ byla alternativou pro koncept Fordovy 

hromadné výroby.  

To, v čem byla společnost tak úspěšná, nebylo cosi jako „japonské metody“, avšak její 

celkový přístup, jímţ firma Toyota vnímá svŧj svět a rozvíjí své podnikatelské činnosti. Jedná 

se o komplexní systém výroby (Toyota Production System, neboli TPS), jeţ tvoří ony 

nezaměnitelné znaky společnosti Toyota, proto byla schopna vyrábět automobily lépe, levněji 

a rychleji neţ její konkurenti ze západu. [6] 

Firma Toyota je rodinný podnik, jehoţ zakladatelem byl Kiichiro Toyoda (1894-1952), 

kterého jeho otec Sakichi Toyoda vyzval, aby vybudoval podnik na výrobu automobilŧ a vedl 

jej k učení a tvoření nových věcí. Tento podnik sice vybudoval na filozofii svého otce, avšak 

připojil k němu i své vlastní inovace. Zatímco Sakichi Toyoda je povaţován za tvŧrce pilíře 

TPS zvaného Jidoka, koncepce just-in-time byla subvencí Kiichira Toydy. Jeho myšlenky 
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ovlivnila studijní cesta do Fordových závodŧ, kde chtěl obeznámit s americkým 

automobilovým prŧmyslem i systémem supermarketŧ, a zpŧsobem, jak se doplňuje zboţí do 

polic, kdyţ si je zákazníci zakoupí. Vzorem pro základ systému  Kanban, byl onen systém 

supermarketŧ. Po Kiichirovi převzal vedoucí roli Eiji Toyoda, jehoţ přesvědčením bylo, ţe 

jediným zpŧsobem, jak něčeho dosáhnout, je učinit to sám a zašpinit si při tom roce - učit se 

při práci. Eiji Toyoda se posléze stal prezidentem a předsedou správní rady Toyota Motor 

Manufacturing a později hrál klíčovou roli při výběru a rozvoji osobností, které pomáhali 

utvářet dnešní podobu firemních útvarŧ prodeje, výroby a vývoje výrobkŧ, ale co je 

nejpodstatnější, systému výroby Toyota (TPS). Tento je znázorněn na obrázku číslo 4. [6] 

Právě díky tomuto systému má Toyota nejvyšší zisky ze všech automobilových 

výrobcŧ, produktivitu nejen ve výrobcích, nýbrţ i ve vývojových procesech. Tato společnost 

dokáţe vyvinout automobil za poloviční čas neţ její konkurenti a přitom má ve výrobě  

a logistice méně lidí. Ale co je nejdŧleţitější – automobily Toyota dominují ve veškerých 

světových soutěţích kvality a spolehlivosti. [5] 

 Dalším nástupcem onoho konceptu byl James Womack. Ačkoliv byl vzdělán v oblasti 

politických věd, zaobíral se srovnávací studií systému řízení prŧmyslu ve Spojených státech, 

Japonsku a Německu. Roku 1990 publikoval společně se svým kolegou Danielem Jonesem 

knihu The Machine That Changed the World a následující knihu Lean Thinking  roku 1996. 

Základní principy, jeţ doporučuje Womack jsou tyto: [13] 

a) hodnota – Je zapotřebí se zabývat tím, co je dŧleţité pro účinné fungování procesŧ 

vašich zákazníkŧ, 

b) hodnotový řetězec – Je třeba rozlišovat kroky, které vedou k tvorbě hodnoty, a které 

ne, 

c) tok – Je dŧleţité udrţovat neustále v pohybu sledy pracovních činností a eliminovat 

plýtvání, které moţné čekání vytváří, 

d) poptávka – Je zapotřebí předejít vytváření nebo objednání více produktŧ, neţ kolik 

jich zákazníci aktivně poţadují, 

e) úsilí o dosažení dokonalosti – Neexistuje ţádný stupeň dokonalosti, který je konečný 

a nepřekonatelný. 
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Ohno ve spolupráci s Toyotou se naţil budovat Lean část po části, kdeţto Womack 

spojil jednotlivé součásti do jednotného systému, který nejen zahrnoval vlastní výrobní 

procesy, ale navíc předpokládal rozšíření celé organizace. Prŧmyslový svět vzal tuto výzvu za 

svou a přijal Lean jako jeden z univerzálních nástrojŧ pro zlepšení podnikových procesŧ, jenţ 

byl také s úspěchem ověřen v sektorech zdravotnictví, bankovnictví a sluţeb. [13] 

Obr. 4 Systém štíhlé výroby společnosti Toyota (TPS)   vlastní zpracování na základě [6] 
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2.4.3 Pojem hodnota 

Definice hodnoty se v prŧběhu historie měnila a záleţí, v jaké souvislosti je pouţita. 

V této práci bych tento pojem pouţila podle toho, komu výsledek procesu slouţí. 

Hodnota z pohledu zákazníka je všechno, za co je zákazník ochoten zaplatit. Jinými 

slovy tato hodnota sleduje funkční vlastnosti produktŧ nebo sluţeb, které procesy generují  

a cenu, jenţ za pořízení musí uhradit. [13] 

Hodnota v rámci společnosti je základním souborem hodnot, které vytvářejí firemní 

kulturu. Tvorba této hodnoty se vztahuje k naplnění cílŧ daného procesu. [12] 

2.4.4 Eliminace plýtvání – MUDA 

Jak jsem jiţ zmínila, odstranění plýtvání je součástí filozofie štíhlého myšlení (výroby, 

podniku atd.). Eliminace plýtvání v procesu výroby je jedním ze zpŧsobŧ, jak zlepšit zásadní 

výsledky pro jakoukoliv výrobní společnost. Myslím si, ţe je zcela klíčové zjistit, jak práce 

postupuje od pracoviště k pracovišti, sledování variability a zpŧsobu, jakým ovlivňuje proces.  

Japonci uţívají pro slovo plýtvání výraz „muda“, Američani „waste“ a Němci zase 

„Verschwendung“. Avšak podstata slova je stále stejná. 

„Plýtvání je všechno, co zvyšuje náklady výrobku nebo služby bez toho, aby zvyšovalo 

jejich hodnotu“. [5] 

2.4.5 Druhy plýtvání 

Taichii Ohno seřadil zdroje plýtvání to sedmi základních skupin. Existují však rŧzné 

interpretace této kategorizace. Podle Jána Košturiaka a Zbyňka Frolíka jsou druhy plýtvání 

právě tyto: 

1) nadvýroba – výroba nadměrného mnoţství nebo příliš včas, 

2) zbytečný pohyb – nepřidávající hodnotu, 

3) nadbytečná práce – činnosti vykonávané nad rámec vymezené specifikace, 

4) čekání – na součástky, materiál, informace či ukončení strojového cyklu, 

5) zásoby – jenţ přesahují minimum nutné na splnění výrobních úkolŧ, 

6) opravování – odstraňování nekvality, 

7) doprava – všechna nadbytečná manipulace a doprava, 
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8) Nevyužité schopnosti pracovníků – jedná se o největší plýtvání ve společnosti. [5] 

 

1) Plýtvání zpŧsobené nadvýrobou 

Tento typ plýtvání vzniká z výroby, která produkuje ve větším mnoţství, neţ poţaduje 

zákazník. Vzniká buď kvŧli snaze o vyšší vyuţití výrobních kapacit (tzn. Dosaţení vyšší 

produktivity práce zaměstnancŧ) nebo za účelem výroby jistého mnoţství dokončených 

výrobkŧ navíc, jako např. nenadálá porucha výrobního zařízení, neočekávaná vysoká 

zmetkovost atd. Díky tomuto druhu plýtvání se zbytečně vyuţívají skladovací prostory, a tím 

se zvyšují dopravní i administrativní náklady. [18] 

2) Plýtvání zpŧsobené zbytečnými pohyby  

Ne všechny pohyby pracovníka přináší výrobku přidanou hodnotu. Pohybem, jenţ 

hodnotu nepřidává, mŧţe být přesun dělníka od výrobní linky do skladu materiálu nebo 

některé pohyby paţí montáţního dělníka u výrobní linky – zdvihnutí součástky ze zásobníku 

– je pohybem, který nepřiblíţí rozpracovaný výrobek jeho dokončení. Podle filozofie štíhlé 

výroby aţ přimontováním součástky k výrobku získá výrobek vyšší hodnotu. [18] 

3) Plýtvání zpŧsobené nadbytečnou prací 

Jedná se o zbytečný pohyb vykonávaný pracovníky nad rámec jejich specifikace -

pracovník shání technologa či jinou zodpovědnou osobu z dŧvodu konzultace, na pracovišti 

hledá nářadí nebo si jej jde vyzvednout do výdejny, která mŧţe být vzdálená několik desítek 

metrŧ. 

4) Plýtvání zpŧsobené prostoji (čekáním) 

K tomuto druhu plýtvání dochází tehdy, kdyţ díky čekání na cokoliv, není moţno 

pokračovat v procesu výroby. K nejčastějším zdrojŧm plýtvání patří zejména porucha stroje, 

nedostatek materiálu, nerovnoměrná výroba, avšak také přílišná byrokracie a absence 

potřebných informací. Tento typ je lehce identifikovatelný. Muda pro tuto oblast mŧţe 

představovat několik vteřin či minut, ale některé společnosti mají štíhlou výrobu na takové 

úrovni, ţe vyhledávají a eliminují i takové plýtvání, které je o délce několika desetin sekundy. 

[18] 
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5) Plýtvání zpŧsobené nadbytečnými zásobami 

Tento druh plýtvání vzniká díky skladování materiálŧ, náhradních dílŧ, nedokončených 

výrobkŧ, hotových výrobkŧ apod. Všechny zmíněné poloţky zabírají zbytečně místo  

a vyvolávají potřebu dalších nákladŧ. Vzhledem k udrţení nadměrně vysokého pracovního 

kapitálu se zbytečně váţí v zásobách finanční prostředky, které lze účelným zpŧsobem 

vynaloţit jinde. [18] 

6) Plýtvání zpŧsobené opravami a zmetky 

Díky výrobě nekvalitních, zmetkových výrobkŧ se vytváří hned několik zbytečných 

nákladŧ, kde jejich oprava ţádá čas, práci zaměstnancŧ, ale i finanční prostředky navíc. 

Některé z defektních rozpracovaných výrobkŧ mŧţou váţně poškodit výrobní zařízení,  

a pokud se nadto dostanou k zákazníkovi, mohou být následky fatální. [18] 

7) Plýtvání v oblasti dopravy 

Výroba se bez dopravy, ať uţ externí či interní, neobejde. V ideální situaci by doprava 

zahrnovala jen přepravu materiálu do firmy a odvoz hotových výrobku z firmy. V praxi se 

často stává, ţe je výrobní proces oddělen do několika úsekŧ a sklad je od výroby vzdálen.  

Materiálový tok pak musí být zajišťován vnitropodnikovou dopravou, jejíţ náklady však 

znamenají muda. Paletové vozíky, dopravní pásy či vysokozdviţné vozíky apod., znamenají 

plýtvání peněz zbytečnou dopravou. [18] 

8) Nevyuţité schopnosti pracovníkŧ – jedná se o největší plýtvání ve společnosti 

Toto plýtvání se týká nedostatečného zájmu o zaměstnance, v jehoţ dŧsledku 

zaměstnavatel přichází o moţné zlepšovací návrhy či nové nápady a zlepšení, které zŧstávají 

pracovníkŧm pouze v hlavách, a k vlastní realizaci nedojde. 

2.4.6 Dílčí shrnutí 

Myslím si, ţe se v praxi mnohdy jednotlivé druhy plýtvání prolínají a vymezení jejich 

hranic se tak stává obtíţné. Nicméně právě díky této skutečnosti omezení plýtvání v jedné 

oblasti má za následek pokles plýtvání v oblasti jiné. Nejspíše nelze eliminovat úplně všechny 

druhy plýtvání, avšak cílem je jejich sníţení na nejniţší moţný stupeň. 
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2.5 Nástroje štíhlé výroby 

Existence plýtvání v rŧzných jeho formách byla podnětem k tomu, aby v rámci filozofie 

štíhlé výroby byly vyvinuty nástroje, které slouţí k vyhledání a odstranění problematické 

oblasti. Avšak před vlastní eliminací plýtvání je zapotřebí jej ve výrobním procesu rozpoznat. 

Jednotlivé nástroje a metody jsou vzájemně prolnuty tak, ţe úspěšnost zavedení jednoho 

nástroje je podmíněna implementací druhého. V následující části práce budu popisovat 

vybrané nástroje štíhlé výroby, přičemţ se budu podrobněji zabývat metodikou, jeţ pouţiji 

v praktické části. 

2.5.1 Metoda mapování hodnotového toku 

Tato metoda slouţí k analýze současného stavu a identifikaci plýtvání, která byla 

vyvinuta společností Toyota, jeţ v angličtině nese název „Value Stream Map“, zkráceně 

VSM. Cílem kaţdého optimalizačního přístupu by mělo být zvýšení hodnoty pro zákazníka, 

kde je dŧraz kladen spíše na optimalizaci celého procesu, neţ na optimalizaci jednotlivých 

dílčích krokŧ, které vedou ke zvýšení této hodnoty. [7] 

Mapa toku hodnot 

Mapa toku hodnot zobrazuje kaţdý krok od navrţení, objednání aţ po vyrobení 

jednotlivého výrobku či sluţby. Tok hodnot je vizuálně zobrazen pomocí mapy, která 

znázorňuje sloţitost procesu, ale také jeho jednotlivá rozhraní. [7] 

Mapa hodnotového toku tedy zobrazuje všechny kroky přidávající hodnotu, ale i ty, 

které hodnotu nepřidávají. Mapování toku hodnot probíhá proti směru toku, kde je zapotřebí 

se nejdříve zaměřit na mapování operací na konci procesu, a aţ poté se vracet zpět na začátek. 

Cílem této metody je identifikace zdroje plýtvání v ústředních částech výrobního procesu. 

V rámci výrobního procesu je pohyb materiálu skrz závod tím, který člověka nejdřív 

napadne. Ale je tady i další forma toku – informační tok, který kaţdému jednotlivému 

procesu říká, co má vyrobit nebo co bude následovat dál. Materiálový i informační tok jsou 

dvě strany téţe mince. Je třeba mapovat oba, i kdyţ informační tok je povaţován za 

dŧleţitější. Na obrázku číslo 6 jsou znázorněny symboly toku hodnoty. [8] 
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Obr. 5 Symboly toku hodnoty      vlastní zpracovaní  

Kdy je vhodné mapu použít? 

Mapu je vhodné poţít tehdy, pokud má v budoucnu dojít k jakémukoliv posunu 

současného stavu do stavu „jiného“, je zapotřebí vytvořit jasný a ucelený obraz výchozího 

stavu. Tento výchozí stav je pomocníkem pro stanovení správného směru a prostředkem 

k jeho dosaţení. 

Mapu lze tvořit při: 

a) analýze výrobních i nevýrobních procesŧ, kdy je zapotřebí zjistit prŧběţnou dobu 

výroby daného výrobku nebo zakázky, index přidané hodnoty nebo reálný stav 

současného stavu, 

b) zavádění nového výrobku nebo nového procesu, 

c) úvaze nad zavedením nového zpŧsobu rozvrhování výroby. [21] 
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Analýza kroků přidávajících a nepřidávajících hodnotu 

Jak uţ bylo řečeno, mapa toku hodnot se vyuţívá k rozlišení krokŧ procesu, za které 

jsou ochotni zákazníci zaplatit a za které nikoliv. 

a) Činnosti, které ke tvorbě hodnoty přispívají (angl. Value-Added, VA nebo taky 

Customer Value-Add, CVA). Jejich vykonání přispěje k vytvoření hodnoty, jeţ 

zákazník poţaduje. Jedná se o: 

 realizaci funkcionality konečného produktu, 

 zvýšení jakosti produktu nebo jeho konkurenceschopnosti v trţním prostředí, 

 činnost, za kterou budou zákazníci ochotni zaplatit, pokud by věděli, ţe se 

vykonává. [13] 

b) Činnosti, které ke tvorbě hodnoty nepřispívají, avšak jsou nezbytné (angl. Business 

Non-Value-Added, BNVA). Jejich vykonání zákazníkovi nepřináší hodnotu přímo, 

avšak zajišťují: 

 finanční stabilitu podniku, 

 napomáhání při vytváření práce přidávající hodnotu, 

 vyhovění zákonu nebo nařízení, 

 jiným zpŧsobem podporuje hodnototvorné činnosti (ochrana dat, zajištění 

bezpečnosti práce apod.) [13] 

c) Činnosti, které ke tvorbě hodnoty nepřispívají (angl. Non-Value-Added, NVA). Často 

se jedná o nekonečný seznam činností, které jsou součástí procesŧ, zákazníkovi 

ţádnou hodnotu nepřinášejí. Z pohledu firmy nebo vnějšího prostředí nemají 

podstatný význam. Mezi nejčastější se pokládají: 

 přesuny materiálu, vnitřní kontroly a inspekce, inventarizace, 

 pojistky pro kompenzaci špatného plánování, vytváření nadbytečných zásob, 

 přepracování nutné k nápravě chyb, 

 nadměrné zpracování a vyšší jakost, neţ jaká je poţadovaná zákazníkem.  

[13] 
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Cíle analýzy kroků přidávajících a nepřidávajících hodnotu 

Cílem je identifikace a odstranění skrytých nákladŧ, které nepřidávají zákazníkovi 

hodnotu. Dále pak sníţení zbytečné komplexity procesu a chyb, rovněţ i zlepšení účinnosti 

cyklu a zvýšení kapacity díky lepšímu vyuţívání zdrojŧ. [19] 

Etapy při mapování toku hodnot 

Tento proces je moţno rozdělit do několika krokŧ, jejíţ pořadí by se nemělo zaměňovat: 

1) výběr vhodného výrobku, 

2) mapování současného stavu, 

3) znázornění budoucího stavu, 

4) konečná realizace. [25, 19] 

Je třeba říci, ţe vytváření hodnotových map současných a budoucích stavŧ je neustálý 

proces. Díky neustálým změnám ve výrobě je zapotřebí mapy pořád aktualizovat, a proto 

vytvoření pouze jedné mapy současného a budoucího stavu pro jeden výrobek je nedostačují. 

Posledním krokem je nachystat a začít aktivně pouţívat implementační plán, jenţ popisuje 

proces, jakým plánujeme budoucí stavy výrobních procesŧ. Tento plán by se měl skládat z: 

a) přesného seznamu úloh, které chceme splnit, 

b) měřitelných cílŧ, 

c) konkrétních termínŧ, konečného termínu a plánu plnění úkolŧ. 

1) Výběr vhodného výrobku 

Před samotnou tvorbou mapy hodnotového toku je třeba vybrat si jednu skupinu 

výrobkŧ, u níţ se mapování bude provádět. Výrobkové řady se stanovují od zákaznického 

konce hodnotového toku. Mapování toku hodnot se neprovádí v kanceláři za stolem, avšak 

dŧleţité je zde čerpání informací přímo ve výrobě a přecházení od jednoho pracoviště ke 

druhému. Vhodné výrobky pro mapování jsou takové, které procházejí stejným zpracováním 

a navazujícími procesy. Obecně platí, ţe by se měli dát rozpoznat při pohledu na předchozí 

výrobní krok. Je podstatné si jasně zapsat, o které zvolené výrobky se jedná, jak jsou pro 

zákazníka dŧleţité a jak často si je ţádá. Dále platí, ţe je pro definování vhodných výrobkŧ 

příhodno pouţít analýzu ABC. 
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V praxi si výrobkovou řadu vybírá vyšší management nebo vedení podniku. Jedná se  

o takovou řadu, která je pro podnik velmi významná nebo při návrhu nových procesŧ či 

zavádění nového výrobku. 

2) Mapování současného stavu 

Kritickým bodem na začátku kaţdého zlepšování je jasná specifikace hodnoty produktu, 

jak jí chápe koncový zákazník. Proto mapování musí začínat poţadavkem ze strany zákazníka 

(Takt, denní potřeba, směnnost apod.). Dalším krokem je nakreslení základních výrobních 

procesŧ, přes které sledovaný materiál proudí. Materiálový tok se kreslí z levé strany (vstup) 

doprava v jedné linii – ne podle fyzického layoutu výroby. Při samotném mapování je třeba 

vytvořit materiálový tok co nejjednodušeji – mapují se jen klíčové komponenty. V další části 

se přistupuje k samotnému sběru informací z dílny. Problém v této části je v tom, ţe je 

obtíţné hned napoprvé odhadnout, které informace jsou do budoucna relevantní. [24] 

a) 
 

 
  jedná se o cyklový čas (čas na opracování jednoho kusu výrobku), 

b) 
 

 
  je čas potřebný k přetypování (čas potřebný na přechod výroby z jednoho typy 

výrobku na jiný), 

c) počet operátorŧ (mnoţství pracovníkŧ, nutných pro provoz procesu), 

d) počet variant výrobku, 

e) disponibilita (časový fond pracoviště), 

f) uţitná doba zařízení. 

3) Znázornění budoucího stavu 

Při definování budoucího stavu je nutné si odpovědět na následující otázky. Odpovědi 

(návrhy budoucího stavu) je třeba kreslit přímo do mapy současného stavu a jasně je 

zvýraznit. [20] 

a) Jaká je doba taktu pro zvolenou výrobkovou řadu? 

b) Mají se hotové výrobky přímo expedovat, nebo se mají uloţit do kanban zásobníku? 

c) Kde všude se dá zavést plynulý materiálový tok? 

d) Ve kterém bodě výrobního řetězce se musí rozvrhnout výroba? 

e) Jak se bude rozvrhovat výrobkový mix na procesu, který udává krok výroby? 

f) Jaký konstantní přírŧstek práce se dá uvolňovat a odvádět na procesu, který udává 

krok výroby? 
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g) Jaké zlepšení procesŧ musí být vykonáno, aby se dali splnit všechny předešlé návrhy 

v mapě budoucího stavu? [20] 

Vzorec pro výpočet taktu vychází ze zákazníkových potřeb: 

            
                           

                         
 

Vyuţitím taktu se podporuje synchronizace hodnotových tokŧ. Jedná se o tempo, ve 

kterém musí proces vyrábět produkty podle aktuálních potřeb zákazníka. Pokud jsou výrobky 

vyráběny rychleji, neţ udává doba taktu, vzniká nadvýroba a zvyšuje se tím rozpracovanost. 

Pokud jsou výrobky vyráběny pomaleji, neţ je doba taktu, mŧţe za danou operací docházet 

k nedostatkŧm výrobkŧ nebo se vyvolá potřeba vyuţít přesčasové práce a dalších zdrojŧ. [25] 

Udržování mapy budoucího stavu 

Aby vize budoucího stavu v podobě mapy byla efektivním nástrojem, je zapotřebí mít 

vytvořený akční plán, jak toho dosáhnout. Akční plán je komplexní dokument, jenţ by měl 

obsahovat:  

 mapu budoucího stavu, 

 detailní procesní mapy nebo layouty, 

 roční plán hodnotového toku. 

4) Konečná realizace 

Je dŧleţité, aby navrţená opatření zachycená v mapě budoucího stavu byla také 

realizována. Nejedná se jednorázový krok, ale o trvalý proces, neboť v prŧběhu výroby 

dochází často ke změnám, pak je nutno mapu budoucího stavu opět přepracovat, aby zachytila 

změny, které se odehrály. 

Mapa hodnoty času 

Aby bylo mapování tokŧ hodnot úplné, je zapotřebí zmapovat i tok času, aby byly lépe 

vidět činnosti, které hodnotu přidávají (CVA), dále ty, které ke tvorbě hodnoty nepřispívají, 

ale jsou nezbytné (BNVA) a konečně ty, které ke tvorbě hodnoty nepřispívají (NVA). Tato 

mapa poskytuje lepší představu o celkové době cyklu a je znázorněna na obrázku číslo 6. 
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Obr. 6 Mapa hodnoty času     vlastní zpracování na základě [13] 

U mapy hodnoty času se nejdříve stanoví doba procesního cyklu, následně čekání 

(zpoţdění) mezi kroky a čas přidávající hodnotu, který je nezbytný pro provádění kaţdého 

úkolu. Poté se nakreslí časová osa a rozdělí se do jednotek, které odpovídají celkovému času 

procesu. Následně se umístí kroky a zpoţdění podél časové osy v pořadí, v jakém se 

uskutečňují (velikost jednotlivých segmentŧ odpovídá délce času), přičemţ kroky, které 

přidávají hodnotu, jsou znázorněny nad osou a nepřidávající hodnotu pod osou. Bílý prostor 

mezi rámečky označuje zpoţdění nebo čekání. V posledním kroku se shrne vyuţití času: 

a) časy nečinností a časy činností, 

b) časy nepřidávající hodnotu a časy přidávající hodnotu. 

2.5.2 Teorie omezení (TOC) 

Kaţdé podnikání se potýká s určitými omezeními. Tato omezení mu zabraňují 

dosáhnout vyšší výkonnosti procesŧ. Jednoduchým nástrojem, který analyzuje problémy je 

Teorie omezení. (angl. Theory of Constraints, TOC), jeţ definoval izraelský fyzik Eliyahu 

Goldratt (1947- 2011), a kterou lze obrazně charakterizovat výrokem: „řetěz je pouze tak 

silný, jak silný je jeho nejslabší článek“. 

V podniku se pak jedná o kapacitu určitého pracoviště, dodací lhŧty apod. Jakékoliv 

zlepšení např. zvýšení kapacity montáţe nemá na zlepšení celého procesu ţádný vliv, pokud 

se nejedná o kritický článek (je to dokonce ztráta peněz). [13, 16] 
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Omezení mŧţeme řadit do jedné ze dvou skupin: omezení organizační a fyzická. 

Hodnocení je třeba provádět s určitou obezřetností. I kdyţ se mŧţe na první podhled zdát, ţe 

se jedná o fyzickou překáţku zvýšení výkonnosti procesu, skutečné omezení mŧţe být 

organizačního charakteru. Příkladem mŧţe být podniková norma, která brání tomu, aby se 

mohl problém s dostatečnou flexibilitou odstranit. [13] 

Zaměřením úsilí na nejslabší článek systému se dají získat rychlé a výrazné přínosy. 

Pokud se podaří posílit nejslabší článek tak, ţe přestane být kritickým, pak logicky vystoupí 

další nejslabší článek, a ten pochopitelně vyţaduje novou analýzu příčin a řešení. [16] 

Teorie omezení je metodický nástroj, který se pouţívá kromě konkrétních zlepšovacích 

iniciativ taky pro vzájemné hodnocení projektŧ jako příprava pro určení realizačních priorit. 

Tedy jako přípravu podkladŧ pro rozhodnutí o tom, kde koncentrovat pozornost 

zlepšovatelského týmu nejdříve. [13] 

2.5.3 Principy tahu a tlaku 

Princip tlaku (angl. push) byl znám u tradičních systémŧ výroby a znamená, ţe se 

zakázky „protlačují“. Naopak u řídícího a plánovacího principu tahu (angl. pull) v rámci lean 

managementu jde o to, ţe výrobní zakázky procházejí výrobou v souladu s principem 

„dones“, kde je kaţdý pracovník na daném výrobním stupni (zařízení) odpovědný za zajištění 

potřeb navazujících výrobních stupňŧ. Další výrobní stupeň se stává pro předchozí výrobní 

stupně interním zákazníkem, jehoţ nároky musí být za všech okolností uspokojeny. 

Dále principy tahu říkají, ţe se musí dovolit cílovému „zákazníkovi“, aby svou 

poptávku diktoval - kdy se má předmět dodat, doplnit do skladu a být vyroben tehdy, aţ je 

poţadován. Hlavní přednosti principu tahu je výrazné sníţení výrobních nákladŧ v dŧsledku 

poklesu mezioperačních zásob a zkrácení prŧběţných dob výroby. [4, 13] 

Poprvé byl tento princip vyuţit ve společnosti Toyota a prŧmyslovému světu ho 

představili pod názvem Kanban. Další metodou, kde se uplatňuje princip tahu je metoda JIT. 

Obě popíšu v další části práce. 
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2.5.4 Systém JIT 

Výrobní filozofie JIT (angl. Just in time) byla vyvinuta společnostmi v Japonsku 

(především Toyotou). Následně byla přijata výrobními organizacemi v USA a Evropě, kde se 

rychle stala jednou z nejvíce obhajovaných, kopírovaných a populárních výrobních filozofií 

hlavně v oblasti nakládání s velkými objemy, ve stále se opakujícím výrobním prostředí jako 

je odvětví výroby motorŧ. [14] 

JIT je definován jako umocnění produkce požadovaných položek v požadovaných 

objemech v požadovaném čase. Jinak řečeno, pomocí tohoto přístupu jsou materiál a poloţky 

vyţadované procesem dostupné aţ v době, kdy jsou poţadovány, nikoliv dříve. Díky přístupu 

JIT jsou fronty čekající na zpracování v provozu minimální. V systému JIT se nenachází 

„nárazy“ a bezpečnostní opatření. Pokud existuje stav nejistot, jeţ se objevují ve většině 

provozních systémŧ (míra zmetkovosti, ztrát apod.), tak se zdá být logické vytvořit si zásoby, 

aby bylo dosaţeno určitého stupně bezpečnosti a nezávislosti procesŧ. Zásoby mohou 

existovat také proto, aby byl uspokojen nárŧst poptávky a to bez bezprostřední nutnosti měnit 

úroveň výkonu provozního systému. Avšak systém JIT tento princip reviduje. V systému JIT 

jsou zásoby minimalizovány a práce se neprovádí, dokud to není poţadováno. Poloţky se 

nezpracovávají, dokud to není nutné, a procesy jsou navzájem nezávislé. [14] 

Hlavním znakem přístupu JIT je řízení zásob. Toto řízení pomocí JIT směřuje k tvorbě 

nulových či nízkých zásob. [14] 

Předpoklady pro aplikaci JIT 

Rozhodnutí o aplikací metody JIT je moţno označit za dŧleţitou strategickou změnu 

řízení výroby a dalších souvisejících oblastí, kterou je nutné realizovat postupně a v delším 

časovém období. Dŧleţité je vytvoření souboru předpokladŧ a podmínek. Mezi 

nejvýznamnější patří: 

a) zúţení rozsahu výrobkŧ a minimum konstrukčních změn, 

b) stabilita podnikatelského prostředí (stabilní poptávka, spolehlivost dodavatelŧ apod.), 

c) komunikace na vysoké úrovni mezi pracovníky podniku a s dodavateli, 

d) výroba, která je automatizovaná a ve velkých objemech, 

e) spolehlivost zařízení (preventivní údrţba), 

f) úplné vyuţití výrobních zdrojŧ, minimální zásoby, 
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g) totální řízení jakosti, 

h) aktivní účast vedoucích i řadových pracovníkŧ na implementaci JIT, Flexibilní 

pracovní síla. [4] 

Přínosy metody JIT 

Mezi hlavní přínosy metody JIT jsou povaţovány tyto: 

1) omezení zásob a rozpracované výroby, 

2) zmenšení výrobních a skladovacích prostor, 

3) větší vyuţití výrobních zdrojŧ, vyšší produktivita, 

4) kratší prŧběţné a seřizovací časy, 

5) sníţení reţijních nákladŧ, jednodušší řízení, 

6) zvýšení jakosti. [4] 

Negativní aspekty a možná úskalí JIT 

Dŧraz na vytvoření co moţná nejlepších podmínek pro plynulou výrobu s minimem 

zásob s sebou nese moţná úskalí a negativní aspekty. Negativní dopad mŧţe mít tato metoda 

na zákazníka a subdodavatelé, neboť mŧţe pro ně docházet ke zhoršování podmínek (výrobní 

otroctví). Na straně druhé se společnost s mnoha dodavateli se mŧţe stát na nich příliš 

závislou. Metoda JIT také klade vysoké nároky na dopravu. Samotná implementace JIT je 

rovněţ náročná a vyţaduje značně vysoké náklady a nejvýznamnější přínosy se zpravidla 

dostaví aţ po čase. [4] 

2.5.5 Kanban – japonská verze JIT 

Tento flexibilní, samoregulační systém řízení výroby byl postaven na základech metody 

JIT a pŧvodně byl vyvinut rovněţ japonskými výrobci hlavně pro automobilový prŧmysl. 

Slovo „kanban“ je moţno volně přeloţit jako „štítek“ či „karta“. 

Kanban je jednoduchá metoda, která koordinuje pohyb materiálu během zásobování 

montáţní linky. Pracoviště, kterému dochází zásoba součástek určitého typu, vystaví 

objednávkový kanban a společně s prázdným přepravním kontejnerem jej pošle pracovišti, 

jenţ potřebné součásti dodává. Toto pracoviště kontejner naplní předepsaným mnoţstvím 

součástek a vrátí jej odběrateli spolu s prŧvodním kanbanem. Objednávané mnoţství je často 

velmi malé (např. desetina denní potřeby). Takto o dodávku pokaţdé ţádá následující 
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pracoviště. Předcházející pracoviště musí objednávku splnit přesně a to jak v mnoţství, tak 

v čase. Pokud dojde ke střetu více objednávek, tak se uplatňuje pravidlo „první přišel, první 

odchází“ (FIFO). Přepravní kontejnery musí obsahovat po vyřízení objednávky předepsaný 

počet dobrých součástek. Pokud obsahují vadné součástky, tak se tyto musí okamţitě vyřadit 

nebo opravit. [4, 11] 

2.5.6 5 S 

Dalším typickým nástrojem, který se pouţívá ke zlepšení v rámci filozofie štíhlé výroby 

je „5S“. Název vychází z japonského Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke nebo anglického 

názvu Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain. V češtině zatím neexistují vhodné 

alternativy, které začínají písmenem S, tedy „pět S“ se mŧţe označovat jako: Třídění, 

Umisťování, Úklid, Standardizace a Udržení. K Těmto se někdy taky přidávají Fyzická 

bezpečnost/Zabezpečení a Uspokojení. [13] 

Tato metoda byla primárně vyvinuta pro prostředí prŧmyslové výroby, postupem času 

však našla univerzální vyuţití i v dalších odvětvích jako je například státní správa. Pouţívá se 

všude tam, kde panuje nepořádek, špatná organizace, nebo i tam, kde lidé musí hledat návody 

a pomŧcky, aby mohli splnit úkol. [13] 

1) Třídění (angl. Sort, jap. Seiri) – cílem je odstranění všeho, co nemá pro pracovní 

prostředí význam. Neplatí ale, ţe pokud se odstraní věci, které se uţ nebudou nikdy 

potřebovat, nebo se věci pouze přerovnají, tak se naplnili dílčí fáze postupu. 

2) Umístění (angl. Straighten, Set in Order, jap. Seiton) – znamená, ţe vše, co je nutné  

a potřebné, má označené a určené místo. Jednotlivé potřeby procesu jsou poloţeny tak, 

ţe jsou snadno dostupné, a v pořadí, jenţ zajistí efektivitu a plynulost pracovního 

výkonu. 

3) Úklid (angl. Sweep, Shine, jap. Seiso) – jedná se o to, aby pracovní prostory byly 

organizovány a udrţovány v čistotě a pořádku i dalšímu procesnímu cyklu. Úkony 

organizace a úklidu jsou prvkem kaţdého procesního cyklu (nejsou zahájeny pouze 

tehdy, je-li nepořádek na pracovišti neúnosný). 

4) Standardizace (angl. Standardize, jap. Seiketsu) – předpokládá, ţe pracovní postupy  

a procesy jsou sladěny a standardizovány tak, aby byla zabezpečena opakovatelnost 

jednotlivých úkonŧ. Pokud několik pracovníkŧ vykonává stejný úkon na několika 
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strojích, měli by činnost vykonávat shodně. Standardní postupy také zabezpečují 

stabilizaci stavu vytvořeného předešlými kroky.  

5) Udržení (angl. Sustain, jap. Shitsuke) – je zaměřen na dodrţování pracovních postupŧ, 

pravidel a návodŧ stanovených v předchozích krocích. Mělo by se prŧběţně 

kontrolovat, aby se proces po čase nevrátil do pŧvodního stavu. [13] 

Chci zmínit ještě jedno S, které se poslední dobou také přidává. Toto S souvisí 

s fyzickou bezpečností pracovního prostředí, efektivní vyuţití lidského potenciálu  

a inteligence a konečně – s utvořením příznivého, motivujícího pracovního prostředí. 

2.5.7 Poka-joke 

Jiţ z názvu je patrné, ţe tato metoda pochází z Japonska a jejím autorem je japonský 

oborník Shingo. V překladu Poka-joke znamená „chybu-vzdorný“, anglicky „fail-safing“  

a obvykle se nepřekládá. Poka-yoke je nazýváno zařízení či mechanismus ve výrobním 

procesu, které pomáhá dělníkovi zamezit (yokeru) chybám (poka). Jeho smyslem je eliminace 

defektních výrobkŧ pomocí prevence, nápravy a upozornění na lidské chyby, jenţ tyto 

defekty zapříčiňují. [22] 

V praxi Po-yoke pomáhá zabraňovat zbytečným chybám. Mŧţe být ve formě 

mechanického nebo elektrického výrobního přípravku, mechanismu nebo zařízení, díky 

kterému není moţno vyrobit špatný výrobek. Zařízení elektronicky či mechanicky zabraňuje 

například záměně součástek, pořadí jednotlivých operací montáţe nebo špatné montáţi 

nějakého prvku. Přípravek tedy mechanikovi zabraňuje v pokračování práce, dokud něco 

chybí či není správně namontováno. 
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Praktická část 

3 Ekonomicko-technická charakteristika společnosti STOW 

ČR s.r.o. 

Obchodní firma: STOW ČR, s.r.o. - odštěpný závod Karviná 

Sídlo odštěpného závodu: Závodní 540/51, 73506 Karviná - Nové Město 

Pověřený zástupce: Ing. Petr Starý, ředitel výrobního závodu 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobkŧ, 

 Povrchové úpravy a svařování kovŧ a dalších materiálŧ, 

 Zprostředkování obchodu a sluţeb, 

 Zámečnictví a nástrojařství. 

Počet zaměstnancŧ: 66 zaměstnancŧ 

3.1 Historie společnosti Kardex Group 

Společnost STOW ČR, s.r.o. je součástí divize Kardex Stow, která je součástí 

celosvětové skupiny Kardex Group. Roku 1977 se začala datovat historie společnosti, jeţ se 

zabývá skladováním a manipulací s materiálem, v té době pod názvem „STOckage 

Wevelgem“ podle místa zaloţení v Belgii – Wevelgem. Tehdy bylo ve společnosti 

zaměstnáno kolem 67 zaměstnancŧ. Od roku 1987 společnost rozvíjela své aktivity i mimo 

Belgii do Evropských zemí jako jsou Velká Británie, Francie, Německo, Holandsko, 

Rakousko, Polsko, Slovensko a Česká republika a tato skutečnost vedla ke změně názvu 

společnosti na Stow International. Díky rostoucí poptávce bylo nutné zvýšit výrobní kapacity, 

avšak areál ve Welgemu toto neumoţňoval, tak společnost hledala nové prostory pro svou 

expanzi, které nalezla v Číně ve městě Shanghaii, kde roku 1996 zahájila výrobu. 



 

- 30 - 

 

Další významný mezník v historii společnosti nastal roku 1997, kdy byl postaven 

výrobní závod v Dottingnies (Belgie) a společnost expandovala prostřednictvím distribuční 

sítě na Střední východ a Asii. Roku 2001 společnost vstoupila do skupiny Kardex a o pět let 

později investovala do rozšíření výrobních kapacit a kompletní automatizace výrobních 

technologií. V roce 2007 uţ ve společnosti pracovalo okolo 557 zaměstnancŧ a její obrat činil 

171,2 mil. EUR. Následujícího roku byl otevřen další výrobní závod v Číně a taktéţ byl 

postaven nový závod pro Českou republiku v Karviné. 

3.1.1 Struktura Kardex Group 

Celosvětová skupina Kardex Group se skládá ze tří divizí: Kardex Remstar, Kardex 

Stow a Kardex Mlog Division. Kardex Remstar vyvíjí, vyrábí a prodává dynamické 

skladovací systémy, Kardex Stow statické skladovací systémy a Kardex Mlog integrované 

manipulační systémy a vysoko závěsné sklady. Kardex Remstar a Kardex Mlog rovněţ 

poskytují ovládací prvky, softwarová řešení a sluţby. Struktura skupiny je znázorněná na 

obrázku číslo 7. [23] 

 

Obr. 7 Struktura skupiny Kardex Group    vlastní zpracování na základě [23] 
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3.1.2 Výrobní závod STOW ČR, s.r.o. 

STOW ČR, s.r.o. je dceřinou společností Kardex Stow. Nový výrobní závod, který sídlí 

v Karviné, zahájil svou činnost 1. 9. 2008. Jeho výroba je zaměřena na klasické paletové 

regálové systémy. Malosériová výroba zde funguje na zakázku a komponenty se vyrábějí 

ručně, dle přání zákazníka. Dŧleţitou součástí výroby je vysoce jakostní povrchová úprava 

dosaţená aplikací práškové vypalované barvy s integrovaným fosfátováním, jeţ zabezpečuje 

antikorozní úpravu. Výrobní závod STOW ČR, s.r.o. se specializuje hlavně na výrobu tří typŧ 

výrobkŧ: 

1) nosník z vyválcovaného profilu, 

2) nosník z nakupovaných profilŧ, 

3) výrobky, které se nakupují (výlisky). 

Nově společnost zavedla výrobu tzv. „Mobiles“, coţ jsou také nosníky, které jsou součástí 

Pojízdných paletových regálŧ, coţ je celá platforma, která je sloţená ze spousty elektrických 

komponent, které umoţňují otevírání a zavírání pracovních uliček mezi řadami regálŧ. 

Organizační struktura společnosti STOW ČR, s.r.o. 

Obr. 8 Organizační struktura společnosti STOW ČR, s.r.o.    vlastní zpracování 



 

- 32 - 

 

Strategie podniku 

Jak jsme jiţ zmínila, divize Kardex STOW sídlící v Belgii má plně automatizovanou 

výrobu s malým mnoţstvím pracovníkŧ. Pracovní síla je zde drahá, výroba je taţená 

zákazníkem, a tak se vedení společnosti rozhodlo vybudovat výrobní závod, kde se budou 

vyrábět komponenty na zakázku, ve variabilních délkách, menších sériích a s vysokou jakostí. 

Obecně se dá říci, ţe se jedná o strategii expanzivní, neboť podnik rozšiřuje nabídku 

výrobního sortimentu a navyšuje počet zakázek. 

Finanční situace podniku 

Finanční situace společnosti STOW ČR, s.r.o. je dobrá, podrobnější studium finanční 

situace jsem neprováděla. Z interních zdrojŧ jsem zjistila, ţe za rok 2010 má společnost 

Kardex Stow nulový hospodářský výsledek. Za rok 2011 zvýšila společnost hospodářský 

výsledek před zdaněním o 3,6 mil. EUR.  

Přístupy k řízení 

Podnik má vytvořen integrovaný systém řízení, který zahrnuje řízení jakosti, bezpečnost 

práce a ekonomiku s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Jedná se o procesně řízenou 

společnost. Ačkoliv společnost STOW je drţitelem certifikátu ISO 9001:2008, výrobní závod 

STOW ČR, s.r.o. sídlící v Karviné danou normu ISO certifikovanou nemá. Potřebnou 

dokumentaci, nápravná opatření a všechny náleţitosti má společnost k dispozici. 

Informační systém 

Společnost vyuţívá informační systém SAP. Všechny zadání příkazŧ jsou vytvářeny 

mateřskou společností v Belgii. Společnost STOW ČR, s.r.o. je napojená na společný server. 

Jakmile je vloţena objednávka do informačního systému SAP, tak zaměstnanci výrobního 

závodu v Karviné vidí tuto objednávku na monitorech, jeţ jsou umístěny ve výrobní hale 

(na úseku válcovny a lakovny). Kdyţ je zakázka zpracována, zaměstnanec ji potvrdí 

a v mateřské společnosti v Belgii je zaznamenáno, ţe výrobek byl dokončen a je připraven  

k expedici. 
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Lidské zdroje 

V loňském roce ve společnosti pracovalo 45 zaměstnancŧ, v současné době počet 

vzrostl na 65. Společnost stále navyšuje kapacity a v dohledné době plánuje přijmout dalších 

6 zaměstnancŧ. Organizační struktura je znázorněná na obrázku číslo 8. Dalším dŧvodem je, 

ţe činnosti, které se prováděly v mateřské společnosti nebo se outsorcovaly, tak se nyní 

uskutečňují ve výrobním závodě v Karviné. Společnost zjistila, ţe produkty, které byly  

na bázi PRJ výrobkŧ a kompletně se outsorcovaly, ţe si je schopna vyrobit levněji. A to na 

základně provedených brainstormingŧ a kalkulací nákladŧ. 

Outsourcové činnosti 

Společnost vyuţívá SAP contracting formou dovozu lakovací barvy z mateřské 

společnosti. V dohledné době však firma plánuje změnu a probíhají jednání s místními  

i zahraničními dodavateli lakovací barvy, kteří se nacházejí blíţe, kvŧli zkrácení dodací doby. 

Společnost si outsourcuje úklid, který je zajišťován majitelem objektu. 

3.1.3 Dílčí shrnutí 

V předcházející části práce jsem souhrnně představila společnost a nastínila její výrobní 

situaci a strategii. Výrobní situace společnosti STOW ČR, s.r.o. je příznivá, avšak v další části 

práce budu zkoumat podrobněji současnou výrobní situaci a hledat moţná zlepšení ve 

výrobním procesu. 
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3.2 Analýza současného stavu 

3.2.1 Výrobní prostory 

Odštěpný závod v Karviné je výrobním závodem společnosti STOW ČR, s.r.o., nově 

bude slouţit jako distribuční logistické centrum. Jak uţ bylo řečeno, vyrábí se zde několik 

typŧ nosníkŧ a nakupují se výlisky, jeţ se zde pouze lakují. Část výrobní haly, která je 

pronajímána společnosti STOW ČR, s.r.o. je rozdělena na dvě části a její schéma je 

znázorněno na obrázku číslo 9. V horním patře sídlí vedení společnosti (ředitel výrobního 

závodu, asistent, administrátor, technolog atd.), ve spodní části haly sídlí niţší management  

a probíhá zde samotná výroba. Prostor výrobní části haly je rozdělen do několika výrobních 

úsekŧ dle toku materiálu. Výrobní tok začíná návozem svitkŧ, kde je situována i místnost pro 

údrţbu. Svitek je dopraven do části určené pro válcování profilŧ skrz válcovací linku, kde je 

za studena vyválcován. Následuje kontrola jakosti vyválcovaného profilu. Pokud nejsou 

nalezeny neshody, putuje profil na svařovnu nebo do skladu rozpracované výroby. Pokud 

putuje rovnou na svařovnu, tak se na něj navaří hákové úchyty, které udrţují samotný nosník 

na stojině. Poté projde předvýstupní kontrolou. Následně postupuje lakovnou, kde se zavěsí, 

projde předúpravou kvŧli odmaštění, a pak se na něj aplikuje prášková barva s integrovaným 

fosfátováním, jeţ zabezpečuje antikorozní úpravu. Nakonec probíhá schnutí a následná 

expedice. 

Zde jsem jen stručně popsala výrobní toky, na jejichţ podrobnější popis se zaměřím 

v další části práce. Pro analýzu současného stavu budu pouţívat nástroj popsaný v teoretické 

části práce, jedná se o mapu hodnotového toku pro konkrétní výrobek. Na konci této 

podkapitoly popíšu časy, které přidávají hodnotu z pohledu zákazníka, a které hodnotu 

nepřidávají. 
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Obr. 9 Schéma výrobního závodu STOW ČR, s.r.o.    vlastní zpracování 

3.2.2 Popis sledu jednotlivých výrobních operací 

Sled výrobních operací je v podstatě stejný pro všechny produkované výrobky. Jedná se 

o typově stejné výrobky (nosníky s hákovými úchyty), avšak jednotlivě se od sebe liší délkou, 

výškou, tloušťkou a komponenty, které se na ně navařují, či počtem a prŧměrem otvorŧ 

v nosníku. Díky těmto skutečnostem některé typy výrobkŧ setrvávají ve výrobním procesu 

déle, neţ jiné. Na základě přijatých objednávek je vytvořen výrobní plán. Sestavován je 

v prŧměru dva týdny dopředu, ale stává se, ţe jsou objednávky, které musí být vyřízeny 

prioritně, často do týdne nebo několika dní. Vedení společnosti na to reaguje tak, ţe nechá 

přestavit například válcovací linku
1
 či vyválcuje prioritní zakázku spolu s jinou, která má 

stejné parametry, ale niţší prioritu. Prioritní zakázka projde celým výrobním procesem  

a polotovary z méně prioritní zakázky se přesunou do skladu rozpracované výroby.  

Dodávky materiálu jsou realizovány podle potřeby, běţně jednou za týden. Dodavatelé 

dodají jiţ nadělené svitky, které mají šířku od 180 do 260 mm. Následně jsou uloţeny ve 

skladu svitkŧ a podle zakázky dochází k jejich zpracovávání. 

Jak jsem jiţ zmínila, mezi základní výrobní matriál patří svitky, dále pak balící materiál, 

lakovací barva, svařovací plyn, drát a ostatní doplňkový materiál. 

                                                

1 Ne všechny výrobky procházejí procesem válcování, některé části regálových systémŧ, jako jsou 

výlisky, se pouze lakují. 

VSTUP 

VÝSTUP 
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Válcovna 

Po sloţení svitkŧ z kamionu jsou navezeny do zakladačŧ, které jsou znázorněny na 

obrázku číslo 10. Následně valcíř odebere svitek vysokozdviţným vozíkem a nasune jej 

dopředu do odvíječe. Svitek prochází rovnací linkou, poté putuje do válcovací linky. Válcují 

se za studena vţdy dvě tloušťky plechu, a to 1,5 mm nebo 1,75 mm. Samotná válcovací linka 

se musí přednastavit podle profilu, který je zde válcován. Po nastavení linky ještě před 

válcováním valcíř zadá informace o typu zakázky, délky apod. do systému SAP a změří, zda 

svitek splňuje všechny parametry, a aţ poté proběhne válcování.  Po vyválcování se profil 

ustřihne na poţadovanou délku, vyválcuje se další a oba profily se zaklíní do sebe, změří se, 

sloţí se do balíku o určitém počtu kusŧ dle typu zakázky. Na balík se nalepí vytištěný kód ze 

systému SAP a přesune se na vozík. Poté se odveze buď do skladu rozpracované výroby, 

anebo na svařovnu. Na tomto úseku výroby pracují dva valcíři. 

 

Obr. 10 Zakladače se svitky  vlastní zpracování 

Svařovna 

Zde je situováno šest svařovacích pracovišť rozdělených do dvou částí podle typu 

svařovaných profilŧ. V kaţdé svařovně pracuje jeden aţ dva svářeči. Na začátku směny zajde 

svářeč za mistrem, který mu předá seznam zakázek, které má za směnu svařit. Svářeč má 

k dispozici kontrolní postup, podle kterého bude svařovat, ale bude provádět jen některé 

operace ze seznamu podle typu zakázky. Poté svářeč zajde zpět na pracoviště, provede 

případnou přestavbu, vezme profil a hákový úchyt, které připevní k svařovacímu stolu a začne 

svářet. Svářecí pracoviště je znázorněno na obrázku číslo 11. Po svaření očistí svár, poloţí 

svařený nosník na vozík a pokračuje dalším profilem. Po svaření určitého počtu nosníkŧ je 
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zabalí pomocí látkových popruhŧ. Následně vypíše prŧvodku, kde napíše, které operace 

prováděl a řidič vysokozdviţného vozíku převeze materiál na předvýstupní kontrolu. 

 

Obr. 11 Svářecí pracoviště   vlastní zpracování 

Pila 

Pomocí strojní pily, která je znázorněna na obrázku číslo 12, je dodaný materiál řezán 

na rŧzné délky o rŧzných rychlostech. Přípravu a samotné řezání provádí jeden dělník. Mezi 

tím, neţ je nařezán druhý kus, tak dělník provádí kontrolu délky a kvality prvního kusu  

a zbavuje ho kovových špon. Poté první kus poloţí na vozík. Ve stejné době byl druhý kus 

nařezán, proto dělník mŧţe vloţit do strojní pily třetí kus a opakovat celou operaci znovu. Po 

nařezání příslušného počtu kusŧ jsou odvezeny na další pracoviště. Jen určitá část výrobkŧ 

prochází tímto pracovištěm. 

 

Obr. 12 strojní pila     vlastní zpracování 
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Předvýstupní kontrola 

Na tomto pracovišti jsou zaměstnáni dva kontroloři, jeden měří z kaţdé zakázky 

v kaţdém balíku jeden kus, druhý zapisuje do protokolu předvýstupní kontroly o jakou 

zakázku se jedná, počet kusŧ, číslo balíku, datum kontroly, délku a výšku profilu a nakonec 

zapíše naměřené hodnoty. Pokud je nosník v torzi, tak jej zadrţí, nalepí na něj štítek 

„zadrţeno“, na který napíší, kdo vadu zpŧsobil a pošlou jej na pracoviště opravy. Protokoly 

jsou vytištěny dopředu a archivují se. Pokud má zakázka například dvacet balíkŧ, tak je k ní 

přidruţeno dvacet protokolŧ. 

Lakovna 

Z předvýstupní kontroly jsou balíky převezeny vysokozdviţným vozíkem na pracoviště 

lakovny, které se skládá ze tří částí: 

1) pracoviště navěšování, 

2) pracoviště svěšování, 

3) balící pracoviště. 

Na pracovišti navěšování, pracují dva zaměstnanci, kteří společně vezmou nosník kaţdý 

z jedné strany a navěsí jej na háky umístěné na lakovací lince. Navěšují rŧzný počet nosníkŧ 

podle typu zakázky. Nosníky poté putují rychlostí 1,6 metrŧ za minutu do odmašťovací části 

lakovací haly, poté projdou dvěma stupni oplachu, na konci haly se otočí a vjedou do sušící 

linky, kde se vysuší, aby pak na ně mohla být nanesená prášková barva v lakovací kabině.  

Po nánosu barvy projdou nosníky vypalovací pecí a po vychladnutí se na pracovišti 

svěšování, na kterém pracují dva pracovníci, kteří je sundají a sloţí. Na balícím pracovišti se 

zabalí do balíku, kde strojník pomocí systému SAP na balík nalepí kód, který uţ neslouţí pro 

interní potřeby, ale je určen pro expedici. Zakázka je nyní připravena k výstupní kontrole. 

Celý proces lakování aţ po balení trvá v prŧměru dvě a pŧl hodiny. 

Výstupní kontrola 

Nejedná se o přímé pracoviště ve výrobní hale. Kontrola je prováděna hlavním 

koordinátorem kvality, který na zakázce provede konečnou výstupní kontrolu tím, ţe vybere 

(stejně jako na předvýstupní kontrole) jeden kus z jednoho balíku a provede test na oděr nebo 

zjistí kvalitu nástřiku. Pokud objeví neshody, pošle daný kus na pracoviště opravy. Pokud je 

zakázka v pořádku, je připravena k expedici. 
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Expedice 

V rámci expedice dochází k balení výrobkŧ do fólie a k manipulaci se zakázkou. Tuto 

operaci vykonává skladník. Zakázka je přesunuta buď do skladu výrobkŧ, který je znázorněn 

na obrázku číslo 13, nebo je vysokozdviţným vozíkem převezena před prostory výrobní haly. 

Nepříznivé počasí výrobkŧm neškodí, neboť jsou pokryty korozivzdornou vrstvou. Poté se 

zakázka naloţí na kamion a odveze zákazníkovi. 

 

Obr. 13 Sklad výrobků     vlastní zpracování 

Oprava 

Pokud v jakékoliv části výrobního procesu dojde k chybě, ocitne se neshodný výrobek 

na tomto pracovišti. Opravář ho vrátí do pŧvodního stavu například tím, ţe odřeţe vadný svár, 

navaří nový a opravený výrobek vrátí zpět do výrobního procesu. Bez tohoto pracoviště by 

měla výroba velkou zmetkovitost, neboť kaţdý neshodný výrobek by putoval do šrotu. 

Hodnotu výrobkŧ této společnosti tvoří asi z 80 % materiál, vyhozením zmetkŧ by se 

společnost dostávala do obrovských finančních ztrát na jednotlivých zakázkách. Díky tomuto 

pracovišti je odstraněno aţ 95 % nalezených neshod. 
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3.2.3 Mapa toku hodnot 

Mým prvním cílem v rámci analyzování současného stavu výrobního procesu bylo 

vytvoření mapy toku hodnot (VSM), která slouţí k porozumění a neustálému zlepšování 

hodnotového a informačního toku od zadání objednávky aţ po distribuci konečného výrobku 

zákazníkovi. Měření současného stavu procesu jsem prováděla přímo ve výrobě  

na jednotlivých pracovištích, následně popsala celý proces a nakonec provedla grafické 

znázornění činností ve formě mapy hodnotového toku. Cílem této mapy bylo odhalení 

činností, které nepřidávají hodnotu výrobku a měly by být minimalizovány. 

Výběr vhodného reprezentanta výrobků 

Pro zpracování mapy hodnotového toku jsem si nejprve vybrala výrobek, který bude 

vhodným reprezentantem podnikových výrobkŧ. Jedná se o výrobek, který představuje 

poměrně vysoký objem v celkové produkci, a také z pohledu zákazníka je dŧleţitý.  

Společnost STOW ČR, s.r.o. vyrábí rŧzné typy výrobkŧ, které jsem rozdělila do čtyř 

základních výrobkových skupin: 

1) interně válcované profily typu PNB, 

2) uzavřené svařované profily typu PRJ a PTR, 

3) nakupované profily typu IPE, 

4) výlisky. 

Po prostudování podnikových dokumentŧ týkajících se počtu vyráběných kusŧ a podílu 

na celkové produkci a po konzultaci s vedením společnosti jsem se zaměřila na skupinu 

výrobkŧ typu PNB, neboť tento typ v produkci převaţuje. V následující tabulce číslo 1 jsem 

uvedla zpracovaná data rŧzných typŧ výrobkových řad za rok 2010. 

Tab. 1 Rozdělení výrobkové řady do skupin dle metody ABC 

Skupina Typ výrobku Počet kusŧ Podíl na vyráběné produkci Kum. % z celku 

A. PNB 147185 71,10% 71,10% 

B. PTR, PRJ 35835 17,31% 88,41% 

C. IPE 14457 6,98% 95,40% 

C. Výlisky 9527 4,60% 100,00% 

Vlastní zpracování 
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Z uvedené tabulky je patrná převaha výrobku typu PNB na vyráběné produkci. Tento 

podíl činí 71,1 % z celkové produkce 207 004 Kusŧ. Na základě této tabulky jsem pro lepší 

názornost vytvořila Paterŧv diagram, který je znázorněn v grafu číslo1. 

Graf 1 Paretův diagram výrobkových skupin     vlastní zpracování 

Následně jsem si vytvořila tabulku výrobkŧ číslo 2 pouze typu PNB, kde jsem označila 

zástupce, který má největší podíl na vyráběné produkci z dané skupiny. Jedná se o základní 

nosník typu PNB. Dalším dŧvodem výběru právě tohoto typu nosníku byla skutečnost, ţe 

daný výrobek má totoţný technologický postup jako ostatní typy
2
 PNB, neboť je to nosník 

základní a ostatní typy z něj vycházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Jedná se o interní označení typŧ nosníku PNB 
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Tab. 2 Rozdělení výrobků PNB podle množství a podílu na vyráběné produkci 

Skupina Typ výrobku Počet kusŧ Podíl na vyráběné produkci 

A. ˗ PNB 

PNB 39066 18,87% 

AUF 33905 16,38% 

PNBL 24306 11,74% 

MCBF, MCBB 16856 8,14% 

PNPD 5521 2,67% 

AUFL 4434 2,14% 

PNBH 4027 1,95% 

KAAB 3321 1,60% 

PNEB 3310 1,60% 

PNB2L 2919 1,41% 

AUFH 1745 0,84% 

PNB-GALVA 1620 0,78% 

KAABO 1552 0,75% 

KAABK 1204 0,58% 

PDSL 879 0,42% 

PNBN 868 0,42% 

PAB 638 0,31% 

BDA 610 0,29% 

NST STOW 305 0,15% 

NST JUNGHEINRICH 67 0,03% 

AUF-GALVA 32 0,02% 

Vlastní zpracování 

Z tabulky je vidět, ţe základní nosník typu PNB  převaţuje nad ostatními typy nosníkŧ 

typu PNB jak v počtu vyráběných kusŧ, tak v podílu na vyráběné produkci. 
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Procesní mapa 

Po určení typu výrobku jsem vytvořila procesní mapu, jejímţ účelem byla prvotní 

analýza při stanovení rozsahu mapování toku hodnot. Procesní mapu, která je znázorněna na 

obrázku číslo 14, jsem vytvořila na základě diskuze s vedením společnosti. 

Obr. 14 Procesní mapa společnosti STOW ČR, s.r.o.     vlastní zpracování 

Z této procesní mapy jsem dále vycházela při tvorbě mapy současného stavu. 

Mapování současného stavu 

Neţ jsem přikročila k mapování toku hodnot, prošla jsem si celý výrobní proces 

s ředitelem výroby, který mi popsal jednotlivá pracoviště, a na kaţdém z nich vysvětlil 

technologický postup výroby. Poté mě seznámil s jednotlivými mistry, kteří mi podali 

podrobnější informace o kaţdém pracovišti.  

Při mapování jsem se zaměřila na výrobu standardního typu nosníku pro paletový regál 

(PNB), který se skládá ze svařence vyválcovaného profilu a hákŧ, a prochází povrchovou 

úpravou lakováním práškovou barvou. Podle získaných měření pro sestavení mapy 

hodnotového toku jsem čas výroby rozdělila mezi válcování, svařování, předvýstupní 

kontrolu a rovnání, lakování a ostatní manipulaci. Při mapování hodnotového toku jsem 

postupovala proti směru toku výroby (od výstupu po vstup).  
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Nejprve jsem si zjistila zadané informace o zakázce. Zákazník vloţil objednávku  

do plánu výroby dne 21. 3. 2012. Vedení společnosti ji potvrdilo v systému SAP 22. 3. 2012. 

Zákazník poţadoval 17.4 nakládku výrobkŧ v Dottignies. Informace o zakázce jsou 

znázorněny v tabulce číslo 3. 

Tab. 3 Parametry zakázky  

číslo 

zakázky 

typ 

výrobku 

počet 

ks 

délka 

(mm) 

typ 

profilu 

výška 

(mm) 

šířka 

(mm) 

tloušťka 

(mm) 
barva 

číslo 

výkresu 

svařovací 

pozice 

háku 

100 662 452 PNB 152 2740 CE 120 50 1,50 RAL 2004 PN160Av11 55 

Vlastní zpracování 

Po zjištění informací o zakázce jsem začala s mapováním na konci procesu  

a postupovala k předcházejícím činnostem, pak jsem je zanesla do mapy podle pořadí. 

Následně jsem znázornila tok materiálu a zaznamenala všechny nastávající kontroly  

a testování materiálu. Na začátek procesu jsem zakreslila dodavatele. Následně jsem zaznačila 

informační tok. Ve výrobní oblasti se jednalo o poţadavky spojené s potřebnými díly, 

v elektronické oblasti se jednalo o komunikaci mezi zákazníkem a společností formou 

systému SAP.  

Poté jsem přímo ve výrobě doplňovala informace do předem vytvořené mapy  

a ověřovala, zda informace, které jsem měla před mapováním k dispozici, se shodují se 

skutečností. Dále jsem procházela dílčími procesy výroby a zaznamenávala si výrobní časy, 

směny, prostoje a počet zaměstnancŧ na jednotlivých pracovištích. Informace o tom, jak 

dlouho výrobky leţeli v rozpracované výrobě mezi jednotlivými výrobními operacemi, jejich 

mnoţství a dobu dopravy od dodavatele do skladu svitkŧ mi poskytl ředitel výroby  

a koordinátor nákupu. 

Jak jsem jiţ zmínila, společnost STOW ČR, s.r.o. vyrábí na zakázku, proto má 

normovaný časový fond na kaţdém pracovišti, a od něj se odvíjejí časy efektivity.  
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Informace o průběhu zakázky 

Nejdříve jsem začala měřit časy a mapovat informace na pracovišti válcovny. Prŧběh 

válcování jsem zaznamenala do tabulky číslo 4. 

a) VÁLCOVNA 

Tab. 4 Mapované procesy na válcovně 

VÁLCOVÁNÍ  

Datum: 28. 3. 2012 

Od: 16:00 hod. 

Do: 17:00 hod. 

Směna: odpolední 

Operátoři: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: 97,7% 

CYKLUS STROJE  

čas přestavby 50 min. 

čas seřízení 40 min. 

čas výměny svitkŧ 40 min. 

čas seřízení svitkŧ 30 min. 

prostoje 105 min. 

technické prostoje 20 min. 

počet zakázek 11 

ZAKÁZKA  

čas přestavby 9,1 min.  

čas seřízení 7,3 min.  

čas výměny svitkŧ 7,3 min. 

čas seřízení svitkŧ 5,5 min. 

čas nastavení parametrŧ 12 min. 

čas válcování 84,6 min. 

čas balení 12 min. 

prostoje 18,0 min. 

technické prostoje 3,6 min. 

CELKEM VÁLCOVÁNÍ 319 min. 

Vlastní zpracování 

Disponibilní čas odpolední směny byl 900 minut, neboť na ní pracovali dva valcíři, 

přičemţ za tuto dobu zpracovali 11 zakázek. Z této doby pracovali na mapované zakázce  

319 minut a vyválcovali 152 kusŧ. Doba výroby zakázky se skládala z časŧ přidávajících  

a nepřidávajících hodnotu. 
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Čas přidávající hodnotu: 

   (                          )              

Tento čas jsem vypočetla tak, ţe jsem sečetla dobu přestavby, seřízení, výměny svitkŧ, 

seřízení svitkŧ, nastavení parametrŧ, čas válcování a čas balení. Neboť na zakázce pracovali 

dva valcíři, násobila jsem tyto hodnoty dvěma. 

Čas nepřidávající hodnotu: 

    (      )             

Tento čas jsem vypočítala jako součet prostojŧ a technických prostojŧ a násobila 

dvěma, neboť na zakázce pracovali dva valcíři. 

Účinnost cyklu procesu mapované zakázky: 

            
  

                     
  

     

   
                

Účinnost výroby na válcovně jsem vypočítala jako podíl času přidávajícího hodnotu  

a prŧběţné doby procesu. 

Následně jsem přikročila k mapování výroby na svařovně. Výroba na svařovně 

probíhala ve dvou etapách. Prŧběh obou etap svařovaní, jsem zaznačila v tabulce číslo 5. 
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b) SVAŘOVNA 

Tab. 5 Mapované procesy na svařovně 

SVAŘOVÁNÍ 1  SVAŘOVÁNÍ 2  

Datum: 29. 3. 2012 Datum: 29. 3. 2012 

Směna: ranní Směna: odpolední 

Od: 8:30 hod. Od: 14:00 hod. 

Do: 14:00 hod. Do: 15:00 hod. 

Operátoři: 2 zaměstnanci Operátoři: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: 116,1% Efektivita směny: 129,8% 

ZAKÁZKA  ZAKÁZKA  

čas přestavby 72,0 min. čas přestavby 0,0 min. 

čas seřízení 12,0 min. čas seřízení 0,0 min. 

čas svařování 726 min. čas svařování 122 min. 

čas balení 12 min. čas balení 12 min. 

prostoje 162,2 min. prostoje 17,3 min. 

technické prostoje 0,0 min. technické prostoje 0,0 min. 

CELKEM SVAŘOVÁNÍ 1 628,9 min. CELKEM SVAŘOVÁNÍ 2 75,9 min. 

vlastní zpracování 

V prŧběhu první etapy bylo svařeno 130 kusŧ, ve druhé etapě byl svařený počet kusŧ 

22.  Dohromady na zakázce pracovali 4 operátoři a disponibilní čas první části svařovaní byl 

660 minut (pro dva svářeče), disponibilní čas druhé etapy byl 120 minut (pro dva svářeče). 

SVAŘOVÁNÍ 1 

Čas přidávající hodnotu: 

    
                   

   
                

Tento výpočet vycházel z normovaného času pro jednu zakázku, který činí 363 minut 

pro jednoho svářeče a efektivity pro celou směnu, která činila 116%. 

Čas nepřidávající hodnotu: 

              

Tento čas se rovná prostojŧm. 
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Účinnost cyklu procesu mapované zakázky SAVŘOVÁNÍ 1: 

            
  

                     
  

     

     
               

Efektivitu výroby v první etapě svařování jsem vypočítala jako podíl času přidávajícího 

hodnotu a celkového času svařování v první etapě. 

SVAŘOVÁNÍ 2 

Čas přidávající hodnotu: 

    
      

   
               

Tento výpočet opět vycházel z normovaného času, který činil pro jednoho svářeče na 

jednu zakázku 61 minut a efektivity pro celou směnu, která činila 129,8 %. 

Čas nepřidávající hodnotu: 

             

Tento čas je roven prostojŧm. 

Účinnost cyklu procesu mapované zakázky SAVŘOVÁNÍ 2: 

            
  

                     
  

    

    
               

Efektivitu výroby druhé etapy svařování jsem vypočítala jako podíl času přidávajícího 

hodnotu a celkového času svařování v druhé etapě. 

Po procesu svařovaná proběhla předvýstupní kontrola. Kontrola probíhala rovněţ ve 

dvou etapách, přičemţ kaţdá z nich probíhala v jiný den. Prŧběh všech etap jsem znázornila 

v tabulce číslo 6. 
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c) PŘEDVÝSTUPNÍ KONTROLA 

Tab. 6 Mapované procesy na předvýstupní kontrole 

PŘEDVÝSTUPNÍ KONTROLA 1  PŘEDVÝSTUPNÍ 

KONTROLA 2 

 

Datum: 29. 3. 2012 Datum: 30. 3. 2012 

Směna: odpolední Směna: ranní 

Od: 14:40 hod. Od: 12:00 hod. 

Do: 15:20 hod. Do: 12:30 hod. 

Operátoři: 2 zaměstnanci Operátoři: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: ˗ Efektivita směny: ˗ 

čas kontroly 51,3 min. čas kontroly 17,1 min. 

čas rovnání 118,6 min.  čas rovnání 54,72 min. 

čas balení 12 min. čas balení 4 min. 

prostoje 41,6 min. prostoje 18,7 min. 

technické prostoje 0,0 min.  technické prostoje 0,0 min. 

CELKEM KONTROLA 1 82,7 min. CELKEM KONTROLA 2 47,3min. 

vlastní zpracování 

PŘEDVÝSTUPNÍ KONTROLA 1 

V prŧběhu první části kontroly bylo zkontrolováno 104 kusŧ dvěma kontrolory. 

Disponibilní čas byl pro dva kontrolory 80 minut. 

Čas přidávající hodnotu: 

   
             

   
             

Tento výpočet vycházel z normovaného času a zpŧsobu, jakým se hodnotí odvedená 

práce jednotlivých kontrolorŧ. 

Čas nepřidávající hodnotu: 

             

Tento čas je roven prostojŧm v první části předvýstupní kontroly. 
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Účinnost PŘEDVÝSTUPNÍ KONTROLY 1: 

            
  

                     
  

    

    
               

Efektivitu první části předvýstupní kontroly jsme vypočítala jako podíl času přidávající 

hodnotu a celkovou dobou trvání předvýstupní kontroly v první části. 

PŘEDVÝTUPNÍ KONTROLA 2 

V prŧběhu druhé části předvýstupní kontroly bylo zkontrolováno 48 kusŧ výrobkŧ dvěma 

kontrolory. Disponibilní čas pro dva kontrolory na tuto zakázku byl 60 minut. 

Čas přidávající hodnotu: 

   
            

   
             

Tento výpočet vycházel opět z normovaného času a zpŧsobu, jakým se hodnotí 

odvedená práce jednotlivých kontrolorŧ. 

Čas nepřidávající hodnotu: 

              

Tento čas je roven prostojŧm ve druhé části předvýstupní kontroly. 

Účinnost PŘEDVÝSTUPNÍ KONTROLY 2: 

            
  

                     
  

    

    
               

Efektivitu předvýstupní kontroly jsem zjistila tak, ţe jsem vydělila čas přidávající 

hodnotu s celkovou dobou trvání předvýstupní kontroly ve druhé části. 

Po předvýstupní kontrole proběhlo lakování. Lakování probíhalo ve třech etapách  

a dohromady se na něm podílelo 15 zaměstnancŧ. Proces lakování jsem znázornila v tabulce 

7, tabulce 8 a tabulce 9. 
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d) LAKOVNA 

LAKOVÁNÍ 1 

Tab. 7 Mapované procesy na lakovně 1 

LAKOVÁNÍ 1  

Datum: 29. 3. 2012 

Směna: odpolední 

Od: 13:40 hod. 

Do: 16:00 hod. 

Strojník: 1 zaměstnanec 

Navěšování: 2 zaměstnanci 

Svěšování a balení: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: 119,6% 

CYKLUS STROJE  

čas nájezdu linky 0 min. 

čas výměny barvy 25 min. 

čas lakování 5,34 min. 

prostoje (balení) 20 min. 

technické prostoje 0 min. 

počet zakázek 20 

ZAKÁZKA  

čas nájezdu linky 0,0 min. 

čas výměny barvy 6,3 min. 

čas lakování 14,2 min. 

čas balení 12,5 min. 

prostoje 0,0 min. 

technické prostoje 0,0 min. 

CELKEM LAKOVÁNÍ 1 26,5 

Vlastní zpracování 

V první části lakování bylo vylakováno 8 kusŧ výrobkŧ, na lakování se podílelo  

5 zaměstnancŧ a disponibilní čas na výrobu zakázky činil 2 hodiny a 20 minut. 

Čas přidávající hodnotu: 
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Výpočet vycházel z normovaného času lakování jednoho kusu pro jednu zakázku, který 

činil 5,34 minut a efektivity pro celou směnu, která činila 119,6%. V této etapě byl jen čas 

přidávající hodnotu, neboť nedocházelo k ţádným prostojŧm. 

Účinnost cyklu procesu mapované zakázky LAKOVÁNÍ 1: 

            
  

                     
  

    

    
        

Díky absenci prostojŧ a jiných časŧ nepřidávajících hodnotu byla efektivita první části 

lakování stoprocentní. 

LAKOVÁNÍ 2 

Tab. 8 Mapované procesy na lakovně 2 

LAKOVÁNÍ 2  

Datum: 2. 4. 2012 

Směna: ranní 

Od: 9:00 hod. 

Do: 11:50 hod. 

Strojník: 1 zaměstnanec 

Navěšování: 2 zaměstnanci 

Svěšování a balení: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: 109,7% 

CYKLUS STROJE  

čas nájezdu linky 150 min. 

čas výměny barvy 0 min. 

čas lakování 42,72 min. 

prostoje 0 min. 

technické prostoje 0 min. 

počet zakázek 12 

ZAKÁZKA  

čas nájezdu linky 62,5 min. 

čas výměny barvy 0,0 min. 

čas lakování 188,6 min. 

čas balení 25 min. 

prostoje 0,0 min. 

technické prostoje 0,0 min. 

CELKEM LAKOVÁNÍ 2 249,3 min. 

Vlastní zpracování 
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Ve druhé části lakování bylo vylakováno 96 kusŧ, na lakování se podílelo  

5 zaměstnancŧ a disponibilní čas na výrobu zakázky činil 2 hodiny a 50 minut. 

Čas přidávající hodnotu: 

   
             

   
                 

Výpočet vycházel z normovaného času lakování jednoho kusu pro jednu zakázku, který 

činil 42,72 minut a efektivity pro celou směnu, která činila 109,7%. V této etapě byl jen čas 

přidávající hodnotu, neboť nedocházelo k ţádným prostojŧm. 

Účinnost cyklu procesu mapované zakázky LAKOVÁNÍ 2: 

            
  

                     
  

     

     
        

Efektivita ve druhé části lakování byla díky absenci prostojŧ a jiných časŧ 

nepřidávajících hodnotu, stoprocentní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 54 - 

 

LAKOVÁNÍ 3 

Tab. 9 Mapované procesy na lakovně 2 

LAKOVÁNÍ 3  

Datum: 3. 4. 2012 

Směna: ranní 

Od: 12:30 hod. 

Do: 14:55 hod. 

Strojník: 1 zaměstnanec 

Navěšování: 2 zaměstnanci 

Svěšování a balení: 2 zaměstnanci 

Efektivita směny: 102,5% 

CYKLUS STROJE   

čas nájezdu linky 150 min. 

čas výměny barvy 25 min. 

čas lakování 21,36 min. 

prostoje 0 min. 

technické prostoje 0 min. 

počet zakázek 13 

ZAKÁZKA  

čas nájezdu linky 57,7 min. 

čas výměny barvy 9,6 min. 

čas lakování 94,3 min. 

čas balení 12,5 min. 

prostoje 0,0 min. 

technické prostoje 0,0 min. 

CELKEM LAKOVÁNÍ 3 169,8 min. 

vlastní zpracování 

Ve třetí části lakování bylo vylakováno 48 kusŧ, na lakování se podílelo  

5 zaměstnancŧ a disponibilní čas na výrobu zakázky činil 2 hodiny a 25 minut. 

Čas přidávající hodnotu: 

   
                  

   
                

Výpočet vycházel z normovaného času lakování jednoho kusu pro jednu zakázku, který 

činil 21,36 minut a efektivity pro celou směnu, která činila 102,5 %. V této etapě opět 

nedocházelo k ţádným prostojŧm. 
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Účinnost cyklu procesu mapované zakázky LAKOVÁNÍ 3: 

            
  

                     
  

     

     
        

Efektivita ve třetí části lakování byla díky absenci prostojŧ a jiných časŧ nepřidávajících 

hodnotu stoprocentní. 

Celkově prošla procesem lakování celá zakázka (152 Ks), lakována byla 446 minut  

a veškerý čas byl hodnototvorný. 

e) OSTATNÍ MANIPULACE 

Do ostatní manipulace s materiálem jsem zahrnula čas naskladnění materiálu, převoz 

materiálu mezi jednotlivými pracovišti a nakládku materiálu na kamion. Informace jsem 

zaznamenala do tabulky číslo 10. 

Tab. 10 Mapování ostatní manipulace 

OSTATNÍ-MANIPULACE čas 

Naskladnění materiálu 10 min. 

Manipulace s materiálem  120 min. 

Nakládka výrobku na kamion 40 min. 

CELKEM OSTATNÍ 170 min. 

vlastní zpracování 

3.2.4 Dílčí shrnutí 

Po zjištění veškerých informací o výrobě jsem sečetla časové fondy na jednotlivých 

pracovištích. 

                                                          

                      

Procesní čas jsem vypočítala tak, ţe jsem sečetla všechny výrobní časy, kdy bylo na 

zakázce pracováno. Následně jsem si vypočítala prŧběţnou dobu výroby tak, ţe jsem sečetla 

všechny časy, kdy materiál leţel na skladě.  
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Poté jsem vypočítala dobu výroby, jeţ přidává hodnotu z pohledu zákazníka a to tak, 

ţe jsem sečetla všechny doby přidávající hodnotu na jednotlivých pracovištích. 

                   

                                                

                       

Nakonec jsem vypočítala účinnost cyklu procesu, kde jsem podělila veškeré časy 

přidávající hodnotu s prŧběţnou dobou výroby, kterou jsem převedla na minuty. 

                        
   

                      
  

      

        
                

Výsledná účinnost byla 7, 23%. Coţ se mŧţe jevit jako nízká hodnota, avšak 

společnost STOW ČR s.r.o. vyrábí na zakázku, a tento výsledek jsem očekávala. 

Následně jsem všechny informace zanesla do mapy toku hodnot. Mapa současného 

stavu je znázorněna na obrázku číslo 15. 
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Obr. 15 Mapa současného stavu    vlastní zpracování 
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Na mapě toku hodnot, je vidět veškerý pohyb materiálu a informačního toku. Je zde 

znázorněn i poměr činností, jeţ přidávají hodnotu z pohledu zákazníka i těch, které hodnotu 

z pohledu zákazníka nepřidávají. 

Nejdelší časový úsek výrobního procesu se nachází mezi nakládkou hotové 

zakázky a místem dodaní zákazníkovi. Ačkoliv jsem po konzultaci s vedením společnosti 

zjistila, ţe cesta do Dottignies v Belgii trvá 16 hodin, dŧvodem proč je zakázka dovezena na 

místo učení jiţ 7.4 a do 17.4 leţí na skladě je, ţe zákazník kumuluje ostatní objednávky, aby 

předcházel moţným poruchám při dopravě a jiným zdrţením. 

Další úsek výrobního procesu, který nepřidává hodnotu, se nachází na počátku výroby 

ve formě zásob. Neţ výrobek projde procesem válcování, stráví 3 dny ve skladu svitkŧ. 

Kromě toho, ţe dochází k prodlouţení doby výroby a z pohledu zákazníka nedochází ke 

zvyšování hodnoty výrobku, mohla by společnost vynaloţené finanční prostředky na nákup 

svitkŧ investovat jiným zpŧsobem. 

Společnost STOW ČR, s.r.o. vyrábí na zakázku, proto má uskladněny výrobky 

v rŧzném stupni rozpracovanosti, aby mohla flexibilně reagovat na poţadavky zákazníka. 

Proto by bylo chybou sníţit mnoţství rozpracované výroby. Dŧsledkem toho by se sice 

zkrátila prŧběţná doba výroby, avšak společnost by uţ nebyla schopna rychlé reakce na 

poţadavky zákazníka. 

3.3 Komplexní pohled na proces výroby 

V další části práce jsem zjišťovala, kde spatřují omezení ve výrobě zaměstnanci, a kde 

vedení společnosti. Zároveň jsem procházela výrobou a pozorovala, jakým jiným zpŧsobem 

bych mohla zvýšit efektivitu výrobního procesu. Proto jsem sestavila dva typy dotazníkŧ. 

Jeden byl určen pro vedení společnosti (ředitele výrobního závodu), druhý jsem vytvořila pro 

zaměstnance (odpovědělo jich 10). Oba dotazníky měly shodné dvě otázky (otázka č. 1  

a otázka č. 6), na které byla odpověď ANO/NE a jednu otázku, která měla odpověď volnou 

(otázka č. 8). 
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3.3.1 Dotazník – vedení společnosti 

Odpovědi ANO/NE: 

1. Otázka: Jste dostatečně informován o dlouhodobých výrobních plánech a záměrech 

společnosti? ANO 

Znalost strategických plánŧ společnosti je podstatná, aby řízení mohlo probíhat 

efektivně. Podle dlouhodobých plánŧ si mŧţe vedení společnosti sestavit plány taktické či 

operativní. 

2. Otázka: Jste dostatečně dopředu informován o nové zakázce? ANO 

Mým záměrem bylo zjistit, zda vedení společnosti má dostatek času na to, aby mohlo 

včas reagovat na nově zadanou zakázku. Zda právě zde se nenachází moţná příčina omezení.  

Odpověď na tuto otázku byla sice kladná, avšak vedení společnosti mi sdělilo, ţe často 

dochází k přenosu informací na poslední chvíli. 

3. Otázka: Daří se Vám dodržovat výrobní plán? ANO 

Tuto otázku povaţuji za zásadní. Cílem této otázky bylo zjistit, zda má vedení 

společnosti dobře sestaven plán výroby a nedochází zde k moţnému zpoţdění ve výrobě. 

4. Otázka: Sdělil jste svým podřízeným chystané změny ve výrobě s dostatečným předstihem? 

ANO 

Zajímala jsem se o to, jestli probíhá rychlá komunikace mezi vedením společnosti  

a jeho podřízenými. Vedení mi sdělilo, ţe k předání informací dochází ihned. 

5. Otázka: Ověřoval jste si u podřízených, zda Vaše nařízení dodržují? ANO 

Otázka byla směřována k tomu, zda zaměstnanci dostatečně respektují nařízení vedení 

společnosti. 

6. Otázka: Jste obecně dostatečně informován o aktuální situaci podniku? ANO 

Zajímalo mě, zda má vedení společnosti celkový přehled o dění ve výrobním procesu.  

7. Otázka: Víte, co přesně si přeje zákazník? NE 

Cílem poloţené otázky bylo zjistit, zda má vedení společnosti přehled o potřebách 

zákazníka. Společnost přehled nemá, neboť postrádá prodejní oddělení.  
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Volná odpověď: 

8. Otázka: V čem spatřujete největší problém a zdroj zpoždění ve výrobě? 

Vedení společnosti spatřuje největší problém v pozdním zadání zakázky mateřské 

společnosti v Belgii a v nedostatečné nebo nepřesné výrobní výkresové dokumentaci. 

3.3.2 Dotazník – zaměstnanci 

Odpovědi ANO/NE: 

1. Otázka: Setkáváte se při své práci s problémy způsobenými nedostatečnou znalostí 

výrobních postupů? 

Mým cílem bylo zjistit, zda zaměstnanci rozumí výrobním postupŧm. Zda omezená 

znalost nemŧţe být příčinou zpoţdění ve výrobě. 6 z 10 zaměstnancŧ uvedlo, ţe ano. Z toho 

usuzuji, ţe nedostatečná znalost výrobních postupŧ mŧţe být určitým problémem. 

2. Otázka: Jste dle Vašeho názoru dostatečně obeznámen se změnami pracovních postupů při 

zavádění nových výrobků (Mobiles)? 

Otázka byla směřována k tomu, zda jsou zaměstnanci dostatečně proškoleni ohledně 

zavádění výroby nových typŧ nosníkŧ. 8 z 10 zaměstnancŧ uvedlo, ţe ne. Proto si myslím, ţe 

by společnost měla lépe proškolit své zaměstnance ohledně výroby nového typu výrobku.  

3. Otázka: Víte vždy, kde můžete nalézt materiál potřebný k Vaší práci?  

V této otázce jsem se zaměřila na znalost zaměstnancŧ ohledně umístění pracovních 

pomŧcek a rozpracovaných výrobkŧ ve výrobním provozu. Většina zaměstnancŧ nespatřovala 

v nalezení materiálu problém. 

4. Otázka: Jste vždy přesně a včas seznámen s výrobním příkazem? 

Otázku týkající se znalosti výrobního příkazu a jeho včasné zadání povaţuji za 

dŧleţitou, neboť díky neznalosti či zpoţdění příkazu mŧţe docházet k prostojŧm ve výrobě 

nebo k přednostní výrobě méně dŧleţitých zakázek. Většina zaměstnancŧ na tuto otázku 

odpovídala kladně. 
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5. Otázka: Víte, jakým způsobem postupovat v případě poruchy stroje, se kterým pracujete? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda zaměstnanci mají znalosti o tom, jak postupovat při 

poruše zařízení, případně na koho se obrátit. Všichni zaměstnanci vědí, jak postupovat. Jeden 

zaměstnanec dokonce uvedl, ţe má kontaktovat pracovníky údrţby. 

6. Otázka: Jste dostatečně informovaní o dlouhodobých výrobních plánech a záměrech 

společnosti? 

Otázka byla směřována k tomu, zda probíhá dostatečná komunikace mezi vedením 

společnosti a jeho zaměstnanci. Většina zaměstnancŧ nespatřuje v informovanosti o plánech 

společnosti problém. 

7. Otázka: Jste obecně dostatečně informování o aktuální situaci podniku? 

Zaměstnanci mají moţnost zjistit aktuální situaci podle mnoţství zadávané práce  

a konzultace s jednotlivými mistry. Většina zaměstnancŧ odpověděla, ţe o aktuální situaci 

mají přehled. 

Volná odpověď: 

8. Otázka: V čem spatřujete největší problém a zdroj zpoždění ve výrobě? 

Odpovědi na poloţenou otázku byly rŧzné, ale shrnula bych je do tří skupin. Mezi 

největší problém zaměstnanci uvádějí nedostatečnou komunikaci mezi lidmi. Druhý velký 

problém představují dodávky nekvalitního materiálu a díky tomu dochází k produkci zmetkŧ. 

Poslední skupinu tvoří nepřehledné pracoviště a problémy zpŧsobené pohybem řidičŧ 

vysokozdviţného vozíku po výrobní hale. 
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3.3.3 Vyhodnocení dotazníků 

Na základě odpovědí z dotazníkŧ od zaměstnancŧ jsem vytvořila graf číslo 2. 

Graf 2 Vyhodnocení dotazníku vytvořeného pro zaměstnance   vlastní zpracování 

3.3.4 Dílčí shrnutí 

Z uvedených dotazníkŧ jsem dospěla k závěru, ţe z pohledu zaměstnancŧ je největším 

problémem nedostatečná informovanost o změnách pracovních postupŧ při zavádění nového 

typu nosníku a určitá neznalost výrobních postupŧ. Z tohoto faktu vycházejí i odpovědi na 

volnou otázku, kde zaměstnanci vidí největší problém v obecné komunikaci. Dále se 

zaměstnancŧm zdá nekvalitní dodávka materiálu a tím následná produkce zmetkŧ. 

V neposlední řadě spatřují zaměstnanci problém ve špatně organizovaném pracovišti. 

Vedení společnosti vidí problém v pozdním zadání zakázek a nedostatečné či 

nepřesné výrobní výkresové dokumentaci. 
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3.3.5 Pozorování výroby k potvrzení rozhovorů 

Následně jsem dokumentovala sesbírané informace v podobě odpovědí na otázky ve 

výrobním procesu. Fotografovala jsem jednotlivá pracoviště a zjistila jsem prohřešky proti 

5S, kterých si všimli i zaměstnanci. Nejzásadnější problém spatřuji v porušení čtvrtého  

S – standardizace. A to jak ve znalosti standardizovaných úkonŧ prováděných při výrobě 

produktŧ, tak v neoznačených plochách pro jízdu vysokozdviţného vozíku. Další porušení 

proti 5S pozoruji v úklidu v podobě špatně udrţované podlahy ve výrobní hale, jeţ je 

znázorněna na obrázku číslo 16, obrázku 17 a obrázku 18. 

 

Obr. 16 Nerovná podlaha 1  vlastní zpracování 

 

Obr. 17 Nerovná podlaha 2   vlastní zpracování 
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Obr. 18 neoznačená plocha pro jízdu vysokozdvižného vozíku  vlastní zpracování 
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3.4 Návrhy řešení 

Po zjištění veškerých informací jak z pohledu zaměstnancŧ, tak vedení podniku, a po 

pozorování výrobního procesu, navrhuji zavést nový informační systém, který by mohl být 

pouţit na všechna pracoviště. Společnost STOW ČR, s.r.o. vyuţívá systému SAP, který je 

však vyuţitelný jen pro oblast válcovny a lakovny. Nový informační systém by zvýšil 

efektivitu celého výrobního systému, neboť by si zaměstnanci mohli jasně a přehledně 

vyhledat poţadovanou zakázku a věděli by přesně, co, kdy, a jakým zpŧsobem mají vyrobit. 

Také komunikace mezi vedením a zaměstnanci by se zpřehlednila a byla jasnější.  

Dále navrhuji vydláždit podlahu a jasně označit cesty pro jízdu vysokozdviţným 

vozíkem. Společnost vlastní několik vozíkŧ, jeden z nich je znázorněn na obrázku číslo 19. 

Pro lepší manipulaci a organizaci pracoviště však navrhuji zakoupit nový vozík pro každé 

pracoviště, který tak usnadní ruční manipulaci s materiálem, neboť nakládka a vykládka 

materiálu vysokozdviţným vozíkem je pro menší zakázky zdlouhavá. 

 

Obr. 19 Vozík pro ruční manipulaci   vlastní zpracování 
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4 Závěr 

Předmětem této diplomové práce byla optimalizace podnikových procesŧ na základě 

aplikace metody hodnotového toku ve společnosti STOW ČR, s.r.o. V teoretické části práce 

jsem se zabývala popisem teoretických poznatkŧ v oblasti logistiky, výrobního systému, 

štíhlého podniku a metody toku hodnot, které následně slouţily jako východisko pro 

vypracování praktické části práce. 

V praktické části této diplomové práce jsem se zabývala zkoumáním společnosti STOW 

ČR, s.r.o. jako celku, kde jsem nejprve analyzovala její výrobní situaci a strategii a postup 

výroby produktŧ v jednotlivých úsecích výroby. Následně jsem díky zjištěným informacím 

aplikovala metodu hodnotového toku, kde jsem na základě metody ABC vybrala jeden 

konkrétní výrobek - základní nosník typu PNB. Poté jsem podle předběţných informací  

o výrobě sestavila procesní mapu, ze které jsem vycházela pro vytvoření mapy skutečného 

stavu výroby. 

Při vlastním mapování zakázky konkrétního nosníku typu PNB jsem procházela 

jednotlivými pracovišti, a na kaţdém z nich si zaznamenala časy přidávající a nepřidávající 

hodnotu z pohledu zákazníka. Na základě naměřených hodnot a informací poskytnutých 

vedením společnosti, které se nedali zmapovat přímo ve výrobním procesu, jsem sestavila 

mapu hodnot současného stavu. Z této mapy vyplynulo, ţe výsledná účinnost výroby je  

7, 23 %. Tento výsledek je odrazem toho, ţe společnost STOW ČR, s.r.o. vyrábí na zakázku,  

a proto nedosahuje takové účinnosti výroby jako společnosti s velkosériovou výrobou. I kdyţ 

jsem nalezla místo, jeţ nepřidává hodnotu na počátku výroby ve formě zásob a společnost 

by vázané finanční prostředky v této oblasti mohla vyuţít efektivnějším zpŧsobem, nemyslím 

si, ţe dílčí optimalizace by vedla k zefektivnění celého procesu výroby. Sice by v dŧsledku 

toho došlo ke zkrácení prŧběţné doby výroby, avšak společnost by uţ nebyla schopna rychlé 

reakce na poţadavky zákazníka. 

V další části práce jsem provedla expertní šetření z pohledu vedení společnosti  

a z pohledu zaměstnancŧ. Zároveň jsem procházela výrobou a pozorovala, jakým jiným 

zpŧsobem bych mohla zvýšit efektivitu výrobního procesu. Na základě odpovědí na mnou 

vytvořené dotazníky jsem dospěla k závěru, ţe z pohledu zaměstnancŧ je největším 

problémem nedostatečná informovanost o změnách pracovních postupů při zavádění 

nových výrobků a určitá neznalost výrobních postupů. Dále se zaměstnancŧm jeví jako 
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problém nekvalitní dodávka materiálu, a tím následná produkce zmetkŧ. V neposlední řadě 

spatřují zaměstnanci problém ve špatně organizovaném pracovišti. 

Vedení společnosti vidí problém v pozdním zadání zakázek a nedostatečné či 

nepřesné výrobní výkresové dokumentaci.  

Na základě zjištěných informací z uvedených dotazníkŧ jsem dokumentovala skutečnost 

ve výrobním procesu, kde jsem fotografovala jednotlivá pracoviště a nalezla prohřešky proti 

zásadám 5S. Jednalo se o porušení standardizace a to hlavně v neoznačených plochách pro 

jízdu vysokozdviţným vozíkem. Další porušení proti 5 S spatřuji v úklidu, jenţ je v podobě 

špatně udržované podlahy ve výrobní hale. 

Mým návrhem pro řešení těchto problémŧ je zavedení nového informačního systému, 

který by mohl být vyuţit pro všechna pracoviště, neboť současný systém SAP je vyuţitelný 

jen pro pracoviště válcovny a lakovny. Nový informační systém by zvýšil efektivitu celého 

výrobního systému tím, ţe by zaměstnanci mohli jasně a přehledně vyhledat poţadovanou 

zakázku a vyrobit ji za kratší dobu. Také komunikace mezi vedením a zaměstnanci by se 

zpřehlednila a nedocházelo by tak k předávání chybných informací. 

Dále navrhuji vydláždit podlahu a jasně označit cesty pro jízdu vysokozdviţným 

vozíkem. Společnost uţ vlastní několik vozíkŧ, avšak pro lepší manipulaci a organizaci 

pracoviště navrhuji zakoupit nový vozík pro každý úsek výroby, který tak usnadní ruční 

manipulaci s materiálem, neboť nakládka a vykládka materiálu vysokozdviţným vozíkem je 

pro menší zakázky zdlouhavá.  
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