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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je analýza zavedení metody TPM na válcovně drátů  

a jemných profilů v Třineckých ţelezárnách, a.s. (dále jen TŢ, a.s.). Tato bakalářská práce 

se skládá ze dvou částí, kdy první teoretická část se zabývá podstatou a pojmem  

TPM a stanovuje cíle této metody a přínosy zavedení metodiky TPM. Druhou část, která je 

stěţejní pro tuto bakalářskou práci tvoří analýza zavedení prvních tří kroků metody  

TPM na válcovně drátů a jemných profilů v TŢ, a.s., zjištění silných a slabých stránek 

zavedení této metody pomocí hodnotícího dotazníku a následného vyhodnocení pomocí 

Paretovy analýzy. Tato část také obsahuje případné návrhy na zlepšení silných stránek  

a odstranění slabých stránek zavedení prvních tří kroků metody TPM na válcovně drátů  

a jemných profilů. 

 

Klíčová slova: TPM, Paretova analýza, válcovna drátů a jemných profilů 

 

Abstract 

The subject of this thesis is an analysis of implementation of TPM method for in Třinecké 

ţelezárny, a.s. (TZ, a.s.) in Wire Rod and Light Section Mill. This thesis consists of two 

parts, the first theoretical part deals with the principles and the concept of TPM and sets 

out the objectives of the methods and benefits of implementing TPM methodology. The 

second part, which is fundamental for the bachelor thesis formed by the analysis the 

introduction of the first three steps method TPM in TZ, a.s., identify the strengths and 

weaknesses of the implementation of this method using an evaluation questionnaire and 

follow evaluation using Pareto analysis. This part also contains any suggestions for 

improving the strengths and eliminate weaknesses introduction of the first three steps 

method for TPM in TZ, a.s. in Wire Rod and Light Section Mill.  

 

Keywords: TPM, Pareto analysis, Wire Rod and Light Section Mill.  
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 ÚVOD 

V dnešní době, kdy dochází k neustálému rozvoji techniky, jiţ nestačí pouze 

vyrábět kvalitní produkty, ale je nutno tyto produkty vyrábět pokud moţno s co 

nejmenšími výrobními náklady a minimalizovat ztráty z důvodů prostojů a poruch strojů. 

Náklady na údrţbu výrobních zařízení představují v průmyslově vyspělých státech  

12 – 15 % HDP. Roční náklady na údrţbu strojů představují 5 – 10 % z obratu firem [6].  

Abychom byli konkurenceschopní a udrţeli se na trhu, musí být zavedeny ve 

firmách nebo podnicích management řízení jakosti, jehoţ součástí jsou různé moderní 

přístupy. Jedním takovým přístupem je metoda Totální produktivní údrţby (dále jen TPM). 

Jedná se o metodu zaměřenou na dosahování vysoké produktivity výrobního zařízení, která 

je jedním ze základních prvků „štíhlého podniku “.  

TPM (Total productive Maintenance, Total productivity Management, Total 

productive Management, Total productive Equipment Management) je zahrnut ve více 

oblastech neţ pouze v údrţbě, jak se jeví na první pohled. Hlavní důraz je kladen na 

výrobního manaţera a manaţera údrţby, kteří nesou odpovědnost za zhotovení výrobku 

v předepsané jakosti, čase, mnoţství a poţadavků zákazníků při optimálních výrobních 

nákladech. TPM se zaměřuje na zapojení všech pracovníků do aktivit, které sniţují 

zmetkovitost a výrobu neshod a odstraňuje tradiční dělení pracovníků, kteří na daném 

výrobním zařízení pracují a pracovníky, kteří dané zařízení opravují (pracovníci údrţby). 

Při metodě TPM mají operátoři hlavní roli při údrţbě výrobních zařízení, protoţe se 

zlepšují jejich znalosti a dovednosti a rovněţ je zavedena týmová práce. Díky tomu se 

mohou různé problémy řešit v poměrně krátké době a při vzniku stejných poruch se rychle 

odstraní, protoţe operátoři jiţ tento problém jednou řešili. Proto dochází k znatelnému 

sníţení doby poruchy výrobního zařízení.  

Tím, ţe hlavní roli přebrali operátoři těchto výrobních zařízení, se mohou 

pracovníci údrţby osvobodit od rutinní neproduktivní údrţby a věnovat se činnostem, kde 

je naplno vyuţita jejich kvalifikovanost [13]. TPM je nejvíce vyuţívána provádí-li se 

v týmu, který je optimálně sloţen pro daný účel. Tento tým pracuje na co nejjednodušším  

a nejlevnějším zlepšení výrobních strojů, a pokud je to moţno i odstranění nebo alespoň 

částečné eliminaci příčin ztrát časů vlivem prostojů strojů a zařízení z důvodů poruchy. 
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Zavádění TPM musí vycházet z dlouhodobého projektu, z jasně definovaných 

ročních plánů a jejich rozpracování na dílčí aktivity pro kaţdý provoz, vedený  

tzv. provozními koordinátory. Celý postup zavádění metody TPM musí mít formu 

projektového řízení. 

Z těchto důvodů a hlavně zjištěných přínosů této aplikace metody TPM pro 

samotnou firmu se rozhodly Třinecké ţelezárny, a.s. (dále jen TŢ, a.s.) v roce 2001 zavést 

tuto progresivní metodu do svého podniku. Tato metoda byla postupně aplikována v rámci 

TŢ, a.s. na vybraných technologických celcích všech výrobních procesů. Při tomto 

zavádění TPM se vycházelo ze zkušeností a metodiky IPI Liberec a HM Partners. Od roku 

2006 byla zahájena spolupráce s Ing. Otakarem Jeţkem, odborníkem v oblasti 

průmyslového inţenýrství, aby zdokonalil jejich aplikovanou metodu TPM, která se v roce 

2001 v TŢ, a.s. zaváděla. Ing. Otakar Jeţek je tvůrcem metodiky a úspěšné aplikace v řadě 

průmyslových podniků jako např. Barum Continental Otrokovice; FAB Rychnov nad 

Kněţnou; Hanácké ţelezárny; Česká Zbrojovka, a.s.; Korado,a.s. 

Tato bakalářská práce je zaměřena do oblasti TPM  na téma „Analýza a zhodnocení 

přínosů aplikace metody TPM“. Tato bakalářská práce má analytickou povahu. Je zde 

provedena analýza zavedení TPM na vybraných strojích a zařízeních válcovny TŢ, a.s. 

a jejich přínosů pro tento podnik za posledních cca 5 let. Hlavním cílem této práce bude na 

základě analýzy firemních dokumentů a aplikovaných postupů, metodami pozorování  

a formou dotazování zhodnotit přínos aplikace metody TPM v TŢ, a.s. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

 Tato kapitola obsahuje bliţší informace o tom, jaké výrobky tato společnost 

produkuje a rovněţ je v této kapitole obsaţeno něco z historie TŢ, a.s. a nesmí chybět ani 

identifikační údaje a organizační struktura této společnosti. 

1.1 Historie a současnost TŢ, a.s. 

Třinecké ţelezárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice. Byly zaloţeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době 

vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou 

slévárenského ţeleza v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha ţelezáren, jejich 

napojení na Košicko - Bohumínskou ţelezniční dráhu a dostupnost surovin postupně 

umoţnila v 70. letech 19. století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní 

provozy z nedalekého okolí právě do Třince. 

V roce 1906 se staly Třinecké ţelezárny nejvýznamnější součástí Báňské a hutní 

společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která 

doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době. Razantní modernizační politika 

kapitálově silné Báňské a hutní společnosti záhy změnila podobu ţelezáren.  

Jiţ ve 20. letech 20. století patřily ţelezárny k nejmodernějším hutním závodům 

s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1929 představoval jejich 

podíl na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného materiálu dokonce 31 %. 

V roce 1946 byly Třinecké ţelezárny, které nebyly druhou světovou válkou nijak 

významně poškozeny znárodněny. Rozvoj ţelezáren pokračoval i v období socialistického 

Československa, kdy se rozvoji těţkého průmyslu přikládal značný význam. Růst produkce 

oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 20. století. 

Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na zavádění moderních hutních technologií. 

K nejvýznamnějším investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorové 

ocelárny s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je 

veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemţ 

 90 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. 
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Třinecké ţelezárny jsou dnes hutním výrobním cyklem, jejichţ hlavní výrobní 

program tvoří dlouhé válcované výrobky. Změna politického systému v Československu 

v roce 1989 vedla k postupné privatizaci Třineckých ţelezáren. V roce 1991 byly 

převedeny na státní akciovou společnost.  

V průběhu let 1994 – 1996 byla kapitálová účast státu v Třineckých ţelezárnách 

postupně sniţována a od roku 1996 jsou zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je 

akciová společnost Moravia Steel. 

Do 21. století vstupovaly Třinecké ţelezárny s posláním zařadit se mezi vyspělé 

evropské průmyslové podniky. Základem splnění tohoto úkolu je dlouhodobá tradice hutní 

výroby a um lidí, kteří si předávají hutnické řemeslo z generace na generaci [1]. 

1.2 Šíře sortimentu TŢ, a.s. 

- plochá, čtvercová, šestihranná a kruhová tyčová ocel 

- loupané a taţené tyče 

- válcovaný a taţený drát 

- betonářská ocel hladká a ţebírkovaná 

- široká ocel 

- kontislitky 

- bramy 

-bloky 

-sochory 

-kolejnice 

-drobné kolejivo 

-bezešvé trubky [2] 
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1.3 Identifikační údaje společnosti 

Obchodní jméno firmy:              TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. 

Sídlo:                                          Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70 

Identifikační číslo:                      18050646 

DIČ:                                               CZ18050646 

Telefon:                                      +420558531111 

Fax:                                              +420558331831 

Email :                                        podatelna@trz.cz 

WWW stránky :                          http ://www.trz.cz [2] 

1.4 Organizační struktura TŢ, a.s. 

Nejvyšším orgánem tohoto podniku je valná hromada. Výkonné orgány, které 

bývají voleny, jsou představenstvo a dozorčí rada. Jediným odpovědným subjektem 

z hlediska výkonného řízení je generální ředitel. Generálnímu řediteli jsou přímo podřízeni 

ředitel pro personalistiku a administrativu, finanční ředitel, výrobní ředitel, investiční 

ředitel a technický ředitel. Těchto 5 odborných ředitelů má jako své podřízené jednotlivé 

odbory, které se dělí na oddělení [2]. 
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2. TPM – TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 

Ke zvyšování efektivnosti výrobního systému a udrţení konkurenceschopnosti 

podniku existuje v současnosti mnoho přístupů. Jedním z těchto přístupů je projekt 

zavádění TPM (Total Productive Maintenance) [3]. 

2.1 TPM – Management produktivity výrobních zařízení 

TPM (Komplexní produktivní údrţba) je řada metod, kterými se zajišťuje, ţe kaţdé 

jednotlivé zařízení ve výrobním procesu je vţdy schopno provádět poţadované úkoly, 

takţe výroba není nikdy přerušena. Tato činnost je komplexní, nepřetrţitá a týmová, která 

zvyšuje činnosti „normální údrţby“ zařízení a zapojuje kaţdého pracovníka [15]. 

2.2 Historie TPM 

Autorem systému TPM je Seichi Nakajima, který postupně v 50. a 60. letech 

studoval systémy pro preventivní údrţbu ( Preventive Maintenance ) v USA a Evropě. 

Svoje poznatky zpracoval v komplexním návrhu, který pracovně nazval „Total Productive 

Maintenance – Totálně Produktivní Údrţba“. V roce 1971 zavedl Nakajima tento systém 

do japonských podniků [12]. Podle Rakyty byl vznik TPM vynucen zaváděním filozofie 

Just in Time, kde je kladen důraz na nepřerušení provozu zařízení a eliminaci všech ztrát 

[8]. 

2.3 Podstata TPM 

TPM je dlouhodobý koncept, který vyţaduje velké změny v myšlení a spolupráci 

mezi oddělením údrţby a výroby s maximální orientací na zapojení všech pracovníků do 

aktivit, které směřují k minimalizaci prostojů zařízení, neshod a zmetků [6]. Jde rovněţ  

o překonání tradičního dělení lidí na pracovníky, kteří pracují na daném stroji  

a pracovníky, kteří ho opravují. Vychází se z toho, ţe pracovník, který obsluhuje stroj, má 

šanci zachytit abnormalitu ve své práci a případné zdroje budoucích poruch zařízení, 

a to prostřednictvím provozních týmů TPM na pracovišti [13]. Podstata metody TPM 

spočívá v dosahování lepšího vyuţití strojů a zařízení prostřednictvím autonomní údrţby, 

resp. zkvalitnění práce údrţby. Při práci se vyuţívá filosofie GEMBA – řešení problémů 

pracovníky přímo na pracovišti prostřednictvím týmových setkání [10]. 
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2.4 Principy metody TPM 

Metoda TPM je postavena na těchto hlavních principech: 

 Operátoři mají hlavní roli při údrţbě strojů, jejich znalosti a dovednosti se cíleně 

zlepšují a zavádí se prvky týmové práce. 

 Údrţbáři se osvobozují od rutinní neproduktivní činnosti a zabývají se činnostmi, kde 

je jejich kvalifikace nejlépe vyuţita. 

 Účelově sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevnějším zlepšením stavu 

strojů a odstranění příčin ztrát časů vlivem poruch strojů a zařízení [6]. 

2.5 Základní prvky a pilíře filosofie TPM 

Jednou z hlavních oblastí, kde je moţné zvýšit produktivitu výrobních zařízení, je 

eliminace přerušování jejich práce. Klasická údrţba se zabývá hlavně prostoji, která 

vznikají v důsledku poruchy. Další oblastí, do které TPM zasahuje, jsou i ztráty při práci 

zařízení s poškozenými komponenty nebo při pouţití nesprávných pracovních  

metod – například zbytečně dlouhé časy na výměnu forem nebo nástrojů, práce při niţších 

řezných rychlostech a delších časech opracovaní [6]. 

 

Základní prvky  TPM dle Rakyty lze charakterizovat pomocí těchto 5 pilířů: 

 Hodnocení efektivnosti strojů a zařízení. 

 Preventivní údrţba. 

 Plánovaná údrţba. 

 Zlepšování strojů a zařízení. 

 Trénink pracovníků [3]. 
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Na rozdíl od Rakyty je filosofie TPM dle Košturiaka tvořena těmito 6 základními prvky, 

respektive programy: 

 Program autonomní péče o zařízení. 

 Program plánované údrţby. 

 Program vzdělávání a tréninků. 

 Program plánování pro nové zařízení a díly. 

 Program zvyšování celkové efektivnosti zařízení. 

 Systém údrţby a informační systém [6]. 

 

Na základě těchto pilířů či programů pouţívá metoda TPM pět základních činností  

na eliminaci přerušení v práci výrobního cyklu. Tyto základní činnosti jsou [6]: 

 Pouţívání optimálních podmínek pro práci zařízení (čištění, mazání, utahování šroubů, 

těsnění a kryty apod.). 

 Dodrţování předepsaných provozních podmínek. 

 Včasné diagnostikování a obnova poškozených prvků. 

 Odstraňování konstrukčních nedostatků v zařízení. 

 Zdokonalování schopností pracovníků v oblasti obsluhy, diagnostiky a údrţby 

zařízení. 

2.6 Cíle a přínosy metody TPM 

Cílem implementace této metody je zajistit stabilní provoz strojního zařízení bez 

poruch a neplánovaných zastavení.  Jinak řečeno cílem této metody je minimalizovat 

poruchovost obvykle vyjádřenou pomocí ukazatele OEE (CEZ) – celkové vyuţití strojního 

zařízení. Tento ukazatel je klíčovým indikátorem úspěšnosti metody a zajišťuje existenci 

společného cíle mezi výrobou a údrţbou [8]. 

Ukazatel OEE se počítá podle vzorce:  

OEE = A •. P • Q, kde 

A = ukazatel pohotovosti ( Availability ), je to provozní čas / vyuţitelný časový fond; 

P = ukazatel účinnosti výkonu (Performance Efficiency), je to ideální doba výrobního 

cyklu x počet kusů / provozní čas; 

Q = míra jakosti (Quality Rate), jsou to vyrobené kusy – neshodné jednotky / vyrobené 

kusy; 
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Jako cíl je stanoveno tvůrcem metody TPM Seichim Nakajimou celkové vyuţití 

strojního zařízení na OEE > 85%. Základní limitní cíle v oblasti TPM znamenají ţádné 

poruchy na výrobních zařízeních a ţádné neshodné produkty [7]. 

 

TPM je soubor aktivit zahrnující všechny útvary podniku s následujícími cíly [3]: 

 Vytvořit strukturu podniku, která zajistí maximální efektivnost výrobního systému. 

 Eliminovat poruchy, chyby a další ztráty na zařízeních. 

 Vytvářet vyhovující pracovní podmínky. 

 Postupné zvyšování efektivnosti zařízení. 

 Zlepšování zisku firmy. 

 Zapojení a motivace pracovníku na všech úrovních od dělníků aţ po top management. 

 

Typické přínosy metody TPM lze rovněţ chápat takto [6]:  

 Zvýšení CEZ o 20 – 30 %, ovšem tato hodnota silně závisí na typu technologie  

a výroby. Špičkové hodnoty se pohybují okolo 85 – 90 %. 

 TPM přináší kromě zvýšení produktivity zařízení také systematické řešení příčin 

problémů, které byly předtím neřešené, a přináší další vedlejší efekty – například 

zvýšení pruţnosti redukcí časů na přestavby strojů a linek nebo zvýšení stability 

procesu eliminací příčin nekvality. 

 Redukce poruchovosti o 50 – 80 %. 

 Redukce vícepráce opravováním zmetků o 50 – 70 %. 

 Úspory v desítkách aţ stovkách milionů na nových investicích, které vznikly 

efektivnějším vyuţíváním existujících zařízení a prodlouţením jejich ţivotnosti. 

 Redukce nákladů na náhradní díly a sníţení zásob náhradních dílů. 

 Minimalizace rizika výpadku klíčových zařízení při optimálních nákladech na údrţbu. 
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2.6.1 Praktický přínos metody TPM 

Z praktických zkušeností je zajímavé pozorovat, ţe pouze v 60 % z moţného 

vyuţitelného času stroje vyrábějí zboţí. O zbylých 40 % se zhruba rovnoměrně rozdělily 

 2 oblasti. Jednu oblast zaujímají prostoje na oběd, přestávky a údrţbu. Druhá oblast je 

neplánovaná a je věnována nedostatku náhradních dílů, absenci, poruchám strojů apod. [4]. 

Přínos metody TPM spočívá v tom, ţe tyto neplánované prostoje uvedené výše se 

podaří eliminovat [4].  

Metoda TPM přináší praktický přínos pouze tehdy, pokud její základní komponenty 

jsou sestaveny do celkové strategie. Pokud se nerealizují všechny její komponenty, pak 

společnosti, které TPM aplikují, nikdy nevyuţijí maximálního potenciálu této metody       

TPM [12]. 

2.7 Údrţbářské krouţky 

Přesun úkolů z údrţby do výroby probíhá postupně v malých krocích a při 

současném školení a výcviku pracovníků z údrţby. Ve velké míře se vyuţívají také  

tzv. údrţbářské krouţky. Hlavním cílem těchto krouţků je zlepšení stavu výrobních 

zařízení, odstranění rozporů mezi údrţbou a výrobou, zapojení operátorů do činnosti 

údrţby a zainteresování údrţbářů na problémech dílny [6]. 

 

Mezi principy práce těchto krouţků patří: 

 Malé smíšené skupiny dělníků, mistrů, údrţbářů, případně inţenýrů  

z TPV 4 –10 lidí pod vedením moderátora. 

 Dobrovolná účast. 

 Trvání maximálně 90 minut v rámci pracovní doby. 

 Maximálně 5 schůzek na jedno téma. 

 Téma definuje zodpovědný manaţer [6]. 
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Po přesunu operativních úkolů na výrobní týmy zůstane v podniku i nadále centrální 

údrţba, ale pouze jako servisní středisko s následujícími úkoly: 

 Centrální zásobování náhradními díly. 

 Informační systém údrţby. 

 Výpomoc při krizových situacích – vysoké poţadavky na údrţbu a kapacity. 

 Budování systému údrţby, rozvoj moderních strategií údrţby, optimalizace nákladů. 

 Centrální úkoly údrţby – doprava, jeřáby, budovy, sklady, dveře, vozíky, software, 

údrţbářská dílna atd. 

 Speciální úkoly – elektrická a elektronická zařízení, nové náročné technologie, 

standardizace, školení, prosazování zákonných norem, revize, rozpočty  

a koordinace spolupráce s jinými servisními firmami [6]. 

2.8 Vzdělávání pracovníků 

Z posledního bodu základních činností můţeme pozorovat, ţe metoda TPM je 

zaloţena více o lidech, jejich schopnostech, zkušenostech a odborné vzdělanosti neţ  

o strojích. Na základě různých školení a výcviků se rozvíjí jejich technické myšlení  

a odborná vzdělanost, coţ přináší podniku nejen nehmotný majetek v podobě vzdělaných 

pracovníků, ale zároveň umoţňuje podniku zvyšovat konkurenční výhodu na trhu. Toto 

zvyšování odborné vzdělanosti pracovníků se provádí v dlouhodobém horizontu. Postupné 

zvyšování vzdělanosti se provádí na rozhraní mezi údrţbou a výrobou. 

 Při tomto postupu ovšem můţe nastat otázka: Co bude úkolem pracovníků údrţby? 

Jejich hlavní úloha spočívá v plánované preventivní a prediktivní údrţbě. Hlavním cílem je 

předcházet poruchám včasným odhalením a odstraňováním moţných příčin vzniku 

poruch [2]. 

2.9. Implementace TPM v podniku 

TPM má smysl všude tam, kde nám záleţí na eliminaci ztrát kapacity zařízení  

a zvýšení produktivity. TPM tedy přináší především zvýšení produktivity zařízení  

a zvýšení účinnosti údrţby. Existují i aplikace principů TPM na dopravní a manipulační 

techniku nebo kancelářskou techniku. 
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Aplikace TPM je vhodná tehdy, je-li firma stabilizována, má vysoce vyuţitá 

zařízení a chce zvýšit svou produktivitu. Tento dlouhodobý program přináší výsledky 

postupně a je třeba ho neustále rozvíjet a zdokonalovat. Je to současně cesta, kterou se 

můţe prostřednictvím vztahu pracovníků k zařízením, čistotě a pořádku pozitivně měnit  

i podniková kultura [6]. 

2.9.1 Oblasti zavedení TPM 

Zavedení prvků TPM je vhodné provést uţ při instalaci nových zařízení. Zavedení 

systému TPM se provádí většinou ve firmě, která má 500 – 1000 zaměstnanců  

a 300 – 400 strojů. Zavedení tohoto systému je běh na dlouhou trať a jeho obvyklá doba 

zavedení můţe trvat 3 – 5 let. Tato doba slouţí pro potřebné nastavení základních prvků 

TPM. Takový způsob zdokonalování systému údrţby a systematického zvyšování 

produktivity zařízení je proces, který nikdy nekončí [6]. 

2.9.2 Postup implementace TPM 

Implementace TPM je rozdělena do 4 kroků, které budou v této podkapitole 

rozepsány a stručně charakterizovány. 

  

1. Příprava projektu TPM 

 

Toto přípravné období trvá 3 – 6 měsíců [8]. Nejdříve se provede příprava projektu 

TPM a oznámí se rozhodnutí o zavedení TPM v podniku. Pomocí různých informačních 

médií jako například internet, podnikové noviny nebo na schůzkách s pracovníky a na 

informačních seminářích dojde k vysvětlení postupů, principů a cílů zavedení TPM 

v tomto podniku. Po tomto oznámení následuje zahájení vzdělávání a osvěty na podporu 

TPM coţ zahrnuje účast na vzdělávacích seminářích pro různé úrovně personálu  

od managementu přes technické pracovníky aţ po výrobní personál [6]. 

Vytvoří se vhodná organizační struktura na zavedení TPM. Pod pojmem vhodná 

organizační struktura je chápáno vytvoření realizačních týmů na různých úrovních  

a pověření zodpovědného manaţera z top managementu pro řízení celého projektu, a také 

pro výběr a výcvik vhodných pracovníků pro implementaci metody TPM [6].  
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Po vypracování základních cílů a postupu zavedení TPM, které získáme analýzou 

existujícího stavu, definováním konkrétních cílů, které mají být dosaţeny, časovým 

harmonogramem a konkretizací jednotlivých kroků se zpracovává detailní a závazný plán 

realizace metody TPM  v podniku [11]. 

 

2. Zkušební implementace TPM 

 

Na vybraném pracovišti výroby je zaveden tzv. úvodní projekt TPM. V této fázi 

jsou do projektu často zapojovány kooperující firmy, externí konzultanti a školící firmy, 

které jsou nápomocny při zavádění úvodního projektu. Tato fáze je zdrojem prvních 

zkušeností [8].   

 

3. Implementace TPM v podniku 

 

V tomto třetím kroku se jedná jiţ především o zlepšování celkové efektivnosti 

zařízení ve výrobě. Jsou vybrány zařízení, na kterých se aplikuje metoda  TPM a na 

vybraném pracovišti se vyberou pracovníci, kteří utvoří pro tuto metodu tým. Dále jsou 

zpracovány programy autonomní údrţby v jednotlivých týmech. 

 Do těchto programů patří: vytvoření a rozvoj diagnostických nástrojů a schopností 

pracovníků v TPM týmu. Vytváří se plány pro oddělení údrţby, které obsahují například 

kooperaci s TPM týmy, hospodaření s opotřebovanými součástkami nebo zásobování [6]. 

Je zde rovněţ kladen důraz na trénink zaměřený na řešení detailních problémů 

v TPM týmech. V tomto tréninku se vedoucí týmy cvičí ve vedení a moderování skupiny 

nebo můţe probíhat trénink v řešení vybraných technických problémů údrţby, které mohou 

na daném pracovišti nastat, a pomocí těchto tréninků se můţe zkrátit doba realizace 

účinných opatření. 

Jako poslední se v tomto kroku jiţ zavede kompletní TPM program [6]. 
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4. Stabilizace 

 

V posledním kroku se vyhodnotí výsledky, stanoví vyšší cíle a zdokonalí 

stabilizace TPM týmu [6]. 

 

 

Na Obr. 1 je znázorněn podrobný postup implementace programu TPM do 

výrobního systému podniku. 

  

 

 Obr. 1 Postup implementace programu TPM do výrobního systému podniku [2] 
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3. METODA 5S 

Jedním ze základních stavebních kamenů pro úspěšné zavedení metodiky TPM do 

výrobního podniku je jiţ zavedená metoda 5S v tomto podniku. Název 5S tato metoda 

získala na základě prvních písmen pěti japonských slov, odkud také pochází. Ve své 

podstatě tato metoda zahrnuje čistotu a pořádek na pracovišti v pěti principech. Mezi tyto 

principy patří [2]: 

 Seiri – úklid – jedná se o úklid a odstranění nepotřebných předmětů z místa pracoviště 

(vadné výrobky, staré náhradní díly, nepotřebné nástroje, atd.). 

 Seiton – pořádek – jedná se o správné uloţení kaţdého předmětu na jeho vyhrazené 

místo. 

 Seiso – čištění – jedná se o udrţování pořádku na pracovišti, označování abnormalit 

 a odchylek podle platného postupu, čištění, atd. 

 Seiketsu – standardizace – jedná se o udrţování nastolené čistoty, standardizaci  

a kontrolu, provádění auditů stavu pracoviště ohledně 5S a pochopení slabých stránek. 

 Shitsuke – disciplína – jedná se o dodrţování disciplíny a standardů na pracovišti  

a také o trénink 

 

 

Pro srovnání existuje také jiné vysvětlení pěti principů metody 5S, které je sice 

odlišné, ale podstata principů zůstává stejná. 

Odlišné principy 5S zahrnují tyto kroky [9]: 

 SORT – Třídění – hlavní zásadou je vizuálně vyřešit všechno to, co na pracovišti 

nepotřebujeme. 

 SET IN ORDER – Nastavení pořádku – minimalizace zbytečných pohybů, 

racionalizace uspořádání pracoviště. 

 SHINE (AND INSPECT) – Čištění a kontrola – úklid pracoviště, vytvoření plánů 

čištění, stanovení zodpovědnosti. 
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 STANDARDIZE – standardizace – vytvoření jasných a jednoduchých standardů pro 

výkon naší práce, které stanoví např. co je potřebné, kam pracovníci mohou chodit, 

jaký ochranný oděv je zapotřebí, co znamenají různé barvy. 

 SUSTAIN – vytrvalost – jde o propagaci, komunikaci a trénink jako prostředky 

k tomu, aby principy 5S zapustily hluboké kořeny a staly se běţnou součástí naší 

práce. 

3.1. Důvody zavádění metody 5S 

Důvodů proč se zavádí tato metoda a je ve světě úspěšná je mnoho. Proto uvedu jen 

pro příklad pár důvodů, ať si uděláme představu o tom, v jakých oblastech můţe být 

přínosná. 

Přínosy [2]: 

 Dobré a dlouholeté zkušenosti velkých mezinárodních firem. 

 Niţší procento oprav a kvalitnější výrobky. 

 Odstranění zbytečné práce. 

 Příjemnější a přehlednější pracoviště. 

 Eliminace nedůslednosti vedoucích pracovníků a mistrů při kontrole pořádku  

na pracovišti. 

 Přehledné a jednoznačné umístění materiálu a nářadí, coţ má za následek sníţení nebo 

odstranění prostojů způsobených hledáním. 

 Sníţení nečistot na výrobcích a moţných přehlednutí příčin vzniku poruchy vlivem 

špinavých strojů a nářadí. 

3.2 Nebezpečí selhání metody 5S 

K selhání metody 5S můţe dojít v důsledku nedostatečné podpory ze strany vedení. 

Vedení podniku musí plně podporovat tuto metodu. Teprve pak se můţe pokusit se stát 

přínosnou a plně vyuţívat všechny výše uvedené přínosy. Musí být rovněţ připraven plán 

zavádění metody 5S a jasně vytyčeny kompetence a jakým způsobem a kdy bude probíhat 

kontrola této metody. Nebezpečí selhání můţe také ovlivnit pouhá formalita v zavádění 

nebo nedostatečné propojení s týmovou prací, která je základem této metody [2].
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4. ANALÝZA SYSTÉMU TPM V TŘINECKÝCH ŢELEZÁRNÁCH, a.s. 

Tato kapitola poukazuje na počátky zavádění systému TPM v TŢ, a.s. a všechny 

její přínosy, které tato metoda přináší, ale zároveň je zde popsáno, co můţe její úspěšnou 

implementaci zhatit. Samozřejmě v této kapitole nesmí chybět vytyčené klíčové aktivity 

TPM, na které bychom se měli zaměřit. 

4. 1. Počátky systému TPM v TŢ, a.s. 

Třinecké ţelezárny, a.s. (dále jen TŢ, a.s.), jeden z největších producentů oceli  

v ČR, započal implementaci metody TPM do svého výrobního systému v roce 2001. Na 

základě závěrečné zprávy týmu pro implementaci TPM byla v roce 2004 vytvořena síť 

modelových pracovišť TPM v TŢ, a.s., harmonogram jednotlivých kroků zavedení  

a databázová aplikace v Lotus Notes v rámci počítačové a informační podpory [2]. 

Na vybraných technologických celcích kaţdého výrobního provozu v TŢ, a.s.  

se zaváděl plošně program TPM, především byl tento program zaváděn na ocelárně, 

válcovně kolejnic a válcovně tyčí a drátů. Tyto tři výrobní provozy patří ke stěţejním 

výrobním uzlům podniku [2]. 

Při zavádění programu TPM v TŢ, a.s. se vycházelo ze zkušeností a metodiky 

poradenských společností IPI Liberec a HM Partners. V roce 2006 byl TŢ, a.s. osloven 

jeden z předních odborníků v oblasti průmyslového inţenýrství Ing. Otakar Jeţek, který 

zahájil s TŢ, a.s. spolupráci, aby zdokonalil jejich jiţ aplikovanou metodu TPM, která se 

zaváděla o pět let dříve, tedy v roce 2001. Ing. Otakar Jeţek v řadě průmyslových podniků 

vytvořil a úspěšně aplikoval metodu TPM. Za zmínku stojí podniky jako například Barum 

Continental Otrokovice; FAB Rychnov nad Kněţnou; Hanácké ţelezárny; Česká 

Zbrojovka, a.s. nebo Korado,a.s. [2]. Na základě jeho profesních znalostí a odborných 

zkušeností se mu podařilo úspěšně implementovat metodu TPM do TŢ, a.s. [2]. 
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Implementace programu TPM do výrobního systému TŢ, a.s. byla postavena na  

4 základních systémech:  

 Systém standardů pro čištění, mazání a malá zlepšení. 

 Systém hodnocení útvarů dle vybraných kritérií (náklady na údrţbu, poruchovost,…). 

 Systém interních auditů, prezentací a vzájemného tréninku. 

 Systém 5S – čisté, přehledné a organizované pracoviště, kompetentní  

a disciplinovaní zaměstnanci [2].  

 

Byl vytvořen standard pro čištění, mazání a malá zlepšení, kde je uvedeno, jaké 

jsou problémová místa, která se mají mazat v určitých intervalech a došlo rovněţ  

k vytvoření mazacích plánů a intervalu mazání a rozšíření povinností obsluhy vzhledem  

k čištění stroje během své pracovní doby. Pro náklady spojené s údrţbou a poruchovostí 

stroje byl vytvořen program, do kterého se zapisují veškeré výdaje spojené s kaţdým 

jednotlivým zařízením a na konci kaţdého roku se provádí vyhodnocení a hledají  

se moţnosti, jak tyto neplánované výdaje sníţit. Pracovníci obsluhy strojů jsou pravidelně 

školeni v oblasti 5S a TPM a jsou povinni dodrţovat základy této metody jako například 

udrţovat čistotu a pořádek na pracovišti. Dodrţování těchto základů je prověřováno 

formou interních auditů, které probíhají namátkově. 

4.2 Přínos metody TPM 

Bylo uspořádáno společné sezení provozních řídících týmů TPM z výše 

jmenovaných útvarů, kde byly definovány přínosy, které od zavedení této metody TPM 

v podniku očekávají [2].  

Mezi tyto přínosy se řadí:   

 Společné cíle výroby a údrţby. 

 Relativní pokles nákladů. 

 Průhlednost nákladů (hodnotící a účetní systém). 

 Optimalizace pracovních míst. 

 Vzrůst dostupnosti zařízení.  
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 Sníţení skladovacích zásob. 

 Zlepšení spolehlivosti a udrţovatelnosti strojů [2]. 

4.3 Ztráty v efektivním vyuţívání strojů a klíčové aktivity metody TPM 

Na společném sezení bylo rovněţ definováno 6 hlavních moţných ztrát 

v efektivním vyuţívání strojů na pozorovaném výrobním procesu v TŢ, a.s.,  

viz Obr. 2 [2]. 

 

    Obr. 2 Grafické znázornění 6 hlavních moţných ztrát v efektivním vyuţívání strojů [2] 

 

Hlavní moţné ztráty jsou způsobené poruchami a prostoji, kdy kvůli nedostatečné 

péči obsluhy o výrobní zařízení nebo jejich ignorování abnormality po určité době dochází 

k poruchám výrobních zařízení a vznikají tak prostoje, kterým se dalo zabránit. Seřizování 

a výměna nástrojů by mohla být prováděna v kratším časovém úseku, kdyby se striktně 

dodrţovala metoda 5S a její principy jako pořádek na pracovišti a uloţení náhradních dílů 

a nástrojů na předem určené místo, čímţ by se odstranila doba věnovaná hledáním nástrojů 

a náhradních dílů.  
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Sníţená rychlost je další hlavní moţnou ztrátou v efektivním vyuţívání strojů, kdy 

dochází obvykle k úmyslnému sniţování rychlosti výrobního zařízení operátorem. 

Úmyslnému sniţování se dá zabránit vytvořením programu, který zabraňuje sníţení 

rychlosti nebo také pevnému nastavení rychlosti, která by se měnila v závislosti na 

průměru výrobku. Zmetky a práce navíc spojená s opravami nevyhovujícího materiálu je 

způsobena znečištěnými nástroji a zařízeními, kde se můţe vyskytovat nějaká abnormalita, 

kterou ovšem nezpozorujeme kvůli velkému znečištění zařízení. Zde je vhodné pouţívat 

metodu 5S, která by měla být striktně pouţívána a obsluha zařízení ji důsledně plnila 

v rámci své pracovní doby. Poslední 2 moţné ztráty tvoří chod naprázdno a sníţený výkon 

při rozběhu, kdy jiţ vše závisí od technického vybavení daného zařízení. 

Aby se zajistilo dosaţení definovaných přínosů v rámci implementace metody TPM 

v TŢ, a.s., tak bylo definováno 7 klíčových aktivit (kroků), které pomohl vytyčit  

Ing. Otakar Jeţek. Přehled 7 klíčových aktivit (kroků) je znázorněno na Obr. 3 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Klíčové aktivity, respektive kroky k dosaţení definovaných přínosů [2] 

 

Na Obr. 3 je zachyceno 7 klíčových aktivit, resp. kroků, které jsou rozděleny do 

dvou fází. První fáze zachycuje 1. aţ 3. krok, kde odborná kvalifikace operátorů je 

dostatečná a je zde zaznamenáno zlepšení vztahu obsluhy k zařízení.  

Zbylé 4 kroky poukazují na druhou fázi, kde jiţ kvalifikace operátorů není dostatečná 

k plnění těchto kroků, resp. aktivit a je nutno operátory postupně školit k údrţbě. V této 

fázi se tedy jedná o zlepšení Know – how operátorů k údrţbě zařízení prostřednictvím 

specifických dovedností. 
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4.4 Informace o metodě TPM na jednotlivých provozech 

Na kaţdém provoze v TŢ, a.s. je informační tabule, na které jsou vyvěšeny 

informace o TPM na daném stroji a pracovišti. Na této tabuli se nachází mazací plány 

strojů, kterým je tato tabule určena. Pracovníci obsluhy strojů a zařízení zde mohou 

vkládat do schránky na této tabuli své náměty a poznatky ke zlepšení současného stavu  

a jsou zde vyvěšeny například fotografie místa před a po zavedení systému 5S, který je 

základem metody TPM. Příklad takových informačních tabulí je znázorněn na Obr. 4. a 5. 

Obr. 4 Informační tabule TPM pro pily Braun na provoze VJ [2] 

 

Obr. 5 Informační tabule TPM na provoze VO [2] 
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4.5. Faktory ovlivňující implementaci TPM 

Při implementaci TPM do výrobních systémů v TŢ, a.s. se mohou vyskytovat určité 

nesnáze, tzv. riziková místa, které nepříznivě ovlivní zavedení TPM.  

Patří zde: 

 Nedostatečné zdroje (lidé, čas, peníze) a očekávaná podpora. 

 Nedostatečné pochopení metodiky a filozofie pro střední management. 

 Lidé vykazují silný odpor ke změně. Jsou přesvědčeni, ţe tak, jak pracují oni, je ten 

nejlepší způsob, a proto není třeba zavádět metodu TPM. 

 Mnoho lidí povaţuje aktivity metody TPM za práci navíc. 

 Mnoho lidí jedná stále stejně, bez snahy a s pochybnostmi o efektivitě [2]. 
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5. POPIS PROCESU VÝROBY NA VÁLCOVNĚ DRÁTŮ A TYČÍ V TŢ, a.s. 

Válcovna drátů a tyčí, která bývá označována také jako válcovna drátů a jemných 

profilů (dále jen VJ) patří ke stěţejním technologickým a výrobním uzlům v uzavřeném 

hutním cyklu TŢ, a.s. V současné době se podílí VJ největší měrou na celkové výši 

hospodářského výsledku celého tohoto podniku [2]. 

Díky kvalitní výrobě při dosaţení kvalitních produktů při co nejniţších provozních 

a výrobních nákladech se stává podnik konkurenceschopným v neustále se zvyšujícím  

a náročnějším trţním prostředí. K této konkurenceschopnosti přispívá také neustále se 

vyvíjející a kvalitnější technologie výroby [2]. 

 Umístění VJ je strategicky výhodné, protoţe je umístěna na konec celého 

technologického toku TŢ, a.s. a je přímo navázána na výrobu litých sochorů na zařízení 

plynulého odlévání na ocelárnách a válcovaných sochorů z válcovny hrubých předvalků. 

Vstupní materiál je po apretaci sochorů transportován do dvou válcovacích hal, kde se 

provádí výroba drátů a tyčí. Pod pojmem apretace je chápáno broušení, rovnání  

a odstraňování povrchových vad. Kaţdá z válcoven je vybavena ve svém technologickém 

toku také navazující úpravnou, která realizuje finální úpravy dle potřeb zákazníka  

a k bezproblémové expedici válcovaného materiálu [2]. 

V celém podniku je téměř na všech provozech zaveden 4 směnný provoz,  

tzv. nepřetrţitý provoz. Provoz VJ čítá zhruba 950 zaměstnanců, kteří zajišťují výrobní 

proces. K plnění všech strategických cílů je kromě výše uvedených útvarů přítomen na 

válcovně také útvar vlastní údrţby, který obsahuje strojní a elektro údrţbu. IT sluţby 

v celých TŢ, a.s. zajišťuje samostatný útvar automatizace výroby. Proces údrţby a servisu 

výrobních zařízení je tedy nonstop zajištěn, protoţe také pracovníci těchto útvarů pracují 

v nepřetrţitém provozu.  

 Proces implementace metody TPM v TŢ, a.s. byl zahájen v roce 2001, jak je 

zmíněno výše. Na provoze VJ byla dle harmonogramu, který stanovil tým TPM  

v TŢ, a.s. implementace metody TPM zahájena v roce 2006 jiţ pod vedením poradce 

 Ing. Otakara Jeţka. Téhoţ roku byly rovněţ uţ prováděny kontrolní audity. 
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5.1 Implementace metody TPM na zařízeních VJ 

V TŢ, a.s. se na základě rozhodnutí top managementu provedla implementace 

metody TPM do výrobního systému tohoto podniku v prvních třech krocích po konzultaci 

s Ing. Otakarem Jeţkem. Rovněţ se definovaly základní kroky zavádění metody TPM do 

výrobního procesu, které jsou uvedeny na Obr. 6 [2]. 

 

Obr. 6 Definice základních kroků zavádění TPM do výrobního procesu TŢ, a.s. [2] 

 

Současně byl zvolen následující postup: 

1. Zavedení metodiky 5S na pracovištích všech výrobních provozů TŢ, a.s. 

2. Analýza všech zařízení v TŢ, a.s. a výběr vhodných strojů pro 1. - 3. krok TPM. 

3. Zpracování časového harmonogramu zavedení TPM na vybraných strojích. 

4. Realizace projektu 1. – 3. kroku TPM, jeho údrţba a neustálé zlepšování [2]. 

 

Při zavádění TPM byl zvolen na VJ řídící provozní TPM tým, do kterého byli 

nominováni všichni vedoucí výrobních středisek VJ. V další části byl vypracován 

kompletní harmonogram implementace metody TPM. Následovala aplikace metodiky 

5S na všech pracovištích výrobních provozů.  
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Po jejím zavedení uţ mohla být započata analýza a sběr dat pro vyhodnocení 

vhodných strojů a zařízení, na kterých se má metoda TPM aplikovat. Z celkového počtu 

188 výrobních zařízení, na kterých by se mohla metoda TPM aplikovat bylo vybráno  

30 vhodných strojů [2]. Na kaţdém z těchto 30 strojů byl vypracován časový 

harmonogram zavedení jednotlivých kroků TPM včetně jejich následných kontrolních 

auditů. Na území TŢ, a.s. pak vznikaly různé TPM týmy, pro které byla vytvořena TPM 

příručka pro postup zavedení pro 1. – 3. krok TPM [2]. 

5.1.1 Zavedení a kontrolní audit 1. kroku TPM na výrobních zařízeních VJ 

Při zavedení tohoto 1. kroku se vycházelo z analýz jednotlivých strojů. První krok 

obsahuje čištění, vyhledávání, identifikaci, evidenci a odstraňování abnormalit. 

Abnormalita je vše co z hlediska technického stavu zařízení není zcela v pořádku, ale 

nejedná se o poruchový stav. Podle toho, jakými lidskými smysly tyto abnormality 

rozeznáváme, je dělíme na 4 skupiny, které jsou [2]: 

 zrakem (cca 83 % abnormalit) 

 sluchem (cca 11 % abnormalit) 

 hmatem (cca 4 % abnormalit) 

 čichem (cca 2 % abnormalit) 

 

Systém vyhledávání, evidence a odstraňování abnormalit funguje tak, ţe tým 

vybere označovací štítky abnormalit s čísly podle prostředí od 10 – 20 kusů. Obsluha při 

čištění můţe objevit nějakou abnormalitu na zařízení, kterou označí zvoleným štítkem  

a pracovníci údrţby tuto abnormalitu odstraní, rovněţ značící štítek je odstraněn  

a do databáze ETSZ je zapsán popis abnormality a způsob jejího odstranění. V případě, ţe 

pracovníci údrţby jsou vytíţení a nemohou danou abnormalitu odstranit ihned, tak je 

abnormalita navedena do databáze ETSZ a poslána příslušnému útvaru údrţby (elektro, 

strojní). Danému útvaru se v databázi tato abnormalita zobrazí a postup je stejný jako výše 

uvedený. Pokud zůstává daná abnormalita neodstraněna, tak musí být útvarem údrţby 

proveden záznam do databáze ETSZ, kdy bude daná abnormalita odstraněna [2]. 
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Hlavním cílem prvního kroku je tedy včasné zachycení a odstranění abnormality, 

aby se předešlo poruše, protoţe odstranění abnormality je mnohem levnější neţ oprava 

poruchy. A také nevznikají prostoje z důvodů poruchy, čímţ se zvyšuje vyuţití zařízení, 

prodluţuje ţivotnost a v neposlední řadě rovněţ roste výroba [2]. 

 

 Postup zavedení 1. kroku TPM 

 

1. Vytvoření týmu TPM (řídící pracovníci, obsluha, plánovaná údrţba). 

2. Proškolení týmu z TPM. 

3. Zhodnocení úrovně 5S (na pracovišti a stroji) a přijetí opatření. 

4. Stanovení pravidel vyhledávání, evidence a odstraňování abnormalit (kdo eviduje, kdo 

rozhoduje, jakým způsobem bude abnormalita odstraněna, atd.). 

5. Informování o zavedení TPM na zařízení (informační tabule TPM) a proškolení všech 

pracovníků obsluhy a plánované údrţby o principu systému TPM. 

 

Jakmile došlo k zaběhnutí systému vyhledávání, evidence a odstraňování 

abnormalit coţ trvá v průměru 2 – 3měsíce poţádá vedoucí týmu nebo koordinátor TPM 

metodika o provedení auditu. Tento výchozí audit 1. kroku TPM byl zhodnocen spolu se 

stavem 5S na pracovišti. Tento audit prováděl metodik TPM. Tento audit ovšem nebyl 

poslední, protoţe metodik sám namátkově prováděl kontrolní audity [2]. 

5.1.2 Zavedení a kontrolní audit 2. kroku TPM na výrobních zařízeních VJ 

Druhý krok je charakteristický svou snahou odstranit zdroje znečištění  

a problematická místa a stanovení celkové efektivity zařízení (dále jen CEZ). Cílem  

2. kroku byla eliminace příčin znečištění, eliminace obtíţně přístupných míst pro čištění, 

analýza abnormalit, identifikace a odstranění problematických míst, umět měřit CEZ           

a navrhovat moţná zlepšení [2]. 
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Pro poslední uvedené moţné zlepšení je v TŢ, a.s. vypracován program neustálého 

zlepšování, který funguje na tom, ţe kaţdý zaměstnanec můţe podat zlepšovatelský návrh 

nebo drobné zdokonalení, které je dle moţnosti jejího prospěchu pro podnik finančně 

ohodnoceno. Zaměstnanec si tak zvýší své finanční ohodnocení a podnik z toho prosperuje 

většinou zvýšením svého zisku, ale také konkurenční výhodou, která narůstá vzdělaností 

svých pracovníků, a tudíţ nehmotným majetkem podniku. 

CEZ se počítá jako součin provozní dostupnosti, výkonu a kvality. Tento vztah 

ovšem neplatí pro TŢ, a.s., protoţe na základě dohody TOP managementu TŢ, a.s. 

a metodika TPM bylo dohodnuto, ţe CEZ se bude počítat jako součin pouze provozní 

dostupnosti a výkonu. Tento razantní krok je především způsoben obtíţným způsobem 

sběru relevantních dat v oblasti kvality a také faktem, ţe v TŢ, a.s. je jiţ zaveden účinný 

systém kontroly kvality výroby jako například evidence zmetků a předváhy [2]. 

Kaţdé zařízení, které bylo vybráno pro zavedení metody TPM je charakteristické 

tím, ţe je na něm nainstalován a spuštěn program VIS. Jde o informační program, který 

kaţdodenně online zpracovává informace o daném zařízení, zda je v provozu, popřípadě 

proč je dané zařízení v poruše. Informace o tomto zařízení jsou zapisovány do počítače 

pracovníkem obsluhy, který je při kaţdém prostoji povinen identifikovat typ prostoje, 

popřípadě poruchy. Všechny stroje a zařízení s tímto programem jsou tak neustále pod 

dozorem a je moţno podle nich zjistit CEZ. Při prostojích delší neţ 1 hodinu musí být 

informován dispečink o důvodu prostoje. 

 

Postup zavedení 2.kroku TPM: 

 

1. Příprava podkladů pro jednání týmu – analýza abnormalit, připomínky a návrhy 

pracovníků, zhodnocení stavu 5S a 1. kroku TPM, CEZ (vedoucí týmu). 

2. Svolání jednání týmu (vedoucím týmu) – projednání moţných opatření, určení 

odpovědnosti za schválené opatření, vyhotovení zápisu a informování všech 

pracovníků o jednání týmu. 

3. Realizace a kontrola přijatých opatření a informování všech pracovníků o průběhu 

realizace [2]. 
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Po zavedení 2. kroku TPM poţádal vedoucí týmu o audit metodika TPM. Metodik 

provedl výchozí audit 2. kroku TPM v rámci kterého byla vyhodnocena i úroveň  

5S  a 1. krok TPM. Další kontrolní audity byly prováděny namátkově metodikem [2]. 

 Na všech 30 vybraných strojích válcovny byly podle harmonogramu výsledky 

vyhovující a daná pracoviště mohla přistoupit k zavádění 3. kroku TPM [2]. 

5.1.3 Zavedení a kontrolní audit 3. kroku TPM na výrobních zařízeních VJ 

Při zavedení 3. kroku TPM byla hlavní pozornost věnována samostatnému mazání  

a doplňování maziv. Cílem tohoto 3. kroku bylo převést část mazacích úkonů z plánované 

údrţby na obsluhu strojů a zařízení. Byla provedena analýza současně pouţívaných maziv 

a jejich sjednocení. Dále byly zhodnoceny způsoby a cykly mazání a vytvořeny mazací 

plány a systém záznamů o spotřebě všech maziv a olejů a o provedeném mazání. Při 

optimálním mazání dochází k prodluţování ţivotnosti zařízení, protoţe dochází k menšímu 

opotřebení zařízení a šetří se náklady na maziva [2]. 

 

Postup zavedení 3. kroku TPM: 

 

1. Připravit podklady pro jednání týmu – mazací plány, seznam pouţívaných maziv  

a olejů, zhodnocení současného způsobu mazání, návrhy pracovníků. Tyto podklady 

připravil vedoucí týmu. 

2. Svolání jednání týmu vedoucím týmu – projednání moţných opatření, určení 

odpovědnosti za schválené opatření, vyhotovení zápisu a informování všech 

pracovníků o jednání týmu. 

3. Realizace a kontrola přijatých opatření a informování všech pracovníků o průběhu 

realizace [2]. 

Po zavedení 3. kroku poţádal vedoucí týmu o audit metodika TPM. Ten provedl 

výchozí audit 3. kroku TPM spolu s vyhodnocením úrovně 5S a 1. a 2. kroku TPM. Jako  

u obou předcházejících kroků tak i zde byly další audity provedeny namátkově metodikem 

TPM. Na všech 30 vybraných strojích této válcovny byly dle harmonogramu výsledky 

vyhovující [2]. 
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5.2. Kontrolní činnost auditorů po zavedení metodiky TPM 

V letech 2011 a 2012 byla tedy na vybraných zařízeních VJ úspěšně 

implementována plánovaná úroveň metody TPM, coţ ve své podstatě znamená úspěšné 

zavedení prvních tří kroků této metody [2]. Jak jiţ bylo zmíněno výše, interní audity byly 

prováděny po kaţdé realizaci kroku pouze metodikem TPM pro TŢ, a.s. V dnešní době se 

jiţ provádějí jen namátkové kontrolní interní audity a z důvodů zvýšení efektivity 

prováděných auditů bylo v loňském roce vyškoleno dalších 10 interních auditorů, kteří od 

1. 1. 2013 začali svou auditorskou činnost na všech 85 vybraných strojích TŢ, a.s., na 

kterých byla aplikována metoda TPM [2]. 

Pro potřeby kontrolních auditů byl metodikem TPM navrţen a TOP 

managementem schválen formulář s bodovým hodnocením zavedení 5S a TPM dle přesně 

stanovených kritérií pro kaţdý daný stroj a zařízení [2]. Kaţdý kontrolní audit je prováděn 

podle 31 kritérií, a stupeň jejího plnění závisí na počtu získaných bodů z daného kritéria. 

Maximální bodové hodnocení představuje dosaţení 211 bodů. Kaţdý TPM krok je označen 

jako vyhovující v případě, ţe je v tomto kroku dosaţeno hodnocení alespoň  

60 % tj. 127 bodů. Aby byl ovšem audit uznán za vyhovující, musí kaţdý jeho krok být 

hodnocen alespoň 60 %.  

V opačném případě je audit pokládán za nevyhovující. Výsledky těchto auditů jsou 

zaznamenávány do podnikové databáze pro TPM a 5S v systému Lotus Notes, kde se 

mimo jiné zaznamenávají také informace a zápisy z porad a různé data, které souvisí 

s implementací metody TPM a jejího zdokonalování [2]. 
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6. ANALÝZA PŘÍNOSŮ A EFEKTIVITY IMPLEMENTACE METODY  

TPM NA VÁLCOVNĚ DRÁTŮ A JEMNÝCH PROFILŮ V TŢ, a.s. 

Hlavním cílem této práce je zjištění přínosů a efektivity zavedení metody TPM na 

válcovně drátů a jemných profilů. K naplnění tohoto cíle jsou pouţity různé metody  

a postupy jako například analýza firemních dokumentací, neustálé sledování ukazatele 

CEZ a také hlavně vytvořený dotazník týkající se implementace metody TPM                   

na jednotlivých výrobních zařízeních a dotazování pracovníků obsluhy výrobních zařízení 

a následné vyhodnocení tohoto dotazníku pomocí jednoho ze 7 základních statistických 

nástrojů managementu jakosti. Tato analýza můţe odhalit slabé místa, případně se mohou 

zavést nápravná opatření vedoucí k částečné eliminaci těchto slabých míst nebo k úplnému 

odstranění těchto slabých míst. 

Nejdůleţitější pro dobře fungující metodu TPM je bezpochybně lidský faktor. Ve 

své podstatě je metoda TPM zaloţena na tom, jak ji chápou a berou pracovníci obsluhy 

výrobních zařízení. Pro zjištění přehlednosti a informovanosti o této metodě byl vytvořen 

hodnotící dotazník k hodnocení celkového systému TPM na daných výrobních zařízeních. 

Hodnotící dotazník byl vytvořen řídícím týmem TPM ve spolupráci s Ing. Otakarem 

Jeţkem na poradách a schůzích, kde ve formě dotazů a návrhů byly zaznamenány, a poté 

vybrány a přesně formulovány otázky týkající se uplatnění metody TPM na vybraných 

strojních zařízeních. 

Pro tento dotazník byl uplatněn „Likertův formát“, který dává respondentům 

moţnost variability hodnocení a tazatelské organizaci garantuje vyšší spolehlivost  

a přesnost výsledků. Vyuţívá se zde pětistupňové hodnotící škály, která je lidem 

nejsrozumitelnější. Respondent má moţnost zakrouţkování dané odpovědi na dotazovanou 

otázku ve škále ANO (1 bod) – SPÍŠE ANO (2body) – PRŮMĚRNĚ (3body) – SPÍŠE NE 

(4body) – NE (5bodů) [14]. Seznam otázek je uveden v příloze č. 1 [2]. 
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6.1. Aplikace dotazníkové metody a vyhodnocení pomocí vhodného základního 

nástroje management jakosti 

Systém TPM v prvních třech krocích na válcovně drátů a jemných profilů je 

zaveden na 30 strojích a zařízeních, jak jiţ bylo uvedeno výše v kapitole 5.1. Tyto stroje  

a zařízení se nacházejí v 6 výrobních střediscích a pro analýzu dotazníkovou metodou byl 

na kaţdém stroji a zařízení, kde je zaveden tento systém osloven 1 respondent kaţdé 

směny kaţdého ze všech 6 výrobních středisek. Celkem se tedy jednalo o 24 pracovníků 

obsluhy, kteří nemuseli obsluhovat stejné zařízení. Podmínkou pouze bylo, aby byli 

dotazováni pracovníci obsluhy stroje, na kterém je zaveden systém TPM v prvních třech 

krocích.  

Těchto 24 pracovníků ještě doplnilo 5 pracovníků plánované strojní údrţby  

a 5 pracovníků údrţby elektro. Celkově tedy bylo osloveno 34 respondentů k vyplnění 

hodnotícího dotazníku, který je uveden v příloze č. 2. Ze všech dotazníků byly sečteny 

body jednotlivých otázek a tyto otázky pak byly sestupně seřazeny a uvedeny  

v příloze č. 1. 

Pro lepší přehlednost dosaţených výsledků bylo vypracováno grafické znázornění 

dosaţených výsledků dotazníkové metody pomocí Paretovy analýzy, kde na základě 

získaných četností jednotlivých hodnotících oblastí a tvaru Lorenzovy křivky byla 

stanovena „ Ţivotně důleţitá menšina“ pomocí pravidla 50/50. K tvorbě grafického 

vyhodnocení byl pouţit statistický software STATGRAPHICS Plus 5.0(viz Obr. 7). 

Všechny výsledky byly rovněţ ověřeny pomocí programu Microsoft Office Excel. Po 

sečtení bodů jednotlivých otázek ze všech dotazníků a seřazení sestupně dle jejich četnosti 

byl vytvořen výsledný Paretův diagram s vyznačením ţivotně důleţité menšiny 

s pravidlem 50/50(viz Obr. 8).  
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Obr. 7 Vyhodnocení Paretovy analýzy v programu STATGRAPHICS Plus 5. 

 

 

Obr. 8. Paretův diagram včetně vyznačení ţivotně důleţité menšiny pravidlem 50/50. 

6.2 Vyhodnocení dosaţených výsledků pomocí Paretovy analýzy 

Po sestrojení Paretova diagramu a následného určení ţivotně důleţité menšiny 

pravidlem 50/50 jsme identifikovali slabé stránky, resp. potenciální problémové oblasti 

v zavedení metody TPM na válcovně drátů a jemných profilů. Při pouţití pravidla  

50/50 bylo zjištěno, ţe mezi potenciální problémové oblasti v implementaci prvních tří 

kroků metody TPM patří: „Nedostatečná změna vašeho postoje k obsluhovanému 

strojnímu zařízení“, Nedostatečně očekávaný přínos pro jejich vlastní výkon práce na 

daném zařízení“, „Nedostatečná míra seznámení s podstatou, cílem a přínosem metody 

TPM“ a „Nedostatečné proškolení a procvičení v konkrétních poţadovaných úkonech 

v rámci zavádění prvních 3. kroků metody TPM“. 
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Paretův diagram kromě jiţ zmíněných potenciálních problémových oblastí vytyčil 

také silné stránky, resp. oblasti, ve kterých byla implementace prvních 3. kroků TPM na 

daných výrobních zařízeních a strojích válcovny drátů a jemných profilů úspěšně 

zvládnuta, a která přináší pozitivní výsledky a ohlasy jak ze strany obsluhy strojů  

a zařízení tak ze strany pracovníků údrţby strojní a elektro.  

Jako hlavní pozitivum je sníţení mnoţství neshodných produktů (zmetků), protoţe 

díky čistotě na pracovišti a pravidelnému dodrţování mazacích plánů dané zařízení 

nevykazuje odchylky od nastavených výrobních parametrů a vše je při pravidelných 

dekádních opravách kontrolováno dle kontrolního postupu vytvořeného pro kaţdé zařízení. 

Dalšími pozitivy jsou sníţení počtu poruch, které je ovlivněno rovněţ pravidelným 

mazáním zařízení, čímţ se prodluţuje jeho ţivotnost a také profesionálním přístupem 

obsluhy, která zaznamenává jakoukoliv abnormalitu a odesílá počítačem pracovníkům 

údrţby, coţ vede ke sníţení doby poruchy nebo dokonce k eliminaci poruchy zařízení, 

protoţe abnormalita je odstraněna dřív neţ můţe k poruše dojít. Rovněţ zavedení těchto  

3. kroků metody TPM přineslo zkrácení doby prostojů, zkrácení času na přípravu a seřízení 

strojního zařízení. Díky implementaci metody TPM byla zlepšena a zkvalitněna 

komunikace a spolupráce s provozní údrţbou, protoţe určité opakující se úkony přebrali 

pracovníci obsluhy a byli tak více zasvěceni do dřívějších úkolů údrţby, a tak mohou 

vlastně chápat podstatu daného problému a následně ji třeba i odstranit nebo lépe 

komunikovat o daných problémech s pracovníky údrţby a jako poslední pozitivum je 

vnímáno zlepšení čistoty na pracovišti a větší pořádek, coţ je zaklíněno v systému  

5S, které je základem pro implementaci metody TPM.  

Z celého zavedení prvních 3. kroků metody TPM je zřejmé, ţe čistota a pořádek na 

pracovišti je základním stavebním kamenem úspěšně zvládnuté implementace TPM, 

protoţe zasahuje téměř do všech zjištěných pozitiv a nějakým způsobem je ovlivňují. 
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6.3 Grafické vyhodnocení otázek hodnotícího dotazníku 

 

 

Obr. 9 Grafické zpracování odpovědí hodnotícího dotazníku 
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Z grafického zpracování odpovědí hodnotícího dotazníku (viz Obr. 9) můţeme 

pozorovat, ţe se jednak sníţilo mnoţství neshodných produktů vlivem zavedení prvních tří 

kroků metody TPM, ale došlo rovněţ k dalším pozitivním zlepšením jako například 

zkvalitnění spolupráce s údrţbou, sníţení počtu poruch strojních zařízení, zkrácení doby 

prostojů a hlavně došlo k většímu pořádku a čistotě na pracovišti. V těchto směrech 

respondenti většinou odpovídali kladně. Co se týče pořádku a čistoty na pracovišti, tak se 

ani jeden respondent nevyjádřil záporně, coţ je důkazem toho, ţe systém 5S, který je 

součástí metody TPM je zaveden správně. Z grafu můţeme ovšem pozorovat, ţe co se týče 

vlastního postoje a přínosu metody TPM pro vlastní výkon, tak dochází k nelichotivým 

výsledkům, kdy většina pracovníků obsluhy se domnívá, ţe nebyla dostatečně proškolena  

a procvičena a nechápe tudíţ naplno hlavní cíl a potenciál metody TPM, a proto se 

domnívají, ţe metoda TPM jim moc v práci nepomůţe a zařízení, které obsluhují, berou 

tak, jako kdyţ na něm nebylo zavedeno metody TPM v prvních třech krocích. Respondenti 

jsou rovněţ toho názoru, ţe zavedení prvních tří kroků metody TPM nemá aţ tak moc 

velký vliv na zkrácení času na přípravu a seřízení strojního zařízení. I kdyţ většina 

odpověděla, ţe metoda TPM má vliv na zkrácení času, tak jedna skupina dotázaných 

respondentů odpověděla, ţe se jím zdá být čas na přípravu a seřízení strojního zařízení 

stejný jako před zavedením TPM. Pro náleţité proškolení a procvičení by bylo moţná lepší 

provádět nejen pravidelná školení k pochopení principů a cílů metody TPM, ale také 

zavézt formu workshopu, kde se mohou pracovníci obsluhy ptát na to, čemu nerozumí  

a kde jim bude vysvětlena metoda TPM jako celek. 

 Úspěšné zavedení prvních tří kroků metody TPM ve velké míře ovlivňuje lidský 

faktor. V podniku, kde lidé naplno nepochopí potenciál metody TPM nemůţe nikdy nastat 

její úspěšné zavedení, a proto se musí této oblasti věnovat dostatečná pozornost a musí být 

neustále zdokonalován systém vzdělávání pracovníků v této oblasti. 
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Obr. 10 Grafické zpracování bodového hodnocení odpovědí hodnotícího dotazníku 
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V grafu na obrázku Obr. 10 uţ jde přehledně vidět, kde jsou slabé stránky zavedení 

prvních tří kroků metody TPM. Jedná se především o nezměnění postoje pracovníků 

obsluhy ke strojnímu zařízení a pocitu některých pracovníků, ţe nebyli dostatečně 

proškoleni a procvičeni v konkrétních poţadovaných úkonech v rámci zavádění prvních  

tří kroků metody TPM. Zajímavé v tomto grafu je, ţe ačkoliv respondenti ve větší míře 

označili, ţe zavedením prvních tří kroků metody TPM se zvětšil pořádek a čistota na 

pracovišti, tak také respondenti neviděli nějaké razantní zkrácení času na přípravu  

a seřízení strojního zařízení, i kdyţ došlo k většímu pořádku a uspořádání věcí na předem 

určené místo. Právě tady v tom se poukazuje na to, ţe někteří pracovníci obsluhy sice byli 

proškoleni v oblasti TPM, ale naplno nechápou její pravý potenciál, a tak této metody 

nemohou naplno vyuţít. Rovněţ se respondenti domnívají, ţe nedošlo aţ k tak velkému 

sníţení mnoţství neshodných produktů vlivem zavedení prvních tří kroků metody TPM. 

To by se dalo zlepšit nějakým zpravodajem nebo grafem, jaká byla produkce neshodných 

produktů před a po zavedení metody TPM a následné prezentace zaměstnancům v rámci 

školení nebo formou workshopů. 

6.4 Návrh na zlepšení slabých stránek implementace metody TPM 

Pomocí dotazníkové metody a následného vyuţití Paretovy analýzy byly zjištěny 

jak pozitivní stránky implementace prvních 3. kroků metody TPM, tak hlavně slabé 

stránky, resp. potenciálně problémové oblasti jak jiţ bylo uvedeno v minulé kapitole. Mezi 

tyto problémové oblasti se dle Paretova diagramu a ţivotně důleţité menšiny řadí: 

 Nedostatečná změna vašeho postoje k obsluhovanému strojnímu zařízení. 

 Nedostatečně očekávaný přínos pro jejich vlastní výkon práce na daném zařízení. 

 Nedostatečná míra seznámení s podstatou, cílem a přínosem metody TPM. 

 Nedostatečné proškolení a procvičení v konkrétních poţadovaných úkonech v rámci 

zavádění prvních 3. kroků metody TPM. 

 

Z těchto problémových oblastí je patrné, ţe společným faktorem všech problémů  

a nedostatků aplikace metody TPM je lidský faktor. Pokud lidé nebudou zcela přesvědčeni 

o smyslu této metody TPM, tak podnik nikdy nemůţe dosáhnout úspěšné implementace 

TPM a tato metoda nebude mít efektivní přínos.  
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Dalším důleţitým faktorem je úplné a aktivní zapojení TOP managementu, který 

má jít příkladem svým podřízeným a motivovat takto nepřímo své podřízené a všechny 

zaměstnance. 

 

Na základě všech získaných informací z dostupných interních materiálů  

a vyhodnocených dotazníků byla stanovena moţná doporučení ke zlepšení: 

 Zajištění pravidelných školení pro nové i stávající zaměstnance ohledně metody  

TPM a její podstaty, cílů a přínosů pro dané pracoviště a pro celý podnik. Tato školení 

a dosaţené přínosy mohou být také vizuálně prezentovány, aby tito zaměstnanci měli 

lepší přehled pro tuto metodu a nebyla jiţ pro ně velkou neznámou a mohli této 

metody naplno vyuţít v ulehčení jejich práce a lepšímu vztahu k metodě TPM. 

 Vydání měsíčních zpráv o úspěšnosti či slabých stránkách metody TPM v prvních 

3. krocích formou firemních zpravodajů, aby se kaţdý zaměstnanec mohl této 

problematice přiblíţit a případně navrhnout moţná zlepšení. 

 Z pohledu TOP managementu a vedoucích středisek zajistit větší motivaci svých 

podřízených k plnění podstaty a cílů metody TPM v zavedených prvních 3. krocích, 

coţ vede pracovníky ke změně přístupu v práci a většího zapojení do problematiky 

metody TPM. Motivátory mohou být nejčastěji finanční, ale můţe se jednat  

i o určité nepeněţité motivátory jako například osobní úspěch, uznání kolektivu  

a vedoucího atd. 

 Obecným doporučením pro všechny od TOP managementu přes pracovníky obsluhy 

strojů a zařízení aţ po pracovníky údrţby strojní a elektro je zvýšená trpělivost, 

protoţe metoda TPM má z hlediska času dlouhodobý charakter, takţe výsledky se 

dostavují aţ po delší době po implementaci této metody, které předchází nespočet 

auditů a vnitřních analýz k určení, zda tato metoda byla úspěšně implementována 

 či nikoliv. 

 Zváţit zavedení zbylých 4. kroků metody TPM na výrobních zařízeních, kde jsou jiţ 

zavedeny první 3. kroky této metody. Dozajista by to přineslo zvýšení všech 

pozitivních výsledků a sníţilo by to počet slabých stránek této metody, které se 

doposud objevily.  
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ZÁVĚR 

Tato práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části bylo 

seznámení s metodou TPM a její podstatou, byly definovány cíle a další důleţité 

charakteristiky, které tato metoda obsahuje a samozřejmě byl popsán postup implementace 

prvních 3. kroků této metody.  

Stěţejní částí této bakalářské práce ovšem byla praktická část, která byla 

realizována formou dotazování jednotlivých pracovníků obsluhy strojů a zařízení, na 

kterých byly tyto kroky aplikovány. Analýza byla provedena pomocí dotazníku, který 

obsahoval 10 otázek s moţností pětistupňové odpovědi pomocí tzv. „Likertova formátu“. 

Body za jednotlivé otázky byly sečteny a pomocí Paretovy analýzy vyhodnoceny. 

Výstupem byl Paretův diagram, který názorně graficky určil silné a slabé stránky 

implementace metody TPM. V rámci této práce byly rovněţ navrţeny nápravná opatření 

ke sníţení a postupné eliminaci slabých stránek této metody na válcovně drátů a jemných 

profilů v jeho zavedených prvních 3. krocích. Metoda TPM je úspěšná aţ v dlouhodobém 

horizontu, a proto nelze výsledky očekávat ihned. Ze začátku vyţaduje mnoho práce  

a nemalé finanční prostředky. Právě tyto 2 faktory mnoho firem odrazují od zavedení 

systému TPM a tak se nemohou stát konkurenceschopnými v delším časovém období, coţ 

není problém válcovny drátů a jemných profilů a celého podniku Třineckých ţelezáren, 

a.s. a jakmile budou provedena nápravná opatření a následně se vyhodnotí účinnost těchto 

opatření a odstraní se slabé stránky, tak teprve potom se můţe systém TPM v prvních  

3. krocích klasifikovat jako úspěšně zvládnutý. 
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 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Seznam hodnocených otázek seřazených sestupně dle četnosti bodů získaných 

dotazníkovou metodou [2]. 

 

Označení  
otázky Otázka 

Četnost  
bodů 

1 
Změnilo váš postoj k obsluhovanému strojnímu zařízení zavedení 
prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti? 129 

2 

Byl jste náležitě proškolen a procvičen v konkrétních 
požadovaných úkonech v rámci zavádění prvních 3. kroků 
metody TPM? 113 

3 
Je pro váš vlastní výkon práce na daném zařízení přínos zavedení 
prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti? 104 

4 

Byl jste v rámci zavádění prvních 3. kroků metody TPM 
dostatečně seznámen s podstatou, cílem a přínosem této 
metody? 100 

5 
Snížilo se množství neshodných produktů (zmetků) vlivem 
zavedení prvních 3.kroků metody TPM na vašem pracovišti? 83 

6 
Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem 
pracovišti zkrácení času na přípravu a seřízení strojního zařízení? 76 

7 

Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem 
pracovišti zlepšení a zkvalitnění spolupráce a komunikace 
s provozní údržbou? 74 

8 
Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem 
pracovišti zkrácení doby prostojů? 58 

9 
Došlo ke snížení počtu poruch strojních zařízení vlivem zavedení 
prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti? 47 

10 
Zapříčinilo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem 
pracovišti větší pořádek a čistotu na pracovištích? 42 

 

  



 

Příloha č. 2    Hodnotící dotazník[2]. 

 

1. Sníţilo se mnoţství neshodných produktů (zmetků) vlivem zavedení prvních 3.kroků 

metody TPM na vašem pracovišti? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

2. Došlo ke sníţení počtu poruch strojních zařízení vlivem zavedení prvních 3. kroků 

metody TPM na vašem pracovišti? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

3. Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti zlepšení 

 a zkvalitnění spolupráce a komunikace s provozní údrţbou? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

4. Byl jste v rámci zavádění prvních 3. kroků metody TPM dostatečně seznámen 

 s podstatou, cílem a přínosem této metody? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

5. Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti zkrácení doby 

prostojů? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 



 

6. Byl jste náleţitě proškolen a procvičen v konkrétních poţadovaných úkonech v rámci 

zavádění prvních 3. kroků metody TPM? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

7. Změnilo váš postoj k obsluhovanému strojnímu zařízení zavedení prvních 3. kroků 

metody TPM na vašem pracovišti? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

8. Zapříčinilo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti větší pořádek  

a čistotu na pracovištích? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

9. Je pro váš vlastní výkon práce na daném zařízení přínos zavedení prvních 3. kroků 

metody TPM na vašem pracovišti? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

 

10. Přineslo zavedení prvních 3. kroků metody TPM na vašem pracovišti zkrácení času na 

přípravu a seřízení strojního zařízení? 

Ano               Spíše ano               Průměrně               Spíše ne               Ne 

                  1                        2                           3                           4                        5 

 

 


