
 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE 

INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

OPTIMALIZACE A NÁVRH TISKOVÉHO CENTRA 
ZA VYUŽITÍ METOD ŠTÍHLÉ VÝROBY VE 
SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL, S.R.O 

PROCESS OPTIMALIZATION LAYOUT OF THE PRINTING CENTER USING LEAN PRODUCTION 
METHODS IN THE COMPANY IMI INTERNATIONAL LTD 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. David Matoušek 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA 

BRNO 2019   

 







 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 4 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem nového pracoviště a optimalizací procesu tisku 

výrobní dokumentace pro dané výrobní úseky u firmy IMI International s.r.o. Řešení 

problematiky začíná analýzou procesu, která poukázala na určité druhy plýtvání. Následně 

byl proces optimalizován a bylo navrženo efektivnější pracoviště s ergonomickými prvky. 

V poslední části práce je návrh technicko-ekonomicky zhodnocen. 

Klíčová slova 

štíhlá výroba, optimalizace, úprava rozmístění, snížení času, výrobní dokumentace 

 

ABSTRACT  

This Master's thesis deals with the design of a new workplace and the optimization  

of the process of printing production documentation for given production sections at IMI 

International Ltd. The solution to the problem begins with an analysis of the process that 

pointed to certain types of waste. Then, the process was optimized and a more efficient 

workplace with ergonomic features was designed. In the last part of the thesis the proposal 

is technically and economically evaluated. 

Key words 

lean production, optimalization, layout chase, time reduction, production 

documentation 
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ÚVOD 

V současné době, kdy mezi firmami probíhá nekonečný konkurenční boj  

o zákazníky, se většina společností uchyluje ke štíhlé výrobě. Pomocí filozofie  

a aplikací metod štíhlé výroby se snaží získat náskok nad ostatními a udržet si dominantní 

postavení na trhu. Jedním z cílů štíhlé výroby je odstranění plýtvání ve výrobních 

procesech. K dosažení tohoto cíle je důležité nejprve provést analýzu šetřeného procesu. 

Tuto analýzu vyhodnotit a zvolit efektivní způsob odstranění těchto nedostatků. 

Tato diplomová práce je řešena ve společnosti IMI Internacional s.r.o., která je divizí 

IMI Precision Engineering. Společnost sídlí v Modřicích kousek od Brna  

a zaměstnává zhruba 600 zaměstnanců. Hlavními výrobky, které z IMI odcházejí, jsou 

ventily a zařízení k pohánění médií. V posledních letech je do tohoto závodu exportováno 

více a více montážních linek z jiných sesterských společností a to zejména z Německa. 

Důvodem jsou menší výrobní náklady. To vede k velkému problému s prostorem  

ve výrobní hale, která již byla roku 2011 rozšířena o necelou třetinu původní velikosti. 

S konstantním nárůstem počtu nových linek je nutné optimalizovat pracoviště tak, aby 

zabíralo co nejméně místa. O udržení kontroly nad všemi novými linkami se stará 

teamleader. Jedná se o pozici nejnižšího managementu, který operativně řídí výrobu  

na svém výrobním úseku. Hlavní náplní práce každého manažera je zejména práce s lidmi, 

jejich kontrola, vedení a vzdělávání. V poslední době tomu tak dočista není. A to zejména 

díky činnostem jako je tisk výrobní dokumentace a štítků na vyrobené kusy.  

Cílem této práce je analyzovat časovou zátěž tohoto procesu na pracovní dobu 

teamleaderů pro určené výrobní úseky (APT). Tuto analýzu zpracovat a vyhodnotit. 

Z dosažených výsledků navrhnout adekvátní řešení tak, aby byly uvolněny ruce 

teamleaderů za co nejmenší náklady jak na realizaci, tak na výrobní plochu. 

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

je představen pojem štíhlá výroba, navržení pracoviště a představení firmy. V praktické 

části se věnuji analýze, optimalizaci procesu, návrhu nového pracoviště  

a technicko-ekonomickému zhodnocení navrhovaného řešení. 
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1 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Štíhlá výroba z anglického Lean Manufacturing (Lean) je soubor nástrojů, metod  

a technik, které když propojíme a implementujeme, dosáhneme snížení nebo odstranění 

sedmi druhů plýtvání. Štíhlá výroba je také jedním ze základních kamenů štíhlého podniku 

s cílem dosáhnout stabilní standardizované a ohebné výroby [2].  

1.1 Historie 

Štíhlý způsob výroby nepochází z Ameriky, jak se většina domnívá, nýbrž  

z Japonska. Zde se tento styl nazýval „přímá výroba“, jelikož měl napřímit a co nejvíce 

zrychlit cestu k zákazníkovi. Název štíhlá výroba vznikl až po návštěvě amerických 

odborníků v japonské společnosti Toyota, kde byli udiveni, jak efektivně a štíhle je podnik 

veden. Tak vznikl nový název, který otřásá moderním řízením firem po celém světě. 

Naneštěstí byl tento název často chápán jako noblesnější výraz pro propouštění pracovníků 

[1].  

Největší změnou bylo zavedení strojů do výroby. Tento pokrok však otevřel spoustu 

otázek. Jak spojit tyto efektivní stroje s pomalejšími lidmi? Jak tyto dva zdroje propojit? 

Popřípadě jak mohou lidé dohnat ve výkonnosti stroje? Jednou z prvních odpovědí bylo, že 

by člověk měl pracovat jako stroj. Abychom toho dosáhli, je nutné práci uspořádat tak, aby 

to bylo možné. Klíčové je rozdělit práci na menší činnosti. Dejme tomu, že je potřeba 

vyrobit ventil, na kterém bude pracovat 10 dělníků. Každý z nich bude pracovat na jedné 

dílčí činnosti, tímto stylem vyrobí mnohem více než 10 dělníků, kde by každý dělník 

pracoval na jednom ventilu sám. Takový stroj je ideální příklad pro tento systém. Stroje  

se soustředí na jednoduché činnosti v rovině nebo přímé čáře. Tyto stroje se začaly 

začleňovat do soustav, které byly propojovány výrobními pásy. Takto se dalo docílit 

výborných výsledků, na které si jako jeden z prvních sáhl H. Ford v jeho tehdy revolučním 

automobilovém závodě. Výrobní metoda pana H. Forda stojí na několika zásadách [1]:  

 uniformní výrobek, 

 dělba práce na jednoduché úkony, které je lehké se naučit a lze v nich rychle 

dosáhnout efektivního pracovního rytmu, 

 nucený pohyb výroby, 

 jednotné řízení práce. 

Smysl úspěchu Fordova závodu tkvěl v zakomponování a sloučení již dříve 

vynalezených výrobních způsobů. Společnost Ford byla díky hluboké dělbě práce známá 

pro nízké mzdy a velmi rychlé zaučení pracovníků. Díky rychlému zaučení se  

v automobilovém průmyslu snížila učňovská průprava. Tento problém můžeme vídat  

i v naší době, kde u pracovníků dochází k malé univerzálnosti a přizpůsobivosti [1, 3].  
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1.2 Toyota Production System  

Toyota Production System (TPS) je výraz, který se často zaměňuje jak se štíhlou 

výrobou, tak štíhlou produkcí. Můžeme říci, že TPS je nejefektivnější systém štíhlé 

výroby, který se opakovaně potvrzuje jako nejlepší. TPS je tu již velmi dlouho, a proto je 

nejlépe zdokumentován a za tu dobu se opakovaně osvědčil. TPS a Lean jsou si velmi 

podobné, ale v moderní době mají mezi sebou dva rozdíly. Jednoduše řečeno jak Lean, tak 

TPS jsou systémy soustředěné na kvantitu, ale TPS byl vybudován na silných kořenech 

systému kontroly kvality, na kterých v Toyotě pracovali desítky let. Naopak u většiny Lean 

firem je nutné nejdříve vybudovat určitý systém kontroly kvality [3].  

Dalším rozdílem je podpora TPS systému silnou kulturou Toyoty, která je schopna 

udržet a standardizovat dosažené výsledky. Ostatní Lean firmy si excelentních výsledků 

užijí jen zpravidla prvních pár let. Samotný tvůrce TPS Taiichi Ohno ve své knize: „The 

Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production“ říká, že TPS stojí na třech 

hlavních tvrzeních [3].  

1. Absolutní eliminace plýtvání.  

2. Snížení nákladů.  

3. Kvalita výrobků.  

Avšak po roce 1955 vznikla otázka, jak dosáhnout požadovaného množství výrobků. 

Zkráceně řečeno TPS je produkční systém, který kontroluje kvantitu, založený  

na základech vysoké kvality s cílem snížení nákladů, čímž je myšleno snížení nebo úplná 

eliminace plýtvání [3, 18].  

Jak již bylo zmíněno, Taiichi Ohno je hlavní architekt TPS, který byl vedoucí 

inženýr Toyoty po mnoho let. Je jasné, že za vznikem TPS stála spousta dalších jmen 

včetně Shigeo Shinga a členů rodiny Toyoda. Nejvíce uznání však dostal pan Ohno, který 

o této tématice napsal nejvíce a i nejvíce udělal. Důležité je, že TPS a Lean výroba je 

obrovský přínos jak pro společnost, tak i pro samotnou výrobu [3, 18].  

Metoda TPS stojí na snížení nákladů pomocí snížení plýtvání. Tato myšlenka je 

postavena na dvou pilířích. 

Just In Time (JIT) je první pilíř. JIT je systém zaměřený na zásobování přesně 

daného množství v daný čas na přesně stanovenou lokaci. 

Druhým pilířem je Jidoka. Hlavní význam Jidoka je harmonické propojení strojů  

a lidí. Využití lidí na specifické úkony, které jsou schopni provést a nechat stroje regulovat 

kvalitu. U tohoto procesu nejsou akceptovány žádné zmetkové kusy na konci výrobního 

procesu linky. Smyslem procesu není pouze potřeba ochrany zákazníka a snížení zmetků, 

ale jedná se o nástroj neustálého zlepšování, což je klíčový element pro aplikaci metody 

Kanban [3, 4].  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 12 

 

Obr. 1.1 TPS dům [19]. 

 

1.3 Druhy plýtvání  

MUDA 

Muda je japonský název pro plýtvání, marnost nebo zbytečnost. Jedná se o všechny 

činnosti, které nepřináší žádnou hodnotu pro zákazníka. Cílem je provádět pouze takovou 

práci, za kterou je zákazník ochoten zaplatit. Muda bývá zpravidla jedním z největších 

zdrojů neefektivnosti ve výrobě a dělí se na sedm druhů plýtvání, které jsou rozepsány níže 

[16].  

MURA 

Zde se také jedná o japonské slovo, které znamená nepravidelnost, nerovnoměrnost 

nebo celkový nedostatek jednotnosti. Často se mura spojuje především s materiálovým 

tokem, ale lze ji nalézt i jinde ve výrobě. Jedním z příkladů výskytu mura je například 

nepravidelná kvalita výrobků, nerovnoměrné založení práce, nuance v zásobách materiálu 

a další. Jedním z řešení je nastavení standardů tak, aby se eliminovala nepravidelnost. 

Důležité je dávat si pozor na druh nepravidelnosti, který nám ubírá efektivitu [16].  

MURI 

Termín Muri, který také pochází z Japonska a znamená přetěžování, nemožnost nebo 

nepřiměřenou obtížnost. Muri jako taková je ve většině vztahovaná na lidi. Můžeme ji ale 

samozřejmě vidět i u strojů a organizací. Díky přetěžování se objevuje větší šance  

na chybu, se kterou klesá efektivita výroby [16].  
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Plýtvání se dá rozdělit do sedmi základních typů [3, 5]:  

Nadvýroba 

Nadvýroba je největší možné plýtvání, jelikož se jedná o plýtvání, které zhoršuje  

i ostatních šest typů plýtvání. Nadvýroba není pouze výroba produktu, který nelze prodat, 

ale jedná se i o příliš brzkou výrobu. Zajímavý fakt je, že většina nadvýroby ve firmách 

bývá plánovaná nadvýroba. 

Čekání 

Čekání zahrnuje pracovníky, kteří z jakéhokoliv důvodu nepracují. Může  

se jednat o krátké čekání na nevybalancovaných linkách, nebo dlouhé prodlevy jako  

je porucha stroje či vyčerpání materiálu.  

Zbytečná přeprava 

Jedná se o plýtvání z přemísťování součástí. Ke zbytečné přepravě dochází mezi 

procesními kroky, mezi procesními linkami a nastává při expedici k zákazníkovi. 

Zbytečné procesy 

Zde se jedná o zbytečné procesy, které zákazník nechce a není za ně ochoten zaplatit. 

Navýšení tohoto plýtvání se také často dosahuje zvolením nepotřebného vybavení a jeho 

nevhodného použití. 

Zbytečný pohyb 

Počítá se každý zbytečný pohyb pracovníka jako je zbytečná chůze, menší pohyby 

končetin, zvedání břemen a shánění nástrojů či materiálu. Až příliš často se pohyb jako 

takový přehlíží jako plýtvání. Pouhým pohledem se může zdát, že pracovník je aktivní, 

když se pohybuje. Ale spousta pohybů, i když dobře myšlených, bývá často zbytečná. 

Důležité je si položit otázku. Přidáváme tímto pohybem nějakou hodnotu? Z tohoto 

důvodu je design pracoviště velice důležitý. 

Zásoby 

Velké zásoby jsou typickým případem plýtvání. Je jedno jestli se jedná o materiál, 

hotový výrobek nebo rozpracované výrobky. V každém případě se jedná o plýtvání, pokud 

se zásoby nepřevádí přímo v prodej. 

Výroba vadných součástí 

Zjednodušeně řečeno jde o výrobu zmetků. Zde se ale nejedná o plýtvání ve formě 

ztráty materiálu, ale také o ztrátu času, úsilí a energii pracovníků potřebnou  

k uskutečnění výroby zmetku. 

1.4 Nástroje štíhlé výroby 

Štíhlá výroba musí být pochopena ze tří různých pohledů. Prvním je filozofie, která 

pohání dosahování cílů a kulturu. Druhým pohledem je řízení kvality, na kterém je nutno 

stavět.  Třetím pohledem je strategie, taktika a dovednost použitá v rámci kontroly 

množství. Všechny tyto faktory jsou nutné k dosažení Lean výroby. Celý tento koncept  

je zjednodušeně zobrazen na obr. 1.2. [3]. 
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Obr. 1.2 Nástroje štíhlé výroby [3]. 

 

1.4.1 Základy k zajištění řízení kvality 

 Řízení kvality má dvě základní strategie. První obsahuje hlavně lidskou pracovní 

sílu. Účelem je mít zaveden silný trénink a neustálý vývoj svých zaměstnanců. Druhá  

je snaha o zajištění stability všech procesů tak, abychom byli schopni dosáhnout všech 

požadavků zákazníka. Jedná se o strategii vytvořenou k dosažení vysokých úrovní dodané 

kvality [3].  

Kvalifikovaná pracovní síla 

Kvalifikovaná pracovní síla je nezbytná v každém produkčním závodě hned ze dvou 

hlavních důvodů. Zaprvé, k získání procesních zlepšení je často nezbytné snížení  

nebo změna základních prvků práce. Tento tah často vyžaduje reorganizaci práce. Navíc 

v době, kdy se montážní linky designují pro různý počet operátorů tak, aby bylo možné 

dynamicky měnit výrobu podle poptávky zákazníka. To ale není možné, pokud nebude 

operátor kvalifikován pro práci na všech stanicích linky nebo na dalších linkách. Z těchto 

důvodů je kvalifikovaná pracovní síla srdcem flexibility ve štíhlé výrobě [3, 20].  

Týmové řešení problémů 

 Řešení problémů celým kolektivem je charakteristický znak pro TPS, již  

od počátku. Pracovníci by měli být schopni řešit jednoduché problémy. V TPS se dokonce 

podporuje zastavení linky operátorem samotným k vyřešení vzniklého problému. Tento 

přístup podle TPS je velice odlišný od klasického přístupu k řešení problémů. V klasické 

západní továrně jsou problémy viděny jako obtíže nebo chyba jednoho ze zaměstnanců. 

Tím pádem se problémy spíše snažíme schovat tak, aby se na ně nepřišlo. Nikdo nechce 

přijmout vinu, a proto plno problémů zůstane nevyřešených, i když jsou všem zřejmé. 

Nicméně v TPS se na problémy nepohlíží pouze jako na slabosti v systému, ale jako  

na příležitosti k vylepšení systému. Takto se vyhneme ukazování prstem a problémy jsou 

diskutovány a řešeny [3].  
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Dostupnost 

 Availability neboli dostupnost je koncept, kdy produkční proces má být schopen 

vyprodukovat produkt v čase, kdy je výroba naplánovaná. Výrobní dostupnost procesu  

je nezbytná charakteristika potřebná k další optimalizaci. Naopak nízká dostupnost  

je znakem nestabilního procesu. Nízká dostupnost ve většině příkladů pramení ze strojních 

prostojů, nebo z prostojů způsobených čekáním na materiál [3].  

Redukce cyklového času 

Redukce cyklových časů je důležitý prvek k dosažení štíhlé výroby. Na redukci 

cyklových časů se vyplácí soustředit před implementací dalších možných zeštíhlení. 

Redukce pomůže stabilizovat proces a také nám pomůže se vypořádat s problémy ohledně 

řízení množství výroby. Časová redukce se vlastně přímo přetváří do produkce. Jednoduše 

transformuje cenu materiálu efektivněji do hodnoty finálního produktu [3, 21].  

Standard práce 

Standard práce je definován podle pana Ohno pomocí tří základních prvků [22]:  

 cyklický čas (cycle time), 

 pracovní postup, 

 standardní inventář. 

Ohno ve své knize tvrdí, že standard práce slouží k vizuální kontrole práce na lince. 

Z toho důvodu má být standard práce orientován směrem z montážní linky. Z toho plyne, 

že je určen pro supervizory, inženýry a manažery tak, aby mohli kontrolovat práci, rychle 

porozumět danému procesu a popřípadě poskytnout pomocnou ruku v případě, že by 

proces nebyl prováděn dle standardu. K dosažení přehlednosti a jednoduchosti se používá 

„standard work chart“, ze kterého může management provádět rychlé kontroly [22].  

5S 

 5S je řada technik, pocházejících z Japonska, začínajících na písmeno S. Tento 

soubor technik se zabývá zlepšováním, vizualizací a přehledností pracoviště. Aplikací 

těchto technik se můžeme zbavit velkého množství plýtvání, což se odrazí na celkovém 

čase výroby [6].  

1) Seiri – Separate – Setřídit 

Rozdělení všech nástrojů na pracovišti na nezbytné a zbytečné. Po odstranění 

zbytečných nástrojů získáme mnohem větší přehled a kontrolu nad nezbytnými nástroji. 

Pro jednodušší rozhodování při třídění by se mělo odstranit vše, co nebude požíváno 

v dalších třiceti dnech [6].  
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2) Seiton – Set to order – Srovnat 

Jde o srovnání vytříděných položek podle jejich použití, druhu, technologického 

postupu, jejich použití nebo jakkoliv, aby byly co nejvíc po ruce, ale zároveň nepřekážely  

při práci. Cílem je zajištění co nejmenšího času a úsilí určeného k použití nezbytných 

nástrojů. Vhodné je i určení maximálního počtu nástrojů na pracovišti [6].  

3) Seiso – Shine – Stále čistit 

Čistota a čištění celého pracoviště i všech nástrojů je klíčová k udržení funkčnosti, 

prodloužení životnosti a brzkému odhalení poškození či nefunkčnosti zařízení. Důležité  

je určit, kdo je zodpovědný za čištění a ustanovit pravidelný časový standard pro tuto 

operaci [6].  

4) Seiketsu – Standardizace – Systematizovat 

Po aplikaci prvních tří kroků je třeba zavést takzvaný standard. Smyslem standardu 

je provádět činnosti pravidelně, stejně dlouho a stejným způsobem tak, abychom dosáhli 

stejného výsledku v každém opakování. Tento standard by měl být na každém pracovišti 

v tištěné podobě. Měl by obsahovat rozepsané činnosti, jak často mají být prováděny,  

kdo je za ně zodpovědný, datum platnosti a podobně. Vhodné je standard doplnit 

fotografiemi a popisky tak, aby bylo všem jasné, co a jak dělat [6, 7].  

5) Shitsuke – Sustain – Udržet a zlepšit 

Význam posledního kroku je dodržování standardu tak, abychom nepřišli o dosažené 

zlepšení. Proto jsou nutné kontroly. Nejlepší varianta je, když se pracovníci kontrolují 

navzájem při předávání směny. Všeobecně má na starosti tuto kontrolu mistr, který stvrdí 

kontrolu pracoviště podpisem. Aplikace 5S na pracovištích musí být kontrolována  

i manažery ve větších časových intervalech [7].  

Na obrázku 1.3 je vyfocen jeden z šuplíků z boxu na nářadí pro výměnu forem  

do vstřikolisu. Na první pohled je patrné, že rozložení nářadí je velice chaotické  

a nepřehledné.  Pomocí 5S metody byly nástroje vytříděny a vloženy do „shadow boardu“ 

pro zlepšení kontroly nad nářadím a přehlednosti (viz obr. 1.4). 

 
Obr. 1.3 Zásuvka s nářadím před aplikací 5S. 
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Obr. 1.4 Zásuvka s nářadím po aplikaci 5S (vlastní tvorba). 

 

Zjednodušení procesů 

Zjednodušování procesů je základní pojem, který bývá často přehlížen. Jedná  

se o zjednodušování a odstraňování jednotlivých kroků ve výrobním procesu. Také jde  

o velmi účinný nástroj ke snížení variací ve výrobě [3].  

Udržování dosažených zlepšení 

Jde o proces, který nastává po dosaženém zlepšení. Slouží k standardizování 

dosaženého zlepšení tak, aby nám vydrželo navždy. Tak abychom mohli na zažitém 

zlepšení opakovat cyklus zlepšování (PDCA). Ideálně by se cyklus zlepšení  

a standardizace měl opakovat do nekonečna za cílem nekonečného zlepšování [8].  

1.4.2 Základy k zajištění řízení kvantity 

Řízení množství stojí na dvou pilířích. Jedná se o pilíř Jidoka a o pilíř JIT. 

Jidoka 

Jidoka je revoluční technika vyvinutá Toyotou a její hlavní myšlenkou  

je stoprocentní autonomní kontrola. Autonomní, jelikož je prováděna strojem  

a ne operátorem. Jidoka využívá nástroje jako je Poka-yoke, které předcházejí poruchám 

tak, aby se nedostaly dál do výroby pomocí separace zmetků nebo vypnutí linky. Dá se 

říci, že Jidoka je také nástroj pro neustálé zlepšování, protože kdykoliv nastane nějaká 

porucha, musí nastat řešení problému tak, aby byl odstraněn vznik daného problému. 

V tomto případě se linka nevrátí do normálního běhu, dokud není defekt tvořící tuto situaci 

úplně odstraněn [3]. 

Původ konceptu Jidoka vznikl roku 1902, kdy Sakichi Toyoda vymyslel 

mechanismus, který při přetržení vlákna automaticky vypnul celý tkalcovský stav. Od té 

doby se Jidoka neustále vylepšuje a posouvá na vyšší úroveň citlivosti. Jidoku můžeme 

popsat jako automatizaci s lidským dotekem. Samotný Ohno Jidoku nazývá autonomií  

a mluví o ní jako o respektu k lidem. Z této ideologie pochází také revoluční koncept 

zastavení linky na pokyn operátora [4].  
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Poka-yoke 

Jde o metodu, která vychází z japonských slov Poka - chyba a yokeru - vyhnout se. 

Metoda je omezená pouze představivostí inženýra. Smyslem Poka-yoke je dosáhnout 

zamezení možnosti vzniku chyby v procesu. To znamená udělat jakýkoliv proces 

dostatečně robustní, aby nebylo možné ho provést špatně [9, 3].  

Kaizen  

Význam slova Kaizen v Japonsku znamená neustálé zdokonalování. Systém 

zdokonalování Kaizen probíhá po malých zlepšeních. Jde o zlepšení, která nás většinou nic 

nestojí, nejsou nápadná a nejsou riziková. K tomu, aby byl Kaizen stálý a efektivní je nutné 

dodržovat dva základní cykly: údržba a zdokonalování. Jedná se o Demingův cyklus 

PDCA a údržbový cyklus SDCA. Cykly na sebe mají navazovat a opakovat  

se do nekonečna tak, aby se každé získané zlepšení nevrátilo zpět, ale bylo 

standardizováno [10].  

JIT 

„Just in time“ neboli právě včas je koncept designován tak, aby byla doručena 

správná kvalita ve správný čas na správné místo [3].  

Řízení výroby tahem 

Řízení výroby tahem neboli „pull“ je produkční systém, který je určen ke snížení 

nadvýroby. Základem výroby na tah je výroba pouze na signál zákazníka. Pomocí tahu 

snížíme množství rozpracovaných kusů, skladovaného materiálu a výrobní plochy. 

V dnešní době se pull systém díky své efektivnosti objevuje u většiny firem. Mezi tahové 

systémy výroby patří hlavně Kanban a JIT [11].  

Přesným opakem je výroba tlakem. Jedná se o výrobu s naplánovaným a teoreticky 

spočítaným objemem výroby založeným na predikci situace na trh, vyrábí se nepřetržitě 

podle vypočítaného plánu. Ve firmě s častou změnou požadavků zákazníka může nastat 

nadvýroba kusů, tím vzniká plýtvání a kapitál firmy stojí ve skladu [6].  

Kanban  

Kanban (japonsky štítek nebo karta) je revoluční metoda založená na uplatňování 

karet ve výrobě. Kanban karty jsou dobré k dosažení plynulého materiálového toku, 

vytvoření řízení výroby pomocí tahu a dá se také použít jako nástroj neustálého zlepšování. 

Karty představují soupis veškerého materiálu ve výrobě. Kontrolou Kanban karet jsme 

tedy schopni kontrolovat veškerý materiál ve výrobě [12, 3].   

Kanban je metoda používaná ke kontrole veškerého inventáře firmy, minimalizace 

nadvýroby a usnadňuje tok. Dá se říci, že Kanban karta funguje jako takový spínač 

k doplnění zboží. Aplikací získáme mnohem více citlivý systém na poptávku zákazníka  

a dosáhneme zkrácení času dodání (lead time), protože signál přichází přímo od zákazníka.  
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K tomu, aby byl Kanban účinný je nutné dodržovat šest základních pravidel [12, 3].  

1. Pracovník následujícího procesu bere pouze takové množství dílců, jaké je napsáno 

na Kanban kartě z předcházejícího procesu. 

2. Předcházející proces vyrábí tolik dílců a v takové sekvenci, jaká je dána na Kanban 

kartě. 

3. Žádné dílce nejsou vyráběny ani transportovány bez signálu daného Kanban kartou. 

4. Kanban karta je vždy připevněna k danému výrobku nebo k přepravce s výrobky. 

5. Zmetkové kusy se neposílají na následující operaci. Při výskytu chyby nebo zmetku 

se výroba zastaví, dokud se problém neodstraní. Výsledkem je stoprocentní kvalita 

všech výrobků pokračujících dál procesem. 

6. Snižováním počtu Kanban karet zvyšujeme provázanost procesů. Snížení zásob 

poukazuje na chyby a umožňuje jejich řešení. 

Pomocí dodržování šesti základních pravidel k efektivnímu užití Kanban karet jsme 

schopni dosáhnout snížení rozpracovanosti výroby a mnohem plynulejšího toku materiálu 

ve výrobě i skladu. Na obr. 1.5 je vyfocen jeden z Kanban regálů pro výrobní úsek 205. 

 
Obr. 1.5 Kanban pro výrobní úsek 205. 

 

Výrobní tok 

Tok (Flow) ve výrobě je pojem, který popisuje proces postupu práce skrz systém. 

Příkladem dobrého toku je proces, který běží nepřerušovaně a předvídatelně. Naopak 

špatný tok se vyznačuje častým zastavováním procesu. Pokaždé, když dojde k poruše 

v toku, začne se akumulovat ztracený čas a naroste nám plýtvání. Úkolem je dosáhnout 
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toku, který bude vytvářet stabilnější logistiku a vyšší hodnotu pro zákazníky, tak  

i zaměstnance a management [13].  

Flow je také jedním z nástrojů ke snížení času dodání. Klasickou technikou  

je navrhnout proces tak, aby na každé pracovní stanici bylo co nejméně zásob a pracovní 

stanice byly navrženy co nejblíže od sebe. Ideální návrh je vícestaniční linka se žádnými 

zásobami mezi výrobními stanicemi. Cílem je výroba po jednom kuse, kde každá práce 

bude plně přidávat přímou hodnotu výrobku. Bohužel tento ideální stav většinou není 

možný a je čistě teoretický [3].  
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2 NAVRŽENÍ PRACOVIŠTĚ 

2.1 Rozměrové řešení pracoviště 

K dosažení komplexního návrhu pracoviště je nutné zohlednit velké množství prvků. 

Mezi nejdůležitější je stanovení pracovní polohy obsluhy, pracovní plochy, manipulační 

plochy, pohybový prostor pro ruce, a další [6].  

Při navrhování pracoviště je nutné dbát na [15]:  

 pohlaví a stáří člověka, 

 pracovní polohu, 

 pohybový prostor, 

 zorné podmínky, 

 speciální podmínky dané práce. 

Jelikož projektant nikdy neví, jaký člověk bude pracovat na pracovišti, které 

navrhuje, musí brát ohledy na rozměrovou variabilitu pracoviště tak, aby pomocí pár 

jednoduchých úprav sedělo pracoviště každému jako na míru. Dále je důležité dát si pozor 

na navrhování pracoviště podle rozměrů průměrného muže, které nemusí být vhodné pro 

člověka jiných fyzických proporcí (viz obr. 2.1). Správné řešení pro pracovníky všech 

velikostí můžeme vidět na obr. 2.2. Řešení vychází z těchto kritických rozměrů [15, 6]:  

 výška stolu je maximální (kóta 1), 

 výška panelu je minimální (kóta 2), 

 délka stolu je minimální (kóta 3), 

 výška sedačky je nastavitelná podle rozměrů pracovníka (kóta 4). 

 
Obr. 2.1 Pracoviště navrženo z průměrných hodnot [6]. 
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Obr. 2.2 Univerzálně řešené pracoviště [6]. 

 

U navrhování pracoviště musíme určit pracovní polohu obsluhy. K nejběžnějším 

patří stoj a sed, k méně častým pracovním polohám patří například klek, předklon, leh  

a dřep. Ideální stoj se vyznačuje vyváženým tělem ve svislé poloze s vydutým zakřivením 

páteře v oblasti krční a bederní. Naopak v ideálním sedu svírají s trupem úhel mírně větší 

než 135° [6, 15].  

Výhody sedu: 

 menší výdej energie, 

 větší soustředění, 

 odpočinek ve formě mikropauz, 

 jemnější a přesnější pohyb, 

 odlehčení nohou. 

Výhody stoje: 

 větší síla, 

 větší dosah končetin, 

 větší bdělost, 

 možnost střídání poloh, 

 možnost rychlého úniku. 

Pracovní prostor (manipulační rovina), na kterém bude prováděna většina operací, by 

měl odpovídat pracovníkovi. 

Pohybový prostor pro ruce nemá navozovat přetažení svalstva. Pracovní místo by 

mělo být navrhováno tak, aby pracovník používal nejlépe obě ruce současně. Pohybový 

prostor pro horní končetiny (viz obr. 2.3) popisuje horizontální polohu pohybu rukou 

pracovníka. Tento prostor můžeme rozdělit na normální a maximální zónu pohybu [6]. 
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Optimální zóna pro obě ruce je vyznačena bíle přímo před operátorem. Normální 

zóna pro obě ruce je vyznačena plnou černou šrafou. Maximální zóna pro obě ruce je 

vyznačena žlutou šrafou. Maximální zóna pro levou i pravou ruku zvlášť  

je vyznačena červenou šrafou. Existuje ještě zóna pro případ natažení paže a naklonění nad 

pracovní plochu. Tato zóna není naznačena na obrázku a je ještě o 200 mm větší než 

maximální zóna pro levou a pravou ruku [6]. 

 
Obr. 2.3 Pracovní zóny pro ruce pracovníka [6]. 

 

2.2 Ergonomie 

Ergonomie je nedílnou součástí pracovní činnosti člověka. Už od doby kamenné  

si člověk vytváří nástroje tak, aby byly dobře uchopitelné a práce byla co nejméně náročná. 

Od té doby je vývoj ergonomie spjat s vývojem činností člověka [14, 17].  

Díky neustálému vývoji vědy a techniky se často setkáváme s novými nástroji  

a způsoby práce. Při takovémto vývoji často dochází k situacím, kdy pracovník nebude 

dosahovat takových schopností, aby stačil novému tempu. Snahou držet se vyšších nároků 

dochází k přemáhání a přepínání limitů pracovníka, které vedou k únavě, většímu počtu 

chyb, hmotné škodě na používaných nástrojích nebo dokonce fyzickému zranění 

pracovníka. Často se stává, že se výroba soustředí na co největší výstup nebo efektivitu 

stroje a zapomíná se na pracovní možnosti pracovníka bez respektování jeho limitů. Z toho 

důvodu máme ergonomii, která se snaží poukazovat na limity pracovníka, jeho zdraví  

a potřeby tak, abychom dosáhli efektivní a bezpečné výroby [14, 17].  

Hlavní myšlenkou všech definic je vylepšení podmínek práce tak, aby pracovníkovi 

nehrozilo nebezpečí, pracoval v příjemném prostředí za cílem zvýšení efektivnosti 

pracovního úkonu. 

Cílem ergonomie je přizpůsobení činnosti pracovníka takovým způsobem, aby 

nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti a bylo dosahováno optimálních výkonů. 

Pomocí ergonomie můžeme snížit náklady spojené se zdravotní péčí o zaměstnance  

a zvýšit výkonnost daného procesu [14]. 
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Další výhodou zavedení ergonomie na pracoviště je zvýšení produktivity. Jedná  

se o zvolení pracovních podmínek tak, aby nedocházelo ke zbytečnému namáhání  

a špatnému postoji. Špatná ergonomie může ovlivnit pracovníka po psychické stránce, 

která mu bude bránit odvést stoprocentní výkon [14, 17]. 

2.2.2 Systém člověk – stroj – prostředí 

Základním systémem v ergonomii je systém člověk – stroj – prostředí. Tento systém 

je zobrazen na obrázku 2.4 níže. 

 
Obr. 2.4 Systém člověk – stroj – prostředí [17]. 

 

Systém člověk – stroj – prostředí je bodem zájmu více oborů než pouhé ergonomie. 

Jedná se o hygienu práce, technickou estetiku, organizaci práce, bezpečnost práce a další. 

Pro řešení všech oborů dohromady byl vytvořen soubor, který se věnuje i častému 

překrývání těchto oborů. Tomuto souboru se říká ergatika. Věnuje se zdraví  

a pracovní pohodě člověka. Při pracovní pohodě člověka je vytvářena optimální 

psychofyzická zátěž, při které je dosahováno ideálního stavu pro rozvoj osobnosti 

pracovníka a jeho větší efektivnosti při práci [17]. 

Systém člověk – stroj – prostředí, přesněji jejich vazby, se hodnotí podle pár kritérií. 

Mezi tyto kritéria patří [14, 17]: 

 Spolehlivost systému – pravděpodobnost bezchybného chodu celého systému. 

 Ekonomičnost systému – zhodnocení finančních nákladů na jednotku produkce, 

která je spočtena z provozních a pořizovacích nákladů. 

 Fyzická namáhavost funkce systému – měřena spotřebou energie na pracovní 

cyklus nebo jednotku času. 

 Psychická namáhavost funkce systému – psychická zátěž plynoucí z vykonávání 

činnosti v závislosti na pracovním cyklu nebo jednotce času. 

 Nebezpečnost systému – jedná se o ohrožení zdraví a množství úrazů při 

vykonávání pracovní činnosti. 
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 Hygieničnost systému – z pohledu hygieny hodnotíme rizika onemocnění na 

pracovišti i v ostatních prostorách firmy. 

 Estetičnost systému – zde se hodnotí tvůrčí invence, pro kterou není přesně dáno 

hodnotící kritérium. 
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3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

Podnik, ve kterém jsem zpracoval svoji diplomovou práci, se jmenuje IMI Precision 

Engineering. Jedná se o výrobní podnik situovaný v Modřicích u Brna. Společnost je divizí 

nadnárodní společnosti IMI plc. která sídlí v Birminghamu. Korporace je tvořena ze tří 

divizí, které jsou: 

 IMI Precision Engineering 

 IMI Hydronic Engineering 

 IMI Critical Engineering 

 

Tato korporace zaměstnává přes 10 900 zaměstnanců po celém světě ve více než 70 

různých zemích. 

 
Obr. 3.1 Mapa poboček IMI plc. [23]. 

 

3.1 Popis závodu IMI International s.r.o. 

IMI International s.r.o. je divizí IMI Precision Engineering a je situován  

v průmyslovém areálu CT Parku v Modřicích kousek od Brna. Tento závod zaměstnává 

přes 600 zaměstnanců a jedná se o největší závod pro IMI Precision Engineering. 

 Samotná výrobní hala o celkové velikosti 10 000 m
2
 byla vybudována v roce 2001. 

Výroba v hale byla spuštěna až o rok později, tedy roku 2002. V této době byla společnost 

na trhu známa pod jménem IMI Norgren. Díky rozkvétajícímu podnikání a vysoké kvalitě 

nabízeného zboží se brněnský závod roku 2011 rozhodl navýšit objem výroby a rozšířil 

závod o novou výrobní plochu na současných 13 000 m
2
. Roku 2015 se díky rozdělení  

do již zmiňovaných tří divizí (Critical, Hydronic a Precision Engineering) změnil název  

na aktuální jednotný název: IMI Precision Engineering. 
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Obr. 3.2 Logo společnosti IMI Precision Engineering. 

 

 IMI Precision Engineering je celosvětově známá pro řízení médií a pohybu. Cílem 

jejich výrobků je zvýšit produktivitu a efektivnost zařízení jejich zákazníků přesně tam, 

kde je potřeba. 

 Sloganem IMI Precision Engineering je „Engineering GREAT Solutions“, tedy 

skvělá technická řešení, která pomocí svých výrobků dodávají zákazníkům po celém světě. 

Zaštítěním tohoto sloganu divize disponuje víc než 400 vysoce zkušenými techniky 

s velkými znalostmi v daném odvětví průmyslu. Úspěch divize se jednoznačně odráží  

na jejich výnosech, které se roku 2018 blíží rovným 925 mil. eur [24].  

3.2 Výrobní portfolio 

IMI Precision Engineering působí v oblasti pneumatických prvků a automatických 

systémů. U produktů je kladen důraz na kvalitu, přesnost a spolehlivost. Během několika 

let na trhu bylo opakovaně dokazováno, že výrobky odcházející z linek IMI jsou 

standardem kvality, a díky tomu patří mezi nejdůvěryhodnější značky na trhu v odvětví 

řízení médií a pohybu.  Mezi hlavní výrobky, kterými organizace disponuje na trhu, patří 

zejména: 

 pneumatické válce a pohony, 

 ventily, 

 filtry, tlakové regulátory a maznice, 

 fitinky, sací zařízení, 

 šroubení, 

 cívky, solenoidy a plasty, 

 tlakové spínače. 

3.3 Organizační struktura 

  Výrobní proces se v IMI Precision Engineering dělí na tří základní výrobní oblasti. 

Těmto oblastem se říká APU (Autonomous Production Unit) a jsou děleny podle druhu 

výroby. Ty se dále dělí na výrobní oblasti APT, pod které spadají konkrétní výrobní linky. 

Kromě těchto oblastí jsou v podniku ostatní podpůrná oddělení, která zabezpečují 

bezproblémový chod výroby ve firmě. Tyto organizační celky jsou: 

 APU 1 
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 APU 2 

 APU 4 

 Strategický nákup 

 Logistika 

 Kvalita 

 Technické oddělení 

 Finance 

 Lidské zdroje 

 IT 

 Štíhlá výroba 

 Design 

 BOZP 

V podniku se uplatňuje maticová organizační struktura, která se stará o plynulou 

výrobu a chod závodu. Díky efektivní organizaci výrobního procesu je firma schopna  

co nejúčelněji využívat veškeré dostupné zdroje a to jak humanitní, tak nehumanitní. 

Problémem v takových komplexních organizačních strukturách je často nedostatečná 

komunikace mezi odděleními popřípadě ztráta přímé vize cílů podniku. 

 
Obr. 3.3 Organizační struktura. 
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3.4 Rozložení výroby 

 Jak již bylo řečeno, výrobní plocha závodu v Modřicích má 13 000 m
2
. Skládá  

se ze staré haly o výrobní ploše 10 000 m
2
 a dostavěné nové haly o 3 000 m

2
. Pro lepší 

orientaci a organizační dělení je hala rozdělena na 28 výrobních úseků, kterým se říká 

gridy. Gridy jsou označeny stejně jako šachovnicová hrací plocha, tedy v našem případě  

od A do D a od 1 do 8 viz obr. 3.4. V gridech jsou situované montážní linky, výrobní stroje 

a skladové plochy tak, aby u centrálního skladu a exportní zóny byly nejblíže ty linky, 

které mají nejnáročnější požadavky na zásobování materiálem. U většiny linek na výrobě 

se prosazuje tvar linek do písmene U a výroba po jednom kuse tak, aby bylo dosaženo 

požadované kvality a flexibility výroby. 

 
Obr. 3.4 Uspořádání výrobní haly [25]. 

 

3.5 Odběratelé společnosti  

 Základní odběratelé se dají rozdělit do dvou velkých skupin a to na odběratele 

z automobilového průmyslu (automotiv) a na odběratele, kteří odebírají produkty  

za účelem průmyslové automatizace.  

 Z pohledu objemu výroby je přibližně 1/3 vyrobených výrobků odebíraná 

odběrateli z automobilového průmyslu. Aktuálně se odběr na oddělení automotiv postupně 

navyšuje. Jedním z nejvýznamnějších zákazníku automotivu je například Scania, Volvo, 

MAN a Zetor. Zbylé 2/3 produkce jsou odebírány za účelem průmyslové automatizace. 

Zde mezi nejvýznamnější odběratele patří Krones, České dráhy  

a Heidelberg.  

 
Obr. 3.5 Významní zákazníci společnosti [25]. 
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Skoro 90 % produkce je zákazníkům distribuován přes Evropské distribuční centrum 

obchodní korporace IMI plc. Přímou cestou odebírají pouze někteří zákazníci  

ze sektoru automotiv jako je například Scania. Z důvodu urychlení celého procesu. 
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4 PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍCH ÚSEKŮ A CÍLŮ PRÁCE 

4.1 Cíle projektu 

 Tento projekt se začal řešit na popud stížností teamleaderů z různých 

 APT na APU 2, kde se soustředí hlavně na průmyslové ventily. Důvodem jejich stížností, 

byl čas strávený u tisku štítků a potřebné dokumentace k zajištění chodu výroby. Podle 

jejich slovního sdělení jim tento proces zabírá v závislosti na objemu výroby APT až 6 

hodin pracovní doby na činnost, která by neměla spadat do jejich pracovních povinností. 

Díky každodenním meetingům s managementem byly tyto stížnosti předneseny, prošetřeny  

a ověřeny tak, abychom byli schopni zvolit adekvátní řešení. 

 V tomto bodě mi byl přidělen úkol provést analýzu procesu tisku štítků  

a dokumentace a tímto ověřit závažnost situace. Výsledky analýzy potvrdily závažnost 

situace a mně byla přidělena další práce. Úkolem je vytvoření tiskového centra  

a optimalizace procesu tisku tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru práce  

na vytvořenou hodnotu.  

 Shrnutí cílů projektu:  

 uvolnění práce teamleaderů,  

 analýza procesu tisku štítků a dokumentace, 

 návrh tiskového centra, 

 optimalizace procesu. 

4.2 Představení APT 

 Do projektu tiskového centra jsou zapojena APT 201, APT 202, APT 205,  

APT 206, APT 207, APT 208, APT 211, APT 118. Zde je stručný popis těchto oddělení, 

layout výrobního úseku s tiskovým stolem a hlavní výrobky. Tiskový stůl je vždy označen 

červenou šipkou. Pro lepší orientaci je na obr. 4.1 vyobrazen layout výrobní haly  

se zaznačenými APT.  
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Obr. 4.1 Rozložení APT ve výrobě [25]. 

 

APT 201 

 APT 201 se nachází na gridech A6 a B6. Dohromady obsazuje plochu 182 m
2
. 

Disponuje jedenácti montážními linkami, které jsou vybaveny vlastními balícími 

stanicemi. Linky jsou stavěny do tvaru „U“ tak, aby bylo dosaženo vysoké produktivity. 

Mimo montážní linky se zde nachází i stanice určené pro předmontáž, testery pro zajištění 

kvality a bezpečnosti a stůl pro tisk dokumentace a štítků pro označení výrobků. Na obr. 

4.2 je naznačen tiskový stůl na gridu B6. 

 Podobně jako u APT 202 se výroba soustředí na řídící ventily pro průmyslovou 

automatizaci a tlakové spínače. Hlavními výrobky jsou ventil V60 a tlakové spínače 18D 

viz obr. 4.3. Pracovní doba je stanovena na dvě směny a to ranní a odpolední. Případné 

nedostatky výrobních kapacit se kompenzují přesčasy. APT 201 každý den průměrně 

vyrobí 67 výrobních příkazů dále jako WO. 
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Obr. 4.2 Umístění tiskového stolu pro APT 201 na gridu B6. 

 

 
Obr. 4.3 Hlavní výrobky APT 201 (vlevo 18D, vpravo V60) [26]. 

 

APT 202 

 APT 202 je celá umístěna na gridu A6 a obsazuje více než ¾ plochy gridu  

což je 142 m
2
. Skládá se ze čtyř montážních linek fungujících na principu montáže  

po jednom kuse (one piece flow), balící stanice, tiskového stolu a předmontážních 

stanovišť. Všechny montážní stanice jsou vybaveny počítačem s databází výkresů. Proto  

se zde netiskne výkresová dokumentace, ale pouze štítky na výrobky a krabice. Na obr. 4.4 

je vidět umístění tiskového stolu hned u tabule se štítky. 

 Výroba je soustředěna na výrobu 1050 variant řídících ventilů pro průmyslové 

aplikace. Výhodou řídících ventilů je jejich jednoduché zapojení, kterým je možno 

provádět výměnu bez narušení potrubního systému. Pilotními výrobky jsou ventily třídy 

VS18 a VS26 (viz obr. 4.5). Pracuje se tu standardně 7,5 hodiny a většinou pouze ranní  

a odpolední směny. Při velkých nárazových zakázkách přibývá i noční směna. APT 202 

každý den průměrně vyrobí 50 WO. 
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Obr. 4.4 Umístění tiskového stolu pro APT 202 na gridu A6. 

 

 
Obr. 4.5 Hlavní výrobky APT 202 (vlevo VS 26, vpravo VS 18) [26]. 

 

APT 205 

 APT 205 se nachází v nově přistavené hale v gridu B7 a má rozlohu necelých  

145 m
2
. Zde se nachází 6 montážních linek s předmontážemi a balicí stanicí na gridu B8. 

Kromě montážních linek pro APT 205 se na gridu nachází i linky z výroby APT 207, která 

zabírá přibližně půlku plochy gridu. Výkresová dokumentace a štítky se musí tisknout  

na malém stolku ve středu gridu B7 (viz obr. 4.6).  

Hlavními výrobky jsou nouzové uzávěry a jejich komponenty (viz obr. 4.7). 

Dohromady je nabízeno přes 500 variant produktů. Díky menší poptávce po vyráběných 

produktech probíhá výroba pouze na ranní směnu. APT 205 každý den průměrně vyrobí 22 

WO. 
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Obr. 4.6 Umístění tiskového stolu pro APT 205 na gridu B7. 

 

 
Obr. 4.7 Hlavní výrobky APT 205 (vlevo nouzový uzávěr, vpravo mechanický ventil) [26]. 

 

APT 206 

 Další výrobní tým, který je lokalizován na nové hale na gridu B8 je APT 206  

a zabírá přibližně 182 m
2
. Hlavním produktem jsou nafukovací bloky pro výrobu PET 

lahví (viz obr. 4.9). Bloky jsou robustní a dokážou pracovat s tlakem až 40 bar. Jsou 

vyráběny ve 400 variantách. Kvůli velké váze těchto bloků jsou linky obsazeny pouze 

muži.  

Tisk výkresové dokumentace probíhá u stolku bez místa k sezení kousek od stolu 

teamleadera (viz obr. 4.8). Stolek nemá židli a musí se o něj dělit s APT 205, kteří si sem 

chodí tisknout štítky na výrobky z linky BIL, BCC, BHT. Práce probíhá na ranní  

a odpolední směnu. Hlavními výrobky jsou již zmíněné 40 bar bloky a jejich variace.  

APT 206 každý den průměrně vyrobí 11 WO. 
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Obr. 4.8 Umístění tiskového stolu pro APT 206 na gridu B8. 

 

 
Obr. 4.9 40 bar nafukovací blok a jeho variace [26]. 

 

APT 207 

 APT 207 se nachází na gridech B7 a B8. Na gridu B7 jsou montážní linky 

promíchány s linkami od APT 205. Na menší půlce gridu B8 je zbytek montáže a stůl  

pro tisk a teamleadera (viz obr. 4.11). Dohromady APT 207 disponuje 9 montážními 

linkami, předmontážními stoly a tiskovým stolem. To vše na ploše 255 m
2
. Na obr. 25  

je vidět umístění tiskového stolu na gridu B8. Hlavními výrobky jsou kompaktní válce  

se 140 variacemi (viz obr. 4.10). APT 207 každý den průměrně vyrobí 13 WO. 

 
Obr. 4.10 Kompaktní válec a jeho variace [26]. 
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Obr. 4.11 Umístění tiskového stolu pro APT 207 na gridu B8. 

 

APT 208 

 APT 208 se nachází na gridu A5. Jedná se o dvě montážní linky a stanoviště 

předmontáží na celkové ploše 95 m
2
. Hlavním výrobkem jsou takzvané „Valve islands“ 

neboli předmontované bloky ventilů třídy VM10 a VM15 (viz obr. 4.12). Tyto bloky  

jsou konfigurovatelné online pomocí softwaru s veškerými daty. VM ventily můžeme vidět 

například u sacích zařízení při dojení krav v mléčném průmyslu. IMI nabízí 2500 variant  

a doplňkových výrobků k těmto řadám.  

Tisk štítků probíhá na tiskovém stolu na gridu B7 (viz obr. 4.6). Toto tiskové 

pracoviště je sdíleno s APT 205. Naopak tisk výkresové dokumentace se tiskne na počítači 

pro teamleadera na gridu A5. Montáž běží na ranní a odpolední směnu. APT 208 každý 

den průměrně vyrobí 33 WO. 

 
Obr. 4.12 Hlavní výrobky APT 208 (vlevo VM 10, vpravo VM 15) [26].  

 

APT 211 

 APT 211 neboli FRL je zkratkou pro výrobky, které se zde vyrábí a to jsou filtry, 

regulátory a lubrikátory. Tyto výrobky slouží k úpravě vzduchu. Právě výrobky na úpravu 

vzduchu proslavily Carla Norgrena, který roku 1927 navrhl první takový produkt. IMI 

nabízí 1700 variant těchto produktů. APT 211 je umístěna na gridu A4 a půlce gridu A5. 
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Celková plocha APT je 284 m
2
. Výroba probíhá na osmi montážních linkách, 

předmontážních stanicích a tiskne se na jednom tiskovém stolu (viz obr. 4.13). Balení 

probíhá separátně na každé stanici zvlášť. Hlavní produkty jsou klasické filtry (F64G)  

a stanice s filtrem, regulátorem a lubrikátorem (BL64), (viz obr. 4.14). APT 211 každý den 

průměrně vyrobí 55 WO. 

 
Obr. 4.13 Umístění tiskového stolu pro APT 211 na gridu A4. 

 

 
Obr. 4.14 Hlavní výrobky APT 211 (vlevo BL64, vpravo F64G) [26].  

 

APT 118 

 APT 118 je oddělení ležící na celém gridu B5 a půlce gridu B6 o celkové ploše  

414 m
2
. Vyrábí se zde pneumatické pohony a válce, které slouží k zajištění pohybu 

v průmyslové automatizaci. IMI nabízí 3800 variací lineárních pohonů, a to hlavně díky 

doplňkovým produktům a možnosti nechat si válec uříznout na rozměr určený zákazníkem. 

Hlavní řadou jsou válce s adaptivním tlumením ISOLine a kruhové válce (viz obr. 4.16).  

Tiskový stůl je umístěn na gridu B5 v pravé části (viz obr. 4.15). APT 118 každý den 

průměrně vyrobí 54 WO. 
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Obr. 4.15 Umístění tiskového stolu pro APT 118 na gridu B6. 

 

 
Obr. 4.16 Hlavní výrobky APT 118 (vlevo ISOLine, vpravo kruhový válec) [26].  

 

4.3 Používaná zařízení  

Avery AP 5.4 – 300 Barcode printer 

 Tiskárna, která je schopna tisknout hlavně samolepící etikety, plasty a typové štítky 

při vysoké rychlosti. Rozměry jsou 260x462x272 mm a váha 14 kg. Potisk je odolný vůči 

vlivům prostředí, chemikáliím a oděru. Je možné tisknout čárové kódy, fonty a sériová 

čísla. AP 5.4 má jednoduché ovládání a výměna tiskových hlav a štítků je jednoduše 

přístupná ze strany. Na výrobě jsou tyto tiskárny naprogramovány na tisk „stříbrných 

štítků“, což jsou štítky, které se lepí přímo na tělo každého výrobku. 

Toshiba B-SA4TM-TS 

 Tiskárna, která je využívána především na tisk „papírových štítků“. Tyto štítky  

se lepí na krabičky, do kterých se balí hotové výrobky. Tiskárna tiskne vždy po jednom 

kusu, ale tiskne rychleji než ostatní tiskárny a to až rychlostí 150 mm/s. Rozměry jsou 

250x400x320 mm s váhou 16 kg.  

Zebra ZM 400 

 Tato tiskárna je používána na tisk obou druhů štítků. Je schopna tisknout štítky  

až do šířky 110 mm. Díky přístupu z boku je velmi jednoduchý proces výměny štítků. 

Menší komplikace nastávají při srovnání štítků s ribbonem. Rozměry jsou  

250x400x330 mm s váhou 15 kg. 
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Obr. 4.17 Tiskárny používané na tiskových pracovištích (vlevo AP 5.4, uprostřed Toshiba, 

vpravo ZM 400). 

 

Další přístroje a zařízení 

Ruční čtečka kódů Honeywell 3800g – je součástí každého tiskového pracoviště 

 a je umístěna na stojanu pro jednoduché načtení čárových kódů. 

Počítač s monitorem, myší a klávesnice – každá tisková stanice má jeden počítač,  

ze kterého je přístupná databáze šablon štítků v softwaru Codesoft.  

Tiskárna HP LaserJet Enterprise P3015 – standardní tiskárna do výroby na klasický 

tisk A4 a menších formátů. Na této tiskárně se tisknou výkresy, záznamy vad, záznamy  

o uvolnění do výroby a KLT karty o velikosti obálky. Tiskárna HP je základním 

vybavením každého pracoviště teamleadera. Takže se na tiskovém pracovišti vůbec 

nevyskytuje. Proto bylo nutné nejdříve vytisknout zmíněné dokumenty na pracovišti 

teamleadera a poté se přesunout na tiskové pracoviště. 

 Jako dalším prvkem na pracovišti je tiskový stůl. Ve všech případech se jedná  

o různé varianty obyčejných stolů do výroby doplněné o hliníkovou konstrukci. Důležité  

je podotknout, že každý stůl je rozměrově jiný a některé jsou až kriticky nízké.  

To znamená, že z ergonomického hlediska je tu místo na zlepšení. V tabulce 1 je sepsáno 

zařízení na tiskových pracovištích a velikosti stolů pro již zmíněná APT. 
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Tab. 1 Zařízení na tiskových pracovištích na podílejících se APT. 

Zařízení 
Tiskové pracoviště pro APT 

201 202 205,208 206 207 211 118 

Avery AP5.4 - 

300 
1x 1x 

 
1x 

  
1x 

Toshiba B-

SA4TM 
1x 1x 1x 

  
3x 1x 

Zebra ZM 400 
  

1x 
 

1x 1x 
 

Počítač a 

příslušenství 
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Ruční čtečka 

Honeywell 
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 

Stůl (dxšxv, cm) 
140x70x

90 

180x80x

70 

120x70x

83 

150x70x

75 

140x90x

90 

200x90x

80 

220x80x

75 

 

4.4 Analýza procesů 

Průběh procesu tisku se skládá z několika činností, které se většinou opakují  

na každém tiskovém pracovišti. Proto bylo provedeno padesát a více měření na APT 202  

a APT 205, kde se objevují všechny dílčí činnosti procesu (viz Příloha 1). Z těchto 

naměřených hodnot byla vypočtena průměrná doba každé činnosti. Z nich byl vypočten 

jednicový průměrný čas tiskového procesu pro každé APT (viz Příloha 2). 

4.4.1 Popis jednotlivých operací 

1. Tisk a stříhání záznamu vad a záznamu o uvolnění do výroby 

 V analýze pro zjednodušení popisuji jako vady a uvolnění nebo „V a U“. Jak už 

bylo zmíněno vady a uvolnění se tisknou na tiskárnách HP LaserJet Enterprise P3015, 

které jsou umístěny na stolech pro TL. Tisk formulářů uvolnění trvá 180 s na 200 ks. 

Uvolnění se tisknou po dvojicích na papír A4 a proto je nutné rozstřihnout na 2 kusy.  

To trvá 440 s. Formulářů pro záznam vad je možno vytisknout 50 ks za 100 s. Tyto časy 

byly přepočítány na jeden WO, který má pokaždé jeden od každého formuláře. Tato 

operace se neprovádí s každým WO. Zpravidla si TL natiskne formuláře dopředu a uloží  

je do adresáře (viz obr. 4.18). 

 
Obr. 4.18 Uložení záznamů vad a záznamů do výroby pro APT 202 a APT 205. 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 42 

2. Načtení kódů do PC 

Pomocí ruční čtečky kódů jsou vloženy informace z WO do stránky pro vyhledávání 

správných šablon na štítky. Načtením čísla WO a PN (Part number) do připravených 

kolonek, jsou z databáze vyhledány příslušné štítky na vytisknutí (viz obr. 4.19). 

 
Obr. 4.19 Vstupní stránka pro vyhledání štítků z databáze pro APT 208 a APT 205. 

 

3. Výměna štítků v tiskárně 

Výměna štítků v tiskárně popisuje činnost odstranění krytu utěsňujícího roli štítků, 

uvolnění tiskové hlavy, výměny role štítků za novou a opětovné zajištění tiskové hlavy  

a utěsňujícího krytu. Průměrně zkušenému tiskaři se podaří vyměnit roli štítků za 55 s.  

Počet druhů štítků je vypsán v tabulce 2. 

Tab. 2 Počet variant štítků na jednotlivých APT. 

Počet 

druhů 

štítků 

APT 
Součet 

201 202 205 206 207 208 211 118 

16 14 16 11 8 7 17 11 100 

 

4. Seřizovací tisk a korekce tisku 

Po výměně štítkové role je nutné provést cvičný tisk. Tím zjistíme, jestli je vytištěný 

obsah na správném místě na štítku a je čitelný. Pokud není, musí být provedena korekce 

tisku, a to buď posunutím tiskové šablony pomocí tiskového programu (Codesoft) nebo 

znovu povolit tiskovou hlavu, upravit polohu pásu štítků a zase zajistit tiskovou hlavu. 

5. Nastavení tisku 

Nastavení, kolik štítků je nutné vytisknout podle informací na WO. 

6. Posunutí štítků a utrhnutí 

Po dokončení tiskové úlohy musí být oddělen pás štítků s potiskem od ostatních 

štítků. U tiskáren je nutné pomocí tlačítka „FEED“ posunout pás štítků o jednu délku štítku 

dál, tak aby bylo možné štítky oddělit utržením. 
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7. Vyhledání výkresů 

Proces vyhledání výkresů spočívá v přepsání čísla výkresu z WO do databáze 

(Autodesk Vault) a otevření vyhledaného dokumentu. 

8. Nalepení štítků na WO + podpis 

Z důvodu rychlejší kontroly a orientace se jeden štítek od každého nalepí vedle 

kusovníku na WO tak, aby bylo hned jasné, o jaké štítky se jedná a jsou-li správné. Vedle 

nalepených štítků se musí pracovník podepsat a tím převzít zodpovědnost za správnost 

vytištěných dokumentů a štítků.  

9. Připevnění V a U 

Záznam vad a záznam o uvolnění do výroby se připevňuje k WO pomocí sešívačky 

tak, aby se neztratily a byly jednoduše přístupné pro zaznamenání informací.  

10. Složení štítků 

Po utržení pásu štítků s potiskem je pás složen tak, aby se vlezl do složky. Délka 

času skládání pásu štítků se odvíjí od počtu vytištěných štítků. 

11. Vložení obsahu do složky 

Vložení všech dokumentů do složky. Jedná se o dokumenty jako jsou tištěné štítky, 

výkresy, WO se záznamem vad a záznamem o uvolnění do výroby a KLT karty. 

12. Chůze 

Jen v procesu tisku u APT 201, APT 205 a APT 208 se objevuje přesun a to  

od počítače s přístupem k výkresové dokumentaci k tiskové stanici. Časy jsou naznačeny 

v procesech tisku a jsou přepočteny na jeden WO. Na obrázku 4.20 jsou vyznačeny cesty  

a jejich opakování za jeden pracovní den. 

 
Obr. 4.20 Zaznačení cest s WO. 
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4.5 Shrnutí analýz 

Hlavní výstup můžeme vidět v tabulce 3. 

Tab. 3 Celková náročnost procesu tisku. 

 

APT 
Celkem 

201 202 205 206 207 208 211 118 

Počet WO za 

den (ks) 
67 50 22 11 13 33 55 54 305 

Čas procesu 

tisku na jeden 

WO (s) 

358,7 171,4 238,1 209,9 199,4 242,4 143,8 200,4 1764,1 

Celkem čas 

tisku za den 

(min) 

400,5 142,8 87,3 38,5 43,2 133,3 131,8 180,4 1158 

Celkem čas 

tisku za den 

(hod) 

6,7 2,4 1,5 0,6 0,7 2,2 2,2 3 19,3 

 

Z výstupu analýzy procesu tisku štítků a dokumentace je patrné, že TL musí obětovat 

od 36 minut až po neuvěřitelných 6 hodin a 42 minut své pracovní doby na činnost, kterou 

by správně ani neměl vykonávat. Kvůli tomu nebyly stíhány pracovní povinnosti TL  

a to se odráželo na časech výroby a kvalitě.  

4.5.1 Reakce na výsledky analýz 

Reakcí na výstup této analýzy bylo vytažení všech tiskových stolů z jednotlivých 

výrobních úseků. Proces tisku štítků a dokumentace byl přesunut na novou pozici  

ve výrobě, která se jmenuje „Tiskař“. Toto provizorní řešení se realizovalo do tří týdnů  

po prezentaci výsledků analýzy a jejím hlavním cílem bylo začít co nejrychleji  

se zaučováním dvou tiskařů.  

Tři tiskové stoly z APT 202, 211 a 118 byly umístěny na roh gridu A4 (viz obr. 

4.21). V layoutu je také vidět prozatímní umístění dvou počítačů pro handlery s označením 

(PC). Toto pracoviště zabírá 10,9 m
2
. Na obrázku 36 je reálný pohled na přechodný stav 

pro tiskové centrum APT 202, 211, 118. 

 
Obr. 4.21 Layout přechodného stavu tiskového centra pro APT 202,211,118. 
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Obr. 4.22 Přechodné tiskové centrum pro APT 202, 211,118. 

 

Zbylé čtyři tiskové stoly z APT 205, 208, 206, 207 a 201 byly umístěny do středu 

gridu B7 místo skříní a rozestavěné montážní linky (viz obr. 4.23). Ke každému tiskovému 

centru byl přidělen jeden tiskař. Celková plocha pracoviště je 25 m
2
. Na obrázku 4.24  

a 4.25 je reálný pohled na přechodný stav pro tiskové centrum APT 205, 208, 206, 207, 

201. Pro lepší orientaci jsou tiskové stoly označeny čísly 1. – 4. tak, aby bylo jasné, jaký 

stůl jak vypadá podle popisku. 

 
Obr. 4.23 Layout přechodného stavu tiskového centra pro APT 205,208,206,207,201. 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 46 

 
Obr. 4.24 Tiskové stoly (vlevo stůl číslo 1, vpravo stůl číslo 2). 

 

 
Obr. 4.25 Tiskové stoly (vlevo stůl číslo 3, vpravo stůl číslo 4). 
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5 OPTIMALIZACE 

Podle rozdělení práce tisku na dva tiskaře (viz obr. 5.1) bylo zjištěno přetížení  

tiskaře 1 o 4,2 hodiny a tiskař 2 o 0,1 hodiny. Proto je třeba proces optimalizovat tak, aby 

byl zvládnutelný do 7,5 hodiny pro každého z nich. Tím bude dosažena plná pracovní doba 

obou tiskařů.  

 
Obr. 5.1 Rozložení práce tiskařů v hodinách. 

 

5.1 Změna tisku výkresů a KLT karet na APT 201 

 Tisk výkresů a KLT karet na APT 201 je největší položkou ztráty času. Jak bylo 

výše psáno, výkresy a KLT karty se tisknou mimo tiskový stůl na tiskárně HP LaserJet 

Enterprise P3015, která je připojena k počítači pomocí firemní sítě bezdrátově. Z analýzy 

procesu tisku bylo vypozorováno dlouhé trvání tisku a pomalá reakce počítače při 

vyhledávání výkresů. Prodleva při předání tiskové úlohy byla způsobena chybným 

nastavením tiskárny, které vedlo k poškození zařízení.  

 Jako protiopatření byla zakoupena tiskárna HP LaserJet Enterprise M506  

(viz obr. 5.2), která byla nainstalována a bezdrátově připojena ke stávajícímu počítači. 

Dále byl promazán disk počítače k zajištění rychlejšího vyhledávání výkresů z databáze. 

Díky těmto protiopatřením byl snížen čas procesu o 134 sekund na jeden WO (viz tab. 4). 

Tab. 4 Znázornění změny času procesu před a po optimalizaci při tisku na APT 201. 

APT 201 Před optimalizací Po optimalizaci 

Vyhledání výkresu (s) 28 19 

Tisk výkresu (s) 115 14 

Tisk KLT karet (s) 35 11 

2,4 
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3 
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FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 48 

 

5.2 Formuláře záznamů vad a uvolnění do výroby 

 Napříč všemi výrobami, kterých se týká tiskové centrum, je 36 různých druhů 

záznamů vad a uvolnění. Jen z hlediska úložného prostoru by byl formuláři zabrán příliš 

velký prostor. Proces tisku a stříhání záznamů vad a uvolnění tvoří 1,67 hodin z celkové 

práce obou tiskařů.  

 Řešením bylo vytažení práce tisku a přípravy formulářů z výroby a předání této 

práce plánovači výroby daných APT. Plánovač výroby podle informací o zakázkách  

a dostupnosti materiálu připravuje WO a donáší tištěné WO na své APT do výroby. 

V programu, ve kterém dochází ke tvorbě WO, byl s pomocí IT oddělení integrován 

program, který automaticky přiřadí správné formuláře vad a uvolnění ke správnému WO. 

Program čte číslo výrobku z WO a podle něj přiřadí správné formuláře. Takto při tisku WO 

bude automaticky tisknuta i příloha s formuláři. Dokumenty jsou posléze sešity sešívačkou 

a odneseny na výrobu. Úspory na procesu jsou zaznamenány v tab. 5. 

Tab. 5 Znázornění změny času před a po odstranění vad a uvolnění z procesu tisku. 

Všechny APT Před optimalizací Po optimalizaci 

Tisk a stříhání vad a 

uvolnění (s) 
5,1 0 

Připevnění V a U (s) 14,3 0 

 

5.3 Konsolidace štítků 

Na výrobách participujících na tomto projektu bylo zaznamenáno 100 různých 

variant štítků. Štítky byly roztříděny a seskupeny podle rozměrů. Dále probíhá šetření 

s technology, designery a některými zákazníky ohledně možných záměn štítků. Zaměněný 

štítek musí odpovídat požadavkům zákazníka a nesmí omezovat funkčnost výrobku. 

V případě uskutečnění všech navržených náhrad štítků, je možné snížit počet různých 

variant štítků na 65 druhů. Reálný odhad konečného počtu variant štítků  

po optimalizaci je 80 druhů. To nám přináší teoretickou dvaceti procentní úsporu času  

na výměnu štítků na každém WO (viz tab. 6). 

 

 

 

 
Obr. 5.2 Tiskárna HP LaserJet Enterprise M506. 
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Tab. 6 Znázornění změny času procesu před a po konsolidaci štítků. 

Všechny APT Před optimalizací Po optimalizaci 

Výměna štítků APT 201 (s) 13,1 10,5 

Výměna štítků APT 202 (s) 15,9 12,7 

Výměna štítků APT 205 (s) 9,4 7,5 

Výměna štítků APT 206 (s) 20 16 

Výměna štítků APT 207 (s) 18 14,4 

Výměna štítků APT 208 (s) 11,6 9,3 

Výměna štítků APT 211 (s) 16 12,8 

Výměna štítků APT 118 (s) 11,2 9 

 

5.4 Proces podepisování WO 

 Každý WO je podepsán osobou, která tiskla dokumentaci. Často se stávalo,  

že teamleader díky nedostatku času musel delegovat tisk na operátora. Podpisem  

se stvrzovala zodpovědnost za správně vytištěnou dokumentaci. Podpis také signalizoval,  

že WO je připraven k výrobě. Ruční podepisování je zdlouhavé, proto bylo nahrazeno 

razítkem s příjmením tiskaře. Použitím razítek byl proces snížen o 3,3 s (viz tab. 7). 

Tab. 7 Znázornění změny času procesu před a po zavedení razítek. 

Všechny APT Před optimalizací Po optimalizaci 

Podpis WO (s) 5,4 2,1 

 

5.5 Posunutí štítku a utržení 

Po dokončení tiskové operace je nutné posunout pás štítků manuálně, jak je psáno 

v kap. 4.4.1. Manuální posunutí je kompletně zbytečná operace, proto bylo rozhodnuto  

o nápravě.  

 
Obr. 5.3 Uložení štítku na tržné hraně (vlevo správné uložení, vpravo nevhodné uložení). 

 

Tiskárny byly nastaveny tak, aby po dokončení tiskové úlohy byl automaticky pás 

posunut o vzdálenost závislou na délce štítku. Díky tomu se posuv pásu štítku zastavil 

v dané vzdálenosti po tom, co senzor zaznamenal konec posledního tištěného štítku. Tím 

byla zajištěna poloha mezery mezi štítky na tržné hraně (viz obr. 5.3). Nastavením 

správného posuvu byl proces zkrácen o 2,2 s (viz tab. 8). 
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Tab. 8 Znázornění změny času procesu před a po nastavení správného pusuvu. 

Všechny APT Před optimalizací Po optimalizaci 

Posunutí štítku a utržení (s) 9 6,8 

 

5.6 Manipulace se složkou a chůze 

 U APT 205, 208 a 201 se objevuje zbytečná manipulace se složkou a chůze. 

Důvodem vkládání dokumentů do složky je příprava na přemístění k tiskovému stolu.  

To s navržením nového pracoviště nebude potřeba, protože všechna tisková zařízení budou 

na jednom pracovišti. Změna času po optimalizaci je znázorněna v tab. 9. 

Tab. 9 Znázornění změny času procesu před a po eliminaci zbytečného pohybu. 

APT 208, 205, 201 Před optimalizací Po optimalizaci 

Manipulace se složkou APT 

205 celkem na 1 WO (s) 
28,5 0 

Manipulace se složkou APT 

208 celkem na 1 WO (s) 
28,5 0 

Cesta APT 201 (s) 7,2 0 

Cesta APT 205 (s) 9,5 0 

Cesta APT 208 (s) 8 0 

 

5.7 Shrnutí optimalizace 

 Hlavním cílem optimalizace tiskového procesu bylo redukovat čas procesu tak, aby 

byl zvládnut dvěma tiskaři. Dalším cílem je co nejmenší investovaný čas do změn  

od administrativních pracovníků a samozřejmě co nejméně vložených finančních 

prostředků.   

 
Obr. 5.4 Úspory získané optimalizací. 
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V obr. 5.4 jsou sepsány a vyčísleny celkové úspory z optimalizace. Největší 

položkou bylo vyřešení tisku výkresů a KLT karet na APT 201, která se přibližuje 50 % ze 

všech úspor. 

  

Celkem bylo uspořeno 5,5 hodiny. Tento rozdíl je zaznamenán na obr. 5.5. 

Zaznamenané časy byly rozloženy na práci dvou tiskařů a po optimalizaci je proces 

přizpůsoben na 7,5 hodin práce pro každého z nich. 

 
Obr. 5.5 Rozložení práce tiskařů po optimalizaci v hodinách. 
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6 NÁVRH PRACOVIŠTĚ TISKOVÉHO CENTRA 

Cílem této kapitoly je vytvořit návrh dvou pracovišť určených k tisku výrobní 

dokumentace pro zmíněné APT. Při tvorbě návrhu tiskového centra jsem byl limitován 

hned několika faktory a požadavky. 

První požadavek je zachování stejného počtu počítačů a jejich připojení k tiskárnám. 

Důvodem je snaha o zachování štítkových databázi a nastavení tiskáren beze změny. 

Zásahem do databází a možnou redukcí počítačů by bylo ušetřeno místo, počet tiskáren  

a došlo by ke zjednodušení procesu. Každopádně sloučení databází a nastavení tiskáren  

by bylo velice komplikované a nákladné na čas, proto byl tento návrh zamítnut.  

Dalším požadavkem bylo vytvoření pracoviště bez nutnosti použití ochranných brýlí, 

které jsou povinné po celé výrobní hale. Díky tomu, že jde o práci zejména v sedu  

a na počítači, nejsou ochranné brýle nutné a přináší tiskařům pouze diskomfort. 

Dále je požadována možnost navýšení tisku na jednom centru. Proto musí mít každé 

tiskové centrum dva tiskové stoly a dvě židle.  

Dalším požadavkem bylo vyřešit umístění 100 variant štítků popřípadě menší počet 

úměrný úspěšnosti konsolidace štítků.  

6.1 Návrh řešení tiskových pracovišť  

6.1.1 Počet stolů 

Při rozmísťování zařízení bylo důležité ponechat základní zapojení a nastavení 

tiskáren a počítačů. Proto, bylo nutné zbavit se některých počítačových periferií  

a tiskáren. Dosažením této změny, ale nesmí být narušen proces tisku. 

 Navržené řešení se zakládá na možnosti přepínání počítačů na jeden monitor, 

klávesnici, myš a čtečku kódů. Tím je docíleno možnosti redukovat tiskové stoly ze 7 na 4 

s privilegiem zanechání stejného nastavení tiskáren a bez zásahu do databází štítků.  

Na internetu bylo nalezeno zařízení, které přepínání periferií mezi počítači umožňuje. 

Vybraným produktem je elektronický přepínač pro 2 počítače (viz obr. 6.1). 

 
Obr. 6.1 Elektronický přepínač ATEN CS-62U [27]. 

Přepínání mezi počítači je velmi jednoduché. Stačí pouze 2x kliknout na libovolně 

zvolenou klávesu. Přepnutí na druhý počítač je podle výrobce okamžité.  
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6.1.2 Rozmístění zařízení 

Prvotním návrhem je rozložení tiskáren a zařízení po pracovní ploše. Pro zajištění 

jednoduchosti a přehlednosti byl zvolen pracovní prostor o rozměrech 1775x775 mm. 

 

Legenda pro orientaci  

  
 

Tiskárna ZM400 Tiskárna HP LaserJet 

Enterprise M506 

Prostor pro počítače a kabely 

 

 
 

Tiskárna Avery AP5.4 Tiskař na místě, kde bude židle Tiskárna Toshiba B-SA4TM-

TS 

 

  

Prostor pro monitor, 

klávesnici, myš a čtečku kódů 

  

 

Umístění tiskáren je rozvrženo tak, aby byl volný přístup k tiskárnám, u kterých  

se štítky vyměňují z boční strany. Tyto tiskárny jsou Zebra a AP 5.4. Tiskárny Toshiba  

se otevírají směrem nahoru. 

Rozmístění zařízení na stoly pro „Tiskové centrum A4“ 

První tiskový stůl „202“ zůstane po stránce počtu zařízení stejný. Změna nastává 

v organizaci tiskáren tak, aby byly lépe přístupné (viz obr. 6.2) U tiskového stolu „211, 

118“ došlo ke snížení počtu tiskáren Toshiba ze 3 na 1 a to z důvodu malého využití  

a nefunkčnosti. Pomocí přepínače byly ušetřeny periferie k jednomu počítači. 
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Obr. 6.2 Rozmístění zařízení na tiskových stolech (vlevo tiskový stůl „211, 118“, vpravo tiskový 

stůl „202“). 

 

Rozmístění zařízení na stoly pro „Tiskové centrum B7“ 

 Rozmístění tiskáren je velice intuitivní. Při navrhování byl dodržován prostor pro 

výměnu štítků a snaha o udržení tiskáren co nejvíce po ruce. Jak u tiskového stolu „201, 

206“ tak i u stolu „208, 205, 207“ byl použit přepínač. Pomocí přepínače byly ušetřeny 

periferie ke dvěma počítačům. Rozmístění zařízení je zobrazeno na obr. 6.3. 

 
Obr. 6.3 Rozmístění zařízení na tiskových stolech (vlevo tiskový stůl „201, 206“, vpravo tiskový 

stůl „208, 205, 207“). 

 

Ergonomie rozmístění zařízení 

Ke znázornění zón popisujících dosah rukou tiskaře byl použit pracovní stůl „208, 

205, 207“ s tiskovým zařízením pro APT 205, 208 a APT 207. Na tomto stole  

je nejkomplikovanější řešení ergonomie a proto jde o ideální příklad (viz obr. 6.4). Podle 

zón je vidět, že hraniční operací bude práce s tiskárnou HP LaserJet Enterprise M506.  

K vytažení vytištěných papírů bude potřeba lehké naklonění těla a vysunutí paže pravé 

ruky u menších operátorů. Ostatní zařízení jsou v optimálním dosahu operátora. 
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Obr. 6.4 Zóny popisující prostor dosah rukou. 

 

6.2 Konstrukční návrh  

Konstrukce je navržena tak, aby se dala použít na oboje tisková centra. Díky 

jednoduchosti, univerzálnosti a identičnosti návrhu nebude problém v adaptaci tiskařů  

na nové prostředí. Výkresová dokumentace k navržené tiskové stanici je v příloze 3  

a v příloze 4. 

6.2.1 Hliníková konstrukce tiskové stanice 

 Základním materiálem pro tiskové centrum byl zvolen hliníkový profil 40x40 lehký 

s 8 mm drážkami. Jedná se o velmi používaný profil a to z důvodu technických vlastností  

i z ekonomického hlediska. Konstrukce je navržena tak, aby byla ergonomicky nastavena 

na práci v sedu pro standardního i nestandardního člověka. Pomocí stavěcích patek  

je možnost nastavení výšky pracovní roviny o 4 cm. Další korekce je umožněna 

nastavitelnou židlí. Pracovní deska je uprostřed podepřena jedním vodorovným profilem 

k zajištění nosnosti se značnou rezervou. Na jedné straně konstrukce stolu je připraveno 

rameno na připevnění dvou organizérů na WO. Ty jsou určeny jako uložiště pro WO 

určené k vytištění dokumentace a na uložení již vytištěných WO s dokumentací  

ve složkách.  

 V horní části konstrukce je připraven profil k instalaci světla ke každému 

tiskovému stolu. Tento profil je ve vzdálenosti 600 mm od zadní části stolu. Díky tomu 

nebude světlo házet odlesk na klávesnici a nebude rušit tiskaře při práci.  

 Konstrukce je doplněna o rám na komůrkový polykarbonát, který bude vytvářet 

ochranou stěnu mezi tiskaři a výrobním prostorem. Na jednu tiskovou stanici je potřeba 

47,56 metrů hliníkových profilů. Tato délka je navýšena na 48 metrů pro případnou chybu 

při řezání, které probíhá vnitrofiremně na stavbě linek.  

6.2.2 Osvětlení 

 Aktuální stav osvětlení tiskových pracovišť je ve špatném stavu. Pouze tři tiskové 

stoly ze sedmi mají zbudovaná světla. Světla jsou zastaralá a neekologická vůči životnímu 

prostředí.  
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 Nové tiskové stanice budou vybaveny LED lineárními světly o rozměrech 

uvedených na obr. 6.5. Světla jsou přizpůsobena do průmyslového prostředí a disponují 

nízkou spotřebou energie. Oproti starým světlům je možné korigovat svítivost tak, jak bude 

tiskař potřebovat. Vybrané světlo dosahuje maximální intenzity osvětlení až 1300 lx. Jak 

bylo zmíněno, intenzita osvětlení může být snížena až na 650 lx. 

 
Obr. 6.5 Lineární světlo od firmy TURCK [28]. 

 

 U výrobních prostor kde se jedná o montáž přístrojů nebo práci na počítači je 

doporučené osvětlení pracoviště přibližně 750 lx. Díky náročnosti čtení malých písmen na 

štítcích je proces zařazen mezi průměrné, až vysoké požadavky na osvětlení [15].  

Na obrázku 6.6 je znázorněn vliv umístění světla na operátora. 

 
Obr. 6.6 Vliv umístění světla na operátora. 

 

6.2.3 Ochrana očí  

Jako ve většině firem i v IMI Precision Engineering je bezpečnost na prvním místě. 

Jelikož se výroba skládá především z montážních linek, na kterých se pracuje s vysokým 

tlakem, je nutné operátory chránit před zraněním. Jedním z nutných ochranných prvků jsou 

ochranné brýle (viz obr. 6.6). Tyto brýle chrání operátory před možným únikem medií pod 

tlakem nebo před letícími drobnými objekty. 
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Obr. 6.7 Ochranné brýle. 

 

Při výběru materiálu byly brány v úvahu dvě možnosti. A to plexisklo vyrobené 

z plného polykarbonátu nebo komůrkový polykarbonát. Plný polykarbonát je sice pevnější 

a odolnější, ale také 6x dražší než komůrkový polykarbonát. Po konzultaci 

s bezpečnostním technikem, který uznal komůrkový polykarbonát za dostačující 

z bezpečnostního hlediska, byl zvolen komůrkový polykarbonát jako výchozí materiál pro 

tiskové centrum. Pro zajištění kompatibility polykarbonátu s hliníkovými profily byl 

zvolen polykarbonát o tloušťce 8 mm. 

 
Obr. 6.8 Komůrkový polykarbonát [29]. 

 

Polykarbonátové desky musí oddělovat pracoviště ze všech směrů, ze kterých  

je spojen s výrobními plochami s aktivními montážními linkami. K dosažení ochrany 

pracovníka je nutné zakrýt prostor od pracovní desky do 2 metrů od podlahy. Rozměry 

polykarbonátových desek pro výrobu jedné tiskové stanice jsou uvedeny v tabulce 10. 

Dohromady je potřeba 4,735 m
2
 polykarbonátu. 

Tab. 10 Rozměry polykarbonátových desek. 

Rozměry (mm) Výška Délka Počet 

Zadní stěna stolu 1265 1745 2x 

Boční stěna stolu 1265 745 2x 

Dělící stěna 1945 815 2x 

 

6.2.4 Pracovní deska 

Při výběru pracovní desky byl brán důraz na příjemný povrch a nosnost. Deska byla 

zvolena standardní pro většinu pracovních desek ve výrobě. Jedná se o desku z laminované 

dřevotřísky o tloušťce 25 mm v šedé barvě. K výrobě jedné tiskové stanice jsou potřeba 

dvě pracovní desky o rozměrech 1775x775 mm.  
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6.2.5 Umístění štítků 

 Štítky budou umístěny v regále a budou fungovat systémem Kanban kartiček. Regál 

bude rozměrově řešen tak, aby se všechen tiskový materiál skladoval v regálu. Regál byl 

vybrán o rozměrech 400x1000x2000 mm. Pomocí organizace štítků a spotřebního 

materiálu nebude docházet k nedostatku materiálu a nepořádku na pracovišti. V regálu 

bude zásoba dvou rolí štítků a vždy, když jedna role dojde, bude do kastlíku na regálu 

vhozena kartička s označením štítku, která bude signalizovat handlerovi, že je nutné 

doplnit danou roli štítků. Při doplnění bude signalizační kartička vrácena na své místo.  

6.2.6 Doplňkové položky 

 Mezi doplňkové položky byl zařazen kovový držák na láhev, který nemůže chybět  

u pracoviště z důvodu dodržení standardu 5S. V návrhu je počítáno se dvěma držáky  

na jedno tiskové centrum. 

 Další položkou je organizér na papíry. Ten je vidět na 3D modelu ve žlutém 

provedení (viz obr. 6.8). Slouží k uložení WO před a po provedení procesu tisku.  

Do návrhu budou potřeba čtyři organizéry na jedno tiskové centrum. 

 Poslední položkou je KLT přepravka na kolečkách umístěná pod každým stolem. 

Ta slouží jako uložiště pro složky, do kterých se ukládá hotový WO s dokumentací  

a štítky. 

 Místo stávajících židlí byla vybrána kancelářská křesla, která poskytují dostatečný 

komfort pro celodenní práci v sedu. Křesla jsou vybavena ergonomickými opěrkami  

na ruce a nabízí možnost nastavení výšky sedací plochy v rozmezí 6 cm.  

6.3 Souhrn návrhu pracoviště  

Návrh pracovišť byl řešen jak z ergonomického hlediska, tak hlavně s důrazem  

na prostor a nákladovou hodnotu. Navržena byla dvě tisková centra. Každé centrum 

disponuje dvěma pracovními stoly, na kterých jsou rozmístěna tisková zařízení. Pomocí 

přepínače byl redukován počet stolů, což vedlo k úspoře místa bez náročných změn 

v databázích, štítkových šablonách a nastaveních tiskáren. Soupiska komponentů pro obě 

tisková centra je znázorněna v tabulce 11. 

Tab. 11 Soupis komponentů pro tisková centra. 

  

Tiskové centrum A4 Tiskové centrum B7 

Počet kusů 

Z
ař

íz
en

í 

Avery AP5.4 - 300 2 2 

Toshiba B-SA4TM-TS 3 2 

Zebra ZM400 1 2 

HP LaserJet Enterprise M506  1 1 

Počítač 3 4 

Monitor a vstupní periferie 2 2 

O
st

at
n

í Regál na spotřební materiál 1 1 

Pracovní stůl (včetně doplňků) 2 2 

Židle 2 2 
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 K vizualizaci výsledného návrhu byl v programu Autodek Inventor 2019 vytvořen 

3D model. Na modelu můžeme vidět tiskové centrum A4.  

Rozmístění tiskáren je uspořádáno podle navrhovaného umístění. Světla na modelu 

jsou pouze symbolická a jako jediná se vizuálně neshodují s vybranými komponenty. 

Na modelu nejsou vidět počítače, židle ani regál na uložení štítků. Regál na štítky  

by blokoval pohled na tiskové centrum a jeho umístění je patrné z layoutu (viz obr. 52). 

 
Obr. 6.9 3D model Tiskové stanice A4. 

Finální návrh layoutu pro obě tisková centra je znázorněn na obr. 6.9. Jak bylo řečeno, 

layouty jsou totožné a liší se pouze rozestavěním zařízení. 

 
Obr. 6.10 Layout navržených tiskových center (vlevo tiskové centrum A4,  

vpravo tiskové centrum B7). 
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7 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Kapitola popisuje souhrn všech úspor dosažených optimalizací a návrhem pracoviště. 

Je zde vyčíslena úspora na denních nákladech spojených s procesem tisku, propočet 

uspořeného prostoru a zařízení a náklady na výrobu nového pracoviště. 

Zde vyjádřené částky jsou zaokrouhleny a nepatrně upraveny tak, aby byly dodrženy 

podmínky dohodnuté s firmou. Tyto úpravy každopádně nehrají velkou roli na dosažené 

výsledky. 

7.1 Úspory  

Úspora na denních nákladech z procesu tisku 

Z analýz byl zjištěn původní čas procesu tisku štítků a výkresové dokumentace  

na 19,3 hodiny za den a byl rozdělen podle výrobních úseků mezi 6 teamleaderů. 

 Po zavedení optimalizace a výrobě nového pracoviště byl tento čas zkrácen o 5,5 

hodiny denně na pouhých 13,8 hodiny. Tento proces nyní vykonávají pouze 2 operátoři, 

kteří jsou efektivně využití. Přibližná hrubá mzda operátora činí 26 100 Kč a přibližná 

hrubá mzda teamleadera je 33 580 Kč.  

Ke kalkulaci úspor z přenesení práce z teamleadera (TL) na operátora (oper.) je třeba 

vypočítat náklady na obě pracovní pozice. 

                                 (7.1) 

                               

                            

S výpočtem super hrubé mzdy zaokrouhlené na stovky nahoru je třeba převést 

měsíční náklady na hodinové. Pracovní doba je 7,5 hodiny za den a uvažuji průměrně 21 

pracovních dnů za měsíc. 

       
        

      
 
      

      
                 

    
     
      

 
      

      
                 

Z hodinových nákladů vynásobených časem procesu získáme denní náklady  

na proces tisku před a po optimalizaci. 

             (7.2) 

kde: Nprac. – Hodinové náklady na pracovníka [Kč] 

 dN – Denní náklady na process tisku [Kč] 

 tp – Reálný čas procesu [hod] 
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K vypočítání úspor spojených s předáním práce na operátora a časovou optimalizací 

procesu odečteme denní náklady před a po optimalizaci. Je počítáno s 252 pracovními dny. 

                                                      

                 

Úspora z ušetřené výrobní plochy 

Jako počáteční stav pro výpočet výrobních ploch obsazených tiskovými centry byl 

brán layout přechodného stavu na obr. 4.21 a obr. 4.23. V tabulce 12 jsou vyčísleny 

rozlohy pracovišť i s rozdíly.  

Tab. 12 Rozloha pracovišť. 

Pracoviště 
Rozloha pracoviště (m

2
) Rozdíl 

(m
2
) Před opt. Po opt. 

Tiskové centrum A4 10,9 9,24 1,66 

Tiskové centrum B7 25 9,24 15,76 

Součet 35,9 18,48 17,42 

K výpočtu úspor byl zjištěn nájem na 1 m
2
, který stojí přibližně 130 Kč na měsíc. 

                            

                 

Úspory z ušetřených zařízení 

Při návrhu pracoviště a optimalizaci bylo vyřazeno několik zařízení a periferií. 

V tabulce 13 jsou vypsány tyto položky s hodnotou získanou odborným odhadem. 

V úsporách je počítáno s oběma pracovišti.  

Tab. 13 Uspořené zařízení a materiál. 

Položka Množství (ks) 
Hodnota (Kč) 

Jednotková Celková 

Toshiba B-SA4TM-TS 2 20 000 Kč 40 000 Kč 

HP LaserJet P3015 2 10 000 Kč 20 000 Kč 

Počítačové příslušenství 3 1 000 Kč 3 000 Kč 

Lineární osvětlení 3 600 Kč 1 800 Kč 

Demontáž starých pracovišť z 

hliníkových profilů 
7 7 000 Kč 49 000 Kč 

 

Hodnota celkem: 113 800 Kč 
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Úspory z ušetřených zařízení jsou pouze orientační a nejsou započítány v celkových 

úsporách. 

 

Celkové vypočtené úspory 

         (7.3) 

                                 

7.2 Náklady 

Zde je vypsán soupis všech položek, které je nutno pořídit k vybavení jednoho 

tiskového centra. Položky, které budou použity ze stávajících pracovišť, nebudou brány 

v úvahu. V tabulce 14 je seznam položek a jejich cena. 

Tab. 14 Seznam položek a jejich cena. 

Položky 
Tiskové centrum 

množství jednotka cena za jednotku 
cena 

(Kč) 

Hliníková konstrukce 48 m 270 12 960 

Doplňky (spojovací materiál, 

záslepky, stavěcí patky) 
-   - -  1 500 

Komůrkový polykarbonát 4,8 m
2 284 1 363 

Pracovní deska 2 ks 2 000 4 000 

HP LaserJet Ent. M506  1 ks 13 400 13 400 

Světla a příslušenství 2 ks 4 500 9 000 

Regál na štítky 1 ks 7 200 7 200 

Doplňkové položky  -  - -  1 500 

Elektronický přepínač 2 ks 850 1 700 

Celkem za jedno tiskové centrum: 52 623 Kč 

 
             

Celkové náklady na realizaci navržených pracovišť 

                                (7.4) 

7.3 Doba návratnosti 

Pro výpočet návratnosti pro výchozí stav řešení je použit následující vzorec: 

  
  
  

 (7.5) 

kde: T – doba návratnosti v rocích [rok] 
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 Nc – celkové náklady na realizaci návrhu [Kč] 

 Uc – celkové úspory z realizace návrhu [Kč] 

  
       

       
            

                       

7.4 Přínosy návrhu 

Mezi hlavní přínosy návrhu tiskových center je oddělení tisku štítků a dokumentace 

z pracovní náplně teamleadera. Teamleader jako takový je post nejnižšího managementu. 

To znamená, že je nutné, aby TL pracoval zejména s operátory a dohlížel na jejich práci, 

popřípadě školil a řešil individuální problémy na svém výrobním úseku (APT). Přeřazení 

procesu tisku štítků a dokumentace na dva operátory (tiskaře), kteří se starají pouze o tisk 

je inspirováno Fordovským přístupem k výrobě. A to zejména rozdělením procesu výroby 

na jednoduché dílčí úkoly. Tím je dosaženo přehlednosti, lepší kontroly a vyšší 

efektivnosti celého procesu. 

Dalším přínosem je jednoduchost řešení. Díky velmi přísným omezením jako  

je například zákaz zasahování do databází se šablonami na štítky bylo zvoleno velmi 

elegantní řešení za pomoci elektronického přepínače. Řešení dodržuje všechny zadané 

limity a jak je vidět v této kapitole. Je dosaženo i příjemných úspor s rychlou návratností.  

Jedním z dalších požadavků bylo řešení ukládání štítků. Na všech tiskových stolech 

se válely různé, někdy i nepopsané role štítků. Řešením je konsolidace štítků a regál 

s Kanban kartami. Mezi přínosy z tohoto řešení je lepší organizace a přehled o počtu štítků 

ve výrobě. 

Řešení navrhovaného pracoviště je ergonomicky přijatelné a cenově dostupné. 

Z těchto několika důvodů byl návrh řešení uvítán a pomalu se začíná realizovat. 

Momentálně se pracuje na výrobě konstrukcí stolů (viz obr. 7.1) a domlouvá se termín 

instalace zařízení.  

 
Obr. 7.1 Výroba prvního tiskového stolu. 
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ZÁVĚR 

V praktické části práce byla řešena problematika tisku štítků a výrobní dokumentace 

ve firmě IMI International s.r.o, pro 8 výrobních úseků (APT). Tento proces vykonával 

teamleader. Teamleader je pozice nejnižšího managementu ve firmě a zodpovídá  

za jednotlivé APT. Hlavní náplní teamleadera je práce s operátory a operativní řízení 

výroby. Proto není vhodné, aby část jeho pracovní doby byla vložena do tisku. Náplní této 

práce je analýza aktuálního stavu procesu tisku, optimalizace procesu a návrh nového 

pracoviště. 

První bod práce zahrnoval provedení analýzy. Bylo provedeno 50 a více měření časů 

tisku jednoho výrobního příkazu (WO) na APT 202 a APT 205. Pomocí naměřených časů  

na těchto dvou výrobních úsecích byly pokryty všechny úkony procesu tisku. 

Z naměřených hodnot byly spočítány procesní časy na vytištění jednoho WO pro ostatní 

výrobní úseky. Tyto získané hodnoty byly po konzultacích s teamleadery doplněny  

o specifické činnosti. Činnosti byly naměřeny a doplněny do časové analýzy. Výstupem 

analýzy bylo zjištění celkového denního času procesu tisku pro již zmíněných 8 výrobních 

úseků. Číselně se jedná o 19,3 hodiny práce na tisku štítků a výrobní dokumentace. Reakcí 

na výsledky analýzy bylo vytvoření nové pracovní pozice, která se bude starat pouze o tisk. 

Na tuto činnost byli přiřazení 2 operátoři, tiskové stoly ze všech APT byly umístěny  

na 2 místa a započalo zaučování operátorů. 

Druhým bodem práce byla optimalizace procesu. Cílem bylo dosáhnout zkrácení 

procesu tak, aby jej bylo možno provést do 15 hodin práce obou operátorů. S pomocí IT 

oddělení bylo aplikováno několik úprav, pomocí kterých byl celkový denní čas na tisk 

zkrácen o 28,5 %, tedy na 13,8 hodiny. Takto je proces zkrácen pod požadovanou dobu  

a je pro 2 operátory zvládnutelný i s rezervou. 

Dále byla navržena dvě pracoviště pro proces tisku. Úkol navržení pracoviště tak, 

aby bylo jak ergonomicky tak ekonomicky vhodné, byl omezen hned několika požadavky. 

Nebylo možné jakkoli zasahovat do databáze šablon na štítky. Nebyla povolena změna 

v nastavení tiskáren a jako další požadavek bylo vyřešení problematiky ohledně ochrany 

zraku pro zmíněné operátory. Pomocí elektronického přepínače a polykarbonátových skel, 

byl vytvořen návrh dvou identických pracovišť s různým rozložením zařízení na pracovní 

rovině. Tento návrh pracoviště byl konstrukčně řešen z odlehčených hliníkových profilů  

a jak ekonomicky, tak ergonomicky vhodný. 

Dosažené výsledky jsou technicko-ekonomicky zhodnoceny v závěru práce. Celkové 

úspory z provedené optimalizace a úspory spojené s návrhem pracoviště z finančního 

hlediska přinesly 644 000 Kč ročně. Dále bylo dosaženo cirka 100 000 Kč úspor 

z vyřazeného zařízení a vybavení starých pracovišť. Celkové náklady na tvorbu nových 

pracovišť byly spočteny na 106 000 Kč. Z těchto hodnot byla vyčíslena návratnost 

navržených úprav na necelé 2 měsíce.  

Závěrem této práce bych chtěl zhodnotit cíle práce za splněné. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Popis 

APT Autonomous Production Team 

APU Autonomous Production Unit 

HP Hewlett-Packard 

IT Informační technologie 

JIT Just in time 

KLT karta Papírový list o velikosti obálky 

KLT  Kleinladungsträger – box pro malé díly 

LED Elektroluminiscenční dioda 

PN Part number – číslo součásti 

TL Teamleader 

TPS Toyota Production System 

WO Work order – výrobní příkaz 

Zebra Tiskárna Zebra ZM 400 

handler Pracovník logistiky 

oper. operátor 

opt. optimalizace 

 

 

Symbol Jednotka Popis 

N1 [Kč] Náklady na jedno pracoviště 

Nc [Kč] Celkové náklady na návrh 

Noper. [Kč] Hodinové náklady na operátora 

Nprac. [Kč] Hodinové náklady na pracovníka 

NTL. [Kč] Hodinové náklady na teamleadera 

SHMoper. [Kč] Super hrubá mzda operátora 

SHMTL. [Kč] Super hrubá mzda teamleadera 

T [rok] Doba návratnosti v rocích 

U1 [Kč] Roční úspora na mzdách 

U2 [Kč] Roční úspora na výrobní ploše 
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Uc [Kč] Celková roční úspora z návrhu 

dN [Kč] Denní náklady na proces tisku 

dNpo Opt. [Kč] Denní náklady na proces tisku po optimalizaci 

dNpřed Opt. [Kč] Denní náklady na proces tisku před optimalizací 

tp [hodina] Reálný čas procesu 
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