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ABSTRAKT 
 

Práce se zabývá návrhem optimalizací kapacitního plánu výroby. V teoretické části práce 

seznamuje čtenáře s klasifikací optimalizačních modelů pro plánování a s optimalizačními 

algoritmy, kterými je možné úlohu optimálního plánování řešit. Teoretické poznatky jsou 

aplikovány v případové studii na existujícím výrobním podniku. Na základě charakteristiky 

výroby je navržen koncept optimalizačního modelu a přiřazen vhodný algoritmus řešení. Z 

formulace modelu pak vyplývá požadavek na vstupní data, jejichž příprava je také součástí 

práce. Již takto připravená data je možné ihned využít pro zlepšení plánování, což je v práci 

také demonstrováno. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Kapacitní plánování, analýza, dynamická událost, model plánování 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Bachelor thesis deals with the proposal of the optimal capacity plan and the preparation of 

documents for its implementation. The theoretical part of the bachelor thesis acquaints the 

reader with the possible classification of the model for planning and the distribution of 

optimization algorithms, according to which it is possible to solve specific planning situations 

in companies. In the practical part, the information of the theoretical part is used and a suitable 

algorithm for a specific company is assigned according to specifications and requirements. The 

aim is to create input data for capacity planning and evaluate a suitable way to implement the 

algorithm. 
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Capacity planning, analysis, dynamic event, model planning 
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1   ÚVOD 
 

Bez plánování si žádná společnost nedokáže představit svůj chod. V dnešní době se s ním 

setkáváme jak u malých firem o pár zaměstnancích, tak i u největších nadnárodních korporací. 

Kapacitní plánování je systém naplánovaných výrobních činností, které jsou zavedené do plánu 

tak, aby všechny činnosti byly realizovatelné. Podniky ho využívají převážně za účelem 

zefektivnění výroby, šetření pracovních kapacit, vyvarování se zbytečných časových prodlev, 

kolizí a zvýšení zisku spolu s dalšími aspekty. To vše zároveň patří ke stěžejním cílům každého 

podniku, proto je plánování tak důležité a nezbytné.  

Samotné plánování se dá rozdělit na dílčí části jako je například plánování pracovních kapacit, 

strojních kapacit, materiálů a spousty dalších částí, které zajištují plynulou výrobu. Každý 

podnik se snaží stanovit své výrobní priority. Zároveň se snaží zlepšit slabá místa společnosti a 

posílit tím celkovou stránku výroby. Jiné výrobní priority mohou vést k maximálnímu 

zefektivnění silných částí výroby. To vede ke kombinaci různých typů plánování, ve snaze 

získat optimální řešení pro danou společnost. 

Díky rozvoji výpočetní techniky je možné řešit složitější úlohy plánování, které by byly jinak 

neřešitelné. Optimální plánování je jednou z oblastí aplikace zejména meta-heuristických 

metod, ale i metod klasické optimalizace. Cílem práce je na základě teoretických poznatků 

navrhnout model pro optimální plánování výroby v existujícím reálném podniku a připravit pro 

něj potřebná vstupní data. 

Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola je zaměřena na rešerši 

metod pro optimální plánování výroby, která napomůže přiřazení vhodného algoritmu řešení. 

Je proto nezbytné analyzovat situaci ve společnosti a správně vyhodnotit, kterým směrem se 

ubírat při řešení problematiky. K výběru vhodného algoritmu napomáhá klasifikace výroby na 

základě jejich charakteristik. Ty jsou tvořeny matematickým modelem společnosti a přiřazením 

vhodného typu úloh. 

V kapitole případové studie je představena společnost PHARMIX s.r.o., pro kterou se bude 

kapacitní plán vytvářet. Společnost je výrobcem strojních zařízení z oceli pro farmaceutický, 

potravinářský, chemický průmysl a zemědělství. Jedná se o zakázkovou výrobu míchacích 

zařízení, fluidních sušáren, odstředivek apod. 

V následující kapitole budou připraveny vstupní hodnoty pro zvolený algoritmus podle 

matematického modelu, který specifikuje potřebné parametry, proměnné a v neposlední řadě 

doporučená omezení, kterými se bude algoritmus řídit. Bude nutná kompletní analýza zakázek, 

nemocnosti, čerpání dovolené a dalších dat.  

Zavedení algoritmu řešení do chodu společnosti je časově velmi náročné, protože musí být 

připravené vhodné prostředí, aby se algoritmus mohl využít na maximum. Avšak data, která 

byla v rámci přípravy na optimální plánování zpracována, je možné použít pro zefektivnění 

stávajícího plánování. Půjde o tzv. přechodové plánování, než bude společnost připravena na 

zavedení optimálního kapacitního plánování s využitím algoritmu.   
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2   REŠERŠE METOD PRO OPTIMÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 
 

Plánování je proces stanovování cílů a prostředků, díky kterým jsme schopni těchto cílů 

dosáhnout. Je stěžejní částí výroby v každém podniku. Bez konkrétního plánu by nebyl žádný 

podnik schopen plnit předem smluvené termíny a udržovat efektivní chod společnosti. 

Vzhledem k dnešní vysoké konkurenci na trhu může v některých případech stanovovat 

rozhodující faktor v konkurenčním boji. Plánování má vliv na celkové fungovaní, proto je i 

samotné vytvoření velmi náročné a jeho zavedení v závislosti na složitosti může trvat roky. Je 

to zapříčiněné nutností shromáždění velkého množství dat, se kterými se následně pracuje. 

Samotné svázání všech podnikových činností a analýza jejich vazeb s dalšími prvky, které se 

podílí na chodu výroby, jsou velmi složité [1]. 

K hlavním cílům plánování patří ve většině případů zefektivnění chodu procesů ve společnosti. 

Procesy nemusí být vykonávány v ideálním sledu operací a prodlevy mezi přechody u 

jednotlivých pracovišť mohou vyčerpávat zbytečně mnoho kapacit, které se dají využít lépe. 

Zefektivnění procesů vede ke zvýšení zisku společnosti a zkrácení délky výroby zakázek. 

K dalším cílům patří uspořádání organizace práce ve společnosti, což vede k lepší možnosti 

předvídat a plánovat výrobu v budoucnu. Díky plánování je společnost schopna rychle jednat a 

dynamicky měnit plán výroby.  

Plánování výroby je možné rozlišovat různými způsoby. Jeden z nich je například uveden v 

literatuře [1]. Jedná se o rozdělení úrovňové, kde je možné plánování rozřadit do několika 

úrovní. Nejvyšší úroveň je zaměřena na globální plánování celého podniku. Nižší úrovně se 

zabývají například plány procesů. Mezi nejnižší úrovně mohou patřit plány jednotlivých 

samostatných činností. Další způsob rozdělení je rozvržení plánování do jednotlivých časových 

úseků. Jedná se jak o dlouhodobý strategický plán do vzdálenější budoucnosti, tak i o roční, 

čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní nebo i dokonce směnový plán.  

Pro plánování je nezbytné připravit maximální množství informací, pomocí kterých se snažíme 

co nejlépe klasifikovat a vyhodnotit aktuální situace ve společnosti. Detailní analýza 

společnosti patří k prvnímu kroku ve vytvoření efektivního kapacitního plánu. Díky těmto 

informacím je možné stanovit reálné a postupné cíle, spolu s možnostmi jejich dosažení. Dále 

je zapotřebí stanovit priority podniku, kterými se bude výroba řídit.  

Optimální plánování spočívá ve snaze najít způsob jak jednotlivé operace (úlohy) optimálně 

rozdělit v čase mezi stroje tak, aby bylo dosaženo buď minimálních časových prodlev, nebo 

minimálních nákladů, popřípadě obojího. Pro řešení této optimalizační úlohy slouží řada 

algoritmů. Algoritmus je dobré vybrat na základě charakteristik dané výroby, matematického 

modelu a typu úloh. 

Informace o metodách optimálního plánování lze nalézt ve zdrojích [2], [3], [4]. Plánování lze 

dělit na statické a dynamické. S tímto základním rozdělením na dynamické a statické metody 

přišel v roce 1957 JR Jackson [5]. V případě statického plánování jsou všechny požadované 

informace známé v počátečním čase a nepředpokládá se v průběhu realizace plánu změna. Řada 

úloh plánování je však statickým přístupem neřešitelná, protože u nich dochází během realizace 

k událostem, které plán ovlivňují. Všechny nové objednávky, náhlé změny situací a poruchy 

jsou těžko předvídatelné. Do metod plánování se musela zavést možnost reagovat dynamicky 

na dané situace. Metody založené na dynamickém způsobu se v praxi více podobají realitě.  
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V praktické části práce se bude vytvářet kapacitní plán pro konkrétní společnost PHARMIX 

s.r.o. Bude se jednat o dynamické plánování, protože výrobu provází spousta dynamických 

událostí. Ty následně výrobu mohou ovlivnit jak v pozitivním, tak i v negativním směru. Další 

část práce je proto zaměřena na dynamické plánování, které bude následně více rozebráno. 

 

2.1   Dynamické plánování 

 

Dynamické plánování je plánování, které bere v potaz měnící se prostředí. Snaží se co nejvíce 

přiblížit reálným situacím v podniku. V praxi má každý podnik měnící se prostředí, protože je 

vždy ovlivněn různými událostmi. Těmito událostmi se rozumí například náhodné přicházení 

zakázek, pozastavení výroby zakázky, snížení pracovních kapacit, ekonomické problémy a 

další. Jejich projevování může vést ke zlepšení, ale i ke zhoršení výroby. Do plánování se dá 

zohlednit také pravděpodobnost těchto událostí. Pak se toto plánování se nazývá stochastické. 

Události lze podle literatury [3] dělit do čtyř skupin: 

• Událost spojená s výrobkem 

 

Tyto události souvisejí například s proměnlivostí v časové náročnosti úloh 

(procesů/operací) na daném výrobku, nekvalitou materiálu apod. 

 

• Událost spojená s pracovním postupem 

 

Jsou to problémy svázané s možností poruchy. Každý stroj je v určité míře poruchový 

a má svou danou životnost. Na životnosti a poruchách se podílí údržba a správné 

zacházení se strojem. Na pracovní postup mají vliv i možné kolize na jednotlivých 

strojích. Kolize mohou být zapříčiněny nepřesně stanovenými časovými kapacitami na 

stroji. Ten potom v reálné situaci není schopen pojmout takové množství práce za 

jednotku času, jak bylo navrženo.  

 

• Události související s procesem 

 

Čas, který proces vyžaduje, může ovlivnit vnější faktory, kvůli kterým dochází ke 

zpoždění. Zhotovení může být zpožděno například z důvodu kvality finálního výrobku. 

V takovém případě je vyžadována oprava, v krajní situaci i opětovná výroba. To vše se 

odráží na celkovém čase výroby. 

 

• Jiné události 

 

Mezi jiné události patří například dodávání materiálu. Ten může dorazit poškozený 

nebo se zpožděním. K dalším problémům patří nemocnost, náhlá nezaměstnanost, 

finanční krize a přírodní vlivy. 

Vzhledem k tomu, že dynamické plánování lépe vystihuje realitu, plánuje se jeho využití i 

v případové studii v kapitole 3.  
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(1) 

(2) 

2.2   Matematický model 

 

Matematický model je matematickým popisem výrobního procesu. S jeho pomocí se hledá 

rozložení úloh mezi výrobní stroje v čase tak, aby bylo dosaženo minimálního času na realizaci 

plánu nebo minimálních nákladů na výrobu. Roli zde tedy hraje pořadí úloh, omezení 

maximální kapacity, nemožnost realizace dvou úkolů na jednom stroji současně, apod. 

Typický matematický model se dá demonstrovat na jednoduchém příkladu ze zdroje [6].  Firma 

má za úkol zhotovit tři produkty na třech strojích s předem vypracovaným pracovním postupem 

a omezeními. Cílem je vyrobit všechny tři produkty v co nejkratším čase. 

Matematický model je tvořen následujícími částmi: 

• Účelová funkce 

 

Její hodnotu se podle typu úlohy snažíme minimalizovat nebo maximalizovat. Zpravidla 

se jedná o maximální zisk nebo minimální délku trvání, či náklady. V příkladu jde o 

funkci minimalizace časových prodlev, která se zapisuje v následujícím tvaru: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝑧 = 𝑓(𝑡𝑖,𝑗) 

 

𝑧 … celková doba časových prodlev 

𝑡𝑖,𝑗 … rozhodovací proměnná 

 

• Rozhodovací proměnné 

 

V tomto případě vyjadřují, kde se daný produkt má na daném stroji zpracovávat. 

Značení proměnné je: 

 

𝑖 … index výrobku 

𝑗 … index úlohy v posloupnosti úloh 

𝑡𝑖,𝑗 … čas zahájení úlohy 𝑗 na výrobku 𝑖 

 

Například t0,2 (0, 2) označuje čas zahájení druhé úkolu prováděném na úloze 0.  

 

• Parametry 

 

Jedná se o neměnné hodnoty, které jsou pevně dané například pracovním postupem. 

V tomto případě jsou značeny dvojicí čísel (m, p), kde m je číslo stroje, na kterém musí 

být úloha zhotovena a písmeno p značí čas zpracování dané úlohy na stroji m. Pracovní 

postupy pro každý produkt jsou následující:  

 

ú𝑙𝑜ℎ𝑎 0 =  [(0, 3), (1, 2), (2, 2)] 

ú𝑙𝑜ℎ𝑎 1 =  [(0, 2), (2, 1), (1, 4)] 

ú𝑙𝑜ℎ𝑎 2 =  [(1, 4), (2, 3)] 
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(3) 

(4) 

Například u produktu 0 to znamená, že výroba začíná na stroji 0 a trvá tři hodiny. 

Pokračuje se na stroji 1, kde práce trvá dvě hodiny. Poslední část probíhá na stroji 2 po 

dobu dvou hodin. 

 

Výroba má ve většině případů omezení. Ta specifikují pravidla pro výrobu, kterými se procesy 

budou řídit. Omezení jsou převážně vyjádřena ve formě nerovností, ale je možné je vyjádřit i 

pomocí rovnic. Ve výrobě se setkáváme převážně se třemi hlavními typy omezení: 

• Omezení přednosti  

 

Pro jakékoli dvě po sobě jdoucí operace v případě jednoho produktu musí platit, že 

následující operace může začít až po skončení operace předcházející. V našem případě 

máme například úkol (0, 2) a úkol (0, 3). Jedná se se o dva po sobě jdoucí úkoly pro 

úlohu 0. Délka zpracování úkolu (0, 2) trvá dvě hodiny, proto musí úkol (0, 3) začít 

nejdříve za dvě hodiny po skončení prvního úkolu. Matematicky se zapíše situace 

následující nerovnicí: 

 

𝑡0,2 + 2 ≤  𝑡0,3 

 

𝑡0,2 … označení druhého úkolu pro úlohu 0 

𝑡0,3 … označení třetího úkolu pro úlohu 0  

 

• Omezení překrývání 

 

Vyjadřuje nemožnost pracovat na jednom stroji na dvou úlohách současně. Například u 

úkolu (0, 2) a úkolu (2,1) jsou oba zpracovávány na stroji 1. Doby vyhotovení úkolu na 

stroji 1 jsou dvě hodiny u úkolu (0, 2) a čtyři hodiny u úkolu (2, 1). Je nutné dodržet 

omezení překrývání, proto je potřeba stanovit, která úloha bude vyhotovena jako první. 

Pořadí určuje z pravidla důležitost úlohy. Jednou z možností matematického zápisu 

situace je: 

 

𝑡0,2 + 2 ≤  𝑡2,1  

 

𝑡0,2 … označení druhého úkolu pro úlohu 0 

𝑡2,1 … označení prvního úkolu pro úlohu 2  

 

• Omezení kapacit 

 

Objem práce na jednom stroji je stejný nebo menší než jeho pracovní kapacita. 

Vystupují zde jak parametry (maximální pracovní kapacita), tak proměnné (množství 

práce na daném stroji). Toto omezení se v příkladu neprojevuje. 

 

 



Radim Voňka  Bakalářská práce 2020 

 

19 

 

Obrázek 2.1 znázorňuje jedno z možných řešení problému, díky kterému je dosaženo 

minimálních časových prodlev.  

 

                  Obrázek 2.1 - Diagram řešení problému [6] 

V praxi se setkáváme ještě s mnohem složitějšími příklady. Při matematické formulaci 

problému pak vyplývají informace o potřebných datech pro řešení. Zároveň lze podle 

charakteristik modelu volit vhodný algoritmus pro řešení. O těchto dvou aspektech je 

pojednáno v následujících podkapitolách. 

 

2.3   Typy úloh  

 

Existuje mnoho možností klasifikace podniku, a tedy typu úlohy podle různých literárních 

zdrojů. Jedním z nich je například následující rozdělení na základě charakteristik na několik 

typů, na které dobře navazuje přiřazení vhodného algoritmu. Každý typ má potom 

charakteristické vlastnosti, dané typy parametrů, typy omezení apod. Rozdělují se do pěti 

kategorií. Jejich rozdělení je uvedeno a popsáno v literatuře [7]: 

• Základní  

 

Jedná se o nejjednodušší typ, jehož hlavním cílem je minimalizovat náklady a docílit 

optimálního sledu operací. Funguje na principu operace vykonávané pouze na jednom 

stroji. Využití v praxi je proto jen u malých firem, které obsahují jen jeden nebo malé 

množství strojů se stejným zaměřením. K řešení se využívají převážně jednoduché 

optimalizační algoritmy.  

 

• S více stroji 

 

Je pokročilejší a náročnější než základní typ. Rozdíl je v tom, že operace už nemusí 

probíhat jen na jednom, ale i na více strojích. Využitím tohoto typu je dosaženo 

minimalizace nákladů a zároveň, oproti základnímu typu, vyrovnání pracovní 

vyváženosti na strojích. Cílem je plánovat tak, aby byly minimalizovány časové 

prodlevy.  

 

• S více zdroji 

 

Jedná se o složitější princip, který bere v potaz kapacitní omezení. Omezení, která se 

mohou odrážet na kapacitách firmy, jsou: počty strojů, typy nástrojů, počty a míra 

kvalifikace zaměstnanců, podpůrné prostředky pro výrobu a další. K samotnému 
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plánování je potřeba přiřadit nejen současně stroje, ale i omezující zdroje. Dochází tím 

k větší dynamičnosti a plán se více podobá reálné situaci. Účelem je vytvořit optimální 

plán na každém stroji s ohledem na všechny omezení. Ve většině případů se využívá 

optimalizační algoritmus s krátkými výpočtovými časy.  

 

• S více továrnami 

 

Jedná se o nejkomplikovanější a nejsložitější model. Využívá z velké částí vícezdrojový 

model a transformuje situaci do podoby více továren. Přidává do řešení nutnost přepravy 

mezi jednotlivými továrnami. Vzhledem k velkému množství omezujících vstupů a 

možností dynamických změn je velmi složité dosáhnout konečného optimálního řešení, 

protože každá mála změna v továrně může vést ke změně celého firemního plánu. 

Využívá se agentů, kteří mají na starost zajištění správného chodu mezi jednotlivými 

továrnami. V samotných podnicích se řídíme vícezdrojovým modelem. K optimálnímu 

řešení se využívá distribučních optimalizačních algoritmů. Ten počítá i s cenami 

dopravy, minimálním počtem vozidel a s kapacitami v jednotlivých továrnách. 

 

• Inteligentní továrny 

 

Jedná se o model, který v budoucnu posune formu plánování na vyšší úroveň. Všechny 

čtyři předešlé modely jsou centrálně plánované nebo polo-distribuované. Nedokáží 

v reálném čase plně fungovat. Jejich plány se mohou rozhodit shromážděním několika 

velkých změn najednou. Může se jednat o snížení pracovní kapacity, poruchu strojů a 

změny v objednávkách. Plánování následně nefunguje, jak má, a trvá nějaký čas, než se 

zotaví. V reálných situacích k tomu může dojít často. V budoucnu by s problémy mohlo 

pracovat inteligentní plánování. Inteligentní továrny by byly schopné samoorganizace, 

samoučení, řešení samostatných problémů plánovaných procesů a zdokonalování svých 

rozhodnutí. Zajistily by ideální možný plán v reálném čase, který by dokázal pracovat 

se změnami bez problémů. 

 

2.4   Optimalizační algoritmus pro plánování 

 

V této kapitole jsou informace čerpány ze zdrojů [8] a [9]. Řešení optimalizačního algoritmu je 

jedním z nejvíce náročných problému z hlediska optimálního kapacitního plánování a klade se 

na něj velký důraz. Algoritmus se přiřazuje podle vytvořeného matematického modelu, typu 

úlohy a požadavků podniku. Vytváření algoritmů začalo v 50. letech 20. století. U prvních 

algoritmů se převážně využívalo poznatků matematiky, které byly zpracovávány ručně bez 

použití výpočetní techniky. V pozdějších letech se přešlo na počítačové výpočty a simulace. 

Byly vytvořeny počítačové softwary zabývající se kapacitním plánováním. Možnosti 

modelování a tvorba simulací jednotlivých procesů vedly ke zdokonalení řady algoritmů a 

vytvoření nových. V současnosti se pokračuje ve vývoji algoritmů, které by se vypořádaly 

s velkým množstvím složitých operací v krátkých časových intervalech.  

Existuje více způsobů, podle čeho dělit algoritmy. Informace o nich jsou popsané v literatuře 

[7]. Jedním z nich je rozdělení podle počtu kritérií na jedno nebo více kriteriální algoritmy. 
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Některé tyto algoritmy mohou být distribuované. To znamená, že jejich funkce je založena na 

principu rozložení problému na malé časti, které algoritmus dokáže řešit paralelně, například 

za pomoci využití více procesorů na jednotlivé problémy.  

Většina současných problémů je řešena pomocí více kriteriálních algoritmů. Jedná se o 

problémy základního typu, typu s více stroji a typu s více zdroji (viz. kapitola 2.2). U typu s více 

továrnami se navíc setkáváme s částečně distribuovanými algoritmy kvůli složitosti úlohy. U 

inteligentních továren se v budoucnosti pravděpodobně setkáme s distribuovanými algoritmy, 

které budou schopny řešit složité problémy ještě efektivněji a rychleji. 

Dalším možným rozdělením je na exaktní a numerické metody, jak je udáváno ve zdroji [10]. 

Exaktní metody vyžadují pro řešení složitých problémů výrazně více výpočtových kapacit a 

nejsou proto v plánování využívány tak jako numerické.  

 

2.4.1   Exaktní metody 

 

Mezi exaktní metody spadají zejména algoritmy matematického programování. Informace o 

nich jsou čerpány z literatury [7]. První, kdo začal s aplikací přesných metod, byl Johnson [11]. 

Dále Wagner [12], který využíval něk metody matematického programování k řešení problémů 

týkajících se plánování. Metody vedly ke zlepšení, ale řešení nebylo stále dostačující. Důvodem 

byly dlouhé výpočetní doby, kvůli kterým bylo složité je využívat v praxi. Zlepšení přišlo až 

s metodou větví a mezí. Zabývali se jí Brooks, White a Lomnicki [13]. Později se touto 

problematikou také zabývali i Hefetz a Adiri [14]. Zefektivnili metodu u dvoustrojových 

problémů.  

Hlavním problémem přesných metod je dosáhnutí optimálního řešení v polynomiálním čase. 

Polynomiální čas značí tzv. časovou složitost. Ta určuje jak dlouho trvá vyřešení úlohy 

v závislosti na množství vstupních dat. Polynomická časová složitost se značí nd, kde d značí 

libovolnou konstantu a obvykle nabývá nízkých stupňů jako například n, n2, n3 [15]. Časová 

složitost algoritmu roste exponenciálně. V případě, že je problém plánování větších rozměrů, 

není možné vyřešit problém v přijatelném čase. Lze jimi řešit jen problémy malých rozměrů, 

kde se časová složitost tak výrazně neprojeví. V praxi se v dnešní době aplikují jen zřídka. 

Pokud je šance se s přesnými metodami setkat v praxi, tak se bude jednat o metodu větví a 

mezí. Ta využívá stromové struktury rozkladu problému na dílčí problémy a následně je vyřeší. 

Díky stromové struktuře je tato metoda schopna řešit i o něco složitější operace než zbylé 

exaktní metody.  

 

2.4.2   Numerické metody 

 

V průběhu vývoje optimalizačních algoritmů docházelo k častým změnám v trendech. To vedlo 

k přechodu z exaktních metod na numerické, které popisuje zdroj [10]. Jedním z hlavních 

důvodů byly stále nevyřešené problémy plánování, se kterými si exaktní metody nedokázaly 

poradit. Numerické metody dokáží pracovat se složitějšími problémy, mají kratší výpočtové 

časy, a proto se s nimi v praxi setkáváme v naprosté většině případů. Některé z nich jsou 

popsány podrobněji níže: 
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• Jedním z často využívaných známých algoritmů je gradientní algoritmus neboli 

horolezecký algoritmus, o kterém bylo čerpáno ze zdroje [16]. Jedná se o jeden 

z jednodušších algoritmů a s jeho využitím se můžeme setkat u jednoduchých problémů. 

Princip spočívá v lokálním vyhledávání extrému funkce. Hledání začíná výběrem 

náhodného místa, odkud se pomocí porovnávání sousedních hodnot pokračuje dál. 

Pokud je sousední hodnota nižší než výchozí bod, vyhovuje algoritmu a označí se jako 

správná. Dále pokračuje stejně na následující sousední místa až do doby, kdy žádná 

sousední hodnota není nižší než aktuální hodnota. Mezi jeho výhody patří rychlost a 

jednoduchost. K nevýhodám patří snadné uvíznutí v lokálním minimu a tím zamezení 

posunu do globálního minima. Je to způsobeno náhodným výběrem počátku. Problém 

lze minimalizovat tím, že je algoritmus spuštěn vícekrát a šance nalezení globálního 

maxima se zvyšuje.  

 

• Metoda simulovaného žíhání se inspiruje simulací žíhání oceli. Informace jsou čerpány 

ze zdroje [17]. Algoritmus pracuje na podobném principu lokálního vyhledávání jako 

tomu bylo u gradientního algoritmu, ale má jeden zásadní rozdíl. Při hledání minima 

funkce nemusí pokračovat jen správným směrem, ale za určitých podmínek může 

pokračovat i špatným směrem. Tím se algoritmus snaží vyhnout uvíznutí v lokálním 

minimu, jako tomu bylo u gradientního algoritmu. Pravděpodobnost přijmutí špatného 

řešení je přímo závislá na teplotě a nepřímo závislá na velikosti zhoršení. Jak u žíhání, 

tak i u algoritmu se postupně snižuje teplota. Vnitřní energie se postupně snižuje až se 

usadí na minimu. Toto minimum znázorňuje minimum funkce. V každém kroku se u 

bodu ochlazení najde blízký náhodný bod, se kterým porovná energii. Po porovnání 

rozdílu hodnot energie a rozdílu hodnot tepla se s určitou pravděpodobností do bodu 

přesune. Pravděpodobnost závisí na teplotě, a proto při dostatečné hodnotě nemusí 

skončit v lokálním minimu. Pro zpřesnění výsledku je vhodné spustit algoritmus 

vícekrát z různých počátečních stavů.   

 

• Genetický algoritmus využívá evolučních mechanismů biologie jako například mutace, 

křížení a přirozený výběr. Informace o něm jsou čerpány ze zdrojů [7], [10], [19]. 

Principem řešení je postupný vznik generací, které tvoří různá řešení problému a evolucí 

se řešení zlepšují. Jedinec zde znázorňuje jedno řešení problému. Řešení algoritmu 

převážně pracuje v binárních číslech. Nevýhoda algoritmu nastává u rozsáhlejších 

problému, kdy dochází k prodloužení času a zvětšení vyhledávacího prostoru. 

 

• Metoda tabu search patří k nejpoužívanějším metodám, protože se dá použít prakticky 

na jakýkoli problém týkající se plánování a je spolehlivá. Informace vychází ze zdrojů 

[7], [10], [18]. Funguje na principu metod lokálního vyhledávání. Při hledání správných 

hodnot se ukládají na tzv. tabu list. Jedná se o list, na kterém jsou zakázané hodnoty, ke 

kterým se vyhledávání nemá nadále vracet, protože už byly zpracovány a vyhodnoceny. 

Délka listu je pevná a pokud jsou na list přidané nové hodnoty, tak jsou z něj nejstarší 

hodnoty odstraněny. Metoda tedy prohledává sousední řešení a hledá nejnižší hodnoty, 

které zároveň nesmí být obsaženy na tabu listu. Tím dokáže zaručit, že výsledná hodnota 

neskončí v lokálním minimu, ale vždy se dostane do globálního minima funkce. Využití 

má u kombinatorické optimalizace, řízení transportních sítí, distribuce elektrické 

energie atd.  
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3   PŘÍPADOVÁ STUDIE 
 

V kapitole bude představena společnost PHARMIX s.r.o. ve které se bude kapacitní plánování 

zpracovávat. Bude se jednat o kapacitní plánování výroby pro kalendářní rok 2020. 

Vypracování matematického modelu a přiřazení typu úloh bude sloužit k volbě optimálního 

algoritmu. Jeho navržení a připravení vstupních hodnot je cílem práce.   

Postupně bude uvedena struktura společnosti s pracovním postupem průběhu zakázek. Jedná se 

o principy, na kterých společnost funguje. Následně bude provedena celková analýza 

společnosti. Bude se pracovat s informacemi z historie, které povedou ke stanovení kapacitní 

situace ve výrobě pro rok 2020. Podle analýzy dat bude možné stanovit potřebné parametry, 

proměnné a nutná omezení. Následně budou tvořit vstupní hodnoty pro zvolený algoritmus 

řešení.  

Podle úrovňového rozdělení plánování společnost využívá jak plány pro celý podnik, tak i plány 

jednotlivých zakázek. Každé pracoviště má zvlášť zpracovaný ještě předběžný plán. Pokud by 

společnost nevyužívala jednotlivé úrovně plánování, docházelo by v plánech k častým 

rozporům a zakázky by výrobou neprocházely správně.  

Podle časového rozdělení do úseků společnost využívá více plánů. Největší důraz je kladen na 

měsíční plánování. Zakázky, které společnost zpracovává, jsou ve většině případů na několik 

měsíců. Proto není nutné využívat jako hlavní plán denní nebo týdenní, protože by plány byly 

zbytečně složité. Společnost také využívá předběžného ročního plánu. Další plány už jsou spíše 

orientační. Jedná se o plány týdenní, o kterých se jednou týdně jedná na poradě, kde se také 

kontroluje dodržování dlouhodobějších plánů. 

Jelikož je společnost zaměřena na zakázkovou výrobu, setkává se často se spoustou 

neočekávaných situací. Proto se u společnosti bude jednat o dynamické plánování, které se více 

podobá realitě. Na rozdíl od statického se dynamické plánování vždy mění s příchodem nové 

události. Tím se plán aktualizuje, a to buď pravidelně v určitých intervalech, nebo při změně ve 

výrobě.  

 

3.1   Představení firmy PHARMIX s.r.o. 

 

Společnost PHARMIX s.r.o. sídlí v Kroměříži ve Zlínském kraji. Byla založena 29. února roku 

2000. Aktuálně zde pracuje 94 zaměstnanců, z toho 43 dělníků. Společnost je orientována na 

zakázkovou výrobu nerezových strojů, tlakových zařízení a nádob. Mezi hlavní produkty patří 

míchací zařízení, zařízení na prosévání a skladování, tlakové nádoby, odstředivky a sušírny. 

Obchodní zastoupení má například v Holandsku, Polsku, Německu a Rusku.  
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3.2   Průběh procesu zakázky 

 

Společnost je založena na zakázkové výrobě. Funguje zde jen kusová výroba. Důležitá je 

schopnost reagovat na specifické potřeby zákazníka ve snaze mu vyhovět. Proto často dochází 

k inovacím produktů podle konkrétních specifikací. Na níže uvedeném obrázku 3.1 je 

možné vidět zjednodušené schéma průběhu zakázky jednotlivými úseky společnosti. 

 

 

Obrázek 3.1 - Proces průběhu zakázky jednotlivými úseky 
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Jakmile zákazník podá svou objednávku s přesnými detaily pro výrobu, objednávka se dostane 

do procesu, který vede k odeslání zakázky zákazníkovi. V průběhu procesu zakázka projde pěti 

hlavními úseky: 

1. Obchodní úsek 

 

Jsou v něm zakomponovány procesy týkající se zákazníků. Veškerá komunikace, 

určování specifikací, přezkoumání funkčnosti a možné změny na produktu. Stěžejním 

úkolem obchodního úseku je také vyjednávání ceny. Tento proces někdy trvá i několik 

týdnů. Dále také monitoruje spokojenost zákazníka.  

 

2. Úsek technické přípravy výroby (TPV) 

 

Dochází k návrhu a vývoji produktu. Vypracuje se technická dokumentace, která je 

složená z kusovníku, technologického postupu a seznamu atestů.  Podle dokumentace 

jsou přezkoumávány požadavky na produkt, popřípadě dojde ke změně požadavků, 

kdyby nebylo možné podle technické dokumentace produkt vyrobit. 

 

3. Úsek TPV (sklad) 

 

V daném úseku dochází k nákupu materiálů podle předešlé specifikace v TPV. Skladuje 

se zde materiál a dochází k dělení materiálů podle potřeby. Než materiál opustí úsek, 

dojde k výstupní kontrole.  

 

4. Výrobní úsek 

 

Plánuje se zde a řídí výroba, která je i tímto úsekem monitorována. Podle postupu 

výroby se mohou řídit potřebné kooperace na produktu. 

 

5. Úsek řízení kvality 

 

Finální produkt je zde monitorován a měřen, zda vyhovuje zadání. Jsou prováděny 

potřebné zkoušky. Následně dochází k uvolňování produktu a přípravě k odeslání 

zásilky prostřednictvím dopravce.  

 

Během celého procesu jsou jednotlivé úseky vzájemně provázány. Dochází k hodnocení 

výkonnosti v průběhu celého procesu. Informace se sdělují vedení a managementu společnosti.  

Zakázka prochází rozhodujícími uzly, které mají vliv na následné kroky: 

• Akceptování poptávky 

 

Společnost dostává předběžnou poptávku na zboží, které zákazník požaduje. Pokud je 

společnost schopná zakázku vyrobit a má na to kapacity, požádá o upřesnění informací 

týkajících se zakázky, aby mohla zákazníkovi předložit nabídku a zhotovit časový 

harmonogram zakázky.  
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• Akceptování nabídky 

 

Společnost vytvoří podle dodaných informací o zakázce nabídku pro zákazníka. Pokud 

zákazník nabídku příjme, zhotoví se smlouva a začne se vytvářet objednávka. Pokud 

zákazník nabídku nepřijme, dojde ke zrušení a v dalším postupu se nepokračuje. 

 

• Výkresová dokumentace 

 

Společnost v rámci konstrukce vytvoří návrh výrobku podle informací zákazníka nebo 

zákazník dodá vlastní potřebnou výkresovou dokumentaci. Konstrukce dokumentaci 

musí zkontrolovat a popřípadě upravit, pokud by mohl nastat problém ve výrobě. Návrh 

se následně dostává do plánovacího systému výroby ve společnosti. 

 

• Tvorba výrobní dokumentace 

 

Výroba se analyzuje podle náročnosti a podle aktuální kapacitní situace pracovišť ve 

výrobě. Po analýze výroba probíhá ve společnosti PHARMIX s.r.o. nebo může být 

vyvezena v některých částech do kooperace. Zakázka prochází výrobním procesem až 

do vytvoření kompletního výrobku. 

 

3.3   Původní kapacitní plánování  

 

V předchozích letech se ve výrobě nekladl velký důraz na plánování. Byl zpracován jen hrubý 

kapacitní plán podle počtu zaměstnanců. Délky zakázek se udávaly, buď z odhadu podobných 

zakázek z minulosti, nebo podle odborníků na základě zkušeností. Data byla průměrována 

do měsíců. Tím vznikl předběžný odhad potřebné doby na vyrobení zakázky, který se 

předkládal zákazníkovi. Díky nepřesnostem často vznikaly odchylky od smluvených termínů.  

Plánování probíhalo následujícím postupem. Nejprve se obchodní oddělení domluvilo se 

zákazníkem na požadovaném datu, do jakého termínu produkt potřebuje. Následně se podle 

hrubého odhadu pracovních kapacit a momentální vytíženosti pracovišť udal odhad, kdy by 

bylo možné produkt vyrobit a stanovil se předběžný termín dodání.  

Kapacity v kapacitním plánování byly navržené bez omezení jako například bez nemocnosti, 

svátků a dovolené. Tím pádem byly kapacity vyšší než reálné, a to se odráželo na zpožďování 

termínů dokončení. Rozvržení čerpání kapacit na výrobě bylo rozepsané jen na celou zakázku. 

Pokud bylo nutné zakázku rozdělit po měsících, tak docházelo ke konstantnímu rozdělení podle 

délky zakázky v měsících strávených ve výrobě. V reálné situaci tomu tak není, na zakázce se 

projevují jednotlivé profese jen v některých částech nebo v různých hodnotách v jednotlivých 

měsících. Například mechanici v prvních měsících čerpají nulové kapacity a v koncových 

čerpají maximum, proto když bylo rozdělení konstantní, tak čerpání nebylo přesné. 

V kapacitách se dále neprojevovala práce pracovníků OSVČ. Ti pracují na zakázkách externě, 

pokud je potřeba.  
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3.4   Typy úloh 

 

Společnost je možné klasifikovat do základních pěti typů, které jsou popsané v rešerši práce 

v kapitole 2.3. Přiřazení struktury bude hrát roli u výběru optimálního algoritmu a definování 

potřebných vstupních hodnot. 

Společnost PHARMIX s.r.o. má jednu továrnu, kde je výroba realizována na více strojích. Není 

tedy možné volit základní typ ani typ s více továrnami. Nejedná se ani o provoz mající vlastnosti 

inteligentní továrny. Tím se zužuje výběr na zbývající dva typy výroby. Jedná se o struktury 

s více zdroji nebo s více stroji. Z těchto se pak jako vhodnější jeví vícezdrojový typ, protože 

umožňuje zohlednění dostupnosti profesí, dodavatelů materiálu a podobně, a není omezen 

pouze na stroje. 

Vícezdrojový typ úloh je velmi dynamický a počítá s kapacitními omezeními. Využívá 

optimalizační algoritmy s krátkými výpočtovými časy z důvodu častého měnění situace ve 

výrobě.  

 

3.5   Matematický model 

 

Ve společnosti PHARMIX s.r.o. probíhá vždy výroba několika zakázek současně. Zakázky se 

střídají na pracovištích podle plánu výroby. Každá zakázka je složena z posloupnosti úloh, které 

probíhají od první operace až k finální podobě zakázky. Problém nastává u složitějších zakázek, 

které jsou tvořeny sestavou z několika částí (například tlaková nádoba je tvořena nádobou, 

víkem, stojanem atd.). Jednotlivé části soustavy netvoří posloupnost úloh, jelikož to komplikuje 

tvorbu řešení průběhu zakázek. Řešením problému je rozdělení soustavy na části, které budou 

tvořit podsestavy. Ty tvoří samostatné části a nejsou mezi sebou svázané. Až ve finální podobě 

se části kompletují a tvoří sestavu jako celek se společným datem konce zakázky. Jednotlivé 

časti mají pevně danou posloupnost úloh a v plánu zakázek se budou chovat stejně jako 

jednoduché zakázky. 

Pro optimální průběh zakázky je nutné stanovit základní informace. Naplánovat počátek práce, 

termín dokončení a technologický postup operací s rozvrhem na jakých pracovištích bude 

výroba probíhat. K základním informacím je potřeba přiřadit potřebná omezení. Ta mohou být 

stanovena u každé zakázky zvlášť, například podle priorit. Nejčastěji se jedná o nepřerušení 

úlohy (po spuštění operace se operace musí dokončit). Stroj nebo pracovník pracuje jen na jedné 

zakázce naráz a pokud není dokončena předchozí operace, tak nemůže začít následná operace. 

Pokud má pracoviště více strojů nebo více pracovníků, tak je na pracovišti možné vykonávat 

více zakázek najednou. Pro zachování omezení, že se na pracovišti může vykonávat jen jedna 

zakázka, stačí pracoviště rozdělit v plánu například na pracoviště svářeči 1 a svářeči 2. 

V druhém případě je možné omezení nepoužívat, ale mělo by to dopad na složitost diagramu. 

Celkové množství práce, co se na pracovišti může vykonat, pak určují kapacity jednotlivých 

pracovišť. Podle volných kapacit jsou následně rozděleny časy na pracovištích. 
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(5) 

(6) 

Na základě těchto informací a poznatků uvedených v kapitole 2.2 byl navržen matematický 

model pro společnost PHARMIX s.r.o.: 

• Účelová funkce 

 

V aktuální případě se jedná o funkci minima, protože společnost plán vytváří za účelem 

minimalizace časových prodlev. Funkce je potom definována vztahem: 
 

min 𝑧 = 𝑓(𝑡𝑖,𝑗) 

 

𝑧 … celková doba časových prodlev 

            𝑡𝑖,𝑗 … rozhodovací proměnná 

 

• Rozhodovací proměnné 

 

V tomto případě vyjadřují, kdy a jakými profesemi se mají zakázky zpracovávat. Jsou 

značeny následující proměnnou: 

 

𝑖 … index výrobku 

𝑗 … index úlohy v posloupnosti úloh 

𝑡𝑖,𝑗 … čas zahájení úlohy 𝑗 na výrobku 𝑖 

 

Například úkol (5, 1) označuje první úkol pro zakázku 5. V aktuální situaci se jedná o 

vyjádření dvojice (soustruh, 4) v popisu problému. 

 

• Parametry 

 

V aktuálním případě jsou parametry značeny dvojicí čísel (m, p), kde m je pracoviště 

profese, kde se na zakázce pracuje. Je nutné zahrnout celé stanoviště profese, a ne přímo 

stroj, protože každé pracoviště obsahuje více strojů různých funkcí a nejsou všechny 

využívány naráz. Vhodné je nepočítat průběh zakázek na strojích, ale na celých 

pracovištích jednotlivých profesí. Písmeno p značí časový interval zpracování dané 

zakázky určitou profesí. Pro příklad:  

 

𝑧𝑎𝑘á𝑧𝑘𝑎 5 =  [(𝑆𝑜𝑢𝑠𝑡𝑟𝑢ℎ, 4), (𝐵𝑎𝑙𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎, 2)] 
 

U zakázky 5 výroba začíná na soustruhu a vyhotovení trvá čtyři hodiny. Následně podle 

postupu pokračuje dále na balotinu, kde stráví dvě hodiny. Tímto je zakázka číslo 5 

dokončena. 
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Omezení, která se u matematického modelu projeví, jsou následující: 

• Omezení přednosti 

 

Proces zakázky nemůže pokračovat dál, pokud není dokončen předchozí úkol.  

 

• Omezení přerušení 

 

Jakmile se zakázka zavede do plánu, musí běžet do konce bez přerušení. 

  

• Omezení překrývání 

 

Na jednom pracovišti může být zpracováváno více zakázek najednou.  

 

• Omezení kapacit 

 

Objem práce na pracovišti je stejný nebo menší než jeho pracovní kapacita. 

 

Hlavními cíli rozvržení je minimalizovat dobu prodlev, docílit co nejkratších možných časů 

k dokončení zakázek a dosáhnout optimálního využití kapacit. Řešení problému s vyznačenými 

omezeními je znázorněno níže na pracovním diagramu 3.2. Na vodorovné ose x jsou vyneseny 

jednotky času v hodinách. Na svislé ose y jsou vynesena jednotlivá pracoviště společnosti. 

V diagramu jsou znázorněny barevně jednotlivé zakázky. Je zde zpracováno časové čerpání 

kapacit na jednotlivých pracovištích, které je následně zprůměrováno. Z toho vzniká přibližný 

technologický postup a sled operací na zakázce bez nutnosti tvoření pracovního postupu zvlášť. 

Data jsou zanesena do diagramu, a tím se získává přibližný pracovní průběh zakázek. Jsou zde 

viditelná omezení (posloupnost chodu zakázky a omezení kapacit na pracovišti) a přestávky při 

přechodech zakázky na jiné pracoviště. Přestávky bývají specifikované nebo doporučené 

v technologickém postupu zakázky. Mohou být zapříčiněny například usycháním barvy, 

chlazením po tepelné úpravě atd.  
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Obrázek 3.2- Diagram průběhu zakázek pracovišti 

 

Možný průběh a sestavení posloupnosti zakázek lze naprogramovat tak, aby se docílilo co 

nejpřesnějších výsledků a optimálního sestavení bez zbytečných prodlev, které by mohl 

pracovník při samotném zpracovávání vytvořit. Digram je schopný pracovat s velkým počtem 

dat najednou, a i tak zachovává velice dobrou přehlednost a jednoduchost.  

Aby bylo možné s modelem pracovat, je nutné doplnit hodnoty parametrů. Za tímto účelem je 

třeba zpracovat provozní data z výroby. Pro omezení kapacit pracoviště bude nutné stanovit 

přesnou pracovní dobu pracovníků. Ta bude ovlivněna nemocností, úrazovostí, svátky a 

dovolenou. Dále bude potřeba provést výpočet normohodin jednotlivých zakázek, protože 

pokud má pracoviště pevně stanovenou pracovní kapacitu, je nutné vědět přesnou hodnotu 

čerpání kapacit jednotlivými pracovními úkony na zakázkách. Zpracování dat je řešeno 

v kapitole 4. 

 

3.6   Výběr algoritmu 

 

Pro společnost PHARMIX s.ro. je důležité, aby algoritmus zvládl řešit problém v přípustném 

čase a dokázat reagovat na neočekávané události. Jedná se tedy o dynamické plánování, které 

je rozdělené na exaktní a numerické metody. Exaktní metody mají problémy s časovou 

složitostí, a pokud je problém větších rozměrů, tak se to odráží v dlouhých výpočetních časech. 

Proto by jejich volba nebyla příliš vhodná. Vhodnou metodou tedy budou numerické metody. 

Dokáží se lépe vypořádat s dlouhými výpočtovými časy, proto se také v praxi využívají častěji.  

Vhodným algoritmem pro společnost může být metoda tabu search, jelikož má požadované 

vlastnosti, který algoritmus splňuje. Dá se využít prakticky na jakýkoli typ plánování, včetně 
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plánování ve společnosti PHARMIX s.r.o. Patří mezi nejčastěji používané metody. Výhodou je 

dostupnosti materiálů a doporučení uživatelů. Využívá lokální vyhledávání, při kterém hodnoty 

ukládá na tabu list. Ten obsahuje zakázané hodnoty, které algoritmus již prověřil a nemusí se 

k nim vracet. Společnost pracuje s velkým množstvím dat, které algoritmus dokáže rychle 

zpracovat. Řešení pomocí metody tabu search by vedlo k tvorbě optimálního plánu 

s maximálním využitím kapacit (snížení časových prodlev) a zvýšení zisku společnosti. 

Vstupní hodnoty pro algoritmus jsou stanoveny pomocí matematického modelu, který 

specifikoval potřebné hodnoty a omezení. Další numerické metody je také možné využít, ale 

jejich vhodnost pro danou problematiku nemusí být ideální. 

Ve společnosti PHARMIX s.r.o. se bude v budoucnu pracovat na optimálním kapacitním plánu, 

který by měl být vypracován pomocí metody tabu search. Jeho zavedení do chodu společnosti 

bude časově náročné hlavně z důvodu složitosti. Řešení algoritmu je nad rámec práce, a proto 

dále nebude jeho řešení upřesněno. V následující kapitole 4 budou připravena vstupní data pro 

matematický model a jeho omezení.  
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4   PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO PLÁNOVÁNÍ 

 

V aktuální kapitole je provedena analýza dat výroby. Díky matematickému modelu, který nám 

specifikoval potřebná data a omezení, je možné připravit vstupní data. Ta jsou čerpána z oblastí 

zaměstnanců, pracovišť, délky směn, strojů atd. Z dat potřebných pro plánování se následně 

vytvoří kapacitní tabulka profesí, která bude ukazovat kapacity jednotlivých pracovišť. K tomu 

je potřeba rozdělit pracovníky ve společnosti dle jednotlivých profesí (klempíř, mechanik atd.)  

Ve společnosti bude pracovat pro rok 2020 celkem 43 pracovníků provozu, kterým budou 

následující výpočty přizpůsobeny. Pracovníci pracují na následujících pracovištích: 

• Klempíři (1 pracovník) 

• Frézka a obrážečka (2 pracovníci, 3 frézky a 1 obrážečka) 

• Mechanici (jsou složeni ze tří podpracovišť: 1 vrtačka – 2 pracovníci, mechanici – 2 

pracovníci, lakovna – 2 pracovníci) 

• Soustruh a strojní broušení (3 pracovníci, 5 soustruhů a 1 bruska) 

• Horizontka (4 pracovníci a 2 horizontky) 

• Karusel (4 pracovníci a 2 karusely) 

• Svářeči (10 pracovníků) 

• Ruční broušení (12,5 pracovníků) 

• Balotina (0,5 pracovníka) 

Mezi další vstupní informaci, kterou bude potřeba pevně stanovit k tvorbě kapacitního plánu, 

patří možná pracovní doba v aktuálním kalendářním roce. Každý rok se hodiny, které pracovník 

může odpracovat, liší z důvodů státních svátků, celozávodní dovolené, počtu dní v roce atd. 

Pracovní dobu ovlivňuje také nemocnost a úrazovost. Díky zpracované pracovní době 

zaměstnanců můžeme přesně využívat pracovní fond.  

 

4.1   Sběr dat  

 

Pro sběr dat se využívá program HELIOS Orange. V programu probíhají všechny procesy 

ve společnosti a zapisují se veškerá pořízená data. Jednoduše komunikuje s programem 

Microsoft Office Excel, ve kterém se následně zpracovávají tabulky a propočty.  

 

4.2   Pracovní doba 

 

Společnosti PHARMIX s.r.o. funguje jen v pracovní dny na jednosměnný nebo dvousměnný 

provoz. Převažuje jednosměnný provoz s výjimkou dvou pracovišť. Těmi jsou horizontka a 

karusel, kde se pracovníci střídají na dvousměnný provoz. U jednosměnného provozu je 

pracovní doba 8 hodin a u dvousměnného 7,5 hodiny.  

Pro tvorbu kapacitního plánu je také nutné stanovit fond pracovní doby po měsících. Ten se 

odvíjí od aktuálního kalendářního roku, a tak se každým rokem musí aktualizovat. Je dán 

počtem pracovních dnů, který může pracovník odpracovat. Musí zde být započítány také 
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nepracovní dny (sobota, neděle, svátky), dovolená (25 pracovních dnů) a celozávodní dovolená 

(5 pracovních dnů).  

Ve společnosti PHARMIX s.r.o. se vycházelo z hodnot pracovního fondu, který se 

vypracovával na jednotlivé měsíce. Pro rok 2020 hodnoty odpovídaly 11 svátkům v pracovní 

dny. V tabulce 4.1 je finální výpočet kapacit v jednotlivých měsících u obou provozů.  

 

 Tabulka 4.1 - Vyjádření měsíční kapacity po odečtení svátků a dovolené 

 

4.3   Nemocnost a úrazovost 

 

Nemocnost je poměr počtu nemocných zaměstnanců vůči všem zaměstnancům. Vyjadřuje se 

v procentech.  

Ve společnosti PHARMIX s.r.o. bylo nutné zavést rozdělení nemocnosti a úrazovosti 

s ohledem na jednotlivá pracoviště. Pracovníci jsou rozděleni do různě rizikových skupin. 

Například pracovníci pracoviště ručního broušení jsou zařazeni do rizikové skupiny 4 a v 

prašnosti do skupiny 3. Proto je zde vyšší pravděpodobnost nemocnosti než například na 

pracovišti, kde se obsluhuje frézka. 

Od vzniku společnosti bylo zaznamenáno 845 zápisů týkajících se nemoci a 128 úrazů. 

U každého pracoviště byl vytvořen graf podle počtu dnů nemoci a úrazů v jednotlivých letech 

a také podle pracovníků. Jednotlivé roky byly následně rozděleny na nemocnost a úrazovost 

podle kalendářních měsíců.  

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ROK 2020 POČET HODIN DOVOLENÁ [h] - PŘEDPOKLAD 
MĚSÍČNÍ KAPAC. 

(svátky + dovolená) 
[h] 

Měsíce 
Prac. 
dny 

Svátky 
(dny) 

Jedno-
směnný 

Dvou-
směný 

Počet dnů 
dovolené 

Jedno- 
směnný 

Dvou- 
směnný 

Jedno- 
směnný 

Dvou- 
směnný 

leden 22 1 176 165 2 16 15 160 150 

únor 20 0 160 150 1 8 7,5 152 142,5 

březen 22 0 176 165 1 8 7,5 168 157,5 

duben 20 2 160 150 1 8 7,5 152 142,5 

květen 19 2 152 142,5 1 8 7,5 144 135 

červen 22 0 176 165 1 8 7,5 168 157,5 

červenec 22 1 176 165 5 40 37,5 136 127,5 

srpen 21 0 168 157,5 5 40 37,5 128 120 

září 21 1 168 157,5 1 8 7,5 160 150 

říjen 21 1 168 157,5 2 16 15 152 142,5 

listopad 20 1 160 150 1 8 7,5 152 142,5 

prosinec 21 2 168 157,5 4 32 30 136 127,5 

CELKEM 251    25     
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Například na pracovišti ručního broušení od vzniku společnosti pracovalo 15 pracovníků, ale 

v současné době zde pracuje jen 12,5 pracovníků. Protože jeden z pracovníků pracuje na dvou 

pracovištích současně, je zde přičtena polovina pracovníka. Na grafu č. 4.1 jsou znázorněny 

dny nemoci a úrazů v jednotlivých letech u pracovníků ručního broušení. Je zde patrná velká 

míra odlišnosti v jednotlivých letech, proto je nutné následně počítat s průměrnou hodnotou, 

která se ale může od reálné situace lišit. Pořád je to ale nejlepší možnost. Například v roce 2017 

byla míra úrazovosti nejvyšší, a to 311 dnů u pracovníků ručního broušení. Jednalo se o 

dlouhodobé úrazy. Zato v roce 2012 se za celý rok strávilo doma kvůli pracovní neschopnosti 

jen 25 dnů. Průměrná hodnota za posledních 11 let činí 173 dnů pracovní neschopnosti za rok 

na pracovišti ručního broušení. 

 

Graf 4.1 - Počet dnů nemocnosti a úrazů v letech 

 

Na grafu č. 4.2 je znázorněn počet dnů nemoci dle pracovníků. Pracovníci jsou zde znázorněni 

pod čísly 1 až 15. Jedná se o pracoviště ručního broušení. Graf ukazuje celkové dny strávené 

na pracovní neschopnosti. Hodnoty jednotlivých pracovníků jsou velmi odlišné. Pro celkovou 

nemocnost na pracovišti se počítá celkový průměr všech pracovníků, kteří na pracovišti pracují. 

Průměrná hodnota dnů nemocnosti je 112 dní.  
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Graf 4.2 - počet dnů nemoci a úrazů dle pracovníka 

 

V tabulce č. 4.2 níže jsou shromážděná data z výpisu. Vyjadřují hodiny nemocnosti a úrazů na 

pracovišti ručního broušení v závislosti na měsících a letech. Tabulka znázorňuje velkou míru 

odlišnosti v jednotlivých měsících. Například v měsíci listopad byla celková nemocnost 

přibližně 1,5krát vyšší než v měsíci květen. Z celkových hodnot nemocnosti v jednotlivých 

měsících se udá průměrná hodnota. 

 

Tabulka 1.2 - Výpočet průměrné hodinové nemocnosti a úrazovosti u ručního broušení 

 

 

Po vypočtení konečných hodin absence pracovníků na pracovišti ručního broušení v 

jednotlivých měsících následuje vytvoření procentuální závislost nemocnosti a úrazovosti. Data 

byla vypsána z posledních jedenácti let, a to od roku 2008 po rok 2018. 

 

 

 

Součet z Hodiny Popisky sloupců

Popisky řádků Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkový součet

2008 72 136 72 120 16 232 176 152 56 1032

2009 72 176 72 16 232 56 64 24 96 808

2010 184 352 104 144 320 56 1160

2011 152 64 32 56 176 176 168 184 176 256 240 352 2032

2012 136 64 200

2013 24 160 8 16 8 208 104 56 232 392 1208

2014 248 160 168 176 104 168 336 264 176 120 160 80 2160

2015 16 176 384 576

2016 24 112 56 176 176 256 184 240 200 288 224 1936

2017 288 176 304 304 208 176 216 176 344 296 2488

2018 288 24 120 8 96 176 224 352 184 176 1648

Celkový součet 1248 768 1304 960 752 1072 1720 1408 1224 1056 1792 1944 15248
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(7) 

(8) 

K výpočtům procentuální závislosti nemocnosti na pracovištích sloužily vzorce uvedené níže: 

 

ℎ𝑚 =
𝑛𝑐

𝑟
 

 

ℎ𝑚 … hodiny průměrné nemocnosti v daném měsíci na pracovišti [hodiny] 

𝑛𝑐 … celková nemocnost v daném měsíci během let na pracovišti [hodiny] 

𝑟 … počet let z nichž je počítána celková nemocnost na pracovišti [−] 

 

ℎ𝑛 = ℎ𝑚 ÷ 𝑝𝑑 

 

ℎ𝑛 … koeficient měsíční nemocnosti na pracovišti [−] 

ℎ𝑚 … hodiny průměrné nemocnosti za jeden měsíc na pracovišti [hodiny] 

𝑝𝑑 … celková průměrná pracovní doba na pracovišti za rok [hodiny] 

 

V tabulce č. 4.3 je vypočítaný koeficient měsíční nemocnosti na pracovišti ručního broušení. 

Koeficient se stanovil podle předešlých vzorců. Hodnota 1887,27 udává průměrnou pracovní 

dobu na pracovišti za jeden rok. Stanovena byla z posledních jedenácti let. 

Tabulka 4.3 - Vyjádření měsíční hodnoty nemocnosti a úrazovosti u RB 

 

 

V tabulce č 4.4 je vypracována procentuální nemocnost v jednotlivých měsících na všech 

pracovištích. Hodnoty jsou zaznamenané v procentech. 

Tabulka 4.4 - Vyjádření nemocnosti na jednotlivých pracovištích v průběhu roku 

 

 

 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

113,45 69,82 118,55 87,27 68,36 97,45 156,36 128,00 111,27 96,00 162,91 176,73

1887,27 0,060 0,037 0,063 0,046 0,036 0,052 0,083 0,068 0,059 0,051 0,086 0,094

Pozice/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

KL 2% 1% 2% 5% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 2% 3%

FR 0% 0% 3% 2% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

ME 1% 4% 5% 5% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 4%

SOU 2% 5% 6% 5% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 2% 1%

FrH 3% 2% 4% 2% 1% 3% 2% 0% 2% 4% 7% 6%

KAR 1% 1% 2% 3% 3% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 3%

SV 0% 3% 4% 6% 5% 2% 2% 1% 5% 5% 2% 0%

RB 6% 4% 6% 5% 4% 5% 8% 7% 6% 5% 9% 9%

BAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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4.4   Dovolená 

 

Každý pracovník má nárok na 25 dní dovolené, kterou si může vyčerpat v průběhu roku. Podle 

historie vybírání dovolené ve společnosti byla stanovena očekávaná doba výběru dovolené.  

Maximální možná pracovní doba činí 2008 hodin pro jednosměnný a 1883 hodin 

pro dvousměnný provoz v kalendářním roce 2020. Z hodnoty se odečítá dovolená, která je 

stanovena podle historie vybírání dovolené v jednotlivých měsíců. Nejčastěji je dovolená 

čerpána během letních prázdnin (červenec, srpen) a během prosince. V tabulce č. 4.5 je 

vytvořený finální hodinový kapacitní plán na jednotlivých pracovištích po měsících. Hodnoty 

jsou vyjádřeny pomocí vztahu pro VČF (využitelný časový fond) a vztahu pro konečnou 

kapacitu [20]: 

 

𝑉 = [𝑝𝑑 − (𝑠 + 𝑑𝑟)] ∗  𝑝ℎ ∗ 𝑝𝑝 

 

𝑉 … roční využitelný časový fond pracoviště [hodiny]  

𝑝𝑑 … pracovní dny za kalendářní rok [dny]  

𝑠 … svátky za kalendářní rok [dny] 

𝑑𝑟 … možné dny dovolené za kalendářní rok [dny] 

𝑝ℎ … denní pracovní doba na pracovišti [hodiny] 

𝑝𝑝 … počet pracovníků na pracovišti  [−] 

 

𝑘𝑚 =  (𝑑𝑚 ∗ 𝑑𝑠) − (𝑑𝑚 ∗ 𝑑𝑠) 

 

𝑘𝑚 … možná měsíční kapacita pracoviště [hodiny] 

𝑑𝑠 … délka směny na pracovišti [hodiny] 

𝑑𝑚 … průměrné dny dovolené v daném měsíci na pracovišti [dny] 

 

𝑘𝑛 =  𝑘𝑚 ∗ 𝑛 

 

𝑘𝑛 … měsíční nemocnost a úrazovost na pracovišti [hodiny] 

𝑘𝑚 … možná měsíční kapacita na pracovišti [hodiny] 

𝑛 … koeficient měsíční nemocnosti na pracovišti [−] 

 

(9) 

(10) 

(11) 
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𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑝𝑝 

 

𝑘𝑚𝑎𝑥 … maximální možná měsíční kapacita na pracovišti [hodiny] 

𝑘𝑚 … možná měsíční kapacita na pracovišti [hodiny] 

𝑝𝑝 … počet pracovníků na pracovišti  [−] 

 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑛 

 

𝑘𝑘 … konečná kapacita na pracovišti za jeden měsíc [hodiny] 

𝑘𝑚𝑎𝑥 … maximální možná měsíční kapacita na pracovišti [hodiny] 

𝑘𝑛 … měsíční nemocnost a úrazovost na pracovišti [hodiny] 

 

Tabulka 4.5 - Konečná kapacita pracovišť pro jednotlivé měsíce s ohledem na dovolenou, svátky a nemocnost 

Konečné kapacity po odečtení nemocnosti 

Kapacita pracovišť pro 
jednotlivé měsíce 

s ohledem na dovolenou, 
svátky a nemocnost (h) 

Délka 
směny 

Označení 
profese 

Pracoviště 
Počet 

pracovníků 

VČF (pracovní 
dny-5 týdnů 
dovolená) 

leden únor březen 

8 KL klempíř 1 1808 157,59 149,86 164,62 

8 FR 
frézka 

2 3616 320,00 304,00 335,95 
obrážení 

8 ME 

vrtačka 

6 10848 947,51 879,13 956,54 mechanik 

lakování 

8 SOU 
soustruh 

3 5424 471,82 431,78 474,21 
strojní broušení 

7,5 FrH horizontka 4 6780 584,98 557,44 607,92 

7,5 KAR karusel 4 6780 592,79 565,43 618,01 

8 SV svářeči 10 18080 1595,20 1480,45 1612,76 

8 RB ruční broušení 12,5 22600 1879,94 1829,66 1967,64 

8 BAL balotina 0,5 904 80,00 76,00 84,00 

(12) 

(13) 
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4.5   Výpočty normohodin 

 

Normohodina je doba nutná pro provedení konkrétní práce. Je to jednotka pracovního času, 

která je vyjádřena normou času potřebného pro určitou práci. 

Pro výpočet je nutné analyzovat všechny zakázky, co proběhly. Je možné rozřadit zakázky 

podle předmětu zakázky a odběratelů. Na každé zakázce se odpracoval určitý celkový počet 

hodin, který se rozdělí podle pracovišť profesí.  

Ve společnosti se k zakázce neudává přesně daný technologický postup celé zakázky, ale 

jednotlivé sestavy zakázky mají svůj vlastní technologický postup. Jedná se o zakázky, které 

převážně stráví ve výrobě 3 až 6 měsíců. Proces výroby zakázky se skládá z více sestav. Ty 

mohou být vyráběny nezávisle na sobě a paralelně. Kvůli tomu nelze u celé zakázky vytvořit 

postup jednotlivých operací, ale pouze jejich sestav. Východiskem pro získání technologického 

postupu zakázky je zjištění celkového času, který zakázka strávila ve výrobě u jednotlivých 

profesí. Čas lze pak rozdělit po měsících. Zprůměrováním stejných zakázek je možné získat 

přibližný pracovní sled operací a zatížení pracovišť v každém měsíci danou zakázkou.  

Podklady k vytvoření hodinového rozložení zakázky jsou čerpány ze systému HELIOS Orange. 

Ve společnosti každý pracovník, který vykoná pracovní činnost pro určitou zakázku, následně 

musí danou zakázku zadat do systému. Zadání do systému probíhá pomocí karty pracovníka. 

Pracovník po dokončení operace zaznamená kartou práci, kterou na zakázce udělal, pomocí 

čtečky čárového kódu dané operace. Operace je následně zapsána do systému HELIOS Orange 

včetně informací o čase, mzdě za operaci, profesi atd. Na jedné zakázce se vytvoří průměrně 

stovky operací. Z programu je možné data jednoduchým způsobem exportovat do programu 

Microsoft Office Excel, kde se s nimi pracuje. Během jednoho roku se při exportu dat vytvoří 

až 40 000 operací. Ty se následně zpracují v MS Excel nejlépe pomocí nástroje kontingenční 

tabulka a umožní jednoduché filtrování mezi požadovanými specifikacemi. 

 

4.5.1   Stanovení mezd 

 

Systém HELIOS Orange, se kterým společnost pracuje, udává výsledky práce ve výši mzdy 

(v korunách českých) na danou operaci (jedná se o součin mzdy a počtu hodin). Pro následovné 

pracování s daty je nutné převést všechna data týkající se vykonané práce na hodiny. Hodiny 

sjednotí procesy do jednotné jednotky.  

Každá profese má rozdílné platy. Ty se v průběhu let liší. Z účetních dat bylo možné stanovit 

platovou situaci ve všech profesích v jednotlivých letech. Po stanovení platové situace se 

přepočítají mzdy na hodiny. Vzniknou hodinové popisy zakázek strávených ve výrobě. 
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(14) 

 

𝑣 = 𝑐 ÷ 𝑝𝑙 

 

𝑣 … počet hodin strávených ve výrobě na pracovišti [hodiny] 

𝑐 … cena operace strávené na pracovišti [Kč] 

𝑝𝑙 … plat na pracovišti [Kč] 

 

4.5.2   Hodinové rozdělení zakázek 

 

Po vytvoření hodinového popisu zakázek v předešlé kapitole získáme vstupní data ke zhotovení 

hodinového rozdělení. Zakázky se rozdělily do čtyř skupin pro lepší orientaci. Tři z nich 

představují skupiny podle hlavních odběratelů a jedna ostatní odběratele. Kapacitní plán je 

vytvořen a rozčleněn po měsících.  

Data z HELIOS Orange byla zpracována přes program MS Excel, kde se rozdělila po měsících 

od první operace až po konec výroby a vyfakturování. Všechna data musela být dělena mzdou, 

protože data z programu jsou udávána v korunách českých. Po vyfiltrování a seřazení dat 

získáváme měsíční rozdělení zakázek. V tomto rozdělení nejsou započítané ještě práce navíc, 

které mohly být na zakázkách provedeny. Tyto práce nejsou prováděny zaměstnanci firmy. 

Jedná se o pracovníky OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nebo o možné kooperace 

s jinými firmami. Společnost má stálé pracovníky OSVČ, se kterými spolupracuje, proto bylo 

nutné dohledat přes systém HELIOS Orange data prací na konkrétních zakázkách a přidat jejich 

odpracované hodiny do měsíčního rozdělení podle data vykonané práce. Stejně je tomu tak i u 

prací v kooperaci, ke které dochází z různých důvodů, jako například přetíženosti situace ve 

výrobě, nedostatku potřebných nástrojů nebo nedostatku potřebných strojů. Hodinové práce 

v kooperaci jsou rovněž přidány do měsíčního plánu.  

Například u stroje HDGC 400 byly vytvořeny celkem čtyři zakázky v letech 2013, 2018 a 2019. 

Výroba začíná první provedenou operací ve výrobě a končí vyfakturováním zakázky. Ve 

výjimečných operacích se na zakázce pracuje i po vyfakturování. Je to způsobeno možnou 

reklamací nebo požadovanou úpravou ze strany zákazníka. Odpracované hodiny se pak po 

fakturaci neberou v potaz. U zakázky bylo provedeno 814 operací. Operace byly vyfiltrovány 

do kontingenční tabulky podle data. Začátek prvního měsíce výroby je roven datu první 

operace. V prvních měsících dochází k paralelní výrobě a návrhu v konstrukci, proto jsou 

kapacity nižší než v konečných měsících. Většinou zde probíhá jen dělení materiálu. Jedná se 

o tzv. předvýrobu. V konečné tabulce č. 4.6 jsou zprůměrovaná data ze všech zakázek na stroj 

HDGC 400. 

Zprůměrované hodnoty udávají reálné čerpání kapacit při výrobě zakázky a tvoří tzv. reálný 

plán. Společnost často ve spolupráci se zákazníkem vytvoří tzv. ideální plán podle, kterého by 

výroba měla postupovat, aby zákazník byl spokojen. Díky vytvořenému reálnému plánu je 

možné potvrdit, jestli jde zakázka vyrobit podle ideálního plánu včas.  
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Tabulka 4.6 - Měsíční rozdělení kapacit u zakázky na stroj HDGC 400 

 

 

 

 

19/059 Balotina Frézky FrH Karusel Klempíři Mechanici RB Soustruhy Svařovna

1. měsíc 0 0 0 0 0 0 0 4 0

2. měsíc 0 13 14 3 12 0 2 24 5

3. měsíc 0 15 5 54 13 12 45 15 8

4. měsíc 8 14 42 0 0 22 45 50 98

5. měsíc 7 16 45 7 1 141 588 26 190

celkem 15 58 106 64 26 175 679 119 301

18/195 Balotina Frézky FrH Karusel Klempíři Mechanici RB Soustruhy Svařovna

1. měsíc 0 2 5 0 0 0 0 2 0

2. měsíc 0 9 11 34 22 6 12 47 3

3. měsíc 0 24 70 27 8 20 17 9 81

4. měsíc 0 15 46 8 0 13 101 17 136

5. měsíc 10 1 2 0 1 89 482 2 111

celkem 10 51 134 69 31 128 612 77 331

13/043 Balotina Frézky FrH Karusel Klempíři Mechanici RB Soustruhy Svařovna

1. měsíc 0 4 20 77 5 5 39 43 9

2. měsíc 13 2 15 16 8 23 37 11 95

3. měsíc 0 2 0 4 4 4 42 41 12

4. měsíc 2 103 132 18 21 76 174 71 185

5. měsíc 4 0 1 0 3 74 584 1 265

celkem 19 111 168 115 40 182 877 168 565

13/256 Balotina Frézky FrH Karusel Klempíři Mechanici RB Soustruhy Svařovna

1. měsíc 0 4 17 93 13 4 10 30 4

2. měsíc 0 12 7 0 5 3 11 7 2

3. měsíc 5 49 32 12 11 40 101 91 53

4. měsíc 3 3 105 9 1 82 315 6 287

5. měsíc 0 0 0 0 0 3 208 0 6

celkem 8 67 160 114 30 133 645 135 351

PRŮMĚR Balotina Frézky FrH Karusel Klempíři Mechanici RB Soustruhy Svařovna

1. měsíc 0 2 11 42 5 2 12 20 3

2. měsíc 3 9 12 13 12 8 15 22 26

3. měsíc 1 22 27 24 9 21 51 39 38

4. měsíc 3 34 81 9 6 51 159 37 177

5. měsíc 5 4 12 2 1 82 465 7 143

celkem 13 72 142 91 32 155 703 125 387

HDGC 400
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4.5.3   Stanovení ideálního plánu 

 

Plán slouží k vytvoření ideální výrobní doby pro zákazníka a ke sledování dosavadního průběhu 

zakázky v jednotlivých částech výroby. Plán má ke kontrole k dispozici jak společnost, tak i 

zákazník. 

Vytváří se ve spolupráci se zákazníkem v programu MS Excel. K zakázkám odběratel 

v průběhu výroby dodává různé požadavky nebo potřebnou dokumentaci k výrobě. Důsledkem 

toho se může doba vyhotovení zakázky prodloužit nad rámec ideální doby kvůli zdržení procesu 

zákazníkem. Proto se změny týkající se výroby zaznamenávají do plánu a tím se pozměňuje 

doba ke zhotovení zakázky. Například v tabulce č. 4.7 je podoba ideálního rozložení výroby 

stroje HDGC 400 v jednotlivých týdnech. 

Tabulka 4.7 - Ideální plán výroby u zakázky na stroj HDGC 400 

 

 

U všech zakázek je výroba rozdělena do tří fází: 

• První fáze (-6. až 1. týden) 

 

Po domluvě se zákazníkem a objednání zboží je vyhotoven plán výroby s délkou 

výroby. V první fázi je objednán materiál  a probíhá dořešení specifikací zakázky. Doba 

dodání je šest týdnů a je stejná u všech objednávek. Nedochází k žádným pracovním 

výkonům. Tato část nebere žádné kapacity.  
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• Druhá fáze 

 

Začíná dodaním materiálu, pokračuje tvorbou výkresové dokumentace a další prací 

v konstrukci. Nazývá se také tzv. předvýrobní fází. Nedochází zde k čerpání kapacit, 

protože se zakázkou zabývají jen konstruktéři, které do kapacit pracovišť 

nezapočítáváme. 

 

• Třetí fáze 

 

Začíná výrobou zakázky a končí odesláním produktu zákazníkovi. Střídají se zde 

všechny potřebné procesy a zakázka prochází jednotlivými pracovišti dle vytvořeného 

plánu konstruktérů.  

 

V praxi dochází k tzv. předvýrobě. To znamená, že výroba začíná už v druhé fázi ještě před 

dokončením práce konstruktérů. Jedná se zpravidla o díly, které k zakázce patří vždy a jejich 

podoba se nemění. Proto z důvodů urychlení a ušetření následné práce dochází k předvýrobě 

těchto součástí. Tím se i čerpá menší množství kapacit. 

 

4.5.4   Porovnání ideální a reálné situace 

 

Po zhotovení ideálního a reálného plánu je možné srovnat, jestli můžeme vytvořit zakázku 

v daném časovém intervalu. Ke srovnání použijeme například stroj HDGC 400. Stroj byl 

vyroben v průběhu sedmi let čtyřikrát. Podle data vzniku jednotlivých operací se výroba stroje 

HDGC 400 rozdělí podle fází výroby. První fází je automaticky u každé zakázky 6 týdnů na 

objednání materiálu a specifikaci výroby. Následuje fáze návrhu a konstrukce, která trvá 

samostatně průměrně 1 týden. Potom pokračuje paralelně s výrobou dalších průměrně 7 týdnů. 

Třetí fází je výroba, která trvá průměrně 21 týdnů. Všechny hodnoty byly čerpány z tabulky 

č. 4.8 níže. 

Tabulka 4.8 - Informační tabulka o délce výroby zakázky na stroj HDGC 400 

 

Výsledné zprůměrované hodnoty jsou vkládány do další tabulky č. 4.9., kde dochází 

k vyhodnocení výsledků a vytvoření měsíčního rozložení zásilky. Zásilku trvá vyrobit  

5 měsíců, proto je nutné počítat se zakázkami, které této časové situaci vyhovují. Pokud zásilky 

z historie trvají výrazně delší nebo kratší dobu, není možné je brát v potaz. Tyto zakázky spadají 

Zakázka Začátek – P 
Konstrukce 

– Z  

Konstrukce 
– K  

Technologie 
– K  

1. operace 
dělení mat. 

Konec – R 
Poslední 
operace 

výroba 
(t) 

příprava 
před 

výrobou 

paralelně 
př. + výr. 

Před-
příprava 

13/256 8.8.2013 9.8.2013 30.9.2013 07.10.2013 15.8.2013 9.12.2013 6.1.2014 17 1 8 6 

13/043 5.2.2013 11.2.2013 11.2.2013 13.2.2013 14.2.2013 21.6.2013 3.7.2013 18 1 0 6 

18/195 16.10.2018 16.10.2018 28.11.2018 11.12.2018 19.10.2018 29.3.2019 7.5.2019 23 0 8 6 

19/059 29.3.2019 1.4.2019 1.4.2019 20.6.2019 3.4.2019 23.9.2019 3.12.2019 25 1 11 6 
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do skupiny nevyhovujících a nepočítá se s jejich hodnotami. Doba odchylky byla stanovena na 

jeden měsíc od ideálního plánu.  

Odlišnost data konce výroby a data poslední operace je způsobena chybou na zakázce. Proto se 

k výpočtům využívá datum konce výroby, kdy je zakázka vyfakturována a připravena 

k odeslání zákazníkovi. V některých případech může být datum poslední operace zapsáno až 

po konci zakázky, a to z důvodu případných reklamací a následné práce na opravě nebo možné 

následné úpravě podle požadavků zákazníka.  

Tabulka 4.9 - Srovnání ideálních a reálných výrobních hodnot u zakázky na stroj HDGC 400 

 

Vhodné zakázky se v budoucnu budou do průměru přidávat a tím bude společnost získávat čím 

dál přesnější data z hlediska průměrných hodnot jednotlivých zakázek.  

Po vypracování potřebných vstupních dat podle matematického modelu v aktuální kapitole 4 

se naskytla možnost data využít. Z důvodu časové náročnosti je implementace navrženého 

modelu algoritmu řešení rozpracována.  Mezi tím je možné využít předpřipravená data 

v dočasně vytvořeném programu. Ten pracuje s vytvořenými daty pomocí matematických 

výpočtů bez pomoci algoritmu. Slouží jako tzv. přechodový můstek před kompletním 

optimálním kapacitním plánem. Pro ten se v budoucnu bude připravovat vhodné prostředí, aby 

jeho využití bylo maximální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrné hodnoty bez maxreálné týdny ideální týdny r. výroba týdny r. výroba měsíce

HDGC 400 27 25 21 5,2
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5   Využití dat z výroby pro zlepšení aktuálního plánování 
 

Vypracovaná data v předešlé kapitole jsou využitelná pro speciální program, který si firma 

nechala vytvořit na míru pro přechodové kapacitní plánování. Program pracuje na jednoduchém 

principu počítání jednotlivých kapacit a znázorňování situace ve výrobě. Vstupní data pro 

program byla vypočítána v předešlých kapitolách a budou sloužit jako vstupy do programu. 

Data o zakázkách se budou v průběhu doplňovat o nově dokončené zakázky a hodnoty budou 

čím dál přesnější. Kapacitní situace zaměstnanců se musí každoročně přepočítat a obnovit. 

Program je rozdělen do tří částí – plán výroby, sklad výrobků a kapacita pracovišť.  

Vypočtená data slouží ke zlepšení situace. Jedná se však jen o dočasné řešení problému. Je to 

pokrok oproti předešlému stavu ve společnosti, ale stále není ještě situace ideální. Problém by 

měl vyřešit algoritmus tabu search. Na jeho zavedení se bude společnost připravovat 

v budoucnu. 

V části plán výroby je graficky zobrazené vytížení kapacit pracovišť v jednotlivých měsících. 

Ukazatel vytíženosti je rozdělen třemi barvami. Zelená barva symbolizuje dostatečnou 

kapacitní situaci, oranžová barva označuje hraniční situaci, která je stále v limitu a barva 

červená znázorňuje stav přesažení dostupných kapacit na pracovišti. Podle míry zaplněnosti 

jednotlivých měsíců je možné upravovat situaci podle potřeby. Pokud je některé pracoviště 

v měsíci přetížené jen mírně nebo se nachází v oranžových číslech, je možné situaci ještě 

zvládnout. Společnost se v daném měsíci může rozhodnout k přesčasům nebo posílení 

potřebného pracoviště. Pokud jsou kapacity přetížené o vyšší hodnoty, potom společnost musí 

zvážit vyvezení zakázky do kooperace nebo přesunutí výroby na měsíc, kdy budou volnější 

kapacity. Vzhled úvodní stránky programu s grafem je na obrázku č. 5.1 níže. 

 

 

Obrázek 5.1 - Vytíženost pracovišť v časovém období kalendářního roku 2020 
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Orientační průběhy zakázek jsou zobrazeny v přehledu výrobků v čase. Jsou zde zadané období 

po měsících a jednotlivé zakázky. V tabulce na obrázku č. 5.2 je možné vidět v jakých měsících 

se zakázky projeví a kde jich bude nejvíce. Umožňuje to tedy možnost plánování kapacit 

do budoucna, a to na celý kalendářní rok. Ve spolupráci s grafem vytíženosti pracovišť 

v časovém období, který se nachází nad textem na obrázku č. 5.1, je možné při přetížení 

pracovišť se situací pracovat. Zakázky se mohou v přehledu jednoduše posouvat o měsíc a 

okamžitě se přepočítá vytíženost. Je to velmi účinný nástroj k optimalizaci ideálního rozložení 

zakázek. Přehled se bude využívat při přijímání a domluvě zakázek. Do programu se vloží 

předběžná zakázka a zaměstnanec společnosti vyhodnotí situaci, zda je společnost schopna při 

aktuální výrobě zakázku přijmout, nebo bude muset zakázku přesunout na měsíc, který bude 

vyhovovat lépe. Je možné zde vkládat i rozjednané a nepotvrzené zakázky. Díky tomu lze 

předběžně počítat se zakázkami do doby, kdy zákazník zakázku potvrdí. Po „rozkliknutí“ 

objednávky lze vidět detaily, které se objednávky týkají. Jedním z důležitých faktorů je cena, 

za kterou se zakázka bude prodávat. Je zobrazena jak u každé objednávky zvlášť, tak i v součtu 

všech objednávek za měsíc v kolonce finanční výdělek. Data o výdělcích jsou na obrázku 

zneviditelněna z důvodu důvěrnosti informací společnosti. Podle finančního výdělku je možné 

rozhodovat u přijímání nových objednávek nebo posouvání rezervovaných objednávek. Záleží 

na prioritách, zda je finanční výdělek na prvním místě či nikoli. Velkou roli hraje i priorita 

zakázky. Vzhled tabulky je zobrazen pod textem na obrázku č. 5.2. 

 

 

Obrázek 5.2 - Přehled výrobků v čase 

 

V druhé části programu je sklad výrobků. Zde je možné ukládat zakázky na stroje a následně je 

připravené vkládat do přehledu výrobků v čase. Zakázky jsou předpřipravené z kapitoly 

výpočtů normohodin. Sklad výrobků slouží ke zrychlení vkládání nových objednávek. 

Vkládání normohodin po jednotlivých měsících do skladu výrobků je znázorněno na stroji 

HDGC 400 na obrázku č. 5.3.  
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Obrázek 5.3 - Měsíční zadávání kapacit u zakázky 

 

Ve třetí části je kapacita pracovišť. Kapacita pracovišť byla zpracovaná v předešlých kapitolách 

týkajících se možného pracovního fondu. Jsou zde započítány dovolené, svátky, nemocnost a 

úrazy na jednotlivých pracovištích. Tato část se musí každoročně obnovovat, protože je závislá 

na rozložení kalendářních dnů. Nemocnost a úrazovost se bude postupným přidáváním dat 

z následujících let zpřesňovat. Prostředí zadávání kapacit u pracoviště ručního broušení je 

znázorněno na obrázku č. 5.4. 
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Obrázek 5.4 - Měsíční zadávání kapacit u pracovišť 

 

Do programu má přístup každý pověřený pracovník společnosti, který má své vlastní 

uživatelské jméno a heslo. Přístup je udělen pracovníkům obchodního oddělení a managementu 

společnosti. Program funguje na principu webové stránky. Umožňuje zaměstnancům práci 

z domu nebo z obchodní schůzky se zákazníkem. Dostupnost je jak přes počítač, tak i přes 

mobilní telefon, který musí mít přístup k internetu.  

Program na kapacitní plánování byl připraven na používání začátkem roku 2020. Vložená data 

ještě nejsou kompletní, protože byla zpracována jen k zakázkám hlavních odběratelů. Ta by 

měla pokrýt stěžejní část výroby, která je pro společnost prioritně na prvním místě. 

S programem se pracuje aktuálně bez potíží a upravuje se rozhraní programu, aby vyhovoval 

veškerým požadavkům.  

Aktualizování a doplňování dat bude nutné provádět pravidelně. Společnost si může naplánovat 

doplňování dat o zakázkách například v půlročních intervalech, kdy se doplní čerpání kapacit 

jednotlivých zakázek do celkových průměrů zakázek. Ke konci kalendářního roku se musí vždy 

připravit nová kapacitní situace ve výrobě, stanovit hodinový pracovní fond na následující rok 

a doplnit data o nemocnosti a úrazovosti k průměrným hodnotám z minulých let. Na všechny 

tyto úkoly jsou předpřipravené tabulky v programu Microsoft Excel, kde stačí doplnit aktuální 

data, program si je automaticky přepočítá a pracovník jen upravené hodnoty přepíše do 

programu.  

V budoucnu se bude program zpřesňovat do doby, kdy bude připraven algoritmus řešení, který 

byl vybrán v kapitole 3.6, ke spuštění. Mezitím se zpracují veškerá data o zakázkách a typech 

strojů, které společnost vyrábí. Jakmile budou vstupní data kompletní, bude se pokračovat 

s přípravou prostředí pro algoritmus. Do té doby bude využíván přechodný program, aby 

zastoupil zjednodušeně roli algoritmu. Zakázky, které nebudou mít podobnost s žádnou 
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předešlou, se budou zadávat do programu formou odhadu. Pokud bude mít nová zakázka 

podobnost s některou z předešlých, ale bude se lišit velikostí, pak je možné stanovit čerpaní 

kapacit výpočtem. Například výroba stroje HDGC je možná v několika různých velikostech a 

s možností složení sestav. Pokud jsou data známa u velikostí 100, 200, 400 a 600, tak je možné 

dopočítat přibližné využití kapacit u velikosti například 800. Tímto způsobem můžeme 

pracovat s novými zakázkami, které nebyly dosud vyrobené. Ve většině případů se ale jedná o 

zakázky, které alespoň jednou prošly výrobou ve společnosti, a proto je možné těmito odhady 

kapacit kapacitní plán doplnit. 

Možným zlepšením je vytvoření přechodových můstků mezi programy, aby se ušetřil čas při 

zadáváním dat. Kapacitní plánování prochází třemi programy – HELIOS Orange, z něj se data 

exportují do programu Microsoft Excel, kde se s nimi pracuje a připravují se data pro samotný 

program kapacitního plánování, který byl pro firmu vytvořen. Ideální by proto byla automatická 

cesta z programu Microsoft Excel do programu firmy, kde by se data obnovovala a přidávala. 
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6   ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce byla příprava podkladů pro zvolené kapacitní plánování ve společnosti 

PHARMIX s.r.o. podle zpracované rešerše metod optimálního plánování výroby v teoretické 

části. Ve společnosti se používalo pouze jednoduché kapacitní plánování, proto docházelo ke 

kolizím, přetížení výroby a nedodržování termínů výroby. Problémy s plánováním vedly 

k námětu na samotnou bakalářskou práci. Po zavedení optimálního kapacitního plánování se 

předpokládá zefektivnění výroby, šetření pracovních kapacit, vyvarování se časovým 

prodlevám a zvýšení zisku, což jsou prioritní cíle společnosti.  

Ve společnosti probíhá zakázková výroba strojů větších rozměrů. Zakázky společnost přijímá 

nepravidelně a často dochází k náhodným vstupům událostí do výroby. Pro společnost je tedy 

jedinou možností dynamické plánování, které umožňuje aktualizace situací ve výrobě. Na 

základě charakteristik výroby bylo stanovené, že jde o typ vícezdrojové výroby a s ohledem na 

to byl sestaven matematický model, který specifikuje potřebné parametry, proměnné a nutná 

omezení pro výrobu. Dále byl jako vhodný algoritmus pro řešení vybrán tabu search. Vyhovuje 

všem požadavkům a patří k často využívaným metodám řešení.  

Pro vyčíslení parametrů bylo nutné zpracovat provozní data z výroby. Jedná se o podstatnou 

část celého procesu. Je třeba promyslet způsob zpracování dat tak, aby co nejlépe vystihoval 

skutečnost. Jak proces zpracovávání dat, tak zavedení softwaru pro plánování jsou časově velmi 

náročné. Nabízí se tedy možnost využít už zpracovaná data k posílení stávajícího způsobu 

plánování, než se podaří zavést optimální plánování.  
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
BAL balotina 

FR frézky 

FrH horizontka 

HDGC označení fluidního granulátoru 

KAR karusel 

KL klempíři 

ME mechanici 

NP třída složitosti 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

RB ruční broušení 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SOU soustruh 

SV svářeči 

TPV technická příprava výroby 

VČF využitelný časový fond 

  

Symbol Význam  Jednotka 

c cena operace strávené na pracovišti [Kč] [Kč] 

dm průměrné dny dovolené v daném měsíci na pracovišti [den] 

dr možné dny dovolené za kalendářní rok [den] 

ds délka směny na pracovišti [hodina] 

hm hodiny průměrné nemocnosti v daném měsíci na pracovišti  [hodina] 

kk konečná kapacita pracoviště na měsíc [hodina] 

km možná měsíční kapacita pracoviště [hodina] 

kmax maximální možná měsíční kapacita pracoviště [hodina] 

kn měsíční nemocnost a úrazovost pracoviště  [hodina] 

n koeficient měsíční nemocnosti pracoviště [-] 

nc Celková nemocnost v daném měsíci během let na pracovišti [hodina] 

pd celková průměrná pracovní doba na pracovišti za rok  [hodina] 

pd pracovní dny za kalendářní rok [den] 

ph denní pracovní doba na pracovišti [hodina] 

pl plat na pracovišti [Kč] 

pp počet pracovníků na pracovišti [-] 

r počet let z nichž je počítána celková nemocnost  [-] 

s svátky za kalendářní rok [den] 

T teplota [K] 

V roční využitelný časový fond pracoviště [hodina] 

v počet hodin strávených ve výrobě na pracovišti  [hodina]  
 


